
רכב 

.'ÂÎÂ ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·Â „È פסק היאך תאמר ואם י''ג:). (דף דיבמות פ''ק סוף
אליבא  דפליגי היכא אלא כרבא הלכה אמרו דלא י''ל ושמא כרבא, ודלא כאביי
כהן  דוד וה''ר ודו''ק. שם עיין דמ''ד אליבא דפליגי היכא ולא דנפשייהו
שחלק  מנהגים חילוק בעיר שכשיש שר''ל רבינו לשון בפירוש נדחק בתשובה

נוהגים  מהם וחלק זה מנהג נוהגים מהם
בתי  שני נעשים הדבר שבזה אחר מנהג
ממש  דינים בתי שתי אינם אבל דינים
דקדק  שלזה ואפשר ענין. ובכל דבר בכל
בעיר  דינין בתי ששני כתב ולא בלשונו
זה  כמנהג שלא זה נוהגים יהיו לא אחת
בעיר  דינין בתי שני יהיו שלא כתב אלא
שני  שנוהגים שכמה פירוש אחת,
נמי  ואפשר דינין, בתי שני הם מנהגים
הנכונה  והגירסא בספרים טעות שנפל
והסופרים  דינין בתי כשני יהיו שלא היא
לוקה  היאך וא''ת עכ''ל. הכ''ף, חסרו
הוא  שבכללות לאו דהא עצמו המגדד
דלא  וי''ל הדם. על תאכלו דלא לאו כמו
שלא  שהוא ידענו הלאו עיקר דהכא דמי
שלא  גם הכתוב שרבה אלא עצמנו נגדד
דלא  אבל אגודות אגודות להעשות
נודע  לא הלאו עיקר הדם על תאכלו
כך  שבכללות. לאו הוי ולהכי  איזהו

לי: נראה
.'ÂÎÂ Ï‡¯˘È „Á‡ ÂË דלא כלומר

יקרחו  לא משום תרי לילקי כהן תימא
עיניכם  בין קרחה תשימו לא ומשום
פ''ק  דבסוף משום וטעמא למת
כמה  בג''ש יליף ל''ו:) (דף  דקידושין
תשימו  ללא קרחה יקרחו מלא דברים
אתא  לכהן לאו לטפויי לאו וא''כ קרחה
תשימו  לא על לגלות אלא יקרחו לא

כנ''ל : ÂÎÂ'.קרחה Ú·¯‡ Á¯Â˜‰'פ
יקרחו  לא ת''ר כ'.) (דף דמכות בתרא
לא  קריחות וה' ד' אפילו יכול קרחה
ליחייב  קרחה ת''ל אחת אלא חייב יהא
קריחות  וה' ד' הני וקרחה קרחה כל על
התראות  ובחמש זה אחר בזה דמי היכי
התראה  ובחדא אחת בבת אלא פשיטא
חמש  דסך צריכא לא מיחייב מי
את  המשיר סם כלומר נשא אצבעותיו
כלומר  אחת בבת ואותבינהו השיער

ואפ''ה אחת התראה בו מיחייב והתרו
ÂÎÂ'.חמש: ˘‡¯‰ ÏÎ ÏÚ ·ÈÈÁÂ פ''ק

דחייב  בג''ש יליף ל''ו) (דף דקידושין
דבין  כלומר העינים כבין הראש על
בפדחת  הנולד השער מן עיניו בין שקרח

חייב: בראש שקרח ˘ÂÚÈ¯בין ‰ÓÎÂ
.‰Á¯˜‰(:'כ (דף דמכות בתרא בפרק

יוחנן: כר' ופסק ור''י הונא דרב פלוגתא
.'ÂÎÂ Â˘‡¯ Á¯Â˜‰ ÊË:שם ברייתא

.'ÂÎÂ Â¯È·Á ˘‡¯· ‰Á¯˜ Á¯Â˜‰
דמכות: בתוספתא

משנה  כסף

אסרה 56ּכמׁשּפטם  זה ּגם ּוברמחים". ּבחרבֹות ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָ
תתּגדד ּו" "לא ׁשּנאמר: הּמת 57ּתֹורה, ׁשעל  אּלא : ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ל ֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין  ּביד ֹו ׂשרט  ּבין  –ְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, – זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָולעבֹודה

ׁשניÈ„..58ּפט ּור  יהיּו ׁשּלא ז ֹו, אזהרה  ּובכלל  ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
אחת  ּבעיר ּדינין וזה 59ּבּתי ּבמנהג, נ ֹוהג  זה , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

למחלקת  ּגֹורם זה ׁשּדבר – אחר  ּבמנהג  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנ ֹוהג
תתּגדד ּו"60ּגדֹולה  "לא ׁשּנאמר: ּתעׂשּו61, לא  , ְְְֱִֵֶֶַָָֹֹֹ

אג ּדֹות  –ÂË..62אגּדֹות הּמת על קרחה הּקֹורח ְֲֲֵֵַַַַָָֻֻ
עיניכם  ּבין קרחה  תׂשימּו "ולא ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה,

הּמת,63למת" על  ׁשּקרח ּכהן ואחד י ׂשראל אחד . ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ל ֹוק  אחת אינ ֹו אּלא חמׁש64ה אֹו אר ּבע הּקֹורח  .65 ְֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

– הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד , מת על  ְְְְִֵֶֶַַָָָָקרחֹות 
וקרחה. קרחה ּכל על ּבֹו ׁשהתר ּו ְְְְְִֶַָָָָָוה ּוא

חמׁש הטּביל ּבסם . א ֹו ּביד ֹו, הּקֹורח ְְְִִֵֵֶַַַָָָאחד 
מקֹומֹות  ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, ְְְְְֲִִִֶַַָָָאצּבעֹותיו
קרחֹות  חמׁש וקרח  הֹואיל  – אחת  ּבבת  ְְְְִֵַַַַָָָֹּבראׁשֹו
חמׁש; לֹוקה  אחת, התראה ׁשהיא ּפי  על אף  –ְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכאחת  ּבאין ּכּלן  הראׁש66ׁשהרי ּכל  על וחּיב  . ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
קרחה  יקרחּו "לא ׁשּנאמר : העינים, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹּכבין

ׁשּיראה 67ּבראׁשם" ּכדי ה ּקרחה ? ׁשעּור וכ ּמה . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּכגריס  ׂשער.68מראׁשֹו ּבלא הּקֹורח ÊË.ּפנּוי ְְִִֵֵֵַַָָֹֹ

ועל  ׁשּנפל , ּבית ֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹראׁשֹו,
אּלא  לֹוקה ואינֹו ּפט ּור ; – ּבּים ׁשּטבעה ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָספינתֹו

זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, הּמת .69על  ְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׂשריטה  והּׂשֹורט  חברֹו, ׁשל  ּבראׁשֹו קרחה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהּקֹורח 
ׁשל  ּבבׂשר ֹו קעקע ּכתבת והּכֹותב חברֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹּבבׂשר 
מזידין, ׁשּׁשניהן  ּבזמן  – מסּיע חברֹו והיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחבר ֹו,
הּמזיד  – מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד  לֹוקין ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשניהן

ּפט ּור  והּׁשֹוגג לֹוקה, .[g]70מּׁשניהן ְְִֵֵֶֶַָ
ּדסּיען רחמנא  ְְְֲִַַַָָּברי

·È ˜¯Ù ∑ ÌÈÂ‚‰ ˙Â˜ÁÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
‡Ê‰¯‰יד ÏÏÎ·Â.'ÂÎÂ ÂÊ דף) נשים ט''ו פרק דיבמות דבגמרא תימה דבר זו

עשו  דאמר דלמאן כדבריהם שמאי בית דעשו שמעתתא כההיא אסיקנא י''ג:)
דינין  בתי שני אבל אחת בעיר אחד דין בית מילי הני תתגודדו לא אמרינן כי
אליבא  דאביי סברא היא ז''ל רבינו כאן שהזכיר וסברא בה. לן לית עיירות בשתי
לומר  היה ואפשר בגמרא. שדחו דמ''ד
דהיינו  עשו לא דאמר כמאן פסק דרבינו
כותיה  דהלכתא שמואל לגבי רב
דינין  בתי שני בין שחלק ומה באיסורי.
לא  למ''ד דאפילו משום הוא אחת בעיר
בתי  שני דוקא לדידיה לומר צריך עשו
בתי  שתי אבל אסור אחת בעיר דינין
לתרץ  כדי מותר עיירות בשתי דינין
מגילה  התם תנן דהקשו דמגילה ההיא
דינין  בתי כשני הוי והתם וכו' נקראת
אלא  מתכנסים היו דלא עיירות בשתי
בשם  התוספות שם שפירש כמו בעירם
בהלכות  ז''ל רבינו מפרש וכן חיים ה''ר
בביאורי  שם אני שביארתי כמו מגילה
דינין  בתי דבשני ועוד ההלכות. לאותם
ההיא  משום דמותר ודאי עיירות בשתי
ר' של במקומו ת''ש התם דמייתי
מקומות  דילמא שם ואמרו וכו' אליעזר
לכ''ע  מותר מקומות דבשני משמע שאני
אפילו  דאתי א''ש הוה הא ובכי ודאי
בתי  דשני בגמרא אמר לא דרבא כרבא
אלא  בה לן לית עיירות בשתי דינין
שני  וב''ה דב''ש משום עשו דאמר למאן
שם  כמבואר הוא אחת בעיר דינין בתי
דאפילו  ודאי עשו לא דאמר למאן אבל
אבל  אסור. אחת בעיר דינין בתי שני
סוגיא  ההיא דבסוף משום כן לומר א''א
הרכינס  בן דוסא ר' בימי ת''ש אמרו
עשו  מינה שמע לאחין הבת צרות הותרו
אסיקו  דבסוגיא כיון וא''כ מינה, שמע
דלא  למפסק לרבינו לו היה לא כך
ראיה  ההיא לדחות דיש ואע''ג כסוגיין
בידם  עלה לא אבל הותרו דדילמא
בההיא  לקמן מבואר שהרי לעשות
לא  שהוא להם אמר דוסא דר' ברייתא
אסיקו  דבגמרא כיון מקום מכל  התירם
דלא  למפסק לרבינו ליה הוה לא עשו
ז''ל  הכהן דוד מהר''ר והרב כסוגיין.
וכתב  זה על עמד י''ג בבית בפסקיו
יעשו  שלא שאמר ומה כרב. פסק דרבינו
מורים  פלג אחד ב''ד ר''ל דינין בתי שני
בתי  כשני דנראין כחד מורים ופלג כחד

וצ''ע: גדול דוחק והוא דינין,
ÂÎÂ'.טו ˙Ó‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Â˜‰ כל

בתרא  בפ' נתבארו האלו הדברים
כ''א): (דף מכות Â‰Ïדמסכת Â˜ÈÏÒ

Ì‰È˙Â˜ÂÁÂ ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰

משנה  לחם

כח.56 יח, יד,57מ"א ראה

עה"פ. ספרי מכות 58א.

ירושלמי 59שם. ראה

ואינו  ה"א: פ"ד פסחים

תתגודדו. בל משום אסור

א.60 יד, ראה 61יבמות

א. א.62יד, יד, יבמות

שם. ראה יד,63ספרי ראה

א.64א. כ, שם.65מכות

ה.67שם.66 כא, אמור

א. לו, קידושין שם. מכות

דק"ס).68 (כגי' ב כ, מכות

ב.69 כ, שם.70מכות

ז. פ"ג, שם תוספתא

היד  מקורות

רכג 

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
י''ג.) (דף דשבועות בפ''ק אמרו
על  אלא מכפרים אין אין ואשם שחטאת

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

לבא : ÂÎ'.לעתיד Ï·ÂÁ‰ ÔÎÂ משנה
אע''פ  צ''ב.). (דף החובל סוף בב''ק
ממנו  שיבקש עד לו נמחל אינו לו שנותן
מכל  רבינו לה דמפיק מאי ומ''מ מחילה.

האדם  לה חטאות מייתי היכא צ''ע
ספרי  בשם הכי איתא נשא פ' [בילקוט

זוטא]:

משנה  כסף

äáeLz úBëìä¦§§¨ יז  49שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

אחת , עׂשה  הח ֹוטא ]א [מצות  ׁשּיׁשּוב  והּוא ְְֲִֵֵֶַַַַָ
ויתו ּדה. ה', לפני ועּקרים מחטא ֹו זֹו מצוה ּובאּור  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

א ּלּו ּבפרקים  – ּבגללּה ע ּמּה .1הּנגררים  ְְְִִִִִִֵַָָָָָ

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

ׁשּיעׂשּו עד  ּבקרּבנן , להן מתּכּפר אין זדֹונן, על א ֹו ׁשגגתן  על ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקרּבנ ֹותיהן 
ּדברים  ו ּדּוי ויתו ּדּו עליה"8ּתׁשּובה, חטא אׁשר "והתו ּדה ׁשּנאמר: ,9. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבמיתתן]ב [ להן מתּכּפר  אין – מלקּות  ּומחּיבי  ּדין, ּבית מית ֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻֻוכן
ּתׁשּובה [`] ׁשּיע ׂשּו עד  ּבלקּיתן , הּמּזיק 10ויתוּדּוא ֹו אֹו ּבחברֹו החֹובל וכן . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
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
והיינו  לשבים מכפר יוה''כ של עצמו
כדאמרינן  דרבי עליה דפליג יהודה כר'
שבים  לאינן אפילו דלרבי בגמרא שם
הקלות  דעל רבינו כתב איך וא''כ מכפר
דברי  מפרש ז''ל דהוא ונראה מכפר.
דלא  אי דמי היכי עשה האי כך המקשה
נמי  דמתניתין הני כל א''כ תשובה עביד
מיירי  גוונא דבחד תשובה עבד דלא
מאי  החמורות דעל קשה וא''כ מתניתין

הקושיא  למפרך דבעי משום הוא דמי היכי עשה האי דקאמר ומאי כלל קושיא שום ליה לית עשה על אבל תועבה רשעים זבח הא תשובה עבד דלא היכא מכפר
ב''ד. ומיתות אכריתות אלא הוי לא הראשונה דהקושיא לעולם אבל דמי היכי עשה האי קאמר לכך אעשה אלא קאי לא פירכא והך תשובה דעבד היכא האחרת

מכפ  דלרבי וכיון לרבנן רבי שבין במחלוקת למעט דרצה וי''ל הגמרא בדברי כן לפרש לרבינו הזקיקו מי הכריתות וא''ת דעל שלרבנן לומר לנו די אכריתות אפילו ר

משנה  לחם

מדליקין [`] במה בפ' כדאיתא התודה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ואפילו
ל"ב): (דף

מיימוניות  הגהות
.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 פרק

.Ï‡¯˘È È· ˙ÂÂÚ ÏÎ „Ú ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘:(ע"ב יג (דף דשבועות ופ"ק ס"ו.) (דף שעירים שני פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ '‰ ÈÙÏ Â‡ËÁÓ ‡ËÂÁ‰ ·Â˘È˘ ‡Â‰Â..." .‡

,ãéúòì äìá÷å øáòä ìò äèøç :íéðéðò éðùî äìåìë ,òåãéë äáåùú
éðôì ïåöøì 'éäéù" íãå÷ä åãîòîì äøæç àéä äáåùúä úéìëú ìáà

"àèçä íãå÷ åîë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä אéðùá àèáúî äæ ïéðò ,
ù øéàùî åðéàù ïôåàá íãàá "úøãåç" äáåùúäù ãçàä íéøáãíå

.äáùçîáå øåáéãá àì íâå ,äùòîá àì ,úîãå÷ä åúåâäðúäî íùåø
íéîâôä äøéñî íâ àéäù Y äáåùúá ùåãéçä ø÷éò àåäå Y éðùäå
ä"á÷ä ñéðëä ,åúèéìùî àöé øáë øáòä ïîæù óàå .øáòäî íéîúëäå
(ãçàë ãéúòáå äååäá øáòá úò ìëá àöîðå ïîæäî äìòîì àåäù)
àìå åøáò ìò íâ èåìùì íãàä ìåëé äãé ìòù äáåùúá ãçåéî çë

à åð÷úì ÷øåì åùòð úåðåãæ" ì"æç øîàîë äáåèì åëôäì íâ àì
"úåéåëæë ב.

.428 ãåîò 'è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÔÈ‡ ˙Â˜ÏÓ È·ÈÁÓÂ ÔÈ„ ˙È· ˙Â˙ÈÓ È·ÈÁÓ ÏÎ ÔÎÂ" .·
."Â„Â˙ÈÂ ‰·Â˘˙ Â˘ÚÈ˘ „Ú Ô˙È˜Ï· Â‡ Ô˙˙ÈÓ· Ô‰Ï ¯ÙÎ˙Ó

åìéàù ,äøôë íà éë ùðåò äðéà äøåúä éùðåò úøèîù 'éàø ïàëî
òä øçà íäì øôëúî äéä ùðåò åéä.äáåùú àìì íâ ùðå

í"áîøä ÷ñôì äðùî óñëä áúëù íòèäî íâ øáãä çëåîå
úåãò úåëìäá גíúåãò éô ìò âøäð íà íéîîåæ íéãò íéùðåò ïéàù

íäéô ìò åâøäðù íå÷îáù ïåéë" .ïé÷åì åéìò åãéòäù äæ ä÷ì íà ìáà

‰·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 נשא

עה"פ. זוטא ובספרי וֿז. ה,

כא.2.3 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 והזיד

היד  מקורות

.àäáåùúä úøâà àéðú
.á"ô.á.äôåñá àîåé

.âá"ä ë"ô.

הפרדס  מקורות



רכד 

.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ שאר · ועל ב'.) (דף דשבועות פ''ק משנה
ולא  עשה הודע ולא הודע והשגגות והזדונות והחמורות הקלות  שבתורה עבירות
קלות  היינו (י''ב:) ובגמ' מכפר. המשתלח שעיר ב''ד ומיתות כריתות תעשה
לא  מזיד היינו הודע ב''ד ומיתות כריתות היינו חמורות היינו ול''ת עשה היינו

הכי  יהודה רב אמר שוגג היינו הודע
בין  שבתורה עבירות שאר על קאמר
בשוגג  שעשאן בין חמורות בין קלות
בשוגג  שעשאן אותן במזיד שעשאן בין
לו  נודע שלא בין ספיקן לו שנודע בין
תעשה  ולא עשה קלות הן ואלו ספיקן
ב''ד  ומיתות כריתות חמורות הן אלו
עשה  לא אפילו דרבי דאליבא ואמרינן
אבל  מכפר המשתלח שעיר תשובה
תשובה  בשעשה דוקא דרבנן אליבא
עשה  לא אם אבל מכפר המשתלח שעיר
הלכה  דאין וידוע מכפר, אין תשובה
והוא  רבינו כתב ולכך מחביריו כרבי

תשובה: Ï‡שעשה Ì‡ Ï·‡ ˘''ÓÂ
ÂÏ ¯ÙÎÓ ¯ÈÚ˘‰ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú

.˙ÂÏ˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ 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 ‰˜ÂÏ˙בריתו Ô‰ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ יהודה דרב במימרא נתבאר כבר

ומיתות  כריתות היינו דחמורות שכתבתי
ובפ' תעשה. ולא עשה היינו וקלות ב''ד

תשא  מלא חוץ קאמר וכי מהחמורות לעשה ניתק שלא ל''ת דכל ואוקי התם דדחי ואע''ג תשא מלא חוץ ול''ת עשה קלות הן אלו תניא פ''ה:) (דף דיומא בתרא
ס''ל  אלמא לעשה ניתק שלא ל''ת הזכיר ולא ב''ד ומיתות כריתות היינו דחמורות [י''ב:] פ''ק בשבועות אמר יהודה דר' וכיון היא תנאי אסיקנא הא ליה דדמי וכל
אליביה  [שם] דשבועות בפ''ק יהודה ר' דהא הן חמורות לעשה ניתק שלא תעשה דלא דסברה דיומא מתני' כסתם לן קיימא ולא קלות בכלל הוי תעשה לא דכל
רבינו  כתב ולמה תשא ללא לאוין שאר בין התם מפליג לא גם וא''ת ניתק. ללא לעשה ניתק בין מפליג ולא חמורות הן ואלו קלות הן אלו דקאמר הוא דנפשיה
דטובא  לעשה ניתק שלא תעשה לא מצות כל אבל לאפוקה חש לא אחת מצוה אלא דאינה דכיון מהתם הוכחה ליכא תשא דמלא לומר יש ביניהם חילוק שיש

ו  לפרושי ה''ל קלות בכלל דליתנהו איתא אם ל''ת נינהו כל דיומא מתניתין כסתם דאי כמאן דלא יהודה רב דאלת''ה היא חמורות בכלל תשא לא יהודה דלרב תדע
כדאמרן: ודאי אלא היא חמורות בכלל תשא לא הא תנא כאידך ואי היא חמורות בכלל לעשה ניתק שלא

.˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· בסמוך:‚ ז''ל הוא שביאר וכמו כלל דרך ÂÎÂ'.כלומר ÂÈÓÈ ÏÎ Ú˘¯ ÂÏÈÙ‡ ˘''ÓÂ(:'מ (דף דקידושין פ''ק

משנה  כסף

לֹו חּיב ּׁשהּוא מה  לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף – ִִֵֶֶַַַַָָממֹונ ֹו
מּלע ׂשֹות  וי ׁשּוב ׁשּיתוּדה עד  לֹו, מתּכּפר אין  –ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

לעֹולם  האדם"11ּכזה ח ּטאת "מּכל ׁשּנאמר : ,12. ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לכל ]ג [·. ּכּפרה ׁשה ּוא לפי – הּמׁשּתּלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָׂשעיר 
יׂשראל 13יׂשראל  ּכל לׁשֹון  על  עליו  מתוּדה ּגדֹול ּכהן  ׁשּנאמר:14, "והתוּדה , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

י ׂשראל" ּבני עֹונת ּכל את .15עליו  ְְֲִֵֵֶָָָָֹ
ׁשעבר  ּבין  והחמּורֹות, ה ּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עבר ֹות  ּכל  על  מכּפר  הּמׁשּתּלח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׂשעיר
מת ּכּפר  הּכל – לֹו הֹודע ׁשּלא  ּבין לֹו ׁשהֹודע  ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבזדֹון

הּמׁשּתּלח  ּתׁשּובה 16ּבׂשעיר  ׁשעׂשה  והּוא, אין17; ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
הּקּלֹות  על אּלא  לֹו מכ ּפר .18הּׂשעיר ְִֵֶַַַַַָָ

מיתת  עליהן  ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּור ֹות , החמּורֹות? הן ּומה הּקּלֹות, הן  ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּומה 
ּכרת  א ֹו ּדין היא 19ּבית הרי ּכרת , ּבּה ׁשאין  ּפי  על אף – ו ׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

החמּור ֹות  הן20מן  – ּכרת  ּבהן ׁשאין עׂשה  ּומצו ֹות תעׂשה, לא מצו ֹות ּוׁשאר . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשם ]ד [‚.הּקּלֹות. אין – ּכּפרה  מז ּבח לנּו ואין קּים , הּמק ּדׁש ּבית  ׁשאין  ּבזמן  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
דהכרת  משום הוא דרבנן דטעמיה ועוד מכפר. הקלות על אבל מכפר אינו
אין  ברית ומפר פנים מגלה עול פורק תלתא דהני כלומר לעוה''ב תכרת בעוה''ז
שכן  וכיון לא, יוה''כ אבל מכפרת, מיתה דהנך דומיא בשאר אבל מכפרת מיתה
ב''ד  ומיתות כריתות שהם דהנך דומיא באחרינא אלא דקרא דיוקא דייקינן לא
אפילו  בקלות דודאי הקלות לא אבל
רבינו: של טעמו נראה זה מכפר, יוה''כ

.'ÂÎÂ ‰‚‚˘· ¯·Ú ÔÈ· ז''ל פירש''י
האי  לפרושי דליכא י''ב:) (דף בגמרא
אין  ודאי דבאשם תלוי באשם אלא שוגג
לשון  וכתב סתם ורבינו מכפר. יוה''כ

המשנה:

משנה  לחם

.'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

למלך  משנה

עוז  מגדל
.‰·Â˘˙ „Ú 'ÂÎ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘:דשבועות Ú„פ"ק ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡

.˙ÂÏ˜‰ Ô‰:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פ'

.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 דכריתות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ã"á úúéî íäì úúì éåàø ïéàå àåùðî íùðåò ìåãâíäéìò øôëúù

àíéàøåð íéùðåòá äúéî øçà ïéðåãéð åéäéù íçéðäì éåàø àìàîâåã
øáãì דøåèô àåäù êìåîì åòøæ ìë ïúåð הå÷ìäá ïë øîåì ïéàù äî

."íúåãò ô"ò
.118 ãåîò è"ë ÷ìç ù"å÷ì

."'ÂÎ Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘" .‚

éìáî øåáéöì êééù àåä ãçà ãöî ;íéðéðò éðù øéòùä úøôëá
äôé øåáéöì åøñåî"ì êéøöù øåáéö ïåîî ã"ò ãéçéì úãçåéî úåëééù

"äôé וà øôëî øéòùä ïéàù ïàë ÷ñô úàæ íòåäáåùú äùò íà àì
åîöòì ãéçéå ãéçé ìë ìò åúøôë äìç øåáéö ìù åúåéä íòù ,åðééä ז.

åéã àìå åîöò úøôëì øô àéáä â"äëäù íéîòèä ãçà åäæù ì"éå
àøùé ììë úøôë êåúá ìåìë àåäù äæáìù íçåìù åúåéä ãöî éë ì

àøùéà íéðéðò éðù åá åéä ë"äåé úøôëå úãåáòá ìùéàë ãçàä ,åì
àøùé ìë ìù íçåë àáå íçåìùå øåáöä ìùäìèáúä àì êãéàìå ,ì

øôä úà íâ àéáä ïëìå ãéçé øåúá åúåàéöî (àôåâ äæ ïéðòá) åðîî
.åîöò úøôëì åì øùà

.110 ãåîò áì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

Y ‰¯ÙÎ Á·ÊÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ·" .„
."‰·Â˘˙ ‡Ï‡ Ì˘ ÔÈ‡

'îâäî úåù÷äì ùéå חàòîùé 'øã äùòîáøðä øåàì úáùá àø÷ù ì
"äðéîù úàèç àéáà ÷"îäéá äðáéùëì 'åë åñ÷ðô ìò áúë"å äèäå
øôëúð øáë íéé÷ ÷"îäéá ïéàù ïîæá éøä ïàë í"áîøä éøáãë íàå

"äáãð äáø÷ úàèç ïéà" éøäå úàèç àéáé êàéäå äáåùúá åì ט.
àòîùé 'øù òåãéä ô"ò ì"éåæàù àðéðç ïá òùåäé éáø ïîæá éç ì

÷"îäéá úåðáì úåùø úåëìîä äðúð יåìèéáù íãå÷ àåää ïîæáå
àòîùé 'øì äø÷ úåùøä.åñ÷ðô ìò áúëå äèäù ì יא

.51 'òä 416 ãåîò ç"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì
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הפרדס  מקורות

רכה 

שם]: מצאתי [לא י''ח): (דף דר''ה ופ''ק דרשב''י. Î''‰ÂÈברייתא Ï˘ ÂÓˆÚÂ
.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ עם מכפרים ויוה''כ מיתה פ''ה:) (דף דיומא בתרא פרק משנה

תשובה  עשה לא בין תשובה עשה בין דאמר כרבי דלא נימא ובגמ' התשובה
עליה  פליגי רבנן מ''מ רבי תימא אפילו ואמר התם דדחי ואע''פ מכפר יוה''כ
קי''ל  ולא דשבועות בפ''ק כדמשמע
של  ועצמו רבינו כתב לכן מחביריו כרבי
לא  אבל כלומר לשבים מכפר יוה''כ

שבים: לשאינם
„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
‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊ È‡ ‡ È˘ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ דף] (שם) דיומא בתרא בפרק
יהודה: דרב מימרא Ú·¯פ''ו:] ÂÏÈÙ‡

.'ÂÎÂ ÂÈÓÈ ÏÎ בפרק כתבתי כבר
דקדושין  קמא בפרק דאיתא זה שקודם

הא אבל מ':). ·ÌÂÈ(דף ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡˜„
Í˘Á˙ ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯Ó‡˘ Â˙˙ÈÓ

.'ÂÎÂ:(.קנ''א דף כ''ג פרק (שבת

משנה  כסף

ּתׁשּובה  ּכל 21אּלא על  מכ ּפרת  הּתׁשּובה . ְְְֶֶֶַַַָָָָ
ּכל  ר ׁשע אפ ּלּו ּתׁשּובה העברֹות; ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:22ּבאחרֹונה  רׁשעֹו, ׁשם לֹו מז ּכירין אין – ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּובֹו ּבי ֹום ּבּה יּכׁשל  לא הרׁשע  ְְְִִֶַָָָָָֹ"ורׁשעת

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 

ּובא ּלּו מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ּתֹולה ּתׁשּובה – ּתׁשּובה ועׂשה  ּדין , ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
עליכם" יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי .30נאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַ

ּתֹולין, ה ּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה – ּתׁשּובה ועׂשה ּדין , ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָעבר 
ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם ה ּכּפרה, ל ֹו ּגֹומרין  עליו  ה ּבאין  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָויּסּורין 
ּובנגעים  ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקד ּתי נאמר : ּובאּלּו יּסּורין; עליו  ׁשּיבֹוא ּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

.31עֹונם" ֲָ
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, ְְְִֶֶֶַַַָָָֻֻ

á ÷øt¤¤50 שיעור
ליום  אחד פרק

ּבידֹו‡. ואפ ׁשר ּבֹו, ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמ ּורה ? ּתׁשּובה היא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאיז ֹו
ּכח  מּכׁשל ֹון ולא מּיראה  לא הּתׁשּובה, מּפני ע ׂשה ולא ּופרׁש ּכיצד?1לע ׂשֹות ֹו, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
((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

העבירות. לכל סגי ומיתה בתשובה לעוה''ב חלק לו דלהיות לעולם אבל ומיתה ויסורין ויוה''כ תשובה שהם גמורה כפרה לכפרו דברים הארבעה שתהיה וצריך חמור
וזהו  לעוה''ב חלק להם דאין שלישי בפרק לקמן הזכיר דכבר בתורה פנים ומגלה בעיקר כופר שהוא עול דפורק רבנן מסברת כלל להזכיר צריך אינו רבינו והשתא
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 הכרת
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 כשמת
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 הרבים
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 כפרה
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 גריעי
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 המות

פליגי: ולא נינהו הדדי כי וראב''ע דרבנן כהוגן רבינו דברי עלו וא''כ לעוה''ב, חלק
.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ÏÚ· Â‰Ê 'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊÈ‡ ‡ È˘ ˜¯Ù היכי אמרו פ''ו:) (דף יוה''כ לידו בפרק שבאת כגון יהודה רב אמר תשובה בעל דמי

בו  שנכשל לזמן וכל מכל שדומה מתוך ז''ל פירש''י והטעם מקום. באותו פרק באותו אשה באותה יהודה רב מחוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם עבירה דבר

משנה  לחם

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

עוז  מגדל

פכ"ג.21 זוטא תדב"א עיין

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, Ù¯˜ישעי'
ב.1· פו, יומא

היד  מקורות



רכד 

.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ שאר · ועל ב'.) (דף דשבועות פ''ק משנה
ולא  עשה הודע ולא הודע והשגגות והזדונות והחמורות הקלות  שבתורה עבירות
קלות  היינו (י''ב:) ובגמ' מכפר. המשתלח שעיר ב''ד ומיתות כריתות תעשה
לא  מזיד היינו הודע ב''ד ומיתות כריתות היינו חמורות היינו ול''ת עשה היינו

הכי  יהודה רב אמר שוגג היינו הודע
בין  שבתורה עבירות שאר על קאמר
בשוגג  שעשאן בין חמורות בין קלות
בשוגג  שעשאן אותן במזיד שעשאן בין
לו  נודע שלא בין ספיקן לו שנודע בין
תעשה  ולא עשה קלות הן ואלו ספיקן
ב''ד  ומיתות כריתות חמורות הן אלו
עשה  לא אפילו דרבי דאליבא ואמרינן
אבל  מכפר המשתלח שעיר תשובה
תשובה  בשעשה דוקא דרבנן אליבא
עשה  לא אם אבל מכפר המשתלח שעיר
הלכה  דאין וידוע מכפר, אין תשובה
והוא  רבינו כתב ולכך מחביריו כרבי

תשובה: Ï‡שעשה Ì‡ Ï·‡ ˘''ÓÂ
ÂÏ ¯ÙÎÓ ¯ÈÚ˘‰ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú

.˙ÂÏ˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ 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 ‰˜ÂÏ˙בריתו Ô‰ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ יהודה דרב במימרא נתבאר כבר

ומיתות  כריתות היינו דחמורות שכתבתי
ובפ' תעשה. ולא עשה היינו וקלות ב''ד

תשא  מלא חוץ קאמר וכי מהחמורות לעשה ניתק שלא ל''ת דכל ואוקי התם דדחי ואע''ג תשא מלא חוץ ול''ת עשה קלות הן אלו תניא פ''ה:) (דף דיומא בתרא
ס''ל  אלמא לעשה ניתק שלא ל''ת הזכיר ולא ב''ד ומיתות כריתות היינו דחמורות [י''ב:] פ''ק בשבועות אמר יהודה דר' וכיון היא תנאי אסיקנא הא ליה דדמי וכל
אליביה  [שם] דשבועות בפ''ק יהודה ר' דהא הן חמורות לעשה ניתק שלא תעשה דלא דסברה דיומא מתני' כסתם לן קיימא ולא קלות בכלל הוי תעשה לא דכל
רבינו  כתב ולמה תשא ללא לאוין שאר בין התם מפליג לא גם וא''ת ניתק. ללא לעשה ניתק בין מפליג ולא חמורות הן ואלו קלות הן אלו דקאמר הוא דנפשיה
דטובא  לעשה ניתק שלא תעשה לא מצות כל אבל לאפוקה חש לא אחת מצוה אלא דאינה דכיון מהתם הוכחה ליכא תשא דמלא לומר יש ביניהם חילוק שיש

ו  לפרושי ה''ל קלות בכלל דליתנהו איתא אם ל''ת נינהו כל דיומא מתניתין כסתם דאי כמאן דלא יהודה רב דאלת''ה היא חמורות בכלל תשא לא יהודה דלרב תדע
כדאמרן: ודאי אלא היא חמורות בכלל תשא לא הא תנא כאידך ואי היא חמורות בכלל לעשה ניתק שלא

.˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· בסמוך:‚ ז''ל הוא שביאר וכמו כלל דרך ÂÎÂ'.כלומר ÂÈÓÈ ÏÎ Ú˘¯ ÂÏÈÙ‡ ˘''ÓÂ(:'מ (דף דקידושין פ''ק

משנה  כסף

לֹו חּיב ּׁשהּוא מה  לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף – ִִֵֶֶַַַַָָממֹונ ֹו
מּלע ׂשֹות  וי ׁשּוב ׁשּיתוּדה עד  לֹו, מתּכּפר אין  –ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

לעֹולם  האדם"11ּכזה ח ּטאת "מּכל ׁשּנאמר : ,12. ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לכל ]ג [·. ּכּפרה ׁשה ּוא לפי – הּמׁשּתּלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָׂשעיר 
יׂשראל 13יׂשראל  ּכל לׁשֹון  על  עליו  מתוּדה ּגדֹול ּכהן  ׁשּנאמר:14, "והתוּדה , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

י ׂשראל" ּבני עֹונת ּכל את .15עליו  ְְֲִֵֵֶָָָָֹ
ׁשעבר  ּבין  והחמּורֹות, ה ּקּלֹות ׁשּבּתֹורה, עבר ֹות  ּכל  על  מכּפר  הּמׁשּתּלח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׂשעיר
מת ּכּפר  הּכל – לֹו הֹודע ׁשּלא  ּבין לֹו ׁשהֹודע  ּבין  ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּבזדֹון

הּמׁשּתּלח  ּתׁשּובה 16ּבׂשעיר  ׁשעׂשה  והּוא, אין17; ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
הּקּלֹות  על אּלא  לֹו מכ ּפר .18הּׂשעיר ְִֵֶַַַַַָָ

מיתת  עליהן  ׁשחּיבין  העברֹות הן החמּור ֹות , החמּורֹות? הן ּומה הּקּלֹות, הן  ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּומה 
ּכרת  א ֹו ּדין היא 19ּבית הרי ּכרת , ּבּה ׁשאין  ּפי  על אף – ו ׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

החמּור ֹות  הן20מן  – ּכרת  ּבהן ׁשאין עׂשה  ּומצו ֹות תעׂשה, לא מצו ֹות ּוׁשאר . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשם ]ד [‚.הּקּלֹות. אין – ּכּפרה  מז ּבח לנּו ואין קּים , הּמק ּדׁש ּבית  ׁשאין  ּבזמן  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
דהכרת  משום הוא דרבנן דטעמיה ועוד מכפר. הקלות על אבל מכפר אינו
אין  ברית ומפר פנים מגלה עול פורק תלתא דהני כלומר לעוה''ב תכרת בעוה''ז
שכן  וכיון לא, יוה''כ אבל מכפרת, מיתה דהנך דומיא בשאר אבל מכפרת מיתה
ב''ד  ומיתות כריתות שהם דהנך דומיא באחרינא אלא דקרא דיוקא דייקינן לא
אפילו  בקלות דודאי הקלות לא אבל
רבינו: של טעמו נראה זה מכפר, יוה''כ

.'ÂÎÂ ‰‚‚˘· ¯·Ú ÔÈ· ז''ל פירש''י
האי  לפרושי דליכא י''ב:) (דף בגמרא
אין  ודאי דבאשם תלוי באשם אלא שוגג
לשון  וכתב סתם ורבינו מכפר. יוה''כ

המשנה:

משנה  לחם

.'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

למלך  משנה

עוז  מגדל
.‰·Â˘˙ „Ú 'ÂÎ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘:דשבועות Ú„פ"ק ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡

.˙ÂÏ˜‰ Ô‰:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פ'

.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 דכריתות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ã"á úúéî íäì úúì éåàø ïéàå àåùðî íùðåò ìåãâíäéìò øôëúù

àíéàøåð íéùðåòá äúéî øçà ïéðåãéð åéäéù íçéðäì éåàø àìàîâåã
øáãì דøåèô àåäù êìåîì åòøæ ìë ïúåð הå÷ìäá ïë øîåì ïéàù äî

."íúåãò ô"ò
.118 ãåîò è"ë ÷ìç ù"å÷ì

."'ÂÎ Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰¯ÙÎ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘" .‚

éìáî øåáéöì êééù àåä ãçà ãöî ;íéðéðò éðù øéòùä úøôëá
äôé øåáéöì åøñåî"ì êéøöù øåáéö ïåîî ã"ò ãéçéì úãçåéî úåëééù

"äôé וà øôëî øéòùä ïéàù ïàë ÷ñô úàæ íòåäáåùú äùò íà àì
åîöòì ãéçéå ãéçé ìë ìò åúøôë äìç øåáéö ìù åúåéä íòù ,åðééä ז.

åéã àìå åîöò úøôëì øô àéáä â"äëäù íéîòèä ãçà åäæù ì"éå
àøùé ììë úøôë êåúá ìåìë àåäù äæáìù íçåìù åúåéä ãöî éë ì

àøùéà íéðéðò éðù åá åéä ë"äåé úøôëå úãåáòá ìùéàë ãçàä ,åì
àøùé ìë ìù íçåë àáå íçåìùå øåáöä ìùäìèáúä àì êãéàìå ,ì

øôä úà íâ àéáä ïëìå ãéçé øåúá åúåàéöî (àôåâ äæ ïéðòá) åðîî
.åîöò úøôëì åì øùà

.110 ãåîò áì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

Y ‰¯ÙÎ Á·ÊÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ÌÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ·" .„
."‰·Â˘˙ ‡Ï‡ Ì˘ ÔÈ‡

'îâäî úåù÷äì ùéå חàòîùé 'øã äùòîáøðä øåàì úáùá àø÷ù ì
"äðéîù úàèç àéáà ÷"îäéá äðáéùëì 'åë åñ÷ðô ìò áúë"å äèäå
øôëúð øáë íéé÷ ÷"îäéá ïéàù ïîæá éøä ïàë í"áîøä éøáãë íàå

"äáãð äáø÷ úàèç ïéà" éøäå úàèç àéáé êàéäå äáåùúá åì ט.
àòîùé 'øù òåãéä ô"ò ì"éåæàù àðéðç ïá òùåäé éáø ïîæá éç ì

÷"îäéá úåðáì úåùø úåëìîä äðúð יåìèéáù íãå÷ àåää ïîæáå
àòîùé 'øì äø÷ úåùøä.åñ÷ðô ìò áúëå äèäù ì יא

.51 'òä 416 ãåîò ç"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì
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הפרדס  מקורות

רכה 

שם]: מצאתי [לא י''ח): (דף דר''ה ופ''ק דרשב''י. Î''‰ÂÈברייתא Ï˘ ÂÓˆÚÂ
.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ עם מכפרים ויוה''כ מיתה פ''ה:) (דף דיומא בתרא פרק משנה

תשובה  עשה לא בין תשובה עשה בין דאמר כרבי דלא נימא ובגמ' התשובה
עליה  פליגי רבנן מ''מ רבי תימא אפילו ואמר התם דדחי ואע''פ מכפר יוה''כ
קי''ל  ולא דשבועות בפ''ק כדמשמע
של  ועצמו רבינו כתב לכן מחביריו כרבי
לא  אבל כלומר לשבים מכפר יוה''כ

שבים: לשאינם
„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
‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊ È‡ ‡ È˘ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ דף] (שם) דיומא בתרא בפרק
יהודה: דרב מימרא Ú·¯פ''ו:] ÂÏÈÙ‡

.'ÂÎÂ ÂÈÓÈ ÏÎ בפרק כתבתי כבר
דקדושין  קמא בפרק דאיתא זה שקודם

הא אבל מ':). ·ÌÂÈ(דף ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡˜„
Í˘Á˙ ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯Ó‡˘ Â˙˙ÈÓ

.'ÂÎÂ:(.קנ''א דף כ''ג פרק (שבת

משנה  כסף

ּתׁשּובה  ּכל 21אּלא על  מכ ּפרת  הּתׁשּובה . ְְְֶֶֶַַַָָָָ
ּכל  ר ׁשע אפ ּלּו ּתׁשּובה העברֹות; ועׂשה ימיו, ְְֲֲִֵָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר:22ּבאחרֹונה  רׁשעֹו, ׁשם לֹו מז ּכירין אין – ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּובֹו ּבי ֹום ּבּה יּכׁשל  לא הרׁשע  ְְְִִֶַָָָָָֹ"ורׁשעת

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 

ּובא ּלּו מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ּתֹולה ּתׁשּובה – ּתׁשּובה ועׂשה  ּדין , ּבית ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָמיתת
עליכם" יכּפר  הּזה בּיֹום "ּכי .30נאמר: ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַ

ּתֹולין, ה ּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה – ּתׁשּובה ועׂשה ּדין , ּבית ּומיתֹות ּכרתֹות על ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָעבר 
ּגמּורה, ּכּפרה לֹו מתּכּפר אין ּולעֹולם ה ּכּפרה, ל ֹו ּגֹומרין  עליו  ה ּבאין  ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָויּסּורין 
ּובנגעים  ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקד ּתי נאמר : ּובאּלּו יּסּורין; עליו  ׁשּיבֹוא ּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

.31עֹונם" ֲָ
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, ְְְִֶֶֶַַַָָָֻֻ

á ÷øt¤¤50 שיעור
ליום  אחד פרק

ּבידֹו‡. ואפ ׁשר ּבֹו, ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמ ּורה ? ּתׁשּובה היא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאיז ֹו
ּכח  מּכׁשל ֹון ולא מּיראה  לא הּתׁשּובה, מּפני ע ׂשה ולא ּופרׁש ּכיצד?1לע ׂשֹות ֹו, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
((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

העבירות. לכל סגי ומיתה בתשובה לעוה''ב חלק לו דלהיות לעולם אבל ומיתה ויסורין ויוה''כ תשובה שהם גמורה כפרה לכפרו דברים הארבעה שתהיה וצריך חמור
וזהו  לעוה''ב חלק להם דאין שלישי בפרק לקמן הזכיר דכבר בתורה פנים ומגלה בעיקר כופר שהוא עול דפורק רבנן מסברת כלל להזכיר צריך אינו רבינו והשתא
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 הכרת
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 כשמת
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 הרבים
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 כפרה
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 גריעי
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 המות

פליגי: ולא נינהו הדדי כי וראב''ע דרבנן כהוגן רבינו דברי עלו וא''כ לעוה''ב, חלק
.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ÏÚ· Â‰Ê 'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊÈ‡ ‡ È˘ ˜¯Ù היכי אמרו פ''ו:) (דף יוה''כ לידו בפרק שבאת כגון יהודה רב אמר תשובה בעל דמי

בו  שנכשל לזמן וכל מכל שדומה מתוך ז''ל פירש''י והטעם מקום. באותו פרק באותו אשה באותה יהודה רב מחוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם עבירה דבר

משנה  לחם

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

עוז  מגדל

פכ"ג.21 זוטא תדב"א עיין

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, Ù¯˜ישעי'
ב.1· פו, יומא

היד  מקורות



רכו 

.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ ראיה · מה וא''ת
להשי''ת  לעד יקח קאמר דהכי לומר ויש וכו'. אלהינו עוד נאמר מולא מביא

עוד לחטוא ישוב שלא הפסוק עליו שתחלת כלומר וכו' עוד נאמר ולא שנאמר
ידינו  למעשה אלהינו נאמר לא תאמרו ומה ה' אל ושובו דברים עמכם קחו הוא

דקרא  פשטיה הרי כוכבים עבודת שהיא
שלא  עליו לעד יתברך לשם שלוקח

עון: לאותו עוד ישוב

משנה  כסף

נתיחד  זמן  ּולאחר  ּבעברה, א ּׁשה על ׁשּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהרי
ּגּופֹו, ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא  ְְְֲִֵַַָָָֹעּמּה,

ּגמּורה  ּתׁשּובה  ּבעל ה ּוא זה – עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ה ּוא 2ּובּמדינה . ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר  ּבח ּורֹותי"3ׁשּׁשלמה ּבימי   ּבֹוראי את "ּוזכר :4. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹֹ

ּׁשהיה מה לעׂשֹות ל ֹו אפ ׁשר ׁשאי ּובעת  זקנ ּותֹו, ּבימי  אּלא ׁשב לא  ע ֹוׂשה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מעּלה  ּתׁשּובה ׁשאינ ּה ּפי  על  אף אפ ּלּו5– הּוא. ּתׁשּובה ּובעל ל ֹו, היא  מ ֹועלת , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבי ֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו , ּכל ּבתׁשּובתֹו[`]עבר  ּומת ע ֹונֹותיו6מיתתֹו ּכל – ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָ

הּׁשמׁש"7נמחלין תחׁש לא אׁשר  "עד ׁשּנאמר : הּמיתה 8, י ֹום ׁשהּוא קדם 9, ו ׁשב ּבֹורא ֹו זכר ׁשאם מּכלל, – ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ל ֹו. נסלח  חטא ֹו,]ה [·.ׁשּימּות, החֹוטא ׁשּיעזב הּוא  הּתׁשּובה ? היא ּבל ּבֹו]ו [ּומה  ויגמר מּמחׁשבּתֹו, ויסירּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
קום  הוא פרק ואותו מקום ואותו פלונית ראה לו ואומר עליו מתגבר יצרו כבר
שלא  ונראה ושניה ראשונה פעם כתב לא ורבינו ע''כ. כבר שעשית מה עשה
באותה  יהודה רב מחוי ופירוש עבירה דבר לידו שבאת כגון אלא בגרסתו היה
גופו  בכח היינו  פרק ובאותו מכות. בהל' הרי''ף גורס וכן וכו' פרק באותו אשה

הבחרות: בזמן כלומר
‰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

משנה  לחם

ע"כ:[`] וכו' אשר עד שנאמר תשובה שתשובתו בתשובה ומת עד העמוד לשון בס"ה וכ"כ

מיימוניות  הגהות

.Â·Ï· ¯Ó‚˘ „Ú ¯·Ú ÂÏÈÙ‡:ובתוספתא ובירושלמי בתלמוד מקומות ובכמה קנג.) (דף השואל פרק שבת ומס' דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‡Ï˘ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎ...‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ" .‰
."ÌÏÂÚÏ ‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·Â˘È

äæ ìò äéàø àéáîå äáåùúì éàðú åäæù òîùî åðåùì úåèùôî
à ãåò øîàð àìå..." ÷åñôäî"'åë åðéãé äùòîì åðé÷åì יבøàåáîëå .

íéùøôîá יג"ãòì ä"á÷ä úà åéìò ç÷åìù åðééä" יד.
:ïéáäì êéøöå

àìù 'åë åéìò ãéòéù äæë ïôåàá ì"ö äáåùúäù ùãçì ïéðî .à
íìåòì àèçééøäù ,äáåùú åúáåùú ïéà äðùå øáò íà äæ éôì éøä

åðùéù äëìäá åðéöî àìå äáåùú äùò àìù òøôîì àúìéî éìâúà
íéùåò ã"éá ïéàù åðéöî ,äáøãàå íìåòì áåùé àìù äáåùúá éàðú
.(ïî÷ìãë) íìåòì ãåò áåùé àìù äæë ïôåàá àéä äáåùúä íà äðéçá

àøîâá àúéà .á טו,øåîâ ÷éãö éðàù úðî ìò äùàä úà ùã÷îä"
äîù óàå "åúòãá äáåùú øäøä àîù úùãå÷î øåîâ òùø åìéôà
ìáà ,äáåùú øäøä íà åðìöà ÷ôñù éðôî àåä ÷ôñî úùãå÷îù
ìò éë ïéùåãé÷ éàãååá äæ éøä äáåùú øäøä éàãååáù òåãé äéä åìéà
øåîâ òùø ìù áöîî øáåòå øåîâ ÷éãö äùòð äáåùú øåäøä éãé
ïðåáúäì øùôà éà êë ìë øö÷ ïîæáù àèéùôå øåîâ ÷éãö ìù ãîòîì
ïëúé êéàå ,úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéù ïôåàá àéä åúáåùú íà ììë

."'åë úåîåìòú òãåé åéìò ãéòé"ù äæ éàðú
"úåãòì ïéìåñô íéòùøä" .â טזïåãé àìå ïúåãòá ïåîî ïéàéöåî ïéàå"
"äáåùú äùòù òãåéù ãò יזíé÷çùîä úøæç éúîéàî" :àîâåãìå

"åë íäéñôéñô åøáùéùî (úåãòì íéøùë íéùòðù) àéáå÷á יחïåéëå
"áìá äáåùú ø÷éò"ù יטìù åú÷æçî ïåîî åàéöåéå ïéã úéá å÷ñôé êéà

ïåîîá øáåãî éøäå åáìá äî òåãé ïéàù äæ ìù åúåãò êîñ ìò éðåìô
åú÷æçá çðåîä כ÷ôñá àìå כאäðéà ãòä ìù åúåøùë åìéàåúéàãåå

àìù èøôáå ."íìåòì áåùé àì"ù ïôåàá äáåùú äùòù òãð êéàå
àéä äáåùúäù àãååì "úåðéçá" úåùòì íéáéåçî ïéã úéáù åðéöî
éøäù áåø ìù ïéðò ïàë øîåì ïéàå "íìåòì ...áåùé àìù" åà éòáãë

"áåøä øçà ïåîîá ïéëìåä ïéà" כב.
ìòåôá íéàåø éøäù úåàéöîä êôéä àåä "íìåòì áåùé àìù" .ã
øáò" ïîæ øçàìå úåãòì øùë úåéäìå äáåùú úåùòì éãåäé ìåëéù
ìò ïåîî åàéöåäù ïîæä åúåà ìò øùë ÷æçåî àåä íå÷î ìëîå "äðùå
äæì áåùé àì"ù áöîá äéä àìù òøôîì àúìéî 'éìâúéà àìäå åéô

."íìåòì àèçä

íéùøôî ùé כגìá÷î äáåùú äùåòù äòùáù àéä í"áîøä úðååëù
áåùé àìù åùåøô ïéàå íìåòì àèçä äæì áåùé àìù áì ìëá åéìò

à ãéúòá àèçä äæìåðéàù úàæä úòá åáöîå åãîòî éôìù àìêééù
øáåãî éøäù øúåéá äù÷ äæ õåøéú ìáà .åæ äøéáò ìò øåáòì
äæì áåùé àìù" ãéòî ä"á÷ä øùàëù èåùôå ä"á÷ä ìù åúåãòá

.ùîî íìåòì àéä äðååëä "íìåòì àèçä
äëåîðä àâøãä :äáåùúá úåâøã äîëá øáãî í"áîøäù øîåì ùéå

à äáåùúá äöåø åðéà åîöò ãöî àåäù äàøéî äáåùú àéä÷ø àì
.àèçäî ùøåôå äáåùú äùåò 'ãëå ùðåòä úàøéë éããö ïéðò ììâá
úåðåãæ"ù äáåùúä úåîéìù àéäù äáäàî äáåùú àéä äæî äìòîì
åãéì äàáù äæ øúåé úéìòð àâøã àôåâ äæáå "úåéåëæë åì úåùòð
äáåùúä éðôî äùåò åðéàå åúåùòì åãéá øùôàå äá øáòù äøéáò
àéä úéìòð éëä àâøãä ìáà "'åëå çë ïåìùëî àìå äàøéî àìå
úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéù" ãò åùôðá ä÷åîò êë ìë äáåùúäùë
.äáåùúá úéìòð øúåéä àâøãä àéäå "íìåòì àèçä äæì áåùé àìù
áúë éøäù äáåùúä úìéçú àéäù òîùî í"áîøä ïåùìîù óàå
ùé ìéòìã úåéùå÷ä ãöî íå÷î ìëî "äáåùúä àéä äîå" úåèùôá

.äáåùúáù úéìòð éëä àâøãá øáéãù øîåì
.ã"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

„ÂÚ Â‰˘ÚÈ ‡Ï˘ Â·Ï· ¯ÂÓ‚ÈÂ Â˙·˘ÁÓÓ Â¯ÈÒÈÂ..." .Â
."'ÂÎ

å åúáùçîî åøéñé íãå÷ù ,÷ééåãî íéøáãä øãñåáìá øåîâé ë"çà
"ïè÷ íìåò" àåä íãàä éë כדìùåîä êìî åðùé ìåãâä íìåòáù åîëå

åôåâ ìëá èåìùìå êåìîì êéøö íãà ìù åçåîå åùàø íâ êë äðéãîá כה

åôåâ ìëá ìùåîù éãé ìòå åúáùçîî åðøéñé íãå÷ù àåä øãñä ïëìå
.åáìá íâ øåîâé

àéùð øùà" ÷åñôä ìò é"ùøôá :íéðéðòä úåéîéðôá óéñåäì ùéå
"àèçé כוåúââù ìò äøôë àéáäì áì ïúåð åìù àéùðäù øåãä éøùà"

øùåàä àåä íãàä ìù éèøôä åîìåòáù "åéúåðåãæ ìò èøçúîù å"÷
íãà ìë" éøäù "áìä ìò èéìù çåî"ù äòùá åì ùéù ¯ "éøùà" Y
àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå ÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé

àùî úåàìîì"'åë äáùçîå øåáã äùòîá åáì úåì כזøãñ ïëìå
."åáìá øåîâé ë"çàå åúáùçîî åðøéñé ì"ðë àåä íéøáãä

.50 äøòäå 41 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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, שבת

היד  מקורות

.áé.ã ,ãé òùåä.âéóñë
.ãåòå ,ïàë äðùî.ãéæ"ãòå

ì"æç éùøãî ô"ò íéùøôî
÷åñôä ìò (æé ë"øã àú÷éñô)
åç÷" (ãåòå â ,íù òùåä)

à åáåùå íéøáã íëîò'ä ì
àøùé åøîà" Y "'åâåéðôì ì

åðà ïéùåò íà ä"á÷ä
ì"à ?åðá ãéòî éî äáåùú
ãò íëì äùòð éðà äòøì
íëì äùòð éðéà äáåèìå
ø÷éòù ïàëîå Y ?"ãò
ãéòé ä"á÷äù äáåùúá
àèçä äæì áåùé àìù"

."íìåòì.åè,èî ïéùåãé÷
.á.æèúåãò úåëìä í"áîø

ã"ìñ î"åç ò"åù à"ä é"ô
.à"ñ.æé.â"ä íù.çéíù

.å"ä é"ô.èéè"ëô àéðú
.(á,åì).ëàéöåîä æàù

,ì á"á Y äéàøä åéìò åøáçî
.ãåòå .à.àë.á,æì úåîáé

í"áîø äàøå .à,åî ÷"á
¯á"ä è"ô ïåîî é÷æð úåëìä

.ãåòå .â.áëá"á .á ,æë ÷"á
á"ìøñ î"åç ò"åùåè .á ,áö

.ãåòå â"ëñ.âëäðùî íçì
.ïàë í"áîøä ìò

.ãëâ"çæ .â éãå÷ô àîåçðú
(.á,÷) è"ñú æ"å÷ú .á ,âì
.â ,à"ìô ð"øãà äàøå

.äëY ê"ìî ú"øá æîåøîë
úùåìù Y ãáë ,áì ,çåî
úåáà ïâî) íãàá íéèéìùä
éëøò .è"éî ä"ô õ"áùøì
(ã"äñ ìòáì) íééåðéëä
á"çæì úåøåà éöåöéð .åëøòá
.(æ"îøä íùá) à ,âð÷

.åë.áë ,ã àø÷éå.æëàéðú
.á"éô

הפרדס  מקורות

רכז 

.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ אדא ‚ רב אמר ט''ז.) (דף דתעניות ב' פרק ריש
לאדם  דומה הוא למה בו חוזר ואינו ומתודה עבירה בו שיש אדם אהבה בר
טבילה  לו עלתה לא שבעולם מימות בכל שטובל שאע''פ בידו שרץ שתופס
ירוחם. ועוזב ומודה שנאמר טבילה לו עלתה סאה במ' שטבל כיון מידו זרקו
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
אמר  טוביה בר זוטרא דרב ואע''ג נקטינן הכי כוותיה רב דסבר וכיון אתיא בבא
בעבירות  כאן למקום אדם שבין בעבירות כאן רב דרמי רמיא האי משני נחמן רב
סובר  שנוייא לההיא רבינו ופסקה כר''ע אתי מצי שינויא והאי לחבירו אדם שבין
נראה  אין ומיהו רב. אמר יהודה מדרב כדמשמע בבא בן יהודה כר' הלכה דמ''מ
על  התם מדאיפליגו רבינו לדברי ראיה ויש ז''ל והרא''ש הרי''ף מדברי כן
אחר  ביוה''כ עליהם להתודות יכול אם שעבר ביוה''כ עליהם שהתודה עבירות
עדיין  התודה שלא כל הכל דלדברי אלמא מיירי חטאיו במפרש וע''כ לאו אם

לפרטם: צריך עליהם

משנה  כסף

ע ֹוד ׁשּלא רׁשע 11ׁשּנאמר ]ז [,10יעׂשהּו "יעזב : ֱֲֲֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מחׁשבֹותיו " און  ואי ׁש על 12ּדרּכֹו, יתנחם וכן  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

"ּכי13ׁשעבר  ׁשּנאמר : ואחרי, נחמּתי, ׁשּובי  אחרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
" יר על  ספקּתי י ֹודע ]ח [;14ה ּודעי  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, ]ט [‚.ׁשּגמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

הרי – לעזב ּבלּבֹו ּגמר  ולא ּבדברים, ה ּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל 
הּטבילה  ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ּדֹומה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָזה 

עד  הּׁשרץ מֹועלת  אֹומר:17ׁשּיׁשלי הּוא  וכן ; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ירחם" ועֹוזב , לפרט18"ּומֹודה  וצרי .[a] את ְְְְִִֵֶֶָָֹֻ

חטאה 19החטא  ה ּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר : , ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
לו  אומרים שאנו כיון הרי טוב וקח עון תשא כל אמר שהכתוב כיון כך היא

ככה: על לעד אותו מקבלים אנו הרי ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר שלא
ÂÎÂ'.ג ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ הרי''ף בהלכות והובא ט''ז) (דף תעניות בסדר

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

דפירשתי: מטעמא כותיה הלכתא ולית צריך

משנה  לחם

[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

מיימוניות  הגהות
.ÌÁÂ¯È „Ú ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ:(י"ז (דף תעניות סדר Ú„פ' ËÂ¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ

.·‰Ê È‰Ï‡:(.פ"ז (דף דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÔÂ‡ ˘È‡Â ÂÎ¯„ Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ ¯Ó‡˘..." .Ê

íéðåøçàäî ùé כחäðéà äáåùúäù àéä í"áîøä úèéùù åãîìù
à äåöîò"î êøã ìò 'åëå úåãååúäì êéøö äúåùòì äöøé íàù àì

à äåöî ïéùåøéâä ïéàù "úåúéøë øôñ äì áúëå" á"ëø'éåìú àì
.úåúéøë øôñá ùøâé ùøâì äöøù äòùáù åðåöøá

åìù äáåùúä úøâàá æ"äãà ïåùìî ìáà כטäáåùúä úåöî äðäå" ¯
í"áîøä úòãá ãîìù çëåî ¯ "'åë àèçä úáæò àéä äøåúä ïî
éøäù åúèéùì íù øáãîù àèéùôå äøåúäî äåöî àéä äáåùúäù

."â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì ïëìå" êùîäá áúë
"'åâå åëøã òùø áåæòé" ïàë àéáäù ÷åñôäî ÷ééåãî äæ ïéðò לàåäù

"à"ä ãò úáùå" äøåúäî ÷åñôä àéáä àìå éååéö ïåùì לאøåôéñ àåäù
í"áîøä ãîåìù éôë íéøáã לב.äæ ÷åñôì òâåðá åîöò

.166 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·Â˘È ‡Ï˘ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ" .Á
."ÌÏÂÚÏ

àèåçä áåæòéù äáåùúä éäîå" æ"ðôì ù"îëå ,à÷ééã "àèçä äæì"
åàèçàìù åáìá øåîâéå åúáùçîî åøéñéååäùòéòâåðá åðééä "ãåò

øåîâéù" ï÷æä åðéáø ùãçîå óéñåî (à"ô) ú"äâàá ìáà .äæ àèçì
'úé åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá åáìáøåáòé àìå

êìîä úåöî ìòúåììëì òâåðá åðééä "ú"ì úåöîá ïäå ò"îá ïä ,å"ç
ö"îåúä לג.

.156 ãåîò à"ç è"îùú úåçéùä øôñ

‰ÓÂ„ ‰Ê È¯‰ ·ÂÊÚÏ Â·Ï· ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ" .Ë
."Â„È· ı¯˘Â Ï·ÂËÏ

åáìá øîâ àìå íéøáãá äãååúîä" ìù åáöî øéáñäì øçáù ìùîä
äîë ìòåô íéøáãá éåãéååä éë .÷ééåãî àåä "åãéá õøùå ìáåè"ì "'åë

:íéðéðò
:à.íãà ìù åúáùçîå åáìá íééåáçä íéøáãä úà äìâî

íéøôñá àáåîä ã"ò) øáåãîä àùåðá úåøøåòúä óéñåî :á לד

.(ãåò ñòëä úà øøåòî øåáéãä éë ÷åúùéù åì áåè ñòåëäù
äçåðî éà åîöòá ùéâøî åéàèç úà åîöòì òéîùîù äòùá :â

.åéàèçî äùåáå
ìáåèì äãååúîä ìùîð ïëìå úìòåú ùé åîöò éåãéååá ,êë íåùî
øîâ àì ïéãòù ïåéë ìáà ,äãååúäù ïåéë (ììë ìáè àìù äæì àìå)

.õøùå ìáåèë àåä éøä äáåùú úåùòì åáìá
àøîâä ïåùìî äðéùù êëî ÷ééåãî äæ ïéðò להíãàì äîåã àåä äîì"

àì íìåòáù úåîéî ìëá ìáåè 'éôàù åãéá õøù ñôåúù
äîåã äæ éøä" áúëå ì"ðë äðéù í"áîøä ìáà "äìéáè åì äúìò

ìáåèì.éãéååä úîâåãá àéä äìéáèäù ùéâãäì "åãéá õøùå
.36 ,27 úåøòäå 21 ãåîò æ"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יומא.10 סוף ירושלמי

11. ג. פ"ג, ישעי'12ויק"ר

ז. תענית 13נה, ירושלמי

ה"א. יח.14פ"א לא, ירמי'

רמז 15 הושע יל"ש עיין

פמ"ד. רבתי פסיקתא תקלב.

א. רמ, ח"ג יד,16זהר הושע

יל"ש 17ד. א. טז, תענית

תתקסא. רמז משלי 18משלי

דר"כ  פסיקתא ועיין יג. כח,

א). קנט, (בובר שובה פיסקא

תתנד. רמז תהלים יל"ש

שם 19 ירושלמי ב. פו, יומא

ה"ד. פ"ה נדרים ה"ז. פ"ח

ופורטים  פמ"ה: פס"ר עיין

ופשעיהם  עונותיהם

(עבוה"מ).

היד  מקורות

.çë.ãñù äåöî ç"ðî

.èë.à"ô.ì.æ ,äð 'éòùé

.àì,ì íéáöð .ì ,ã ïðçúàå
.á.áìæ"ô äáåùú úåëìä

.ä"ä.âìéèå÷éì äàøå
.àë 'ò ú"äâàì 'åë íéùåøéô

.ãìíéøîàîä øôñ äàø
.(ç"ø íùá) ä 'ò è"ðøú

.äì.à ,æè úéðòú

הפרדס  מקורות



רכו 

.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ ראיה · מה וא''ת
להשי''ת  לעד יקח קאמר דהכי לומר ויש וכו'. אלהינו עוד נאמר מולא מביא

עוד לחטוא ישוב שלא הפסוק עליו שתחלת כלומר וכו' עוד נאמר ולא שנאמר
ידינו  למעשה אלהינו נאמר לא תאמרו ומה ה' אל ושובו דברים עמכם קחו הוא

דקרא  פשטיה הרי כוכבים עבודת שהיא
שלא  עליו לעד יתברך לשם שלוקח

עון: לאותו עוד ישוב

משנה  כסף

נתיחד  זמן  ּולאחר  ּבעברה, א ּׁשה על ׁשּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהרי
ּגּופֹו, ּובכח ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא  ְְְֲִֵַַָָָֹעּמּה,

ּגמּורה  ּתׁשּובה  ּבעל ה ּוא זה – עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ה ּוא 2ּובּמדינה . ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר  ּבח ּורֹותי"3ׁשּׁשלמה ּבימי   ּבֹוראי את "ּוזכר :4. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹֹ

ּׁשהיה מה לעׂשֹות ל ֹו אפ ׁשר ׁשאי ּובעת  זקנ ּותֹו, ּבימי  אּלא ׁשב לא  ע ֹוׂשה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
מעּלה  ּתׁשּובה ׁשאינ ּה ּפי  על  אף אפ ּלּו5– הּוא. ּתׁשּובה ּובעל ל ֹו, היא  מ ֹועלת , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבי ֹום ּתׁשּובה ועׂשה ימיו , ּכל ּבתׁשּובתֹו[`]עבר  ּומת ע ֹונֹותיו6מיתתֹו ּכל – ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָָָ

הּׁשמׁש"7נמחלין תחׁש לא אׁשר  "עד ׁשּנאמר : הּמיתה 8, י ֹום ׁשהּוא קדם 9, ו ׁשב ּבֹורא ֹו זכר ׁשאם מּכלל, – ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ל ֹו. נסלח  חטא ֹו,]ה [·.ׁשּימּות, החֹוטא ׁשּיעזב הּוא  הּתׁשּובה ? היא ּבל ּבֹו]ו [ּומה  ויגמר מּמחׁשבּתֹו, ויסירּנּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
קום  הוא פרק ואותו מקום ואותו פלונית ראה לו ואומר עליו מתגבר יצרו כבר
שלא  ונראה ושניה ראשונה פעם כתב לא ורבינו ע''כ. כבר שעשית מה עשה
באותה  יהודה רב מחוי ופירוש עבירה דבר לידו שבאת כגון אלא בגרסתו היה
גופו  בכח היינו  פרק ובאותו מכות. בהל' הרי''ף גורס וכן וכו' פרק באותו אשה

הבחרות: בזמן כלומר
‰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

משנה  לחם

ע"כ:[`] וכו' אשר עד שנאמר תשובה שתשובתו בתשובה ומת עד העמוד לשון בס"ה וכ"כ

מיימוניות  הגהות

.Â·Ï· ¯Ó‚˘ „Ú ¯·Ú ÂÏÈÙ‡:ובתוספתא ובירושלמי בתלמוד מקומות ובכמה קנג.) (דף השואל פרק שבת ומס' דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‡Ï˘ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎ...‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ" .‰
."ÌÏÂÚÏ ‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·Â˘È

äæ ìò äéàø àéáîå äáåùúì éàðú åäæù òîùî åðåùì úåèùôî
à ãåò øîàð àìå..." ÷åñôäî"'åë åðéãé äùòîì åðé÷åì יבøàåáîëå .

íéùøôîá יג"ãòì ä"á÷ä úà åéìò ç÷åìù åðééä" יד.
:ïéáäì êéøöå

àìù 'åë åéìò ãéòéù äæë ïôåàá ì"ö äáåùúäù ùãçì ïéðî .à
íìåòì àèçééøäù ,äáåùú åúáåùú ïéà äðùå øáò íà äæ éôì éøä

åðùéù äëìäá åðéöî àìå äáåùú äùò àìù òøôîì àúìéî éìâúà
íéùåò ã"éá ïéàù åðéöî ,äáøãàå íìåòì áåùé àìù äáåùúá éàðú
.(ïî÷ìãë) íìåòì ãåò áåùé àìù äæë ïôåàá àéä äáåùúä íà äðéçá

àøîâá àúéà .á טו,øåîâ ÷éãö éðàù úðî ìò äùàä úà ùã÷îä"
äîù óàå "åúòãá äáåùú øäøä àîù úùãå÷î øåîâ òùø åìéôà
ìáà ,äáåùú øäøä íà åðìöà ÷ôñù éðôî àåä ÷ôñî úùãå÷îù
ìò éë ïéùåãé÷ éàãååá äæ éøä äáåùú øäøä éàãååáù òåãé äéä åìéà
øåîâ òùø ìù áöîî øáåòå øåîâ ÷éãö äùòð äáåùú øåäøä éãé
ïðåáúäì øùôà éà êë ìë øö÷ ïîæáù àèéùôå øåîâ ÷éãö ìù ãîòîì
ïëúé êéàå ,úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéù ïôåàá àéä åúáåùú íà ììë

."'åë úåîåìòú òãåé åéìò ãéòé"ù äæ éàðú
"úåãòì ïéìåñô íéòùøä" .â טזïåãé àìå ïúåãòá ïåîî ïéàéöåî ïéàå"
"äáåùú äùòù òãåéù ãò יזíé÷çùîä úøæç éúîéàî" :àîâåãìå

"åë íäéñôéñô åøáùéùî (úåãòì íéøùë íéùòðù) àéáå÷á יחïåéëå
"áìá äáåùú ø÷éò"ù יטìù åú÷æçî ïåîî åàéöåéå ïéã úéá å÷ñôé êéà

ïåîîá øáåãî éøäå åáìá äî òåãé ïéàù äæ ìù åúåãò êîñ ìò éðåìô
åú÷æçá çðåîä כ÷ôñá àìå כאäðéà ãòä ìù åúåøùë åìéàåúéàãåå

àìù èøôáå ."íìåòì áåùé àì"ù ïôåàá äáåùú äùòù òãð êéàå
àéä äáåùúäù àãååì "úåðéçá" úåùòì íéáéåçî ïéã úéáù åðéöî
éøäù áåø ìù ïéðò ïàë øîåì ïéàå "íìåòì ...áåùé àìù" åà éòáãë

"áåøä øçà ïåîîá ïéëìåä ïéà" כב.
ìòåôá íéàåø éøäù úåàéöîä êôéä àåä "íìåòì áåùé àìù" .ã
øáò" ïîæ øçàìå úåãòì øùë úåéäìå äáåùú úåùòì éãåäé ìåëéù
ìò ïåîî åàéöåäù ïîæä åúåà ìò øùë ÷æçåî àåä íå÷î ìëîå "äðùå
äæì áåùé àì"ù áöîá äéä àìù òøôîì àúìéî 'éìâúéà àìäå åéô

."íìåòì àèçä

íéùøôî ùé כגìá÷î äáåùú äùåòù äòùáù àéä í"áîøä úðååëù
áåùé àìù åùåøô ïéàå íìåòì àèçä äæì áåùé àìù áì ìëá åéìò

à ãéúòá àèçä äæìåðéàù úàæä úòá åáöîå åãîòî éôìù àìêééù
øáåãî éøäù øúåéá äù÷ äæ õåøéú ìáà .åæ äøéáò ìò øåáòì
äæì áåùé àìù" ãéòî ä"á÷ä øùàëù èåùôå ä"á÷ä ìù åúåãòá

.ùîî íìåòì àéä äðååëä "íìåòì àèçä
äëåîðä àâøãä :äáåùúá úåâøã äîëá øáãî í"áîøäù øîåì ùéå

à äáåùúá äöåø åðéà åîöò ãöî àåäù äàøéî äáåùú àéä÷ø àì
.àèçäî ùøåôå äáåùú äùåò 'ãëå ùðåòä úàøéë éããö ïéðò ììâá
úåðåãæ"ù äáåùúä úåîéìù àéäù äáäàî äáåùú àéä äæî äìòîì
åãéì äàáù äæ øúåé úéìòð àâøã àôåâ äæáå "úåéåëæë åì úåùòð
äáåùúä éðôî äùåò åðéàå åúåùòì åãéá øùôàå äá øáòù äøéáò
àéä úéìòð éëä àâøãä ìáà "'åëå çë ïåìùëî àìå äàøéî àìå
úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéù" ãò åùôðá ä÷åîò êë ìë äáåùúäùë
.äáåùúá úéìòð øúåéä àâøãä àéäå "íìåòì àèçä äæì áåùé àìù
áúë éøäù äáåùúä úìéçú àéäù òîùî í"áîøä ïåùìîù óàå
ùé ìéòìã úåéùå÷ä ãöî íå÷î ìëî "äáåùúä àéä äîå" úåèùôá

.äáåùúáù úéìòð éëä àâøãá øáéãù øîåì
.ã"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

„ÂÚ Â‰˘ÚÈ ‡Ï˘ Â·Ï· ¯ÂÓ‚ÈÂ Â˙·˘ÁÓÓ Â¯ÈÒÈÂ..." .Â
."'ÂÎ

å åúáùçîî åøéñé íãå÷ù ,÷ééåãî íéøáãä øãñåáìá øåîâé ë"çà
"ïè÷ íìåò" àåä íãàä éë כדìùåîä êìî åðùé ìåãâä íìåòáù åîëå

åôåâ ìëá èåìùìå êåìîì êéøö íãà ìù åçåîå åùàø íâ êë äðéãîá כה

åôåâ ìëá ìùåîù éãé ìòå åúáùçîî åðøéñé íãå÷ù àåä øãñä ïëìå
.åáìá íâ øåîâé

àéùð øùà" ÷åñôä ìò é"ùøôá :íéðéðòä úåéîéðôá óéñåäì ùéå
"àèçé כוåúââù ìò äøôë àéáäì áì ïúåð åìù àéùðäù øåãä éøùà"

øùåàä àåä íãàä ìù éèøôä åîìåòáù "åéúåðåãæ ìò èøçúîù å"÷
íãà ìë" éøäù "áìä ìò èéìù çåî"ù äòùá åì ùéù ¯ "éøùà" Y
àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå ÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé

àùî úåàìîì"'åë äáùçîå øåáã äùòîá åáì úåì כזøãñ ïëìå
."åáìá øåîâé ë"çàå åúáùçîî åðøéñé ì"ðë àåä íéøáãä

.50 äøòäå 41 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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, שבת

היד  מקורות

.áé.ã ,ãé òùåä.âéóñë
.ãåòå ,ïàë äðùî.ãéæ"ãòå

ì"æç éùøãî ô"ò íéùøôî
÷åñôä ìò (æé ë"øã àú÷éñô)
åç÷" (ãåòå â ,íù òùåä)

à åáåùå íéøáã íëîò'ä ì
àøùé åøîà" Y "'åâåéðôì ì

åðà ïéùåò íà ä"á÷ä
ì"à ?åðá ãéòî éî äáåùú
ãò íëì äùòð éðà äòøì
íëì äùòð éðéà äáåèìå
ø÷éòù ïàëîå Y ?"ãò
ãéòé ä"á÷äù äáåùúá
àèçä äæì áåùé àìù"

."íìåòì.åè,èî ïéùåãé÷
.á.æèúåãò úåëìä í"áîø

ã"ìñ î"åç ò"åù à"ä é"ô
.à"ñ.æé.â"ä íù.çéíù

.å"ä é"ô.èéè"ëô àéðú
.(á,åì).ëàéöåîä æàù

,ì á"á Y äéàøä åéìò åøáçî
.ãåòå .à.àë.á,æì úåîáé

í"áîø äàøå .à,åî ÷"á
¯á"ä è"ô ïåîî é÷æð úåëìä

.ãåòå .â.áëá"á .á ,æë ÷"á
á"ìøñ î"åç ò"åùåè .á ,áö

.ãåòå â"ëñ.âëäðùî íçì
.ïàë í"áîøä ìò

.ãëâ"çæ .â éãå÷ô àîåçðú
(.á,÷) è"ñú æ"å÷ú .á ,âì
.â ,à"ìô ð"øãà äàøå

.äëY ê"ìî ú"øá æîåøîë
úùåìù Y ãáë ,áì ,çåî
úåáà ïâî) íãàá íéèéìùä
éëøò .è"éî ä"ô õ"áùøì
(ã"äñ ìòáì) íééåðéëä
á"çæì úåøåà éöåöéð .åëøòá
.(æ"îøä íùá) à ,âð÷

.åë.áë ,ã àø÷éå.æëàéðú
.á"éô

הפרדס  מקורות

רכז 

.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ אדא ‚ רב אמר ט''ז.) (דף דתעניות ב' פרק ריש
לאדם  דומה הוא למה בו חוזר ואינו ומתודה עבירה בו שיש אדם אהבה בר
טבילה  לו עלתה לא שבעולם מימות בכל שטובל שאע''פ בידו שרץ שתופס
ירוחם. ועוזב ומודה שנאמר טבילה לו עלתה סאה במ' שטבל כיון מידו זרקו
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
אמר  טוביה בר זוטרא דרב ואע''ג נקטינן הכי כוותיה רב דסבר וכיון אתיא בבא
בעבירות  כאן למקום אדם שבין בעבירות כאן רב דרמי רמיא האי משני נחמן רב
סובר  שנוייא לההיא רבינו ופסקה כר''ע אתי מצי שינויא והאי לחבירו אדם שבין
נראה  אין ומיהו רב. אמר יהודה מדרב כדמשמע בבא בן יהודה כר' הלכה דמ''מ
על  התם מדאיפליגו רבינו לדברי ראיה ויש ז''ל והרא''ש הרי''ף מדברי כן
אחר  ביוה''כ עליהם להתודות יכול אם שעבר ביוה''כ עליהם שהתודה עבירות
עדיין  התודה שלא כל הכל דלדברי אלמא מיירי חטאיו במפרש וע''כ לאו אם

לפרטם: צריך עליהם

משנה  כסף

ע ֹוד ׁשּלא רׁשע 11ׁשּנאמר ]ז [,10יעׂשהּו "יעזב : ֱֲֲֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מחׁשבֹותיו " און  ואי ׁש על 12ּדרּכֹו, יתנחם וכן  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

"ּכי13ׁשעבר  ׁשּנאמר : ואחרי, נחמּתי, ׁשּובי  אחרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
" יר על  ספקּתי י ֹודע ]ח [;14ה ּודעי  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, ]ט [‚.ׁשּגמר ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

הרי – לעזב ּבלּבֹו ּגמר  ולא ּבדברים, ה ּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכל 
הּטבילה  ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ּדֹומה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָזה 

עד  הּׁשרץ מֹועלת  אֹומר:17ׁשּיׁשלי הּוא  וכן ; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַ
ירחם" ועֹוזב , לפרט18"ּומֹודה  וצרי .[a] את ְְְְִִֵֶֶָָֹֻ

חטאה 19החטא  ה ּזה העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר : , ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
לו  אומרים שאנו כיון הרי טוב וקח עון תשא כל אמר שהכתוב כיון כך היא

ככה: על לעד אותו מקבלים אנו הרי ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר שלא
ÂÎÂ'.ג ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ הרי''ף בהלכות והובא ט''ז) (דף תעניות בסדר

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

דפירשתי: מטעמא כותיה הלכתא ולית צריך

משנה  לחם

[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

מיימוניות  הגהות
.ÌÁÂ¯È „Ú ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ:(י"ז (דף תעניות סדר Ú„פ' ËÂ¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ

.·‰Ê È‰Ï‡:(.פ"ז (דף דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ÔÂ‡ ˘È‡Â ÂÎ¯„ Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ ¯Ó‡˘..." .Ê

íéðåøçàäî ùé כחäðéà äáåùúäù àéä í"áîøä úèéùù åãîìù
à äåöîò"î êøã ìò 'åëå úåãååúäì êéøö äúåùòì äöøé íàù àì

à äåöî ïéùåøéâä ïéàù "úåúéøë øôñ äì áúëå" á"ëø'éåìú àì
.úåúéøë øôñá ùøâé ùøâì äöøù äòùáù åðåöøá

åìù äáåùúä úøâàá æ"äãà ïåùìî ìáà כטäáåùúä úåöî äðäå" ¯
í"áîøä úòãá ãîìù çëåî ¯ "'åë àèçä úáæò àéä äøåúä ïî
éøäù åúèéùì íù øáãîù àèéùôå äøåúäî äåöî àéä äáåùúäù

."â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì ïëìå" êùîäá áúë
"'åâå åëøã òùø áåæòé" ïàë àéáäù ÷åñôäî ÷ééåãî äæ ïéðò לàåäù

"à"ä ãò úáùå" äøåúäî ÷åñôä àéáä àìå éååéö ïåùì לאøåôéñ àåäù
í"áîøä ãîåìù éôë íéøáã לב.äæ ÷åñôì òâåðá åîöò

.166 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·Â˘È ‡Ï˘ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ" .Á
."ÌÏÂÚÏ

àèåçä áåæòéù äáåùúä éäîå" æ"ðôì ù"îëå ,à÷ééã "àèçä äæì"
åàèçàìù åáìá øåîâéå åúáùçîî åøéñéååäùòéòâåðá åðééä "ãåò

øåîâéù" ï÷æä åðéáø ùãçîå óéñåî (à"ô) ú"äâàá ìáà .äæ àèçì
'úé åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá åáìáøåáòé àìå

êìîä úåöî ìòúåììëì òâåðá åðééä "ú"ì úåöîá ïäå ò"îá ïä ,å"ç
ö"îåúä לג.

.156 ãåîò à"ç è"îùú úåçéùä øôñ

‰ÓÂ„ ‰Ê È¯‰ ·ÂÊÚÏ Â·Ï· ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ" .Ë
."Â„È· ı¯˘Â Ï·ÂËÏ

åáìá øîâ àìå íéøáãá äãååúîä" ìù åáöî øéáñäì øçáù ìùîä
äîë ìòåô íéøáãá éåãéååä éë .÷ééåãî àåä "åãéá õøùå ìáåè"ì "'åë

:íéðéðò
:à.íãà ìù åúáùçîå åáìá íééåáçä íéøáãä úà äìâî

íéøôñá àáåîä ã"ò) øáåãîä àùåðá úåøøåòúä óéñåî :á לד

.(ãåò ñòëä úà øøåòî øåáéãä éë ÷åúùéù åì áåè ñòåëäù
äçåðî éà åîöòá ùéâøî åéàèç úà åîöòì òéîùîù äòùá :â

.åéàèçî äùåáå
ìáåèì äãååúîä ìùîð ïëìå úìòåú ùé åîöò éåãéååá ,êë íåùî
øîâ àì ïéãòù ïåéë ìáà ,äãååúäù ïåéë (ììë ìáè àìù äæì àìå)

.õøùå ìáåèë àåä éøä äáåùú úåùòì åáìá
àøîâä ïåùìî äðéùù êëî ÷ééåãî äæ ïéðò להíãàì äîåã àåä äîì"

àì íìåòáù úåîéî ìëá ìáåè 'éôàù åãéá õøù ñôåúù
äîåã äæ éøä" áúëå ì"ðë äðéù í"áîøä ìáà "äìéáè åì äúìò

ìáåèì.éãéååä úîâåãá àéä äìéáèäù ùéâãäì "åãéá õøùå
.36 ,27 úåøòäå 21 ãåîò æ"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יומא.10 סוף ירושלמי

11. ג. פ"ג, ישעי'12ויק"ר

ז. תענית 13נה, ירושלמי

ה"א. יח.14פ"א לא, ירמי'

רמז 15 הושע יל"ש עיין

פמ"ד. רבתי פסיקתא תקלב.

א. רמ, ח"ג יד,16זהר הושע

יל"ש 17ד. א. טז, תענית

תתקסא. רמז משלי 18משלי

דר"כ  פסיקתא ועיין יג. כח,

א). קנט, (בובר שובה פיסקא

תתנד. רמז תהלים יל"ש

שם 19 ירושלמי ב. פו, יומא

ה"ד. פ"ה נדרים ה"ז. פ"ח

ופורטים  פמ"ה: פס"ר עיין

ופשעיהם  עונותיהם

(עבוה"מ).

היד  מקורות

.çë.ãñù äåöî ç"ðî

.èë.à"ô.ì.æ ,äð 'éòùé

.àì,ì íéáöð .ì ,ã ïðçúàå
.á.áìæ"ô äáåùú úåëìä

.ä"ä.âìéèå÷éì äàøå
.àë 'ò ú"äâàì 'åë íéùåøéô

.ãìíéøîàîä øôñ äàø
.(ç"ø íùá) ä 'ò è"ðøú

.äì.à ,æè úéðòú

הפרדס  מקורות



רכח 

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó יצחק „ ר' אמר ט''ז:) (דף השנה דראש קמא פרק
ושנוי  השם שנוי צעקה צדקה הן ואלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה
בדבריו  רבינו רמז אלו דברים חמשה ואל מקום, שנוי אף אומרים ויש מעשה

אלה:
˘Â ‰.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á· בתרא פרק

רמי  רב יהודה רב אמר פ''ו:) (דף דיומא
מכסה  וכתיב פשע נשוי אשרי כתיב
בחטא  כאן ל''ק יצליח לא פשעיו
רב  מפורסם שאינו בחטא כאן מפורסם
כאן  נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא
כאן  למקום אדם שבין בעבירות

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

משנה  כסף

זהב"גדלה, אלהי להם  מּדרכי„..20וּיע ׂשּו ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
הּׁשב  להיֹות  ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

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 
קרֹוב" ּבהיֹות ֹו קראּוה ּו ּבה ּמצאֹו, ה' "ּדר ׁשּו ׁשּנאמר : מתקּבלת, היא ]י [.32ּומּיד ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ÂÎÂ'.ד ÂÈ˘ÚÓ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ÂÓ˘ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó קמא בפרק
אדם  של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק ר' אמר ע''ב) ט''ז (דף דר''ה
ממות. תציל וצדקה דכתיב צדקה מעשה. שנוי השם שנוי צעקה צדקה הם ואלו
וכו'. אשתך שרה דכתיב השם שנוי וכו'. להם בצר ה' אל ויצעקו דכתיב צעקה
את  אלהים וירא דכתיב מעשה שנוי
וכו'. מקום שנוי אף וי''א וכו'. מעשיהם
השב  רבינו, בדברי הוזכרו החמשה וכל
וכו' צדקה ועושה צעקה, זו תמיד צועק
השם, שנוי זו שמו ומשנה צדקה. זו
וגולה  מעשה, שנוי זו מעשיו ומשנה
פי  על אף מקום שנוי זו ממקומו
סגי  מנייהו חד דכל אמרו דבגמרא
ועושה  בלבו תשובה שעשה אדם כלומר
שום  לעשות התחיל שלא אע''פ צדקה
כיון  או דינו גזר וקורעין סגי טוב מעשה
לעשות  התחיל שלא אע''פ שמו ששינה
טובה  שכונתו כיון סגי טוב מעשה שום
הפסוקים  מכל מוכח והכי הני. כל וכן
תציל  וצדקה קאמר דבצדקה שהביאו
מהניא, לחוד דבצדקה משמע ממות
דודאי  משום החמשה רבינו כתב מ''מ
מהני  מהם אחד דבכל ונהי עדיף כולהו
הגמורה  התשובה אבל דין גזר לקרוע

התנאים: חמשה לו בהיות היא
ÂÎÂ'.ה ·˘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'.ו ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù''Ú‡

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

משנה  לחם

.'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

למלך  משנה

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

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

ל"א):

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

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

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ „ÈÁÈ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó·..." .È

ãéçéä úìéôúù äéàøì àéáä "'åë åàöîäá 'ä åùøã" ÷åñôä úà

ù"ëîá ïáåî äæîå äðùä ìëáù øåáéöä úìéôúë çë äá ùé ú"éùòá
äìéôúä ìù äúìòî å"÷åøåáéöáà íéîéáäì לוäìéôúá àåä êë íàå .

åîë úåàãååá äæ ïéà àìéîáå) äìòîì ùãç ïåöø ìåòôì äðééðòù
úëøá äîëå äîë úçà ìò (äëøá éãé ìò úéùòðù äëùîää

לא.20 לב, ראה 21תשא

ב. כה, ח"א 22סנהדרין זהר

א. עו, שם א. ט, ח"ג ב. קלג,

כט.23 ג, דברים ספרי עיין

ב 24 טז, ר"ה יב. פמ"ד, ב"ר

.64 ע חל"ד (לקו"ש

ב.25עיי"ש). לז, סנהדרין

א. טז, כח,26תענית משלי

ב.27יג. פו, ברכות 28יומא

ב. רמז 29לד, הושע יל"ש

א.30תקלב. לב, תהלים

דב"ר 31 א. יח, א. טז, ר"ה

דר"כ  פסיקתא יב. פ"ב,

א). קנז, (בובר שובה פיסקא

ב. פו, יומא ישעי'32ועיין

ו. נה,

היד  מקורות

.åìúåîáé é"òì ó"éø äàø
'ò ù"ù ú"äåà .á ,èî
'ä åùøã ä"ã .áñú'à

.î"ëáå ä"îùú

הפרדס  מקורות

רכט 

.˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·· „Ú 'ÂÎÂ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê דף) דיומא בתרא פרק ברייתא הכל
פ''ז:):

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

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

ות''ק  יעקב בן אליעזר דרבי פלוגתא
קב  דמשנתו יעקב בן אליעזר כרבי ופסק

ונקי:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שם משנה

ÂÎÂ'.[פ''ה:]: ÂÏ ¯ÈÊÁ‰˘ Ù''Ú‡
צ''ב.): (דף החובל סוף בב''ק משנה
‡Ï‡ Â¯È·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡
.ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÁÈÓ „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯·„·
(דף  דיומא בתרא פרק יצחק דר' מימרא

ÂÎÂ'.פ''ז:): Â·¯ ‰È‰ Ì‡Â הרי''ף כ''כ
בגמ' מדגרסינן שטעמם ונראה והרא''ש,
לבקש  פעמים י''ג הלך דרב (שם)

משנה  כסף

ּכל  – ּבצּבּור אבל ּביחיד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַָָָָּבּמה 
הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין  ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָזמן 

קראנּו33נענין ּבכל אלהינ ּו, "ּכה ' ׁשּנאמר: , ְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּתׁשּובה ]יא [Ê..34אליו " זמן  הּוא  – הּכּפּורים יֹום  ְְִִֵַַָָ

ּוסליחה  מחילה קץ והּוא  ּולרּבים, ליחיד  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹלּכל,
ּתׁשּובה 35ליׂשראל  לעׂשֹות ה ּכל חּיבין  , לפיכ ;36 ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

יֹום ּולה  וּדּוי  ּומצות  הּכּפּורים . ּבי ֹום תוּדֹות ְְְְִִִִִַַַ
ׁשּיאכל  קדם  הּיֹום מערב ׁשּיתחיל – ,37ה ּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסע ּודה  יחנק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
יֹום  ּבלילי  ּומתוּדה חֹוזר  ׁשּיאכל, קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהתוּדה 

והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה וח ֹוזר ערבית; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
רביעית  ּבברכה ּתפּלת ֹו ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר  יחיד, .38מתו ּדה ? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

.Á;' . . חטאנּו. אנחנ ּו 'אבל  – יׂשראל  ּכל ּבֹו ׁשּנהג ּו הּוּדּוי[d]ה ּוּדּוי ע ּקר עליהן39והּוא ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּפי  על  אף אחר , ה ּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתו ּדה  חֹוזר  – זה  ה ּכּפּורים ּבתׁשּובתֹו[e]ּבי ֹום עֹומד ׁשּנאמר:40ׁשהּוא , ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

תמיד" נג ּדי וחטאתי  אדע, אני  פׁשעי  עבר ֹות ]יב [Ë..41"ּכי  אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום  ולא הּתׁשּובה  אין  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אדם ׁשּבין  עברֹות אבל  ּבהן . וכּיֹוצא  אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכג ֹון  ל ּמקֹום, אדם  [f]ׁשּבין  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
ÂÎÂ'.ז Î''‰ÂÈ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ יוה''כ ערב וידוי מצות ת''ר ע''ב) (פ''ז יוה''כ פרק

דבר  יארע שמא וישתה שיאכל  קודם יתודה חכמים אמרו אבל חשיכה עם
ורבינו  עליו. דעתו תטרף שמא ובגרסתנו בהרי''ף הובא כך בסעודתו קלקלה
כן: פירש לא ז''ל ורש''י בסעודה. יחנק שמא ומפרש ז''ל הרי''ף כגי' גורס

.'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
לבד  חטאנו דוקא דלאו ונראה ע''כ.
עיקר  שזהו פשענו עוינו חטאנו אלא
בריש  למעלה רבינו שכתב וכמו הוידוי
לפניך  פשעתי עויתי חטאתי ראשון פ'
חטאנו  דכתב ומאי הכי דאמרינן כאן וגם
עוינו  חטאנו שהוא וכו' חטאנו ר''ל

כנ''ל: פשענו
.'ÂÎÂ Î''‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שם

שבין  עבירות במשנה ע''ב) פ''ה (דף
שבין  עבירות מכפר יוה''כ למקום אדם
שירצה  עד מכפר יוה''כ אין לחבירו אדם

משנה  לחם

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',

עוז  מגדל
ורוצח  כו' הוא הרוג של קולו לומר העם וסבורין שהרג זומם עד קבר על משתטח

הרוצח  דבר וזה שנאמר אני רוצח להם אומר לכבדו העיר בני ורצו מקלטו לעיר שגלה

פרק  מסודר וזה התלמוד סדר אלא תורה במשנה חבר לא ז"ל ור"מ רבות. וכהנה

כמו  תורה משנה קראו ולכך ע"ב) (לד עומדין אין ופרק ע"ב) (פו דיומא בתרא

מן  בארוכה ראיות המביא למשכיל והניחו במקומו כתב ודבר דבר וכל שכתבתי

פסק  ז"ל משה רבינו כי דיומא בתרא פ' הדבר ועיקר מחבורו בקצרה שיביא התלמוד

דרב  אליבא דפריק כסתמא ז"ל והראב"ד דרב משמיה טוביה בר זוטרא רב כדפריך

כד"ן: יהודה

.ÂÈÏ‡ „Ú 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(י"ח (דף דר"ה פ"ק

.˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·· „Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ:(ע"ב פ"ז (דף יומא סוף

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
éìá äèîì úåùãç úåëùîäå úåëøá äëéùîî äðùä ìëá íâù íéðäë

ùòáå áåëéò íåù.æò øúéáå úàù øúéá íéðäë úëøá úìòåô ú"é
.381 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÌÈ·¯ÏÂ „ÈÁÈÏ ÏÎÏ ‰·Â˘˙ ÔÓÊ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ" .‡È
"'ÂÎÂ

íéøôñá øàåáî לזàéä íéøåôéëä íåé ìù äáåùúä úãåáòùäáåùú
ìù äàúú äáåùúä éøçà äòéâîå øúåéá ääåáâä äúâøãá äàìéò

à ùãåçäàìéò äáåùúä øçàìå úåçéìñä ìù äáåùúä úãåáòå ìåì
.äáåùú éîé úøùòå ä"ø ìù

à íéàèçä ìò äðéàù íéøåôéëä íåé úáåùúá ãçåéîäø÷éò àì
à áåùú çåøä" ¯ äøå÷îå äùøåùá äîùðä úå÷áãúä àåä äðëåúì

àä"äðúð øùà íé÷ì לחïéðò .à÷ååã äçîù êåúî úåùòäì äëéøö ïëìå
ë"äåéá åðúéðù "úåðåøçàä úåçåì"áå äøåúá íâ àèáúî äæ לט.

äáåùú ïîæ" àåäù í"áîøä ÷ééãîù äæìëìúðéçá éåìéâ éë "
àøùé ìëì àåä ô"ëäåéá äãéçéä.äååùá ì

ìëì äáåùú ïîæ àåä ô"ëäåé" åðåùìá ÷åéã óéñåäì ùéåãéçéì
'ä åùøã" øîàð åéìòå ãéçéä úìòî úùâãåî ú"éùòá éë "íéáøìå

à íéîéáù "åàöîäá.äðùä ìëá øåáéöì åîë ãéçéì éåöî ä"á÷ä åì
"ãéçéá...åàöîäá 'ä åùøã" ìù ïéðòä ø÷éòù æîø ïàë åðåùìáù ì"éå

äãéçéä úðéçá äìâúî åáù "äðùá úçà" àåä éë ë"äåéá àåä
úçà úàø÷ðù) מàøùéî ãçàå ãçà ìëáù (êùîð íéøåôéëä íåéîå ,ì

.äãéçéä úðéçá ãéçéä úìòî úùâãåî íìåëáù ,ú"éùò ìëá
.å"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ‡Ï‡ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡" .·È
ÔÂ‚Î Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú Ï·‡ ...ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡

"'ÂÎ „Ú ÌÏÂÚÏ ÂÏ ÏÁÓ ÂÈ‡ ...Ï·ÂÁ‰

àìäå ÷æéðäî äìéçî ù÷áì ÷éæîä êéøö òåãî ïéáäì ùé äøåàëì
ïéðò àåä ÷éæîä ìù åúøéçá òåøå íéîùî ÷æéðä ìò øæâð øáë ÷æéää
ñòåëä ìë" ì"æøàî ìò ÷"äâàá æ"äãà øáñäëå åðå÷ ïéáì åðéáù

"äøæ äãåáò ãáåò åìéàë מאäðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù
.úàæ åì äúéä 'ä úàîù

åîëå ÷æéðì íåìùúë àéä ÷éæîä ìù äìéçîä úù÷á :äæá øåàéáäå
êë ÷æéðä ìù åøòö íéðéè÷î úùåáå úáù éåôéø øòö ÷æð éîåìùúù
åøáçî íãà ùééáúð íàù ùçåîá äàøðëå .åøòö ïéè÷î åñééôîä íâ

î äæ éøä íäéðôá åùééáù íúåà éðôá åúìéçî ù÷áîååøòö úà ïéè÷
ìæâ øùà äìéæâä úà áéùäì åúáåçù íùë ,ïëìå ,÷æéðä ìù åúùåáå

.åúåöøìå ÷æéðä ìù åøòö úà ïéè÷äì åúáåç êë
.æ"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

דר"כ 33 פסיקתא א. יח, ר"ה

(קמו, השביעי בחדש פיסקא

ז.34ב). 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.

ב.39 פז, פו,40יומא שם

ה.41ב. נא, תהלים

היד  מקורות

.æì.ã ,æì .â ,åì àöú ú"å÷ì
êøë) ä"ñ÷ú æ"äæà éøîàî

ñ .àîúú 'ò (áå"ìøú î"ä
'ò ú"øèò .èîù 'ò (á êøë)

.ãåòå .êìéàå ëøú.çìäàø
,äò íùå) à ,ãò ÷ìá ú"å÷ì
.â ,åñ äáåù úáù .(á"ò ùéø
.åì 'ò à"öøú î"äñ

.èì.á ,åë úéðòú äðùî
.á ,ì íù àøîâ .é"ùøôáå

.î,çé úåçðî Y úçà ä"ãåú

.à.àîåðéöî àìù óà
ìáà äæ øîàîì øå÷îä
úåòã åøôñá åàéáä í"áîøä

.â"ä á"ô

הפרדס  מקורות



רכח 

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó יצחק „ ר' אמר ט''ז:) (דף השנה דראש קמא פרק
ושנוי  השם שנוי צעקה צדקה הן ואלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה
בדבריו  רבינו רמז אלו דברים חמשה ואל מקום, שנוי אף אומרים ויש מעשה

אלה:
˘Â ‰.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á· בתרא פרק

רמי  רב יהודה רב אמר פ''ו:) (דף דיומא
מכסה  וכתיב פשע נשוי אשרי כתיב
בחטא  כאן ל''ק יצליח לא פשעיו
רב  מפורסם שאינו בחטא כאן מפורסם
כאן  נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא
כאן  למקום אדם שבין בעבירות

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

משנה  כסף

זהב"גדלה, אלהי להם  מּדרכי„..20וּיע ׂשּו ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
הּׁשב  להיֹות  ּבבכיהּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

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 
קרֹוב" ּבהיֹות ֹו קראּוה ּו ּבה ּמצאֹו, ה' "ּדר ׁשּו ׁשּנאמר : מתקּבלת, היא ]י [.32ּומּיד ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ÂÎÂ'.ד ÂÈ˘ÚÓ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ÂÓ˘ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó קמא בפרק
אדם  של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק ר' אמר ע''ב) ט''ז (דף דר''ה
ממות. תציל וצדקה דכתיב צדקה מעשה. שנוי השם שנוי צעקה צדקה הם ואלו
וכו'. אשתך שרה דכתיב השם שנוי וכו'. להם בצר ה' אל ויצעקו דכתיב צעקה
את  אלהים וירא דכתיב מעשה שנוי
וכו'. מקום שנוי אף וי''א וכו'. מעשיהם
השב  רבינו, בדברי הוזכרו החמשה וכל
וכו' צדקה ועושה צעקה, זו תמיד צועק
השם, שנוי זו שמו ומשנה צדקה. זו
וגולה  מעשה, שנוי זו מעשיו ומשנה
פי  על אף מקום שנוי זו ממקומו
סגי  מנייהו חד דכל אמרו דבגמרא
ועושה  בלבו תשובה שעשה אדם כלומר
שום  לעשות התחיל שלא אע''פ צדקה
כיון  או דינו גזר וקורעין סגי טוב מעשה
לעשות  התחיל שלא אע''פ שמו ששינה
טובה  שכונתו כיון סגי טוב מעשה שום
הפסוקים  מכל מוכח והכי הני. כל וכן
תציל  וצדקה קאמר דבצדקה שהביאו
מהניא, לחוד דבצדקה משמע ממות
דודאי  משום החמשה רבינו כתב מ''מ
מהני  מהם אחד דבכל ונהי עדיף כולהו
הגמורה  התשובה אבל דין גזר לקרוע

התנאים: חמשה לו בהיות היא
ÂÎÂ'.ה ·˘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'.ו ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù''Ú‡

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

משנה  לחם

.'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

למלך  משנה

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

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

ל"א):

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

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

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'ÂÎ „ÈÁÈ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó·..." .È

ãéçéä úìéôúù äéàøì àéáä "'åë åàöîäá 'ä åùøã" ÷åñôä úà

ù"ëîá ïáåî äæîå äðùä ìëáù øåáéöä úìéôúë çë äá ùé ú"éùòá
äìéôúä ìù äúìòî å"÷åøåáéöáà íéîéáäì לוäìéôúá àåä êë íàå .

åîë úåàãååá äæ ïéà àìéîáå) äìòîì ùãç ïåöø ìåòôì äðééðòù
úëøá äîëå äîë úçà ìò (äëøá éãé ìò úéùòðù äëùîää

לא.20 לב, ראה 21תשא

ב. כה, ח"א 22סנהדרין זהר

א. עו, שם א. ט, ח"ג ב. קלג,

כט.23 ג, דברים ספרי עיין

ב 24 טז, ר"ה יב. פמ"ד, ב"ר

.64 ע חל"ד (לקו"ש

ב.25עיי"ש). לז, סנהדרין

א. טז, כח,26תענית משלי

ב.27יג. פו, ברכות 28יומא

ב. רמז 29לד, הושע יל"ש

א.30תקלב. לב, תהלים

דב"ר 31 א. יח, א. טז, ר"ה

דר"כ  פסיקתא יב. פ"ב,

א). קנז, (בובר שובה פיסקא

ב. פו, יומא ישעי'32ועיין

ו. נה,

היד  מקורות

.åìúåîáé é"òì ó"éø äàø
'ò ù"ù ú"äåà .á ,èî
'ä åùøã ä"ã .áñú'à

.î"ëáå ä"îùú

הפרדס  מקורות

רכט 

.˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·· „Ú 'ÂÎÂ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê דף) דיומא בתרא פרק ברייתא הכל
פ''ז:):

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

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

ות''ק  יעקב בן אליעזר דרבי פלוגתא
קב  דמשנתו יעקב בן אליעזר כרבי ופסק

ונקי:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שם משנה

ÂÎÂ'.[פ''ה:]: ÂÏ ¯ÈÊÁ‰˘ Ù''Ú‡
צ''ב.): (דף החובל סוף בב''ק משנה
‡Ï‡ Â¯È·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡
.ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÁÈÓ „Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯·„·
(דף  דיומא בתרא פרק יצחק דר' מימרא

ÂÎÂ'.פ''ז:): Â·¯ ‰È‰ Ì‡Â הרי''ף כ''כ
בגמ' מדגרסינן שטעמם ונראה והרא''ש,
לבקש  פעמים י''ג הלך דרב (שם)

משנה  כסף

ּכל  – ּבצּבּור אבל ּביחיד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַָָָָּבּמה 
הן ׁשלם ּבלב וצֹועקין  ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָזמן 

קראנּו33נענין ּבכל אלהינ ּו, "ּכה ' ׁשּנאמר: , ְְֱֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּתׁשּובה ]יא [Ê..34אליו " זמן  הּוא  – הּכּפּורים יֹום  ְְִִֵַַָָ

ּוסליחה  מחילה קץ והּוא  ּולרּבים, ליחיד  ְְְְְִִִִֵַַָָָֹלּכל,
ּתׁשּובה 35ליׂשראל  לעׂשֹות ה ּכל חּיבין  , לפיכ ;36 ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

יֹום ּולה  וּדּוי  ּומצות  הּכּפּורים . ּבי ֹום תוּדֹות ְְְְִִִִִַַַ
ׁשּיאכל  קדם  הּיֹום מערב ׁשּיתחיל – ,37ה ּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ

ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסע ּודה  יחנק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
יֹום  ּבלילי  ּומתוּדה חֹוזר  ׁשּיאכל, קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהתוּדה 

והיכן ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ּומתוּדה וח ֹוזר ערבית; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים
רביעית  ּבברכה ּתפּלת ֹו ּבאמצע  צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר  יחיד, .38מתו ּדה ? ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

.Á;' . . חטאנּו. אנחנ ּו 'אבל  – יׂשראל  ּכל ּבֹו ׁשּנהג ּו הּוּדּוי[d]ה ּוּדּוי ע ּקר עליהן39והּוא ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּפי  על  אף אחר , ה ּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתו ּדה  חֹוזר  – זה  ה ּכּפּורים ּבתׁשּובתֹו[e]ּבי ֹום עֹומד ׁשּנאמר:40ׁשהּוא , ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

תמיד" נג ּדי וחטאתי  אדע, אני  פׁשעי  עבר ֹות ]יב [Ë..41"ּכי  אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום  ולא הּתׁשּובה  אין  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אדם ׁשּבין  עברֹות אבל  ּבהן . וכּיֹוצא  אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכג ֹון  ל ּמקֹום, אדם  [f]ׁשּבין  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
ÂÎÂ'.ז Î''‰ÂÈ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ יוה''כ ערב וידוי מצות ת''ר ע''ב) (פ''ז יוה''כ פרק

דבר  יארע שמא וישתה שיאכל  קודם יתודה חכמים אמרו אבל חשיכה עם
ורבינו  עליו. דעתו תטרף שמא ובגרסתנו בהרי''ף הובא כך בסעודתו קלקלה
כן: פירש לא ז''ל ורש''י בסעודה. יחנק שמא ומפרש ז''ל הרי''ף כגי' גורס

.'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
לבד  חטאנו דוקא דלאו ונראה ע''כ.
עיקר  שזהו פשענו עוינו חטאנו אלא
בריש  למעלה רבינו שכתב וכמו הוידוי
לפניך  פשעתי עויתי חטאתי ראשון פ'
חטאנו  דכתב ומאי הכי דאמרינן כאן וגם
עוינו  חטאנו שהוא וכו' חטאנו ר''ל

כנ''ל: פשענו
.'ÂÎÂ Î''‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שם

שבין  עבירות במשנה ע''ב) פ''ה (דף
שבין  עבירות מכפר יוה''כ למקום אדם
שירצה  עד מכפר יוה''כ אין לחבירו אדם

משנה  לחם

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',

עוז  מגדל
ורוצח  כו' הוא הרוג של קולו לומר העם וסבורין שהרג זומם עד קבר על משתטח

הרוצח  דבר וזה שנאמר אני רוצח להם אומר לכבדו העיר בני ורצו מקלטו לעיר שגלה

פרק  מסודר וזה התלמוד סדר אלא תורה במשנה חבר לא ז"ל ור"מ רבות. וכהנה

כמו  תורה משנה קראו ולכך ע"ב) (לד עומדין אין ופרק ע"ב) (פו דיומא בתרא

מן  בארוכה ראיות המביא למשכיל והניחו במקומו כתב ודבר דבר וכל שכתבתי

פסק  ז"ל משה רבינו כי דיומא בתרא פ' הדבר ועיקר מחבורו בקצרה שיביא התלמוד

דרב  אליבא דפריק כסתמא ז"ל והראב"ד דרב משמיה טוביה בר זוטרא רב כדפריך

כד"ן: יהודה

.ÂÈÏ‡ „Ú 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(י"ח (דף דר"ה פ"ק

.˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·· „Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ:(ע"ב פ"ז (דף יומא סוף

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
éìá äèîì úåùãç úåëùîäå úåëøá äëéùîî äðùä ìëá íâù íéðäë

ùòáå áåëéò íåù.æò øúéáå úàù øúéá íéðäë úëøá úìòåô ú"é
.381 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÌÈ·¯ÏÂ „ÈÁÈÏ ÏÎÏ ‰·Â˘˙ ÔÓÊ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ" .‡È
"'ÂÎÂ

íéøôñá øàåáî לזàéä íéøåôéëä íåé ìù äáåùúä úãåáòùäáåùú
ìù äàúú äáåùúä éøçà äòéâîå øúåéá ääåáâä äúâøãá äàìéò

à ùãåçäàìéò äáåùúä øçàìå úåçéìñä ìù äáåùúä úãåáòå ìåì
.äáåùú éîé úøùòå ä"ø ìù

à íéàèçä ìò äðéàù íéøåôéëä íåé úáåùúá ãçåéîäø÷éò àì
à áåùú çåøä" ¯ äøå÷îå äùøåùá äîùðä úå÷áãúä àåä äðëåúì

àä"äðúð øùà íé÷ì לחïéðò .à÷ååã äçîù êåúî úåùòäì äëéøö ïëìå
ë"äåéá åðúéðù "úåðåøçàä úåçåì"áå äøåúá íâ àèáúî äæ לט.

äáåùú ïîæ" àåäù í"áîøä ÷ééãîù äæìëìúðéçá éåìéâ éë "
àøùé ìëì àåä ô"ëäåéá äãéçéä.äååùá ì

ìëì äáåùú ïîæ àåä ô"ëäåé" åðåùìá ÷åéã óéñåäì ùéåãéçéì
'ä åùøã" øîàð åéìòå ãéçéä úìòî úùâãåî ú"éùòá éë "íéáøìå

à íéîéáù "åàöîäá.äðùä ìëá øåáéöì åîë ãéçéì éåöî ä"á÷ä åì
"ãéçéá...åàöîäá 'ä åùøã" ìù ïéðòä ø÷éòù æîø ïàë åðåùìáù ì"éå

äãéçéä úðéçá äìâúî åáù "äðùá úçà" àåä éë ë"äåéá àåä
úçà úàø÷ðù) מàøùéî ãçàå ãçà ìëáù (êùîð íéøåôéëä íåéîå ,ì

.äãéçéä úðéçá ãéçéä úìòî úùâãåî íìåëáù ,ú"éùò ìëá
.å"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ‡Ï‡ ÔÈ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡" .·È
ÔÂ‚Î Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú Ï·‡ ...ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡

"'ÂÎ „Ú ÌÏÂÚÏ ÂÏ ÏÁÓ ÂÈ‡ ...Ï·ÂÁ‰

àìäå ÷æéðäî äìéçî ù÷áì ÷éæîä êéøö òåãî ïéáäì ùé äøåàëì
ïéðò àåä ÷éæîä ìù åúøéçá òåøå íéîùî ÷æéðä ìò øæâð øáë ÷æéää
ñòåëä ìë" ì"æøàî ìò ÷"äâàá æ"äãà øáñäëå åðå÷ ïéáì åðéáù

"äøæ äãåáò ãáåò åìéàë מאäðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù
.úàæ åì äúéä 'ä úàîù

åîëå ÷æéðì íåìùúë àéä ÷éæîä ìù äìéçîä úù÷á :äæá øåàéáäå
êë ÷æéðä ìù åøòö íéðéè÷î úùåáå úáù éåôéø øòö ÷æð éîåìùúù
åøáçî íãà ùééáúð íàù ùçåîá äàøðëå .åøòö ïéè÷î åñééôîä íâ

î äæ éøä íäéðôá åùééáù íúåà éðôá åúìéçî ù÷áîååøòö úà ïéè÷
ìæâ øùà äìéæâä úà áéùäì åúáåçù íùë ,ïëìå ,÷æéðä ìù åúùåáå

.åúåöøìå ÷æéðä ìù åøòö úà ïéè÷äì åúáåç êë
.æ"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

דר"כ 33 פסיקתא א. יח, ר"ה

(קמו, השביעי בחדש פיסקא

ז.34ב). 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.

ב.39 פז, פו,40יומא שם

ה.41ב. נא, תהלים

היד  מקורות

.æì.ã ,æì .â ,åì àöú ú"å÷ì
êøë) ä"ñ÷ú æ"äæà éøîàî

ñ .àîúú 'ò (áå"ìøú î"ä
'ò ú"øèò .èîù 'ò (á êøë)

.ãåòå .êìéàå ëøú.çìäàø
,äò íùå) à ,ãò ÷ìá ú"å÷ì
.â ,åñ äáåù úáù .(á"ò ùéø
.åì 'ò à"öøú î"äñ

.èì.á ,åë úéðòú äðùî
.á ,ì íù àøîâ .é"ùøôáå

.î,çé úåçðî Y úçà ä"ãåú

.à.àîåðéöî àìù óà
ìáà äæ øîàîì øå÷îä
úåòã åøôñá åàéáä í"áîøä

.â"ä á"ô

הפרדס  מקורות



רל 

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

כן: פירש לא ורש''י פעמים.
.'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

משנה  כסף

אֹו ּבחברֹו חֹובל  ּכג ֹון  חברֹולחברֹו, את המקּלל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ
לע ֹולם, ל ֹו נמחל אינֹו – ּבהן  וכ ּיֹוצא ּגֹוזלֹו ְְְְִֵֵֶַָָָאֹו

וירּצהּו לֹו, חּיב  ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן  .42עד ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  צרי אף לֹו, חּיב ׁשהּוא ממֹון  לֹו ׁשהחזיר ּפי  ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו ולׁשאל  לֹולרּצֹותֹו ּבדברים,43ׁשּימחל א ּלא חברֹו את הקניט לא ואפּלּו ; ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
לֹו ׁשּימחל  עד  ּבֹו ולפ ּגע לפּיסֹו 44צרי. ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ

ּ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, אכזרי]יג [È..48אלף להיֹות לאדם ׁשאס ּור  ולא 49לפי  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

לכעס  וק ׁשה לרצ ֹות נֹוח יהיה אּלא החֹוטא50יתּפּיס, מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה ,[h] ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יּקם  לא  הרּבה, לֹו וחטא לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם  ּבלב מֹוחל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלמחל ,

יּטר  לב 51ולא ערלי הּגֹוים  אבל  הּנכֹון . ול ּבם י ׂשראל, זרע ׁשל  ּדרּכם  ה ּוא וזה  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכן נצח"52אינן ׁשמרה "ועברתֹו אּלא ׁשּלא 53, לפי  ה ּגבע ֹונים , על  אֹומר ה ּוא וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
בדברים  אפילו חבירו את המקניט כל יצחק רב אמר פ''ז) (דף ובגמרא חבירו,
שם  עוד אדם. בני של שורות בשלש לפייסו וצריך שם עוד וכו'. לפייסו צריך
מביא  מת ואם פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל

רבינו: בדברי זה כל ונתבאר וכו' קברו על ומעמידן אדם בני ‰È‰עשרה 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

משנה  לחם

מיימוניות  הגהות
לי. שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על דישור מקרא זה [הוכיחו *
דכתיב  פעמים ושלש אדם בני משלש פחות שורה ואין שורה לשון ישור ופירש"י
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] הוציא כשלא למחול שצריך אמר דאת הא גרסינן החובל דפרק בירושלמי

ע"כ: עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא אבל רע שם לו

.¯ÂË˙ ‡ÏÂ „Ú Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰:דיומא בתרא פרק ‰Ó‰.הכל „Ú ÌÎ¯„ Â‰ÊÂ:מדרשות וכמה בתלמוד מקומות וכמה ט"ז) (דף דר"ה פ"ק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‡Ï‡ ÒÈÈÙ˙È ‡ÏÂ È¯ÊÎ‡ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ÈÙÏ..." .‚È
‡ËÂÁ‰ ÂÓÓ ˘˜·Ó˘ ‰Ú˘·Â ÒÂÚÎÏ ‰˘˜Â ˙Âˆ¯Ï Á ‰È‰È

."'ÂÎ ÌÏ˘ ·Ï· ÏÁÂÓ ÏÂÁÓÏ

ãåòá úåðåùì éåðéùá øéëæî "'åë éøæëà ìçåîä äéäé àì"ù äæ ïéðò
úåòã úåëìäá ;úåîå÷î éðù מב÷éæîå ìáåç úåëìäáå מג.

'åë ÷åúùéå åðîèùé àì ùéàì ùéà àèçéùë" áúë úåòã úåëìäá
àåì ìåçîì åðîî ù÷áå øæç íàå :íééñîå "'åë òéãåäì åéìò äåöî àì

ì êéøöìáåç úåëìäáå ."'åë øîàðù éøæëà ìçåîä àäé àìå ìåçî
òøæ êøã åæ ïéà ìåçîé àìå éøæëà úåéäì ìáçðì øåñàå" :áúë ÷éæîå

àøùéà ìäéðùå äðåùàø íòô åì ïðçúðå ìáåçä åðîî ù÷éáù ïåéë àì
."åì ìåçîé åúòø ìò íçéðå åàèçî áù àåäù òãéå

:äìéçî úåâøã ùåìù íéã÷äá úåðåùìä éåðéù íòè øàáì ùéå
øèôéå åúáéñá ùðòé àìù éãë åøáçì äìéçîä àéä äðåùàøä

.åäùòî ìò ùðåòî
.òâåôä éôìë äðéè ìë åáìî øéñî ìçåîäù ,äéðùä

.íìåòî åéôìë àèç àì åìéàë òâåôä íò ñééôúîù ,úéùéìùä
åæ åðééä äðåùàøä äìéçîä úâøãá øáãî ÷éæîå ìáåç úåëìäá
øúåé úéìòð àâøãá øáãî äáåùú úåëìäá ,äìáçä àèç ìò úøôëîä
åúáåùú úìá÷úî äãé ìòùå äøåîâ úåñééôúäå äìéçîì äàéáîä
ìù åéúåãî úåîéìù ãöî äìéçîá øáãî úåòã úåëìäáå .òâåôä ìù

:úåðåùìä éìãáä åðáåé ïàëîå ,ìçåîä
íùì äìéçîì êéøöä éàðúä úà èøôî ÷éæîå ìáåç úåëìäá :à

ë"àùî "åúòø ìò íçéðå åàèçî áù àåäù òãé"ù àèçä ìò äøôë
ãöî) øúåé úéìòð äìéçî úâøãîá úåøáãîä úåòãå äáåùú úåëìäá
(ù÷áîä ìù åúáåùú úåîìù íùì åà ìçåîä ìù åéúåãî úåîìù

à íéàðúá êøåö ïéà.åì
"ìáçð" ìçåîä úà àøå÷ ÷éæîå ìáåç úåëìäá :áùéâãäì äöåø éë

ìò "íãà" åàø÷ äáåùú úåëìäá ,äìáçä úìåòô ìò àéä äìéçîäù
éë "ìçåî" åàø÷ úåòã úåëìäá åìéàå ,åøáç úáåùúì òééñîù íù

.åîöòá âéäðäì íãàì éåàøù úåéðçìñäå úåìòðä úåãéîá øáãî
" áúë äáåùú úåëìäáå ÷éæîå ìáåç úåëìäá :âøåñàéøæëà úåéäì ..

øáãî íù éë "éøæëà ìçåîä äéäé àìå" ÷ø áúë úåòã úåëìäáå "åë
ïéãä úøåùî íéðôìå äðåùàøä íòôá ãéî äàáä úéìòð äìéçîá

.ìçåîä ìù úåìòðä åéúåãéî úà úàèáîå
àìå éøæëà úåéäì ìáçðì øåñà" áúë ÷éæîå ìáåç úåëìäá .ã
íãàì øåñà" áúë ïàë ìáà ãáìá äìéçîá øáãîù ïåéë "ìåçîé
øúåé úéìòð äìéçî úâøãá øáãî ïàë éë "ñééôúé àìå éøæëà úåéäì

.úåñééôúä ¯
"íòä ãòá äùî ììôúéå" ÷åñôä ìò é"ùøô ïáåé äæ øåàéáá מד

"ïàëîøáãä çëåî ïë éðôì ãåò àìäå "ìåçîìî éøæëà àäé àìù 'åë
"åë íäøáà ììôúéå"î מהà÷ååã ùéâãî òåãîå êìîéáàá øåîàä

"ïàëîà ."åøîàäìéçî àéä íäøáàá äøåîàä äìéçîäù àì
à àôøéå" ¯ ùðåòä úøñä ïéðòì äëåîðä äúâøãáêìîéáà úà 'íé÷ì

àøùé ìò äùî äìéôú ìáà "åãìéå 'åâäìòðä âåñäî äìéçîî äàá ì
.íìåòî åéôìë åàèç àì åìéàë äøåîâ úåñééôúä åðééä øúåéá
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היד  מקורות
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הפרדס  מקורות

רלא 

.'ÂÎÂ Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰ ‡È:חנינא בר דר''י מימרא [פ''ו.] דיומא בתרא ÓÂ‰פ'
.ÔÂÓÓ ÂÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ Ì‡Â ¯Ó‡˘:במשנה ק''ג בב''ק

·˙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
[מ':] דקידושין פ''ק בסוף מדאמרינן
אדם  יראה לעולם בסמוך רבינו וכתבו
וכן  חייב וחציו זכאי חציו כאילו עצמו
עשה  העולם ולכל המדינה לכל יראה
ולכל  לו שהכריע אשריו אחת מצוה
עבר  זכות לכף המדינה ולכל העולם
וכל  עצמו שהכריע לו אוי אחת עבירה
ולמאי  חובה לכף העולם וכל המדינה
וכל  ומדינתו עצמו הכריע אם אמר
שכיון  לומר אלא חובה לכף העולם
אובדים  הם מיד חובה לכף שהוכרעו
מסדום  ראיה רבינו שהביא וכמו
יש  כי הראב''ד שהקש' ומה ועמורה.
רבינו  זה תירץ כבר הרבה חיים רשעים
מנין  לפי אינו זה ושיקול שכתב במה

אלא  שוקלין ואין וכו' בדעתו הזכיות
שיראה  אפשר שכבר הרי דעות. אל של
מצוה  ועשה גמור רשע שהוא לנו
שנאמר  כענין שיזכה ראוי שבעבורה

טוב: דבר בו נמצא יען באביה

משנה  כסף

יׂשראל  מּבני לא – "והּגבענים  נת ּפּיס ּו: ולא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹֹמחל ּו
קדם È‡..54ה ּמה" חברֹו ּומת  לחבר ֹו, החֹוטא  ֲֲֵֵֵֵֵֶַַָֹ

אדם  ּבני עׂשרה  מביא – מחילה מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיבּקׁש
לה' 'חטאתי  לפניהם: ואֹומר  קברֹו, על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּומעמידן

' וכ ּכ לֹו ׁשע ׂשיתי  זה ולפלֹוני י ׂשראל .55אלהי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
לי ֹורׁשיו יחזירֹו ממֹון , לֹו חּיב היה היה 56ואם לא ; ְְְְִִַַָָָָָָָֹ

ויתוּדה  ּדין , ּבבית  יּניחּנּו – יֹור ׁש לֹו .57יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

â ÷øt¤¤51 שיעור
ליום  אחד פרק

זכּיֹות ‡. לֹו יׁש האדם, מּבני  ואחד אחד ְְְִֵֵֶֶָָָָָָֻּכל 
צּדיק; עֹונ ֹותיו , על יתר ֹות  ׁשּזכּיֹותיו מי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֻוע ֹונֹות :
מחצה  רׁשע; זכ ּיֹותיו, על  יתרֹות ׁשעֹונֹותיו  ְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֻּומי 

ּבינֹוני .1למחצה, ְֱִֵֶָ
צּדקת; ז ֹו הרי עֹונֹותיהם, על מר ּבֹות י ֹוׁשביה ּכל  זכ ּיֹות היּו אם – הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻוכן 

רׁשעה  ז ֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם הי ּו ּכּלֹו2ואם העֹולם ּכל  וכן  *אדם ·..3. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ּבר ׁשעֹו מת הּוא מּיד – זכ ּיֹותיו  על מרּבין ,4ׁשעֹונֹותיו ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻֻ

"ע ֹונ רב "על ׁשעֹונֹותיה ]יד [.5ׁשּנאמר: מדינה וכן ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
סדם  "זעקת  ׁשּנאמר: אֹובדת, היא  מּיד – ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֻמר ּבין

ר ּבה" ּכי היּו6ועמרה אם  ּכּלֹו, העֹולם ּכל  וכן . ְֲִִֵַָָָָָָָֹֻ
נׁשחתין הן  מּיד – מרּבין "ו ּירא ,7עֹונ ֹותיהם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

האדם" רעת רּבה  ּכי .8ה' ִַַָָָָָ
ּגדלן לפי אּלא והעֹונֹות , הּזכּיֹות  מנין לפי אינֹו זה זכ ּות 9ו ׁשּקּול  יׁש ׁשהיא 10: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

טֹוב" ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר : עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד 11ּכנגד ׁשהּוא עֹון  ויׁש ; ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הר ּבה" טֹובה יא ּבד אחד, "וחֹוטא  ׁשּנאמר: זכּיֹות, אּלא 12ּכּמה ׁשֹוקלין ואין . ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

.'ÂÎÂ Ì„‡‰ È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù מה לפי הדברים עיקר
שזכיותיו  שנמצא אדם כל שבעיר היחידים נדונים שבתחלה הוא סבור שרבינו
המדינה  דנין ואח''כ רשע. מזכיותיו מרובין שעונותיו ומי צדיק מעונותיו מרובין
יוצאים  ודאי והצדיקים נחרבת ודאי אז מזכיותיה מרובין שעונותיה ראו אם כולה

דהאף  לסדום שעשו כמו ונצולים ממנה
נמצאו  ואם רשע. עם צדיק תספה
צדקת  היא מעונותיה מרובין זכיותיה
נפרע  שהקב''ה אלא אותה מחריבין ואין
ואחר  לבדה. ואחד אחד מכל מהרשעים
חוזרין  לבדה ומדינה מדינה כל שדנו
המדינות  כל וזכיות עונות ושוקלין
נמצא  אם כולו העולם כל שהוא
כל  נחרב אז מזכיותיהן מרובים עונותיהן
שזכיותיה  המדינה ואפילו כולו העולם
מהם  ניצולין ואינם מעונותיה מרובין
בימי  שהיה כמו בלבד הצדיקים אלא
נמצאו  ואם נח שנצול המבול דור
כל  נצול אז מעונותיהם מרובים זכיותיהן
שעונותיהם  המדינה ואפי' כלו העולם
והקב''ה  נצולים הם מזכיותיהן מרובים
רבינו  למד וזה בלבד. הרשעים מן פורע
צריך  מ') (דף בקדושין שאמר ממה ז''ל
חייב  חציו כאילו עצמו אדם שיראה
עבר  וכו' העולם כל ואת וכו' זכאי וחציו
כל  את ששוקלין משמע כו' אחת עבירה
לן  אהני מאי תאמר ואם כלו. העולם
צדקת  אחת שיהיה המדינות שיקול

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

נצלת: היא מעונותיו מרובים
.'ÂÎÂ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ 'ÂÎÂ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ פ''ק · בסוף בברייתא דאמרינן קשה ועוד שחיים. רשעים וכמה שמתים ראינו צדיקים כמה דהא לזה קשה

שקיים  כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל  כלה התורה כל את ששרף כמי ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל ל''ט:) (דף דקדושין
רוצה  ברשעו מת כאן שאמר במה רבינו דכוונת ונראה זו. בקושיא נאמרו תירוצים והרבה ליכא עלמא בהאי מצות דשכר סוגיא באותו והעלו כלה התורה כל את
בשיקול  השתא דעד משמע מיתתו בשעת האדם זכיות ששוקלין כשם ואמר לקמן שביאר כמו מיתתו בשעת העשוי בשיקול כאן איירי ורבינו העוה''ב. מיתת לומר
צדיק  לומר רוצה דקאמר דצדיק לומר יש למיתה. נחתם רשע שנמצא ומי לחיים נחתם צדיק שנמצא מי בר''ה לקמן כתב הרי מ''מ וכ''ת איירי. מיתה בשעת העשוי
כתב  אלא לחיים נחתם מעונותיו מרובין זכיותיו שנמצא מי לקמן ז''ל רבינו כתב לא ולכך ז''ל הרמב''ן שתירץ כמו הדין באותו רשע דקאמר ורשע הדין באותו

הדין: בזה צדיק ומקרי חיים לו נותן מצוה שכר שום לו לפרוע הקב''ה ורוצה גמור רשע שיהיה שאע''פ רבינו Â‚˘‰·Â˙צדיק על זו קושיא ז''ל הראב''ד השיג

משנה  לחם

עוז  מגדל
.ÍÎÂ ÍÎ „Ú Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰:ובמכילתא פ"ו.) (דף דיומא בתרא ‰È‰פ' Ì‡Â

.'Ù‰ ÛÂÒ „Ú ·ÈÈÁ:מקומות וכמה במשנה ק"ג.) (דף עצים הגוזל פ' בב"ק

.ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ „Ú „Á‡Â „Á‡ ÏÎ:(ע"ב טז (דף דר"ה ˘ÂÈ˙ÂÂÚפ"ק Ì„‡

.ÍÂÚ ·Â¯ ÏÚ ¯Ó‡˘ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÏÚ ÔÈ·Â¯Ó שנים ראשי ארבעה פ'

ואני  עכ"ל: ביבמות זה דבר ועיקר עד סובר שהוא כמו לא ז"ל הראב"ד כתב (שם):

דאוקימנא  אמלא ימיך מספר גבי ע"ב) (מ"ט החולץ פ' וסוף יפה זה פירוש אומר

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

¯Ó‡˘ ˙„·Â‡ ‡È‰ „ÈÓ ÔÈ·Â¯Ó ‰È˙ÂÂÂÚ˘ ‰È„Ó ÔÎÂ" .„È
ÂÈ‰ Ì‡ ÂÏÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÎÂ ,‰·¯ ÈÎ ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ

."ÌÈ˙Á˘ Ô‰ „ÈÓ ÔÈ·Â¯Ó Ì‰È˙ÂÂÂÚ

à íéìåöéð åéä íé÷éãö äá åéä íàù åðéöî íåãñ éáâììòåôìù àì
íåãñ éùðà ìë åéä מוìù íùðåò ë"àùî ."ãåàî 'äì íéàèçå íéòø"

ìåáîä øåã éùðà ìëù øîåì ïéà éàãååù óà òðîð àì ìåáîä øåã éðá

ãò ë"ë íéòåøâ åéä (åúçôùîå çð ãáìî) íììëá íéðè÷ éðè÷å
äéìë åáééçúðù מזà ('åë äúéî èôùî) ùðåòë àá àì åãîùðù äæå ,àì

î"÷ôð ïéà ïëìå íãàä úàéøá íöò ìò äèøç ãöîøåîâ òùø ïéá
ìïåöøä íéé÷ àì íàù (íéáåè íéùòî íâ åì ùéù) øåîâ åðéàù òùø

åúçôùîå çð úìöä åìéàå àìéîî êøãá ìëä ãáàð íãàä úàéøáì
.ùãç íìåò íäî úåðáì éãë äúéä

.36 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יבמות 54 ועיין ב. כא, ש"ב

ב. א.55עח, פז, יומא

ה"ז. פ"ח שם ירושלמי

(במשנה).56 א קג, ב"ק

שם.57 בפיהמ"ש עיין

‚ ˜¯Ù1,מ קידושין עיין

ירושלמי  ראה ב. טז, ר"ה ב.

זכויות  רובו ה"א: פ"א פאה

. וכו'. ג"ע ירושלמי 2יורש

ה"ד. פ"ג עיין 3תענית

שם. קידושין 4קידושין עיין

(כ"מ). ב יד.5מ, ל, ירמי'

כ.6 יח, עיין 7וירא

ביקש  א: קג, סנהדרין

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

יח.

היד  מקורות

.åîìë ä"ã .ã ,èé àøéå é"ùø
.íòä.æî,å úéùàøá) ù"îå

"øùá ìë úéçùä éë" (.áé
åìéôà" íù é"ùøô éøä
"'åë ïé÷÷æð óåòå äéç äîäá
"íãà ìë"ù äéàø ïéàå

.åëøã úà úéçùä (ùîî)

הפרדס  מקורות



רל 

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

כן: פירש לא ורש''י פעמים.
.'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

משנה  כסף

אֹו ּבחברֹו חֹובל  ּכג ֹון  חברֹולחברֹו, את המקּלל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַ
לע ֹולם, ל ֹו נמחל אינֹו – ּבהן  וכ ּיֹוצא ּגֹוזלֹו ְְְְִֵֵֶַָָָאֹו

וירּצהּו לֹו, חּיב  ּׁשהּוא מה לחברֹו ׁשּיּתן  .42עד ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
על  צרי אף לֹו, חּיב ׁשהּוא ממֹון  לֹו ׁשהחזיר ּפי  ְִִִֶֶֶַַַָָָ

מּמּנּו ולׁשאל  לֹולרּצֹותֹו ּבדברים,43ׁשּימחל א ּלא חברֹו את הקניט לא ואפּלּו ; ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ
לֹו ׁשּימחל  עד  ּבֹו ולפ ּגע לפּיסֹו 44צרי. ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ

ּ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, אכזרי]יג [È..48אלף להיֹות לאדם ׁשאס ּור  ולא 49לפי  ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

לכעס  וק ׁשה לרצ ֹות נֹוח יהיה אּלא החֹוטא50יתּפּיס, מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה ,[h] ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יּקם  לא  הרּבה, לֹו וחטא לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם  ּבלב מֹוחל  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹלמחל ,

יּטר  לב 51ולא ערלי הּגֹוים  אבל  הּנכֹון . ול ּבם י ׂשראל, זרע ׁשל  ּדרּכם  ה ּוא וזה  . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכן נצח"52אינן ׁשמרה "ועברתֹו אּלא ׁשּלא 53, לפי  ה ּגבע ֹונים , על  אֹומר ה ּוא וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
בדברים  אפילו חבירו את המקניט כל יצחק רב אמר פ''ז) (דף ובגמרא חבירו,
שם  עוד אדם. בני של שורות בשלש לפייסו וצריך שם עוד וכו'. לפייסו צריך
מביא  מת ואם פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל

רבינו: בדברי זה כל ונתבאר וכו' קברו על ומעמידן אדם בני ‰È‰עשרה 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

משנה  לחם

מיימוניות  הגהות
לי. שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על דישור מקרא זה [הוכיחו *
דכתיב  פעמים ושלש אדם בני משלש פחות שורה ואין שורה לשון ישור ופירש"י
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] הוציא כשלא למחול שצריך אמר דאת הא גרסינן החובל דפרק בירושלמי

ע"כ: עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא אבל רע שם לו

.¯ÂË˙ ‡ÏÂ „Ú Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰:דיומא בתרא פרק ‰Ó‰.הכל „Ú ÌÎ¯„ Â‰ÊÂ:מדרשות וכמה בתלמוד מקומות וכמה ט"ז) (דף דר"ה פ"ק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‡Ï‡ ÒÈÈÙ˙È ‡ÏÂ È¯ÊÎ‡ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ÈÙÏ..." .‚È
‡ËÂÁ‰ ÂÓÓ ˘˜·Ó˘ ‰Ú˘·Â ÒÂÚÎÏ ‰˘˜Â ˙Âˆ¯Ï Á ‰È‰È

."'ÂÎ ÌÏ˘ ·Ï· ÏÁÂÓ ÏÂÁÓÏ

ãåòá úåðåùì éåðéùá øéëæî "'åë éøæëà ìçåîä äéäé àì"ù äæ ïéðò
úåòã úåëìäá ;úåîå÷î éðù מב÷éæîå ìáåç úåëìäáå מג.

'åë ÷åúùéå åðîèùé àì ùéàì ùéà àèçéùë" áúë úåòã úåëìäá
àåì ìåçîì åðîî ù÷áå øæç íàå :íééñîå "'åë òéãåäì åéìò äåöî àì

ì êéøöìáåç úåëìäáå ."'åë øîàðù éøæëà ìçåîä àäé àìå ìåçî
òøæ êøã åæ ïéà ìåçîé àìå éøæëà úåéäì ìáçðì øåñàå" :áúë ÷éæîå

àøùéà ìäéðùå äðåùàø íòô åì ïðçúðå ìáåçä åðîî ù÷éáù ïåéë àì
."åì ìåçîé åúòø ìò íçéðå åàèçî áù àåäù òãéå

:äìéçî úåâøã ùåìù íéã÷äá úåðåùìä éåðéù íòè øàáì ùéå
øèôéå åúáéñá ùðòé àìù éãë åøáçì äìéçîä àéä äðåùàøä

.åäùòî ìò ùðåòî
.òâåôä éôìë äðéè ìë åáìî øéñî ìçåîäù ,äéðùä

.íìåòî åéôìë àèç àì åìéàë òâåôä íò ñééôúîù ,úéùéìùä
åæ åðééä äðåùàøä äìéçîä úâøãá øáãî ÷éæîå ìáåç úåëìäá
øúåé úéìòð àâøãá øáãî äáåùú úåëìäá ,äìáçä àèç ìò úøôëîä
åúáåùú úìá÷úî äãé ìòùå äøåîâ úåñééôúäå äìéçîì äàéáîä
ìù åéúåãî úåîéìù ãöî äìéçîá øáãî úåòã úåëìäáå .òâåôä ìù

:úåðåùìä éìãáä åðáåé ïàëîå ,ìçåîä
íùì äìéçîì êéøöä éàðúä úà èøôî ÷éæîå ìáåç úåëìäá :à

ë"àùî "åúòø ìò íçéðå åàèçî áù àåäù òãé"ù àèçä ìò äøôë
ãöî) øúåé úéìòð äìéçî úâøãîá úåøáãîä úåòãå äáåùú úåëìäá
(ù÷áîä ìù åúáåùú úåîìù íùì åà ìçåîä ìù åéúåãî úåîìù

à íéàðúá êøåö ïéà.åì
"ìáçð" ìçåîä úà àøå÷ ÷éæîå ìáåç úåëìäá :áùéâãäì äöåø éë

ìò "íãà" åàø÷ äáåùú úåëìäá ,äìáçä úìåòô ìò àéä äìéçîäù
éë "ìçåî" åàø÷ úåòã úåëìäá åìéàå ,åøáç úáåùúì òééñîù íù

.åîöòá âéäðäì íãàì éåàøù úåéðçìñäå úåìòðä úåãéîá øáãî
" áúë äáåùú úåëìäáå ÷éæîå ìáåç úåëìäá :âøåñàéøæëà úåéäì ..

øáãî íù éë "éøæëà ìçåîä äéäé àìå" ÷ø áúë úåòã úåëìäáå "åë
ïéãä úøåùî íéðôìå äðåùàøä íòôá ãéî äàáä úéìòð äìéçîá

.ìçåîä ìù úåìòðä åéúåãéî úà úàèáîå
àìå éøæëà úåéäì ìáçðì øåñà" áúë ÷éæîå ìáåç úåëìäá .ã
íãàì øåñà" áúë ïàë ìáà ãáìá äìéçîá øáãîù ïåéë "ìåçîé
øúåé úéìòð äìéçî úâøãá øáãî ïàë éë "ñééôúé àìå éøæëà úåéäì

.úåñééôúä ¯
"íòä ãòá äùî ììôúéå" ÷åñôä ìò é"ùøô ïáåé äæ øåàéáá מד

"ïàëîøáãä çëåî ïë éðôì ãåò àìäå "ìåçîìî éøæëà àäé àìù 'åë
"åë íäøáà ììôúéå"î מהà÷ååã ùéâãî òåãîå êìîéáàá øåîàä

"ïàëîà ."åøîàäìéçî àéä íäøáàá äøåîàä äìéçîäù àì
à àôøéå" ¯ ùðåòä úøñä ïéðòì äëåîðä äúâøãáêìîéáà úà 'íé÷ì

àøùé ìò äùî äìéôú ìáà "åãìéå 'åâäìòðä âåñäî äìéçîî äàá ì
.íìåòî åéôìë åàèç àì åìéàë äøåîâ úåñééôúä åðééä øúåéá

.144 ãåîò çë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

(במשנה).42 ב פה, יומא

תנחומא  ל. טז, אחרי תו"כ

פסיקתא  ל. וירא (בובר)

פל"ח. א 43רבתי צב, ב"ק

א.44(במשנה). פז, יומא

שם 45 ירושלמי  שם. יומא

ה"ז. פ"ח ב"ק ה"ז. פ"ח

שם.46 במדב"ר 47יומא

יט. חוקת תנחומא כג. פי"ט,

הרי"ף48 (כגי' ב. פז, יומא

יומא 49ור"ח). א. צב, ב"ק

ב. מי"א.50פז, פ"ה אבות

א.51 כג, עפ"י 52יומא

כה. ט, עמוס 53ירמי' עפ"י

יא. א,

היד  מקורות

.áî.å"ä å"ô.âî.é"ä ä"ô

.ãî.æ ,àë ú÷åç.äîàøéå
.æé ,ë

הפרדס  מקורות

רלא 

.'ÂÎÂ Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰ ‡È:חנינא בר דר''י מימרא [פ''ו.] דיומא בתרא ÓÂ‰פ'
.ÔÂÓÓ ÂÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ Ì‡Â ¯Ó‡˘:במשנה ק''ג בב''ק

·˙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
[מ':] דקידושין פ''ק בסוף מדאמרינן
אדם  יראה לעולם בסמוך רבינו וכתבו
וכן  חייב וחציו זכאי חציו כאילו עצמו
עשה  העולם ולכל המדינה לכל יראה
ולכל  לו שהכריע אשריו אחת מצוה
עבר  זכות לכף המדינה ולכל העולם
וכל  עצמו שהכריע לו אוי אחת עבירה
ולמאי  חובה לכף העולם וכל המדינה
וכל  ומדינתו עצמו הכריע אם אמר
שכיון  לומר אלא חובה לכף העולם
אובדים  הם מיד חובה לכף שהוכרעו
מסדום  ראיה רבינו שהביא וכמו
יש  כי הראב''ד שהקש' ומה ועמורה.
רבינו  זה תירץ כבר הרבה חיים רשעים
מנין  לפי אינו זה ושיקול שכתב במה

אלא  שוקלין ואין וכו' בדעתו הזכיות
שיראה  אפשר שכבר הרי דעות. אל של
מצוה  ועשה גמור רשע שהוא לנו
שנאמר  כענין שיזכה ראוי שבעבורה

טוב: דבר בו נמצא יען באביה

משנה  כסף

יׂשראל  מּבני לא – "והּגבענים  נת ּפּיס ּו: ולא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹֹמחל ּו
קדם È‡..54ה ּמה" חברֹו ּומת  לחבר ֹו, החֹוטא  ֲֲֵֵֵֵֵֶַַָֹ

אדם  ּבני עׂשרה  מביא – מחילה מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּיבּקׁש
לה' 'חטאתי  לפניהם: ואֹומר  קברֹו, על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּומעמידן

' וכ ּכ לֹו ׁשע ׂשיתי  זה ולפלֹוני י ׂשראל .55אלהי ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָֹ
לי ֹורׁשיו יחזירֹו ממֹון , לֹו חּיב היה היה 56ואם לא ; ְְְְִִַַָָָָָָָֹ

ויתוּדה  ּדין , ּבבית  יּניחּנּו – יֹור ׁש לֹו .57יֹודע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַ

â ÷øt¤¤51 שיעור
ליום  אחד פרק

זכּיֹות ‡. לֹו יׁש האדם, מּבני  ואחד אחד ְְְִֵֵֶֶָָָָָָֻּכל 
צּדיק; עֹונ ֹותיו , על יתר ֹות  ׁשּזכּיֹותיו מי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֻוע ֹונֹות :
מחצה  רׁשע; זכ ּיֹותיו, על  יתרֹות ׁשעֹונֹותיו  ְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֻּומי 

ּבינֹוני .1למחצה, ְֱִֵֶָ
צּדקת; ז ֹו הרי עֹונֹותיהם, על מר ּבֹות י ֹוׁשביה ּכל  זכ ּיֹות היּו אם – הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻוכן 

רׁשעה  ז ֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם הי ּו ּכּלֹו2ואם העֹולם ּכל  וכן  *אדם ·..3. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻ
ּבר ׁשעֹו מת הּוא מּיד – זכ ּיֹותיו  על מרּבין ,4ׁשעֹונֹותיו ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻֻ

"ע ֹונ רב "על ׁשעֹונֹותיה ]יד [.5ׁשּנאמר: מדינה וכן ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
סדם  "זעקת  ׁשּנאמר: אֹובדת, היא  מּיד – ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָֹֻמר ּבין

ר ּבה" ּכי היּו6ועמרה אם  ּכּלֹו, העֹולם ּכל  וכן . ְֲִִֵַָָָָָָָֹֻ
נׁשחתין הן  מּיד – מרּבין "ו ּירא ,7עֹונ ֹותיהם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

האדם" רעת רּבה  ּכי .8ה' ִַַָָָָָ
ּגדלן לפי אּלא והעֹונֹות , הּזכּיֹות  מנין לפי אינֹו זה זכ ּות 9ו ׁשּקּול  יׁש ׁשהיא 10: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

טֹוב" ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר : עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד 11ּכנגד ׁשהּוא עֹון  ויׁש ; ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הר ּבה" טֹובה יא ּבד אחד, "וחֹוטא  ׁשּנאמר: זכּיֹות, אּלא 12ּכּמה ׁשֹוקלין ואין . ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

.'ÂÎÂ Ì„‡‰ È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù מה לפי הדברים עיקר
שזכיותיו  שנמצא אדם כל שבעיר היחידים נדונים שבתחלה הוא סבור שרבינו
המדינה  דנין ואח''כ רשע. מזכיותיו מרובין שעונותיו ומי צדיק מעונותיו מרובין
יוצאים  ודאי והצדיקים נחרבת ודאי אז מזכיותיה מרובין שעונותיה ראו אם כולה

דהאף  לסדום שעשו כמו ונצולים ממנה
נמצאו  ואם רשע. עם צדיק תספה
צדקת  היא מעונותיה מרובין זכיותיה
נפרע  שהקב''ה אלא אותה מחריבין ואין
ואחר  לבדה. ואחד אחד מכל מהרשעים
חוזרין  לבדה ומדינה מדינה כל שדנו
המדינות  כל וזכיות עונות ושוקלין
נמצא  אם כולו העולם כל שהוא
כל  נחרב אז מזכיותיהן מרובים עונותיהן
שזכיותיה  המדינה ואפילו כולו העולם
מהם  ניצולין ואינם מעונותיה מרובין
בימי  שהיה כמו בלבד הצדיקים אלא
נמצאו  ואם נח שנצול המבול דור
כל  נצול אז מעונותיהם מרובים זכיותיהן
שעונותיהם  המדינה ואפי' כלו העולם
והקב''ה  נצולים הם מזכיותיהן מרובים
רבינו  למד וזה בלבד. הרשעים מן פורע
צריך  מ') (דף בקדושין שאמר ממה ז''ל
חייב  חציו כאילו עצמו אדם שיראה
עבר  וכו' העולם כל ואת וכו' זכאי וחציו
כל  את ששוקלין משמע כו' אחת עבירה
לן  אהני מאי תאמר ואם כלו. העולם
צדקת  אחת שיהיה המדינות שיקול

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

נצלת: היא מעונותיו מרובים
.'ÂÎÂ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ 'ÂÎÂ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ פ''ק · בסוף בברייתא דאמרינן קשה ועוד שחיים. רשעים וכמה שמתים ראינו צדיקים כמה דהא לזה קשה

שקיים  כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל  כלה התורה כל את ששרף כמי ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל ל''ט:) (דף דקדושין
רוצה  ברשעו מת כאן שאמר במה רבינו דכוונת ונראה זו. בקושיא נאמרו תירוצים והרבה ליכא עלמא בהאי מצות דשכר סוגיא באותו והעלו כלה התורה כל את
בשיקול  השתא דעד משמע מיתתו בשעת האדם זכיות ששוקלין כשם ואמר לקמן שביאר כמו מיתתו בשעת העשוי בשיקול כאן איירי ורבינו העוה''ב. מיתת לומר
צדיק  לומר רוצה דקאמר דצדיק לומר יש למיתה. נחתם רשע שנמצא ומי לחיים נחתם צדיק שנמצא מי בר''ה לקמן כתב הרי מ''מ וכ''ת איירי. מיתה בשעת העשוי
כתב  אלא לחיים נחתם מעונותיו מרובין זכיותיו שנמצא מי לקמן ז''ל רבינו כתב לא ולכך ז''ל הרמב''ן שתירץ כמו הדין באותו רשע דקאמר ורשע הדין באותו

הדין: בזה צדיק ומקרי חיים לו נותן מצוה שכר שום לו לפרוע הקב''ה ורוצה גמור רשע שיהיה שאע''פ רבינו Â‚˘‰·Â˙צדיק על זו קושיא ז''ל הראב''ד השיג

משנה  לחם

עוז  מגדל
.ÍÎÂ ÍÎ „Ú Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰:ובמכילתא פ"ו.) (דף דיומא בתרא ‰È‰פ' Ì‡Â

.'Ù‰ ÛÂÒ „Ú ·ÈÈÁ:מקומות וכמה במשנה ק"ג.) (דף עצים הגוזל פ' בב"ק

.ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ „Ú „Á‡Â „Á‡ ÏÎ:(ע"ב טז (דף דר"ה ˘ÂÈ˙ÂÂÚפ"ק Ì„‡

.ÍÂÚ ·Â¯ ÏÚ ¯Ó‡˘ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÏÚ ÔÈ·Â¯Ó שנים ראשי ארבעה פ'

ואני  עכ"ל: ביבמות זה דבר ועיקר עד סובר שהוא כמו לא ז"ל הראב"ד כתב (שם):

דאוקימנא  אמלא ימיך מספר גבי ע"ב) (מ"ט החולץ פ' וסוף יפה זה פירוש אומר

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

¯Ó‡˘ ˙„·Â‡ ‡È‰ „ÈÓ ÔÈ·Â¯Ó ‰È˙ÂÂÂÚ˘ ‰È„Ó ÔÎÂ" .„È
ÂÈ‰ Ì‡ ÂÏÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÎÂ ,‰·¯ ÈÎ ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ

."ÌÈ˙Á˘ Ô‰ „ÈÓ ÔÈ·Â¯Ó Ì‰È˙ÂÂÂÚ

à íéìåöéð åéä íé÷éãö äá åéä íàù åðéöî íåãñ éáâììòåôìù àì
íåãñ éùðà ìë åéä מוìù íùðåò ë"àùî ."ãåàî 'äì íéàèçå íéòø"

ìåáîä øåã éùðà ìëù øîåì ïéà éàãååù óà òðîð àì ìåáîä øåã éðá

ãò ë"ë íéòåøâ åéä (åúçôùîå çð ãáìî) íììëá íéðè÷ éðè÷å
äéìë åáééçúðù מזà ('åë äúéî èôùî) ùðåòë àá àì åãîùðù äæå ,àì

î"÷ôð ïéà ïëìå íãàä úàéøá íöò ìò äèøç ãöîøåîâ òùø ïéá
ìïåöøä íéé÷ àì íàù (íéáåè íéùòî íâ åì ùéù) øåîâ åðéàù òùø

åúçôùîå çð úìöä åìéàå àìéîî êøãá ìëä ãáàð íãàä úàéøáì
.ùãç íìåò íäî úåðáì éãë äúéä

.36 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יבמות 54 ועיין ב. כא, ש"ב

ב. א.55עח, פז, יומא

ה"ז. פ"ח שם ירושלמי

(במשנה).56 א קג, ב"ק

שם.57 בפיהמ"ש עיין

‚ ˜¯Ù1,מ קידושין עיין

ירושלמי  ראה ב. טז, ר"ה ב.

זכויות  רובו ה"א: פ"א פאה

. וכו'. ג"ע ירושלמי 2יורש

ה"ד. פ"ג עיין 3תענית

שם. קידושין 4קידושין עיין

(כ"מ). ב יד.5מ, ל, ירמי'

כ.6 יח, עיין 7וירא

ביקש  א: קג, סנהדרין

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

יח.

היד  מקורות

.åîìë ä"ã .ã ,èé àøéå é"ùø
.íòä.æî,å úéùàøá) ù"îå

"øùá ìë úéçùä éë" (.áé
åìéôà" íù é"ùøô éøä
"'åë ïé÷÷æð óåòå äéç äîäá
"íãà ìë"ù äéàø ïéàå

.åëøã úà úéçùä (ùîî)

הפרדס  מקורות



רלב 

.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ צדיק ‚ אפילו אומר רשב''י מ':) (דף דקידושין פ''ק סוף
לא  הצדיק וצדקת שנאמר הראשונות את איבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור
איבד  ולמה כלומר זכיות ומחצה עונות כמחצה ונהוי ופריך רשעו ביום תצילנו

הראשונות: על בתוהא ר''ל אמר הראשונות ÂÎÂ'.את ÌÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ פ''ק
דרבי  מימרא ט''ז:) (דף השנה דראש

יוחנן: רבי אמר כרוספדאי

משנה  כסף

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדע ֹות, אל ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַּבדע ּתֹו
הע ֹונֹות  ּכנגד על ‚..13הּזכּיֹות  ׁשּנחם מי ּכל ְְֲִִֶֶֶַַַָָֻ

אּולי ּבעׂשּיתן ? הֹועלּתי 'ּומה  ּבלּבֹו: ואמר  הּזכּיֹות, על  ותהה ׁשעׂשה , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּמצוֹות
ּבעֹולם  זכּות ׁשּום ל ֹו מזּכירין  ואין  ּכּלן, את  אּבד זה הרי  – אֹותן '! עׂשיתי ,14לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

רׁשע ֹו" ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת  על 15ׁשּנאמר: ּבתֹוהה א ּלא זה, אין ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ִָהראׁשֹונ ֹות.

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

נח ּתם צ ּדיק , ׁשּנמצא מי למיתה.[`]ה ּׁשנה: נחּתם רׁשע , ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לאו, ואם לחּיים; נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים : יֹום  עד  לֹו ּתֹולין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוה ּבינֹוני,

למיתה  הּכת ּוב ]טו [„..16נחּתם ּגזרת הּׁשנה ּברא ׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי  על 17אף ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
דמיתה  תירץ והוא ממש מיתה היא דקאמר ברשעו מת דהך שהדין שסובר מפני
(דף  החולץ פרק בסוף כדאמרינן הדור שני שהם ימיהם ימלאו שלא לומר רוצה
לאדם  שפוסקים שנים אלו ופירש''י דורות, שני אלו אמלא ימיך מספר את מ''ט:)
בשעת  עליו גזור שאם לרעתו לומר רוצה למיתה נחתם ואפילו ע''כ. לידתו בשעת
אלא  יחיה לא שנה חמשים שיחיה לידה

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'.ג ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ''ק סוף

בן  ר''ש דברי בברייתא מ') (דף דקדושין
על  בתוהא בגמ' ופירשו יוחאי

ÂÎÂ'.הראשונות: ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ
של  מיתתו בשעת דשוקלין סובר רבינו
לו  שיצא ונראה השנה. בראש וכן אדם
(דף  השנה דראש בפ''ק שאמרו ממה
השנה  בראש נפתחים ספרים ג' ט''ז:)
ועוד  השנה ראש של שקול הרי וכו'
וסובר  וכו' הדין ליום כיתות ג' שם אמרו

המיתה: ליום הוא שזה ‰·ÌÈÂÈרבינו
.'ÂÎÂ ישראל פושעי וכו' חסד ורב אומרים ב''ה וכו' ועולין ומצפצפין לגיהנם יורדים בינונים וכו' הדין ליום כתות שלש בברייתא שם אמרו י''ז) (דף דר''ה פ''ק

יורדים  וכו' צבור מדרכי ושפרשו המתים בתחיית ושכפרו בתורה שכפרו ואפיקורוסין והמסורות המינין אבל וכו' חדש עשר שנים בה ונדונין לגיהנם יורדין בגופם
להו  לית אמרת והא והקשו בגופן ישראל בפושעי התם וכו' והבאתי כתיב והא וכו' חסד ורב אומרים ב''ה מר אמר שם עוד וכן דורות. לדורי בה ונדונים לגיהנם

וכו': והבאתי בלאו להו סגיא לא וכו' ישראל פושעי עון נמי בהו ואית וכו' עונות מחצה הכא עונות ברוב תקנתא להו לית כי ותירצו ישראל ÂÚ„תקנתא פושעי שם
כלפי  מטה חסד רב בינונים שאר אבל לגיהנם יורדין בינונים ישראל פושעי דדוקא מ''ש ז''ל רבינו דברי ונתבארו תפילין מנח דלא קרקפתא א''ר ניהו מאי בגופן

בגמרא: מצאתי לא ערלתו והמושך הרע לשון ובעלי דמים ושופכי הדברים. שאר כל נתבארו וכן ÈÓÏ˙‰.חסד Ì˙Á Â‡Ï Ì‡Â 'ÂÎÂ Ì˙Á ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡
על  נוסף אחד עון הוי תשובה עשה דלא דהיכא בזה תירצו כבר חסד כלפי מטה חסד ורב מחצה על מחצה הא למיתה נחתם אמאי תשובה עשה לא כי וא''ת

העונות: על נוסף אחד עון הרי עשה לא ואם תשובה לעשות חייב הוא תשובה של ימים עשרה דבאלו משום העונות

משנה  לחם

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

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
פוחתין  זכה לא לו משלימין זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא כתנאי

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

יוחנן  א"ר כרוספדאי דר' מימרא על פירושין שאר עם פירוש לפרש רגילים ואנו הסוד

אין  אבל הרבה ומקובל מופלג בו המקובל הנסתר עם זה ופירוש דר"ה קמא בפרק

ללשון  בבלי מלשון מקום בכל התלמוד לשון העתיק הוא כי ז"ל ר"מ על בזה תפיסה

ידו  את ימלא איש וכל שכתבתי כמו תורה במשנה כמנהגו לפרש רצה ולא עברי

כרצונו. לנו לפרש ויש דר"ה פ"ק מקשים העולם רוב ז"ל הראב"ד שהזכיר והקושיא

לי  אומר ולבי ז"ל. התוספות בעלי מרבותינו שקבלנו כמו הענין בפשט תירוצין כמה

ביו"ט  הוא כי ופירש הפרק בזה לפניו עד כרוספדאי מדר' זה פסק לא ז"ל ר"מ כי

מהלכות  שני פ' הבורא ידיעת בחדרי ופירושו הענין זה יסתיר ג"כ והוא ר"ה של

שאלה  אותה תשובת כי ואמר חמישי פרק לפנינו בקצרה וכללו (ה"י) התורה יסודי

גדול  כי הזה הנכון הסוד בדרך דרך אם יודע ומי ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה

כד"ן: ‰ÂÂÚ˙.מאד „‚Î ˙ÂÈÎÊ‰ ÔÈÎ¯ÂÚ „Ú 'ÂÎ ‰Ê ÏÂ˜È˘Â ובפ"ק במדרש

פירושן: שיקבל מקומות מקצת עם דקדושין

.ÔÂ˘‡¯‰ ÏÚ „Ú ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ אלפס ר"י וחיברה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף

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

אמרה: יוחנן ר' בשם שלנו ובגירסא ע"ב) (טז דר"ה פ"ק

.‰·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 ויוה"כ

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

ÊÓ¯ Y ·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ‰"¯· ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡" .ÂË
."‰·Â˘˙· Â¯ÊÁÂ ...ÌÎ˙˘Ó ÌÈ˘È Â¯ÂÚ Â· ˘È

,øôåù úåëìäá àìå øôåùáù äæ æîø ïàë áúë òåãî ïéáäì êéøö
øôåù úòé÷ú úåöîá øáãî óåñ óåñ ,äáåùúä ïéðòá àåä æîøäù óàå
åùôð øäèì" äåå÷î ïéðòá æîøä úàù íùëå ,äáåùúì úøøåòîä

"'åë úåòøä úåòãå 'åë úåùôðä úàîåèî מחúåàåå÷î úåëìäá àéáä

.øôåù úåëìäá ì"ðä æîøä àéáäì êéøö 'éä êë äáåùú úåëìäá àìå
äåöî àéäù ãçàä íéðéðò äîë øôåù úòé÷úá :äæá øåàéáäå
åáù äáåùúä ïéðò àåä ,éðùäå úååöîä ïéðîá äøãñðå úåöî â"éøúî
(úåøéáòä ìò øôëì äìåëé ïëìù) úåöîäî äìòîì àéä äáåùú ìáà
øôåù úåöî ìò øáåãî íù éë øôåù úåëìäá æîøä áúë àì ïëìå
àöîðå äåöîäî äìòîì àéäù äáåùúä ïéðòá òâåð æîøä åìéàå

.øôåùáù äìòð øúåéä ïéðòä áúëù
.1146 ãåîò 'ã ÷ìç úåçéù éèå÷ì

תשא 13 כי (בובר) תנחומא

ב.14טז. מ, קידושין

סה"א. פ"א פאה ירושלמי

יב.15 לג, ר"ה 16יחזקאל

ב. שם, (במשנה). א טז,

א.17 כט, פינחס

היד  מקורות

.çî.úåàåå÷î úåëìä óåñ
הפרדס  מקורות

רלג 

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

משנה  כסף

ּבֹו יׁש רמז  יׁשנים 18– עּורּו ע ּור ּו ּכלֹומר: , ְְִֵֵֶֶַ
וח ּפׂשּומּׁשנתכם, מ ּתרּדמתכם ; נרּדמים  והקיצּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

א ּלּו ּבֹוראכם. וזכרּו ּבתׁשּובה , וחזרּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָּבמע ׂשיכם
ּכל  ו ׁשֹוגים הּזמן , ּבהבלי האמת את ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוכחים
– יּציל  ולא  י ֹועיל לא א ׁשר וריק ּבהבל  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשנתם
ּומעלליכם; ּדרכיכם והיטיב ּו לנפׁשֹותיכם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּביטּו
אׁשר  ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מ ּכם אחד  ּכל ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹויעזב

טֹובה  .19לא ָֹ
ה ּׁשנה ]טז [ ּכל  עצמ ֹו ׁשּיראה אדם  ּכל  צרי ,ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָלפיכ

וחציֹו ז ּכאי  חציֹו (ּכּלֹו), העֹולם ּכל וכן ח ּיב, וחציֹו זּכאי  חציֹו ּכאּלּו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻּכּלּה,
לכף 20ח ּיב  ּכּלֹו העֹולם ּכל את  והכריע  עצמֹו הכריע הרי  – אחד חטא חטא ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

והכריע  עצמֹו את  הכריע  הרי  – אחת  מצוה עׂשה  הׁשחתה; להן  וגרם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָחֹובה,
וה ּצלה  ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף  ּכּלֹו העֹולם  ּכל ׁשּנאמר:21את הּוא  זה  . ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

עֹולם" יסֹוד והּצילֹו22"וצּדיק, ּכּלֹו הע ֹולם  ּכל את הכריע עצמ ֹו, ׁשּצּדק זה –23. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ולעסק  טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה  להר ּבֹות יׂשראל  ּבית  ּכל נהגּו זה, ענין  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּומּפני

ה ּׁשנה  ימֹות  מּכל יתר הּכּפּורים, י ֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּכּלם 24ּבמצו ֹות ונהג ּו . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּתחנּוני ּבדברי  ּכנסּיֹות ּבבּתי ּולהתּפּלל  אּלּו, ימים ּבע ׂשרת ּבּלילה ודברילקּום ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיֹום  ׁשּיאֹור  עד  אין‰..25ּכּבּוׁשין זכּיֹותיו , עם אדם עֹונ ֹות ׁשּׁשֹוקלין *ּבׁשעה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אּלא  ׁשני , ולא  ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת עליו  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמחּׁשבין

ואיל ואיל26מּׁשלי ׁשי מּׁשלי ׁשי ע ֹונֹותיו נמצאּו אם . ְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין הע ֹונֹות ׁשני  אֹותן – זכּיֹותיו על  ,27מרּבין  ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻֻ

הּכל. על אֹותֹו ְִַַָֹודנין 

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ושלישית  ושנייה ראשונה פעם חוטא אדם אומר יהודה ברבי יוסי רבי ביומא וראה המדה, היא וכך ראשון ראשון מעביר
הדין  ליום היא ישמעאל דרבי דההיא מאד רחוקים והן אחד ענין שהן בדעתו סבר לו מוחלין אין רביעית לו מוחלין
הזה  בעולם יהודה ברבי יוסי דרבי הא אבל עון למחילת זכר שם ואין הלל בית כדברי מגיהנם הבינונים ולהציל הגדול
תשובה  מהם עשה אם לידו שיזדמנו והשלישי והשני הראשון שחטא ואילך עונשו מימי אדם של מעשיו ובתחלת
הצעת  היא זו לגמרי, מחולין שהם צריכין אינן הראשונים אלו למרק ויוה"כ יסורין שצריכין החמורים מן שהם אע"פ

מצאו. מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין בגמרא הפרש ואין ועיקרן הדברים

Ê‰.ד ÔÈÚ ÈÙÓÂ במעשיו לחפש השנה בראש מזהירין שבשופר מפני כלומר
טובים: ומעשים מצות לעשות צריך ימים עשרה באלו לכך

ÂÎ'.ה ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· השנה דראש קמא בפרק
ראשון  מעביר פשע על ועובר עון נושא ישמעאל רבי דבי תנא אמרו י''ז.) (דף

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
שם  ביארו ז''ל הרי''ף של והפירוש
ועון  דקאמר מאן דלדעת ז''ל הר''ן
ראשון  שהעון ר''ל נמחק אינו עצמו
ועומדים  תלוים הם לו מונין דאין ושני
ושני  מראשון חוץ עונות רובא איכא ואי
ויש  לא. ליכא ואי הכל את עליו מגלגלין
דאין  הגאון שם שפירש אחר פירוש שם
חטא  לענין ראשון מעביר באומרו הכונה
אין  ולדעתו חשיבי. קא דלא ושני ראשון
שאר, לכל כלל ושני ראשון בין הפרש
שרובו  לאדם רואה כשהקב''ה וה''פ
העונות  כל כלומר ראשון מעביר זכאי
עשה  לא כאילו ונחשב מעבירם שעושה
שמעבירם  אע''פ רבא וקאמר כלל עונות
תלוים  אלא לגמרי נמחקים אינם
אותם  זכיות רובם נמצאו שאם ועומדים
רובן  אם אבל לגמרי אז נמחקים העונות
ואינו  נחשב אחד כל ודאי אז עונות
ונראה  כלל. ראשון ראשון מעביר
ז''ל  הרי''ף דרך לו תפס דרבינו לכאורה
ופירש  המאמרים שני ומרכיב רבו
ראשון  דחטא ר''ל ראשון ראשון מעביר
ואם  לשון אבל כלל, חשיב קא לא ושני

משנה  לחם

למלך  משנה
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

עוז  מגדל
.'ÂÎÂ ·Â·¯Ú‰ ÔÓ Â‰Ê Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÍÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó „Ú ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘·
הוציאו  מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין בגמרא הפרש אין הדברים עיקר הוא זה

עד  הפרק מראש וכתב יפה ונזהר תיקן אבל ערבב לא ז"ל ר"מ כי אומר ואני  עכ"ל:

לזה  וסמוך במקומן, כתבתי וכבר ענין בכל דשייכי משום סתם הראשונות על תוהא

כדרבי  כו' ושנה שנה בכל כך מיתתו בשעת וזכיותיו אדם עונות ששוקלין כשם ביאר

בשעה  סתם וכתב חזר ועתה היום, שיאור עד דבריו בפירוש שביארתי וכמו כרוספדאי

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰ÏÂÎ ‰˘‰ ÏÎ ÂÓˆÚ ‰‡¯È˘ „Á‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ..." .ÊË
ÚÈ¯Î‰ „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ .·ÈÈÁ ÂÈˆÁÂ È‡ÎÊ ÂÈˆÁ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î
Ì‰ÏÂ ÂÏ Ì¯‚Â ˙ÂÎÊ ÛÎÏ ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡Â ÂÓˆÚ ˙‡

."'ÂÎ ‰Ïˆ‰Â ‰ÚÂ˘˙

äùòî íâù éøä åìåë íìåòä úà òéøëäì ìåëé ãçà äùòîù ïåéë
äøåú éô ìò äùòî ìù ó÷åúå úåáéùç åì ùéù ïè÷ ìù מטéô ìò óàå

äòéøëî ïè÷ ìù "úçà äåöî" íâå äùòî åì ùé äáùçî ïè÷ì ïéàù
.äìöäå äòåùú äàéáîå úåëæ óëì

øåúôë úöéçìáù äùòî ìù åúåáéùç ùçåîá úéàøð ,åðúôå÷úá
êéøö åðéàå íìåò ìëá íåöò éåðéùì íåøâì íãà ìåëé íåèàä ìò äðåëð
ìåëé ïè÷ øòð íâå íåèàä ìòåô ÷åéãá êéà ïéáîä ãîåìî úåéäì
øáãä êë íà .øåúôë äèåùô úçà úöéçìá íìåòä ìë úà úåðùì
úà åîìåòá òá÷ íìåòä àøåáù äîëå äîë úçà ìò éìéìù ïéðòá

.éáåéçäå éåöøä ïååéëá åæ äãáåò ìöðéù úåøùôàä

(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

הרי"ף).26 (כגי' ב פו, יומא

רמז  איוב יל"ש ועיין

(לפי 27תתקיט. א יז, ר"ה

והרי"ף). הר"ח גי'

היד  מקורות

.èî.êìéàå á ,áé ïéìåç
úàîåè úåëìä í"áîø
úåëìä .á"ä ã"éô ïéìëåà

.á"ôø íéìë

הפרדס  מקורות



רלב 

.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ צדיק ‚ אפילו אומר רשב''י מ':) (דף דקידושין פ''ק סוף
לא  הצדיק וצדקת שנאמר הראשונות את איבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור
איבד  ולמה כלומר זכיות ומחצה עונות כמחצה ונהוי ופריך רשעו ביום תצילנו

הראשונות: על בתוהא ר''ל אמר הראשונות ÂÎÂ'.את ÌÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ פ''ק
דרבי  מימרא ט''ז:) (דף השנה דראש

יוחנן: רבי אמר כרוספדאי

משנה  כסף

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּדע ֹות, אל ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַּבדע ּתֹו
הע ֹונֹות  ּכנגד על ‚..13הּזכּיֹות  ׁשּנחם מי ּכל ְְֲִִֶֶֶַַַָָֻ

אּולי ּבעׂשּיתן ? הֹועלּתי 'ּומה  ּבלּבֹו: ואמר  הּזכּיֹות, על  ותהה ׁשעׂשה , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻהּמצוֹות
ּבעֹולם  זכּות ׁשּום ל ֹו מזּכירין  ואין  ּכּלן, את  אּבד זה הרי  – אֹותן '! עׂשיתי ,14לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ

רׁשע ֹו" ּביֹום תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת  על 15ׁשּנאמר: ּבתֹוהה א ּלא זה, אין ; ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ִָהראׁשֹונ ֹות.

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

נח ּתם צ ּדיק , ׁשּנמצא מי למיתה.[`]ה ּׁשנה: נחּתם רׁשע , ׁשּנמצא ּומי לחּיים; ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לאו, ואם לחּיים; נחּתם  ּתׁשּובה, עׂשה אם הּכּפּורים : יֹום  עד  לֹו ּתֹולין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוה ּבינֹוני,

למיתה  הּכת ּוב ]טו [„..16נחּתם ּגזרת הּׁשנה ּברא ׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי  על 17אף ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
דמיתה  תירץ והוא ממש מיתה היא דקאמר ברשעו מת דהך שהדין שסובר מפני
(דף  החולץ פרק בסוף כדאמרינן הדור שני שהם ימיהם ימלאו שלא לומר רוצה
לאדם  שפוסקים שנים אלו ופירש''י דורות, שני אלו אמלא ימיך מספר את מ''ט:)
בשעת  עליו גזור שאם לרעתו לומר רוצה למיתה נחתם ואפילו ע''כ. לידתו בשעת
אלא  יחיה לא שנה חמשים שיחיה לידה

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'.ג ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ''ק סוף

בן  ר''ש דברי בברייתא מ') (דף דקדושין
על  בתוהא בגמ' ופירשו יוחאי

ÂÎÂ'.הראשונות: ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ
של  מיתתו בשעת דשוקלין סובר רבינו
לו  שיצא ונראה השנה. בראש וכן אדם
(דף  השנה דראש בפ''ק שאמרו ממה
השנה  בראש נפתחים ספרים ג' ט''ז:)
ועוד  השנה ראש של שקול הרי וכו'
וסובר  וכו' הדין ליום כיתות ג' שם אמרו

המיתה: ליום הוא שזה ‰·ÌÈÂÈרבינו
.'ÂÎÂ ישראל פושעי וכו' חסד ורב אומרים ב''ה וכו' ועולין ומצפצפין לגיהנם יורדים בינונים וכו' הדין ליום כתות שלש בברייתא שם אמרו י''ז) (דף דר''ה פ''ק

יורדים  וכו' צבור מדרכי ושפרשו המתים בתחיית ושכפרו בתורה שכפרו ואפיקורוסין והמסורות המינין אבל וכו' חדש עשר שנים בה ונדונין לגיהנם יורדין בגופם
להו  לית אמרת והא והקשו בגופן ישראל בפושעי התם וכו' והבאתי כתיב והא וכו' חסד ורב אומרים ב''ה מר אמר שם עוד וכן דורות. לדורי בה ונדונים לגיהנם

וכו': והבאתי בלאו להו סגיא לא וכו' ישראל פושעי עון נמי בהו ואית וכו' עונות מחצה הכא עונות ברוב תקנתא להו לית כי ותירצו ישראל ÂÚ„תקנתא פושעי שם
כלפי  מטה חסד רב בינונים שאר אבל לגיהנם יורדין בינונים ישראל פושעי דדוקא מ''ש ז''ל רבינו דברי ונתבארו תפילין מנח דלא קרקפתא א''ר ניהו מאי בגופן

בגמרא: מצאתי לא ערלתו והמושך הרע לשון ובעלי דמים ושופכי הדברים. שאר כל נתבארו וכן ÈÓÏ˙‰.חסד Ì˙Á Â‡Ï Ì‡Â 'ÂÎÂ Ì˙Á ‰·Â˘˙ ‰˘Ú Ì‡
על  נוסף אחד עון הוי תשובה עשה דלא דהיכא בזה תירצו כבר חסד כלפי מטה חסד ורב מחצה על מחצה הא למיתה נחתם אמאי תשובה עשה לא כי וא''ת

העונות: על נוסף אחד עון הרי עשה לא ואם תשובה לעשות חייב הוא תשובה של ימים עשרה דבאלו משום העונות

משנה  לחם

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

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
פוחתין  זכה לא לו משלימין זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא כתנאי

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

יוחנן  א"ר כרוספדאי דר' מימרא על פירושין שאר עם פירוש לפרש רגילים ואנו הסוד

אין  אבל הרבה ומקובל מופלג בו המקובל הנסתר עם זה ופירוש דר"ה קמא בפרק

ללשון  בבלי מלשון מקום בכל התלמוד לשון העתיק הוא כי ז"ל ר"מ על בזה תפיסה

ידו  את ימלא איש וכל שכתבתי כמו תורה במשנה כמנהגו לפרש רצה ולא עברי

כרצונו. לנו לפרש ויש דר"ה פ"ק מקשים העולם רוב ז"ל הראב"ד שהזכיר והקושיא

לי  אומר ולבי ז"ל. התוספות בעלי מרבותינו שקבלנו כמו הענין בפשט תירוצין כמה

ביו"ט  הוא כי ופירש הפרק בזה לפניו עד כרוספדאי מדר' זה פסק לא ז"ל ר"מ כי

מהלכות  שני פ' הבורא ידיעת בחדרי ופירושו הענין זה יסתיר ג"כ והוא ר"ה של

שאלה  אותה תשובת כי ואמר חמישי פרק לפנינו בקצרה וכללו (ה"י) התורה יסודי

גדול  כי הזה הנכון הסוד בדרך דרך אם יודע ומי ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה

כד"ן: ‰ÂÂÚ˙.מאד „‚Î ˙ÂÈÎÊ‰ ÔÈÎ¯ÂÚ „Ú 'ÂÎ ‰Ê ÏÂ˜È˘Â ובפ"ק במדרש

פירושן: שיקבל מקומות מקצת עם דקדושין

.ÔÂ˘‡¯‰ ÏÚ „Ú ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ אלפס ר"י וחיברה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף

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

אמרה: יוחנן ר' בשם שלנו ובגירסא ע"ב) (טז דר"ה פ"ק

.‰·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 ויוה"כ

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

ÊÓ¯ Y ·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚ ‰"¯· ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙˘ ÈÙ ÏÚ Û‡" .ÂË
."‰·Â˘˙· Â¯ÊÁÂ ...ÌÎ˙˘Ó ÌÈ˘È Â¯ÂÚ Â· ˘È

,øôåù úåëìäá àìå øôåùáù äæ æîø ïàë áúë òåãî ïéáäì êéøö
øôåù úòé÷ú úåöîá øáãî óåñ óåñ ,äáåùúä ïéðòá àåä æîøäù óàå
åùôð øäèì" äåå÷î ïéðòá æîøä úàù íùëå ,äáåùúì úøøåòîä

"'åë úåòøä úåòãå 'åë úåùôðä úàîåèî מחúåàåå÷î úåëìäá àéáä

.øôåù úåëìäá ì"ðä æîøä àéáäì êéøö 'éä êë äáåùú úåëìäá àìå
äåöî àéäù ãçàä íéðéðò äîë øôåù úòé÷úá :äæá øåàéáäå
åáù äáåùúä ïéðò àåä ,éðùäå úååöîä ïéðîá äøãñðå úåöî â"éøúî
(úåøéáòä ìò øôëì äìåëé ïëìù) úåöîäî äìòîì àéä äáåùú ìáà
øôåù úåöî ìò øáåãî íù éë øôåù úåëìäá æîøä áúë àì ïëìå
àöîðå äåöîäî äìòîì àéäù äáåùúä ïéðòá òâåð æîøä åìéàå

.øôåùáù äìòð øúåéä ïéðòä áúëù
.1146 ãåîò 'ã ÷ìç úåçéù éèå÷ì

תשא 13 כי (בובר) תנחומא

ב.14טז. מ, קידושין

סה"א. פ"א פאה ירושלמי

יב.15 לג, ר"ה 16יחזקאל

ב. שם, (במשנה). א טז,

א.17 כט, פינחס

היד  מקורות

.çî.úåàåå÷î úåëìä óåñ
הפרדס  מקורות

רלג 

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

משנה  כסף

ּבֹו יׁש רמז  יׁשנים 18– עּורּו ע ּור ּו ּכלֹומר: , ְְִֵֵֶֶַ
וח ּפׂשּומּׁשנתכם, מ ּתרּדמתכם ; נרּדמים  והקיצּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

א ּלּו ּבֹוראכם. וזכרּו ּבתׁשּובה , וחזרּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָּבמע ׂשיכם
ּכל  ו ׁשֹוגים הּזמן , ּבהבלי האמת את ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוכחים
– יּציל  ולא  י ֹועיל לא א ׁשר וריק ּבהבל  ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹׁשנתם
ּומעלליכם; ּדרכיכם והיטיב ּו לנפׁשֹותיכם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַהּביטּו
אׁשר  ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מ ּכם אחד  ּכל ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹויעזב

טֹובה  .19לא ָֹ
ה ּׁשנה ]טז [ ּכל  עצמ ֹו ׁשּיראה אדם  ּכל  צרי ,ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָלפיכ

וחציֹו ז ּכאי  חציֹו (ּכּלֹו), העֹולם ּכל וכן ח ּיב, וחציֹו זּכאי  חציֹו ּכאּלּו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻּכּלּה,
לכף 20ח ּיב  ּכּלֹו העֹולם ּכל את  והכריע  עצמֹו הכריע הרי  – אחד חטא חטא ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

והכריע  עצמֹו את  הכריע  הרי  – אחת  מצוה עׂשה  הׁשחתה; להן  וגרם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָחֹובה,
וה ּצלה  ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף  ּכּלֹו העֹולם  ּכל ׁשּנאמר:21את הּוא  זה  . ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

עֹולם" יסֹוד והּצילֹו22"וצּדיק, ּכּלֹו הע ֹולם  ּכל את הכריע עצמ ֹו, ׁשּצּדק זה –23. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ולעסק  טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה  להר ּבֹות יׂשראל  ּבית  ּכל נהגּו זה, ענין  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּומּפני

ה ּׁשנה  ימֹות  מּכל יתר הּכּפּורים, י ֹום ועד הּׁשנה מראׁש ּכּלם 24ּבמצו ֹות ונהג ּו . ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻ
ּתחנּוני ּבדברי  ּכנסּיֹות ּבבּתי ּולהתּפּלל  אּלּו, ימים ּבע ׂשרת ּבּלילה ודברילקּום ם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּיֹום  ׁשּיאֹור  עד  אין‰..25ּכּבּוׁשין זכּיֹותיו , עם אדם עֹונ ֹות ׁשּׁשֹוקלין *ּבׁשעה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
אּלא  ׁשני , ולא  ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת עליו  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמחּׁשבין

ואיל ואיל26מּׁשלי ׁשי מּׁשלי ׁשי ע ֹונֹותיו נמצאּו אם . ְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָ
מצטרפין הע ֹונֹות ׁשני  אֹותן – זכּיֹותיו על  ,27מרּבין  ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻֻ

הּכל. על אֹותֹו ְִַַָֹודנין 

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ושלישית  ושנייה ראשונה פעם חוטא אדם אומר יהודה ברבי יוסי רבי ביומא וראה המדה, היא וכך ראשון ראשון מעביר
הדין  ליום היא ישמעאל דרבי דההיא מאד רחוקים והן אחד ענין שהן בדעתו סבר לו מוחלין אין רביעית לו מוחלין
הזה  בעולם יהודה ברבי יוסי דרבי הא אבל עון למחילת זכר שם ואין הלל בית כדברי מגיהנם הבינונים ולהציל הגדול
תשובה  מהם עשה אם לידו שיזדמנו והשלישי והשני הראשון שחטא ואילך עונשו מימי אדם של מעשיו ובתחלת
הצעת  היא זו לגמרי, מחולין שהם צריכין אינן הראשונים אלו למרק ויוה"כ יסורין שצריכין החמורים מן שהם אע"פ

מצאו. מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין בגמרא הפרש ואין ועיקרן הדברים

Ê‰.ד ÔÈÚ ÈÙÓÂ במעשיו לחפש השנה בראש מזהירין שבשופר מפני כלומר
טובים: ומעשים מצות לעשות צריך ימים עשרה באלו לכך

ÂÎ'.ה ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· השנה דראש קמא בפרק
ראשון  מעביר פשע על ועובר עון נושא ישמעאל רבי דבי תנא אמרו י''ז.) (דף

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
שם  ביארו ז''ל הרי''ף של והפירוש
ועון  דקאמר מאן דלדעת ז''ל הר''ן
ראשון  שהעון ר''ל נמחק אינו עצמו
ועומדים  תלוים הם לו מונין דאין ושני
ושני  מראשון חוץ עונות רובא איכא ואי
ויש  לא. ליכא ואי הכל את עליו מגלגלין
דאין  הגאון שם שפירש אחר פירוש שם
חטא  לענין ראשון מעביר באומרו הכונה
אין  ולדעתו חשיבי. קא דלא ושני ראשון
שאר, לכל כלל ושני ראשון בין הפרש
שרובו  לאדם רואה כשהקב''ה וה''פ
העונות  כל כלומר ראשון מעביר זכאי
עשה  לא כאילו ונחשב מעבירם שעושה
שמעבירם  אע''פ רבא וקאמר כלל עונות
תלוים  אלא לגמרי נמחקים אינם
אותם  זכיות רובם נמצאו שאם ועומדים
רובן  אם אבל לגמרי אז נמחקים העונות
ואינו  נחשב אחד כל ודאי אז עונות
ונראה  כלל. ראשון ראשון מעביר
ז''ל  הרי''ף דרך לו תפס דרבינו לכאורה
ופירש  המאמרים שני ומרכיב רבו
ראשון  דחטא ר''ל ראשון ראשון מעביר
ואם  לשון אבל כלל, חשיב קא לא ושני

משנה  לחם

למלך  משנה
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

עוז  מגדל
.'ÂÎÂ ·Â·¯Ú‰ ÔÓ Â‰Ê Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÍÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó „Ú ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘·
הוציאו  מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין בגמרא הפרש אין הדברים עיקר הוא זה

עד  הפרק מראש וכתב יפה ונזהר תיקן אבל ערבב לא ז"ל ר"מ כי אומר ואני  עכ"ל:

לזה  וסמוך במקומן, כתבתי וכבר ענין בכל דשייכי משום סתם הראשונות על תוהא

כדרבי  כו' ושנה שנה בכל כך מיתתו בשעת וזכיותיו אדם עונות ששוקלין כשם ביאר

בשעה  סתם וכתב חזר ועתה היום, שיאור עד דבריו בפירוש שביארתי וכמו כרוספדאי

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰ÏÂÎ ‰˘‰ ÏÎ ÂÓˆÚ ‰‡¯È˘ „Á‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ..." .ÊË
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רלד 

ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון ראשון מעביר ר''י דבי תנא חסד. כלפי
ואם  שכתב כיון וא''ת בהדייהו. מיחשב עונות רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ראשון  עונותיו כל  על מעבירין ואילך משלישי  אשר עונותיו כנגד זכיותיו  נמצאו
אותם  תולים שהבנוניים למעלה כתב והיאך לחיים נחתם הוא מיד א''כ ראשון

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

כדאמרן: ודאי ˙ÔÈÏÂאלא ˘''ÓÂ עניינו
ואין  אלו עונות שלש להם שתולין
כל  שישקלו עד במשקל אותן מניחין
אם  עונותיהם שנשקלו כיון עונותיהם
על  מרובין ואילך מרביעי נמצאו
ודנים  מצטרפין עונות ג' אותם זכיותיהם
זכיותיהם  נמצאו ואם הכל על אותם
מעבירין  ואילך מרביעי עונותיהם כנגד

עליו  שהקשה מה רבינו על יקשה לא מעתה ראשון, ראשון עונותיהם כל
הראב''ד. עכ''ל ועיקר הדברים הצעת היא זו וכו' הערבוב מן זה וז''ל הראב''ד
דומיא  לגיהנם או עדן לגן ילך אם בשנדון יהודה בר דר''י ההיא רבינו ולדעת

ישמעאל: דר' ÂÎÂ'.דההיא ‰ˆÁÓ ÏÏÎ· ‰È‰ Ì‡ ÌÈÂÈ·‰ דף) דר''ה פ''ק
בכלל  שאין דוקא חסד כלפי מטה חסד רב ב''ה דאמרי דבינונים אמרינן י''ו.)
מעולם. תפילין מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי בגופן ישראל פושעי עון עוונותיהם

משנה  כסף

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 ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
נוטה  אח''כ שכתב ראשון ראשון עונותיו כל מעבירין עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
אחד  כל דמעביר ר''ל ראשון ראשון מעביר דפירוש דמשמע הגאון לפירוש קצת
שהוא  ודאי נראה לכך סתומים. הם רבינו דברי לכך עונות לו היו לא כאילו ואחד
ראשון  מעביר פירושו והכי ז''ל הר''ן בשם כדכתב ז''ל הרי''ף של דרכו תופס
ושני  הראשון החטא כלומר ראשון
מכאן  כלומר המדה היא וכך מעבירם

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

ÏÎבהשגות: Ô‰ ¯Ó‡˘ „ÈÁÈ· ‡''„·
.'ÂÎÂ ‰Ï‡'ר תניא פ''ו:) (דף יוה''כ בפ'

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

אומר יוסי ר' תניא וז''ל בהלכות שהובא הרי''ף גירסת גורס רבינו (עיין אבל וכו'
זו: גרסא לפי ז''ל רבינו דברי ונתבארו בכ''מ)

משנה  לחם

למלך  משנה
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

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

עוז  מגדל
דשייכי  הפרק בתחלת כמו ואילך מרביעי עד כו' זכיותיו עם אדם עונות ששוקלין

בר"ה  בין ששוקלין זמן ובכל ענין מוליכין בכל דרך זה באי לדעת מיתה בשעת ובין

וכתב  וכו' הדין ליום הן כתות שלש ע"ב) ט"ז (דף בר"ה כדתניא הדין ביום בין אותו

פעמים  מדכתיב יהודה בר' יוסי כדר' לו נחשבין אינן ראשונות עונות השתי אותן כי

דר"ה  פ"ק ז"ל אלפס ר"י חיברן וכן כדר"כ. עונותיו רבו א"כ אלא גבר עם שלש

המדה  היא וכן ראשון ראשון מעביר ישמעאל רבי דבי דתנא פירש וכן לזה זה סמוכין

לצבור  יחיד בין וחילק בפירושו ז"ל גאון תשובת כתב כן ואחרי קבלתו בפירוש

כו' ישראל פשעי שלשה דעל מקרא ע"ב) פ"ו (דף יומא סוף להדיא בגמרא כדאיתא

שלשה  על שנאמר עד כו' עבירה עובר אדם אומר יהודה בר' יוסי ר' תניא דגרסינן

וכ"ת  ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר כו' ישראל פשעי

דוקא  תימא וכי פירוש אל יפעל אלה כל הן שמע תא לא ביחיד אבל בצבור ה"מ

אף  שהוא אלה כל הן ת"ש לא ביחיד אבל מרובין צבור שרחמי לפי מוחלין בצבור

מדכתיב  ע"ב) ב (דף ע"ז  מסכת ריש כדאיתא נדונין  כיחיד צבור הדין ליום וגם ביחיד

ואם  לדין. תחלה נכנס מלך וצבור דמלך ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות

וכד"ן: ידעתי לא אחר ופירוש גירסא לו יש ז"ל הראב"ד

.·"‰ÂÚÏ „Ú Ì‡ ÌÈÂÈ·‰:דר"ה ÌÈ˜ÈÂ‰ÈÎ.פ"ק „Ú ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ ÔÎÂ פרק הכל

ע"ב): ק"ג (דף שם חלק
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הפרדס  מקורות

רלה 

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
שהם  מפני אלא מלהניחם נמנע אינו אם אבל בעיניו בזויה שהמצוה מחמת
ישראל  פושעי בכלל זה אין בהם ליזהר יוכל לא שמא ירא והוא נקי גוף צריכין
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

יקרא  איך קדוש פה על לתמוה ויש עכ''ל. הדיעות, את המשבשות וכו' מין לזה
הנוסחא  שעיקר ואפשר ממנו. וטובים גדולים תמונה ובעל גוף שהוא לאומרים
כן  האמונה שעיקר אע''פ א''א וז''ל. ממ''א פ''ב העיקרים בספר שכתוב כמו
אין  כפשטן והמדרשות הפסוקים לשונות תפיסתו מצד גוף היותו המאמין הוא

משנה  כסף

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 ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

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 ':
*48מנהיג והאֹומר ]יז [; ְְִֵַָ

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

אחד, רּבֹון ׁשם  ִֵֶֶָָׁשּיׁש

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ÂÎ'.ז ÔÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ (Ï‡¯˘ÈÓ) Ô‰ ‰˘ÓÁ 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
דהא  בתרתי להכעיס ומומר אפיקורוס
זה  לדחות [שם] בגמ' אמרו בפירוש
האפיקורוסים  בברייתא שם כשמנה

בכלל  הוי וא''כ אפיקורוס דהוי דקסבר משום מומר מכאן סמי ואמרו ומומרים
ובהל' למנותו. לו היה אפיקורוס בכלל למנותו שירד כיון רבינו וא''כ אפיקורוס
והאפיקורוסים  המוסרין אבל רבינו כתב מעלין ולא מורידין גבי בפ''י עכו''ם
אפיקורוס  כמ''ד דפסק ונראה מומרים שם הזכיר לא כו' לאבדן מצוה מישראל
עדות  דבהלכות וע''ק הוי. דמומר כאן כתב איך וא''כ רוצח להל' ומסכים הוי

מעכו''ם  הם פחותים הכופרים המורדים אלו אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא וכו' עדות פסולי בכלל למנותם חכמים הצריכו לא והאפיקורוסים המוסרין כתב פי''א
רוצח  בהל' שכתב למה הפך והוה הוי מומר וכמ''ד מומרים לבור הורדה גבי שהזכיר שם הרי מעלין. ולא מורידין ואלו וכו' מורידין ולא מעלין לא שהעכו''ם

משנה  לחם

מיימוניות  הגהות
[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
[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 ופרק

:˙ÂÚ„‰ ˙Â˘·˘Ó‰ 'ÂÎÂ ÔÈÓ ‰ÊÏ ‡¯˜ ‰ÓÏÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î אומר ואני

מניחם  היה היאך שא"כ וטובים גדולים ז"ל ר"מ על שכתב לשונות שתי על אני תמה

מביא  הקב"ה אין צדיקים של בהמתן (ו.) דחולין פ"א אמרו והלא האמונה בזאת

ובירר  ז"ל ר"מ האריך חלק פ' בפירוש אמנם כ"ש. לא עצמם צדיקים ידם על תקלה

כמוהו  שאין אלא הרב, לרבינו כן החזיקו לא לוניל וחכמי ההלכה. עיקר שם כי דבריו

למערב: ממזרח

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
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פ"ג. רבה עולם סדר א. יז,

(כגי'39 א צ, סנהדרין

לו). רמב"ם 40הוצאת ראה

וראה  ה"א. פי"א מלכים הל'

את  הנותן פי"א רבה ד"א

הנחלת  (כפי' וכו' הקץ

שם 41יעקב). תוספתא

שם. ר"ה ה. פי"ג,

פ"א 42 פאה ירושלמי
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ועיין  (בסופו). מי"ז

ה"א. פ"א פאה בירושלמי

מ"א. פ"מ דא"ר 46אדר"נ

פנ"ג. פדר"א פי"א.

מי"א.47 פ"ג אבות

סנהדרין  סה"א. שם ירושלמי
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פ"א. שו"ט מדרש
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פ"ט  ברכות ירושלמי וראה

א. פכ"ט, שמו"ר ה"א.

היד  מקורות



רלד 

ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון ראשון מעביר ר''י דבי תנא חסד. כלפי
ואם  שכתב כיון וא''ת בהדייהו. מיחשב עונות רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ראשון  עונותיו כל  על מעבירין ואילך משלישי  אשר עונותיו כנגד זכיותיו  נמצאו
אותם  תולים שהבנוניים למעלה כתב והיאך לחיים נחתם הוא מיד א''כ ראשון

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

כדאמרן: ודאי ˙ÔÈÏÂאלא ˘''ÓÂ עניינו
ואין  אלו עונות שלש להם שתולין
כל  שישקלו עד במשקל אותן מניחין
אם  עונותיהם שנשקלו כיון עונותיהם
על  מרובין ואילך מרביעי נמצאו
ודנים  מצטרפין עונות ג' אותם זכיותיהם
זכיותיהם  נמצאו ואם הכל על אותם
מעבירין  ואילך מרביעי עונותיהם כנגד

עליו  שהקשה מה רבינו על יקשה לא מעתה ראשון, ראשון עונותיהם כל
הראב''ד. עכ''ל ועיקר הדברים הצעת היא זו וכו' הערבוב מן זה וז''ל הראב''ד
דומיא  לגיהנם או עדן לגן ילך אם בשנדון יהודה בר דר''י ההיא רבינו ולדעת

ישמעאל: דר' ÂÎÂ'.דההיא ‰ˆÁÓ ÏÏÎ· ‰È‰ Ì‡ ÌÈÂÈ·‰ דף) דר''ה פ''ק
בכלל  שאין דוקא חסד כלפי מטה חסד רב ב''ה דאמרי דבינונים אמרינן י''ו.)
מעולם. תפילין מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי בגופן ישראל פושעי עון עוונותיהם

משנה  כסף

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 ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
נוטה  אח''כ שכתב ראשון ראשון עונותיו כל מעבירין עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
אחד  כל דמעביר ר''ל ראשון ראשון מעביר דפירוש דמשמע הגאון לפירוש קצת
שהוא  ודאי נראה לכך סתומים. הם רבינו דברי לכך עונות לו היו לא כאילו ואחד
ראשון  מעביר פירושו והכי ז''ל הר''ן בשם כדכתב ז''ל הרי''ף של דרכו תופס
ושני  הראשון החטא כלומר ראשון
מכאן  כלומר המדה היא וכך מעבירם

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

ÏÎבהשגות: Ô‰ ¯Ó‡˘ „ÈÁÈ· ‡''„·
.'ÂÎÂ ‰Ï‡'ר תניא פ''ו:) (דף יוה''כ בפ'

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

אומר יוסי ר' תניא וז''ל בהלכות שהובא הרי''ף גירסת גורס רבינו (עיין אבל וכו'
זו: גרסא לפי ז''ל רבינו דברי ונתבארו בכ''מ)

משנה  לחם

למלך  משנה
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

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

עוז  מגדל
דשייכי  הפרק בתחלת כמו ואילך מרביעי עד כו' זכיותיו עם אדם עונות ששוקלין

בר"ה  בין ששוקלין זמן ובכל ענין מוליכין בכל דרך זה באי לדעת מיתה בשעת ובין

וכתב  וכו' הדין ליום הן כתות שלש ע"ב) ט"ז (דף בר"ה כדתניא הדין ביום בין אותו

פעמים  מדכתיב יהודה בר' יוסי כדר' לו נחשבין אינן ראשונות עונות השתי אותן כי

דר"ה  פ"ק ז"ל אלפס ר"י חיברן וכן כדר"כ. עונותיו רבו א"כ אלא גבר עם שלש

המדה  היא וכן ראשון ראשון מעביר ישמעאל רבי דבי דתנא פירש וכן לזה זה סמוכין

לצבור  יחיד בין וחילק בפירושו ז"ל גאון תשובת כתב כן ואחרי קבלתו בפירוש

כו' ישראל פשעי שלשה דעל מקרא ע"ב) פ"ו (דף יומא סוף להדיא בגמרא כדאיתא

שלשה  על שנאמר עד כו' עבירה עובר אדם אומר יהודה בר' יוסי ר' תניא דגרסינן

וכ"ת  ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר כו' ישראל פשעי

דוקא  תימא וכי פירוש אל יפעל אלה כל הן שמע תא לא ביחיד אבל בצבור ה"מ

אף  שהוא אלה כל הן ת"ש לא ביחיד אבל מרובין צבור שרחמי לפי מוחלין בצבור

מדכתיב  ע"ב) ב (דף ע"ז  מסכת ריש כדאיתא נדונין  כיחיד צבור הדין ליום וגם ביחיד

ואם  לדין. תחלה נכנס מלך וצבור דמלך ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות

וכד"ן: ידעתי לא אחר ופירוש גירסא לו יש ז"ל הראב"ד

.·"‰ÂÚÏ „Ú Ì‡ ÌÈÂÈ·‰:דר"ה ÌÈ˜ÈÂ‰ÈÎ.פ"ק „Ú ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ ÔÎÂ פרק הכל

ע"ב): ק"ג (דף שם חלק

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
àøîâä éøáã ìò ãñåéîå åðîæá øîàð í"áîøä ìù ÷ñôä נäúéäù

áø ïîæúàå åîöò úà òéøëäì íãà ìù åçåëá äéä æà øáëå åéðôì
úååöî íìåòá åôñååúäù åðéîéá ë"åëàòå úåëæ óëì åìåë íìåòä
øåøéáä àéä åæ äìåòôù øáãä éøùôà éàãååá áåøì úåáåè úåìåòôå

.åð÷ãö çéùî úàéá éðôì ïåøçàä

ìòåô úçà äåöîáù êãîìì "äìöäå äòåùú" àéä í"áîøä ïåùì
äìéìùä àéä äìöäå Y áåéçä åðééä äòåùú ,äìöäå äòåùú íãà

íééåöø àì íéðéðòî נא.
.è"ì ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

כט.28 לג, יומא 29איוב

ו.30שם. ב, רי"ף 31עמוס

תתקלט. רמז ר"ה 32ר"ה

א. ב.33יז, טז, שם

היד  מקורות

.ð.á"òø ,î ïéùåãé÷
.àðåúìåòô øãñî øéòäìå

íåçìé" äìéçúáù çéùî ìù
úééçã Y "çöðéå 'ä úåîçìî
ë"çàå ¯ ãâðîä ìåèéáå
äéäé àì" ¯ éáåéçä ïééðòä

à íìåòä ìë ÷ñòúòãì àì
."ãáìá 'ä úà

הפרדס  מקורות

רלה 

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
שהם  מפני אלא מלהניחם נמנע אינו אם אבל בעיניו בזויה שהמצוה מחמת
ישראל  פושעי בכלל זה אין בהם ליזהר יוכל לא שמא ירא והוא נקי גוף צריכין
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

יקרא  איך קדוש פה על לתמוה ויש עכ''ל. הדיעות, את המשבשות וכו' מין לזה
הנוסחא  שעיקר ואפשר ממנו. וטובים גדולים תמונה ובעל גוף שהוא לאומרים
כן  האמונה שעיקר אע''פ א''א וז''ל. ממ''א פ''ב העיקרים בספר שכתוב כמו
אין  כפשטן והמדרשות הפסוקים לשונות תפיסתו מצד גוף היותו המאמין הוא

משנה  כסף

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 ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

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 ':
*48מנהיג והאֹומר ]יז [; ְְִֵַָ

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

אחד, רּבֹון ׁשם  ִֵֶֶָָׁשּיׁש

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ÂÎ'.ז ÔÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ (Ï‡¯˘ÈÓ) Ô‰ ‰˘ÓÁ 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
דהא  בתרתי להכעיס ומומר אפיקורוס
זה  לדחות [שם] בגמ' אמרו בפירוש
האפיקורוסים  בברייתא שם כשמנה

בכלל  הוי וא''כ אפיקורוס דהוי דקסבר משום מומר מכאן סמי ואמרו ומומרים
ובהל' למנותו. לו היה אפיקורוס בכלל למנותו שירד כיון רבינו וא''כ אפיקורוס
והאפיקורוסים  המוסרין אבל רבינו כתב מעלין ולא מורידין גבי בפ''י עכו''ם
אפיקורוס  כמ''ד דפסק ונראה מומרים שם הזכיר לא כו' לאבדן מצוה מישראל
עדות  דבהלכות וע''ק הוי. דמומר כאן כתב איך וא''כ רוצח להל' ומסכים הוי

מעכו''ם  הם פחותים הכופרים המורדים אלו אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא וכו' עדות פסולי בכלל למנותם חכמים הצריכו לא והאפיקורוסים המוסרין כתב פי''א
רוצח  בהל' שכתב למה הפך והוה הוי מומר וכמ''ד מומרים לבור הורדה גבי שהזכיר שם הרי מעלין. ולא מורידין ואלו וכו' מורידין ולא מעלין לא שהעכו''ם

משנה  לחם

מיימוניות  הגהות
[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
[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 ופרק

:˙ÂÚ„‰ ˙Â˘·˘Ó‰ 'ÂÎÂ ÔÈÓ ‰ÊÏ ‡¯˜ ‰ÓÏÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î אומר ואני

מניחם  היה היאך שא"כ וטובים גדולים ז"ל ר"מ על שכתב לשונות שתי על אני תמה

מביא  הקב"ה אין צדיקים של בהמתן (ו.) דחולין פ"א אמרו והלא האמונה בזאת

ובירר  ז"ל ר"מ האריך חלק פ' בפירוש אמנם כ"ש. לא עצמם צדיקים ידם על תקלה

כמוהו  שאין אלא הרב, לרבינו כן החזיקו לא לוניל וחכמי ההלכה. עיקר שם כי דבריו

למערב: ממזרח

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

ÏÚ·Â ÛÂ‚ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ „Á‡ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â ..." .ÊÈ
."'ÂÎ ‰ÂÓ˙

äøåöá íéùøôúîä íé÷åñô ïè÷ ãìé ãîìì ïëúé êéà ïéáäì êéøöå
áåùçì íéìåìò àìäå "ä÷æçä ãéäå "äìåãâä ãéä" åîë íèåùôë åæ

.å"ç óåâ ìòá àåäù
ä"á÷ä ìù ä÷æçäå äìåãâä ãéä úåãåà ãìé íò íéãîåìùëù ,ì"éå
íãà ãéî øúåé ä÷æçå äìåãâ úéîùâ ãé åúáùçîá øééöî àåäå

ãîìîä ìù åãé çåëù ïéáî ãìéä íâ éë úîàä êôéä äæ ïéà ,äùòîì
åðúéðù úåéçäå çëä ãöî íà éë íééîùâä úåîöòäå øùáä ãöî åðéà

.ììë åéðéòì úéàøð äðéàù äîùðä çëî äá
øáãä íöîèöîå ùáìúî 'ä úøåúá ïè÷ä ãîåìù øáã ìëá êë
ìéãâîù ìëëå åëøò éðôì åúðáäá ùáìúî äøåúä èùô ãöîå åìëùá
ãòå úåéîùâäî éøîâì úèùôåîä äðáäì ãò øúåé ìåãâ ÷îåòì òéâî

.äøåúä úåãåñ éô ìòù äðáäì
.80 ãåîò å"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

א.34 צ, ישעי'35סנהדרין

כא. א.36ס, 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). רמב"ם 40הוצאת ראה

וראה  ה"א. פי"א מלכים הל'

את  הנותן פי"א רבה ד"א

הנחלת  (כפי' וכו' הקץ

שם 41יעקב). תוספתא

שם. ר"ה ה. פי"ג,

פ"א 42 פאה ירושלמי

ה"א. פ"י סנהדרין סה"א.

שם.43 ר"ה שם. תוספתא

שם. רבה עולם ר"ה 44סדר

פאה 45שם. תוספתא ראה

פ"א  אבות ובפיה"מ ב. פ"א,

ועיין  (בסופו). מי"ז

ה"א. פ"א פאה בירושלמי

מ"א. פ"מ דא"ר 46אדר"נ

פנ"ג. פדר"א פי"א.

מי"א.47 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.

היד  מקורות



רלו 

הדיבור  הרחיב וכבר כוונתו. היתה זאת נוסחתנו לפי וגם עכ''ל. מין, לקרותו ראוי
הנזכר: בפרק העיקרים ספר בעל ÂˆÂ¯בזה ÔÂ˘‡¯ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

.ÏÎÏ לבדו אינו אבל  ותמונה גוף בעל ואינו יחיד אלוה שיש אמת האומר כלומר 
הכל  ויוצר ראשון אינו כן אם העולם ברא וממנו קדום ראשון חומר שיש ראשון

קדום: שהיה בראו לא החומר שהרי
·˙Î לבדו שאינו האומר וכן הראב''ד

ובהם  וכו' שאמר כאותו א''א ראשון
להבדיל  כן כתב עכ''ל. שעשה, מה עשה
שאין  האומר תחלה שכתב לאותו זה בין

אלוה: שם
.ÔÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘Ï˘ Á
צ') דף (סנהדרין חלק בפרק מדתנן
ואפיקורוס  השמים מן תורה אין האומר
אין  האומר היינו לאו אפיקורוס אלמא
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

מה חב  במקומם וכתב רבינו השמיטם למה טעם וצריך חכם תלמיד בפני ירו
‡Á„.שכתב: ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰(:'צ) חלק בפרק

ומפרש  השמים מן תורה אין האומר הבא לעולם חלק להם שאין ואלו תנן

משנה  כסף

ּובעל  ּגּוף ׁשה ּוא ֶֶַַָאּלא
האֹומר 50ּתמּונה  *וכן ; ְְֵֵָָ

וצ ּור  ראׁשֹון לב ּדֹו ְְִֵֶַׁשאינֹו
אל ֹוּה51לּכל  העֹובד  וכן  ; ְֱֵֵַַָֹ

רּבֹון ּובין  ּבינ ֹו מליץ  להיֹות  ּכדי  ְְִִִֵֵֵֵָז ּולת ֹו,
מין.]יח [.52הע ֹולמים  הּוא  אּלּו, מחמ ּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָ

.Á האֹומר 'אּפיק ֹורֹוסים': הּנקראין הן  ְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשלׁשה 
ׁשּמּגיע  מּדע ׁשם ואין  ּכלל, נבּואה ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין 

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ולא  שמורידין בברייתא מנה היכן וכופרין באפיקורוסין וע''ק עכו''ם. ובהלכות
שם  כשהקשו וע''ק והמומרים. האפיקורוס אלא בברייתא הזכיר לא הרי מעלין
מומר  לרבות אחיך אבידת לכל שונה אני א''ל כ''ו) (דף מעמידין אין בפ' בגמרא
במומר  ואידי אידי ליה לשני מומר מכאן סמי א''ל אמאי מורידין אמר ואת
כאן  התורה לכל במומר כאן לתיאבון
כלה  התורה דלכל אחד לדבר  במומר
שאינו  שאמר הוי לתיאבון רבינו שכתב
רוצה  אלא כישראל שפל להיות רוצה
וא''כ  במעלה שהם כעכו''ם להיות

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

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

נכון: על רבינו דברי ליישב נ''ל זה ת''ח. מבזה פירש יותר ‚ÛÂ.קל ‡Â‰˘ Ï·‡ 'ÂÎÂ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â בעיונו טעה דאם בהשגות ז''ל הראב''ד תפס זה על

משנה  לחם

עוז  מגדל
ÌÎÈ‰Ï‡ ¯ÓÂ‡˘ Â˙Â‡Î Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÔÂ˘‡¯‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

:Ï"ÎÚ ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˘Ú Ì‰·Â 'ÂÎÂ:הוא רוח וגס רשע שוטה שזה אומר ואני

.‰¯Â˙· ¯ÙÂÎ „Ú 'ÂÎ Â˙ÏÂÊ ‰ÂÏ‡ „·ÂÚ‰ ÔÎÂ) חלק אין פ' ופרק ק"ב) דף

מעמידין:

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"ÔÈÓ ‡Â‰ ÂÏ‡ ‰˘ÓÁÓ „Á‡ ÏÎ" .ÁÈ

äù øîåàä äæì ïéî åàø÷ äîì" ã"áàøä äù÷äåäðåîú ìòá àå
åàøù äî éôì åæ äáùçîá åëìä 'åë íéáåèå íéìåãâ äîë àìäå

."úåãâàä éøáãáå úåàø÷îá

ä úåãçàá ä÷åîòä äðáää äúìâúðù éðôìù ô"òàù ì"éåàì '
øçà íå÷î ìëî ,äæá äòéãéä øãòäá å"ç ïåøñç ùéù øîåì êééù

à íéøåàéá íìåòá åìâúð øáëù'ä úåãçà ìù éúéîàä ùåøéôá äì
úå÷ãáå 'äá åúðåîàá íâô íäá ïéîàî åðéàå ãîåì åðéàù éî éøä

.'ä úåãçàá äøéôë ìù ïéðò äæá ùé úå÷ãã
.29 ãåîò ä"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

(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

היד  מקורות

רלז 

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

נצחית: שהתורה המורים כתובים
.'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
דבריו  לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים עבודת שעבד ישראל רבינו כתב כוכבים עבודת מהלכות ובפ''ב אלהינו. זולתי צור שיש בלבו מאמין אינו שהרי מיקרי

כולה: התורה לכל מומר הוא הרי כוכבים לעבודת ומומר סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו

משנה  כסף

ׁשל  נבּואתֹו והּמכחי ׁש האדם; ּבני  ללב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּבֹורא
רּבנּו מעׂשה 53מׁשה יֹודע הּבֹורא ׁשאין והא ֹומר  ; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
אדם  הן54ּבני  – אּלּו מ ּׁשלׁשה אחד ּכל . ְְִֵֵֵֶָָָָָֹ

ִֶאּפיקֹורֹוס.
ּבּתֹורה: הּכֹופרים  הן  ׁשאין]יט [ׁשלׁשה האֹומר ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּתבה  אפ ּלּו אחד, ּפסּוק  אפּלּו – ה ' מעם ֲֲִִִֵֵֶַָָָָהּתֹורה
זה  הרי עצמֹו', מ ּפי  אמר ֹו 'מׁשה  אמר : אם ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָאחת ,

ּבּתֹורה  ּתֹורה 55ּכֹופר והיא  ּבפרּוׁשּה, הּכֹופר  וכן ; ְְְִֵֵֵֵַַָָָ
מּגידיה  והכחיׁש ּפה, ּובי ּתֹוס 56ׁשּבעל צדֹוק  ּכגֹון החליף 57, ׁשהּבֹורא  והאֹומר ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ה', מעם היתה ׁשהיא ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר  אחרת, ּבמצוה ז ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמצוה
והה  הּנֹוצרים ּבּתֹורה.58גרים ּכג ֹון ּכֹופר – אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ..Ë הם ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכּלּה הּתֹורה לכל  והמׁשּמד  אחת, לעברה המׁשּמד  המׁשּמד 59המׁשּמדים: . ְְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּבּה ונתּפרסם ּבזד ֹון, עברה אֹותּה לע ׂשֹות  עצמֹו ׁשהחזיק זה – אחת ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעברה

ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד  ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה  אפּלּו להּקיף 60והרּגל, אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻֻ
לאֹותֹו מׁשּמד זה  הרי  – אצלֹו העֹולם  מן  ז ֹו מצוה ּבטלה ּכא ּלּו ונמצא  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻּפאה,

להכעיס  ׁשּיע ׂשה והּוא , לכל 61ּדבר; *והמׁשּמד . ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה  הּגֹוים לדתי החֹוזר  ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,
לה ּדּבק  ל ֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ויד ּבק ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמד
זה  הרי  – ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב  ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביׂשראל 

ּכּלּה. הּתֹורה לכל  ּגדֹול,È.מׁשּמד ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הר ּבים  מחטיאי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ּובי ּתֹוס 62ּכירבעם  מצות 63וצדֹוק לב ּטל אפּלּו קל, ּבדבר  ׁשהחטיא ואחד ; ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכמנ ּׁשה 64עׂשה  – ׁשּיחטא ּו עד  אחרים האֹונס ואחד  עד 65; יׂשראל הֹורג ׁשהיה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  ׁשהטעה אֹו זרה; עבֹודה ּכיׁשּוע ׁשּיעבדּו – והּדיחם הּפֹורׁשÈ‡..66חרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ואינֹו י ׂשראל מעדת נב ּדל א ּלא עברֹות, עבר  ׁשּלא ּפי על אף  – צּבּור  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּדרכי
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן  נכנס ולא ּבכללן, מצו ֹות הֹול67עֹוׂשה  אּלא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּבא  לע ֹולם  חלק ל ֹו אין  – מהן אינ ֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ּכאחד .68ּבדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

מודה  הוא הנה כוכבים העובדי לדת
מין. הוא והרי באלהיהם

אפיקורוס. לקרותו ראוי אין כו' כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בכתוב שראה מפני
דבפ' במשנה העיקרים בפירוש כמ''ש מזה גדול אפיקורוס לך שאין סובר ורבינו

ÏÎÏ.חלק: ¯ÂˆÂ „Á‡‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ בהשגות ז''ל הראב''ד כ'
רבינו  שלשון מפני דבריו ביאור נראה וכו'. היה גדול צייר אלהיכם שאמר כאותו

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'.יא ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡¯˜‰ Â‰ÊÂ

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

ז''ל: רבינו פסק

משנה  לחם

עוז  מגדל
.‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ „Ú ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘:יומא וסוף הוריות ‰¯‡·"„סוף ·˙Î

:Ï"ÎÚ ÔÈÓ ‡Â‰ È¯‰Â 'ÂÎÂ ‰„ÂÓ ‰‰ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ‰ ˙„Ï ¯ÊÂÁ˘ ÈÓÂ Ï"Ê
ע"ב) (כו מעמידין אין פרק איתא דהכי זו מקושיא ז"ל ר"מ נשמר שיפה אומר ואני

וגדלות  אלו שפלות מחמת אלא שמאמין מחמת חוזר אינו כי שפירש אלא להדיא

דרכם  כן לא והמינין שוין. ולבם פיהם ואין להבחין דעת להם שאין רבים וגם אלו

שעוברים  עכו"ם מהלכות שני פרק שביאר כמו בפיהם ואומרים בלבם מאמינים אלא

וסוף  הוריות סוף הדבר ועיקר כדת. לא אשר הנזכרים הענינים כל על בנפש בשאט

גמרא  ע"ב) יג (דף דחולין קמא פ' בלב תלוי הכל כי פשוטה ראיה לי ויש יומא.

דאמר  יוחנן כדר' ואסיקנא באומות מינין אין דאמרינן נכרים דשחיטת דמתניתין

וכד"ן: בידיהם אבותיהם מנהג אלא הם עכו"ם עובדי לאו לארץ שבחוצה האומות

.ÌÈ˘„˜‰ „ÈÓ ÌÈ·¯‰ È‡ÈËÁÓ בתרא פרק וסוף י"ז.) (דף דר"ה פ"ק ונשתלשו נשנו

נתגלגלו: בתלמוד מקומות ובהרבה ע"ב) (צט חלק ופ' פ"ז.) (דף דיומא

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

ÂÏÈÙ‡ „Á‡ ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ '‰ ÌÚÓ ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰" .ËÈ
¯ÙÂÎ ‰Ê È¯‰ ÂÓˆÚ ÈÙÓ Â¯Ó‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ Ì‡ ˙Á‡ ‰·È˙

."‰¯Â˙·

äé÷åç ,äéúåöî ,äáù àéìâå íéúñ ,äé÷ìç ìë ìò äìåë äøåúä
÷åñôä ïéá ìãáä ïéà äæ ïéðòáå äúùåã÷á úçà äøåú àéä äéúåàøåäå

à 'ä éëðà""êé÷ì נב"ùâìô äúéä òðîúå" ÷åñôä ïéáå נגíöò ãöî éë
.úåøãâä åà úå÷ìçúä íåù äá ïéà äøåúä

åìéôà ,åîöòî åøîà äùîù äøåúäî ãçà ÷åñô ìò øîåàä íâ ïëìå
à åúùåã÷áå ÷åñôä úúéîàá øôåë åðéàùåîöòî åøîà äùîù ÷ø àì

.äìåë äøåúá øôåë àåä éøä
.286 ãåîò å"è ÷ìç 332 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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, ר"ה

היד  מקורות

.áð.á ,ë úåîù.âðî"äéô
é"ô ïéøãäðñ í"áîøäì
â"éäî éðéîùä ø÷éòá

.íéø÷éò

הפרדס  מקורות



רלו 

הדיבור  הרחיב וכבר כוונתו. היתה זאת נוסחתנו לפי וגם עכ''ל. מין, לקרותו ראוי
הנזכר: בפרק העיקרים ספר בעל ÂˆÂ¯בזה ÔÂ˘‡¯ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

.ÏÎÏ לבדו אינו אבל  ותמונה גוף בעל ואינו יחיד אלוה שיש אמת האומר כלומר 
הכל  ויוצר ראשון אינו כן אם העולם ברא וממנו קדום ראשון חומר שיש ראשון

קדום: שהיה בראו לא החומר שהרי
·˙Î לבדו שאינו האומר וכן הראב''ד

ובהם  וכו' שאמר כאותו א''א ראשון
להבדיל  כן כתב עכ''ל. שעשה, מה עשה
שאין  האומר תחלה שכתב לאותו זה בין

אלוה: שם
.ÔÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘Ï˘ Á
צ') דף (סנהדרין חלק בפרק מדתנן
ואפיקורוס  השמים מן תורה אין האומר
אין  האומר היינו לאו אפיקורוס אלמא
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

מה חב  במקומם וכתב רבינו השמיטם למה טעם וצריך חכם תלמיד בפני ירו
‡Á„.שכתב: ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰(:'צ) חלק בפרק

ומפרש  השמים מן תורה אין האומר הבא לעולם חלק להם שאין ואלו תנן

משנה  כסף

ּובעל  ּגּוף ׁשה ּוא ֶֶַַָאּלא
האֹומר 50ּתמּונה  *וכן ; ְְֵֵָָ

וצ ּור  ראׁשֹון לב ּדֹו ְְִֵֶַׁשאינֹו
אל ֹוּה51לּכל  העֹובד  וכן  ; ְֱֵֵַַָֹ

רּבֹון ּובין  ּבינ ֹו מליץ  להיֹות  ּכדי  ְְִִִֵֵֵֵָז ּולת ֹו,
מין.]יח [.52הע ֹולמים  הּוא  אּלּו, מחמ ּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָ

.Á האֹומר 'אּפיק ֹורֹוסים': הּנקראין הן  ְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשלׁשה 
ׁשּמּגיע  מּדע ׁשם ואין  ּכלל, נבּואה ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין 

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

ולא  שמורידין בברייתא מנה היכן וכופרין באפיקורוסין וע''ק עכו''ם. ובהלכות
שם  כשהקשו וע''ק והמומרים. האפיקורוס אלא בברייתא הזכיר לא הרי מעלין
מומר  לרבות אחיך אבידת לכל שונה אני א''ל כ''ו) (דף מעמידין אין בפ' בגמרא
במומר  ואידי אידי ליה לשני מומר מכאן סמי א''ל אמאי מורידין אמר ואת
כאן  התורה לכל במומר כאן לתיאבון
כלה  התורה דלכל אחד לדבר  במומר
שאינו  שאמר הוי לתיאבון רבינו שכתב
רוצה  אלא כישראל שפל להיות רוצה
וא''כ  במעלה שהם כעכו''ם להיות

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

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

נכון: על רבינו דברי ליישב נ''ל זה ת''ח. מבזה פירש יותר ‚ÛÂ.קל ‡Â‰˘ Ï·‡ 'ÂÎÂ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â בעיונו טעה דאם בהשגות ז''ל הראב''ד תפס זה על

משנה  לחם

עוז  מגדל
ÌÎÈ‰Ï‡ ¯ÓÂ‡˘ Â˙Â‡Î Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :ÔÂ˘‡¯‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

:Ï"ÎÚ ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˘Ú Ì‰·Â 'ÂÎÂ:הוא רוח וגס רשע שוטה שזה אומר ואני

.‰¯Â˙· ¯ÙÂÎ „Ú 'ÂÎ Â˙ÏÂÊ ‰ÂÏ‡ „·ÂÚ‰ ÔÎÂ) חלק אין פ' ופרק ק"ב) דף

מעמידין:

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"ÔÈÓ ‡Â‰ ÂÏ‡ ‰˘ÓÁÓ „Á‡ ÏÎ" .ÁÈ

äù øîåàä äæì ïéî åàø÷ äîì" ã"áàøä äù÷äåäðåîú ìòá àå
åàøù äî éôì åæ äáùçîá åëìä 'åë íéáåèå íéìåãâ äîë àìäå

."úåãâàä éøáãáå úåàø÷îá

ä úåãçàá ä÷åîòä äðáää äúìâúðù éðôìù ô"òàù ì"éåàì '
øçà íå÷î ìëî ,äæá äòéãéä øãòäá å"ç ïåøñç ùéù øîåì êééù

à íéøåàéá íìåòá åìâúð øáëù'ä úåãçà ìù éúéîàä ùåøéôá äì
úå÷ãáå 'äá åúðåîàá íâô íäá ïéîàî åðéàå ãîåì åðéàù éî éøä

.'ä úåãçàá äøéôë ìù ïéðò äæá ùé úå÷ãã
.29 ãåîò ä"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

(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

היד  מקורות

רלז 

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

נצחית: שהתורה המורים כתובים
.'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
דבריו  לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים עבודת שעבד ישראל רבינו כתב כוכבים עבודת מהלכות ובפ''ב אלהינו. זולתי צור שיש בלבו מאמין אינו שהרי מיקרי

כולה: התורה לכל מומר הוא הרי כוכבים לעבודת ומומר סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו

משנה  כסף

ׁשל  נבּואתֹו והּמכחי ׁש האדם; ּבני  ללב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּבֹורא
רּבנּו מעׂשה 53מׁשה יֹודע הּבֹורא ׁשאין והא ֹומר  ; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
אדם  הן54ּבני  – אּלּו מ ּׁשלׁשה אחד ּכל . ְְִֵֵֵֶָָָָָֹ

ִֶאּפיקֹורֹוס.
ּבּתֹורה: הּכֹופרים  הן  ׁשאין]יט [ׁשלׁשה האֹומר ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּתבה  אפ ּלּו אחד, ּפסּוק  אפּלּו – ה ' מעם ֲֲִִִֵֵֶַָָָָהּתֹורה
זה  הרי עצמֹו', מ ּפי  אמר ֹו 'מׁשה  אמר : אם ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָאחת ,

ּבּתֹורה  ּתֹורה 55ּכֹופר והיא  ּבפרּוׁשּה, הּכֹופר  וכן ; ְְְִֵֵֵֵַַָָָ
מּגידיה  והכחיׁש ּפה, ּובי ּתֹוס 56ׁשּבעל צדֹוק  ּכגֹון החליף 57, ׁשהּבֹורא  והאֹומר ; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ה', מעם היתה ׁשהיא ּפי על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר  אחרת, ּבמצוה ז ֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמצוה
והה  הּנֹוצרים ּבּתֹורה.58גרים ּכג ֹון ּכֹופר – אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל ..Ë הם ׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ּכּלּה הּתֹורה לכל  והמׁשּמד  אחת, לעברה המׁשּמד  המׁשּמד 59המׁשּמדים: . ְְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּבּה ונתּפרסם ּבזד ֹון, עברה אֹותּה לע ׂשֹות  עצמֹו ׁשהחזיק זה – אחת ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעברה

ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד  ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן היתה  אפּלּו להּקיף 60והרּגל, אֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻֻ
לאֹותֹו מׁשּמד זה  הרי  – אצלֹו העֹולם  מן  ז ֹו מצוה ּבטלה ּכא ּלּו ונמצא  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻּפאה,

להכעיס  ׁשּיע ׂשה והּוא , לכל 61ּדבר; *והמׁשּמד . ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה  הּגֹוים לדתי החֹוזר  ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה,
לה ּדּבק  ל ֹו ּבצע 'מה ויאמר: ּבהן, ויד ּבק ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמד
זה  הרי  – ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו טֹוב  ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּביׂשראל 

ּכּלּה. הּתֹורה לכל  ּגדֹול,È.מׁשּמד ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הר ּבים  מחטיאי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ּובי ּתֹוס 62ּכירבעם  מצות 63וצדֹוק לב ּטל אפּלּו קל, ּבדבר  ׁשהחטיא ואחד ; ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכמנ ּׁשה 64עׂשה  – ׁשּיחטא ּו עד  אחרים האֹונס ואחד  עד 65; יׂשראל הֹורג ׁשהיה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
א  ׁשהטעה אֹו זרה; עבֹודה ּכיׁשּוע ׁשּיעבדּו – והּדיחם הּפֹורׁשÈ‡..66חרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ואינֹו י ׂשראל מעדת נב ּדל א ּלא עברֹות, עבר  ׁשּלא ּפי על אף  – צּבּור  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּדרכי
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן  נכנס ולא ּבכללן, מצו ֹות הֹול67עֹוׂשה  אּלא , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הּבא  לע ֹולם  חלק ל ֹו אין  – מהן אינ ֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי ּכאחד .68ּבדרּכֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

מודה  הוא הנה כוכבים העובדי לדת
מין. הוא והרי באלהיהם

אפיקורוס. לקרותו ראוי אין כו' כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בכתוב שראה מפני
דבפ' במשנה העיקרים בפירוש כמ''ש מזה גדול אפיקורוס לך שאין סובר ורבינו

ÏÎÏ.חלק: ¯ÂˆÂ „Á‡‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ בהשגות ז''ל הראב''ד כ'
רבינו  שלשון מפני דבריו ביאור נראה וכו'. היה גדול צייר אלהיכם שאמר כאותו

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'.יא ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡¯˜‰ Â‰ÊÂ

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

ז''ל: רבינו פסק

משנה  לחם

עוז  מגדל
.‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ „Ú ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘:יומא וסוף הוריות ‰¯‡·"„סוף ·˙Î

:Ï"ÎÚ ÔÈÓ ‡Â‰ È¯‰Â 'ÂÎÂ ‰„ÂÓ ‰‰ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ‰ ˙„Ï ¯ÊÂÁ˘ ÈÓÂ Ï"Ê
ע"ב) (כו מעמידין אין פרק איתא דהכי זו מקושיא ז"ל ר"מ נשמר שיפה אומר ואני

וגדלות  אלו שפלות מחמת אלא שמאמין מחמת חוזר אינו כי שפירש אלא להדיא

דרכם  כן לא והמינין שוין. ולבם פיהם ואין להבחין דעת להם שאין רבים וגם אלו

שעוברים  עכו"ם מהלכות שני פרק שביאר כמו בפיהם ואומרים בלבם מאמינים אלא

וסוף  הוריות סוף הדבר ועיקר כדת. לא אשר הנזכרים הענינים כל על בנפש בשאט

גמרא  ע"ב) יג (דף דחולין קמא פ' בלב תלוי הכל כי פשוטה ראיה לי ויש יומא.

דאמר  יוחנן כדר' ואסיקנא באומות מינין אין דאמרינן נכרים דשחיטת דמתניתין

וכד"ן: בידיהם אבותיהם מנהג אלא הם עכו"ם עובדי לאו לארץ שבחוצה האומות

.ÌÈ˘„˜‰ „ÈÓ ÌÈ·¯‰ È‡ÈËÁÓ בתרא פרק וסוף י"ז.) (דף דר"ה פ"ק ונשתלשו נשנו

נתגלגלו: בתלמוד מקומות ובהרבה ע"ב) (צט חלק ופ' פ"ז.) (דף דיומא

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

ÂÏÈÙ‡ „Á‡ ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ '‰ ÌÚÓ ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰" .ËÈ
¯ÙÂÎ ‰Ê È¯‰ ÂÓˆÚ ÈÙÓ Â¯Ó‡ ‰˘Ó ¯Ó‡ Ì‡ ˙Á‡ ‰·È˙

."‰¯Â˙·

äé÷åç ,äéúåöî ,äáù àéìâå íéúñ ,äé÷ìç ìë ìò äìåë äøåúä
÷åñôä ïéá ìãáä ïéà äæ ïéðòáå äúùåã÷á úçà äøåú àéä äéúåàøåäå

à 'ä éëðà""êé÷ì נב"ùâìô äúéä òðîúå" ÷åñôä ïéáå נגíöò ãöî éë
.úåøãâä åà úå÷ìçúä íåù äá ïéà äøåúä

åìéôà ,åîöòî åøîà äùîù äøåúäî ãçà ÷åñô ìò øîåàä íâ ïëìå
à åúùåã÷áå ÷åñôä úúéîàá øôåë åðéàùåîöòî åøîà äùîù ÷ø àì

.äìåë äøåúá øôåë àåä éøä
.286 ãåîò å"è ÷ìç 332 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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, ר"ה

היד  מקורות

.áð.á ,ë úåîù.âðî"äéô
é"ô ïéøãäðñ í"áîøäì
â"éäî éðéîùä ø÷éòá

.íéø÷éò

הפרדס  מקורות



רלח 

.'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

מ  אחד הקנה בן נחוניא רבי שאמר אמרו ימים כ''ח.) האריך שבשבילם הדברים
שבשבילם  מהדברים אמר זירא ורבי חבירו בקלון נתכבד שלא הוא בעבורם
לחבירו  קורא היינו רבינו לדעת וי''ל בכינויו. לחבירו קרא שלא הוא ימים האריך
אינו  א''כ בשמיה ביה דש דאפילו דאמרו כיון לחבירו שם מכנה היינו בכינויו
שמשמעות  ואפשר הראשון. המכנה
וממה  הראשון. המכנה היינו מכנה
למד  בשמיה ביה דדש אע''ג  שאמרו
הדין  בהוא בכנוי לחבירו לקורא רבינו

˘ÏÎוצ''ע: ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó·
.'ÂÎÂ ÂÏ‡Ó „Á‡ בפרק הרי''ף כתב כן

מהא  וראיה התוס' כתבו וכן דר''ה קמא
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

משנה  משנה כסף כסף

ּכיהֹויקים  רמה ּביד עברֹות ּבין69העֹוׂשה – ְֲִִֵֵֶָָָָָ
חלק  לֹו אין – חמּורֹות ׁשע ׂשה ּבין  קּלֹות, ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשעׂשה 

הּבא  ּפנים ]כ [;70לעֹולם 'מגּלה  הּנקרא ה ּוא וזה ְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּבׁש71ּבּתֹורה' ולא ּפניו  וג ּלה  מצח ֹו ׁשהעז  מּפני  , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּתֹורה. הּמֹוסר È·.מּדברי הּמֹוסרין: הם ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵַַַָ
להּכֹותֹו אֹו להרג ֹו ּגֹוים ּביד  והּמֹוסר 72חבר ֹו , ְְְְְֲִֵֵַַַָ

ּכג ֹוי ׁשהּוא א ּנס  ּביד אֹו ּגֹוים ּביד  חבר ֹו 73ממֹון  ְְְֲִֵֶַַַָָ
הּבא  לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן , –74. ְֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‚È– ׁשמים ל ׁשם ׁשּלא הּצּבּור  על אימה ְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּטילי
מּמּנּו ּופֹוחדין  יראין והן ּבחזקה  צּבּור הרֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָזה 
לא  חפציו, וכל עצמֹו לכבֹוד  וכ ּונתֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹהרּבה,

הּגֹוים. מלכי  ּכג ֹון  ׁשמים, אחד È„.לכבֹוד ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָ
ועׂשרים  מאר ּבעה  –75ואחד ׁשּמנינ ּו א ּלּו אנׁשים  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל , ׁשהן  ּפי  על  לם אף ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
כן ּפי על  ואף מאּלּו, ק ּלֹות עבר ֹות וי ׁש ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָהּבא .
לעֹולם  חלק ל ֹו אין ּבהן  ׁשהרגיל  חכמים ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָאמר ּו

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

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

רּבֹותיו הּמֹועד ֹות 81והמבּזה את והמבּזה הּקד ׁשים 82, את והמחּלל  ,83. ְְְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מרׁשעֹו, ׁשב  אם  אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת ה ּבא? לע ֹולם  חלק לֹו אין  מאּלּו אחד ׁשּכל  אמּורים , ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּמה

הּתׁשּובה  ּבפני  ׁשע ֹומד  ּדבר  ל ׁשאין  הּבא ; העֹולם מּבני זה הרי – ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּכפר 84ּומת אפּלּו . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ימיו ּכל  הּבא 85ּבעּקר  לע ֹולם  חלק ל ֹו י ׁש – ׁשב ּובאחר ֹונה אמר 86, ול ּקרֹוב, לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום  ׁשּנאמר : , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּורפאתיו " – .87ה' ְִָ

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

משנה  לחם
ÂÎÂ'.יד ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ 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

[e]אומר לוי בן יהושע ר' חכמים תלמידי המבזה זה אמר רב אמוראי פליגי דחלק בגמרא וכן ת"ח מבזה אפיקורוס פירש"י דר"ה ת"ח בפ"ק בפני חבירו המבזה זה
בערוך  וכ"כ

מיימוניות  הגהות

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

הכל  נמצא לקבלו, כדי ברקיע מחתרת כעין הקב"ה שעשה עד כו' יוחאי בן שמעון

בתשובה: ‰Ù¯˜.תלוי ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÌÈÚ˘ÂÙ‰Â ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ עד פ' סוף בבכורות

ז.): (דף דע"ז ופ"ק לא.) (דף כמה

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."‰¯Â˙· ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡¯˜‰ ‡Â‰ ‰ÊÂ..." .Î

"äëìäá íéðô øéáñî" ïåùìä êøã ìò àåä "íéðô äìâî" ìù åðééðò נד

"íéðô" åà .øáñäå íòè úðéúð äðååëäù á"åéëå "íéðô åì äàøî"ïåùìî
íéùãç íéðôåà נהíéèôùîá äøåúä ìëù úà úååòîå í÷òî æ"éòù

.úåéìëù úååöî íäù
.57 ãåîò çì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ב.69 קג, סנהדרין ראה

פ"א70 פאה ירושלמי

מי"א.71ה"א. פ"ג אבות

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

היד  מקורות

.ãð.á ,âñ úåëøá ã"ò
.á ,ãð íù .á ,âé ïéáåøéò

.î"ëáå.äðùøéô ïëå
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."úùøãð äøåúä

הפרדס  מקורות

רלט 

והּפֹוׁשעים הרׁשעים  וכּיֹוצא ]כא [ּכל  והמׁשּמדים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻ
ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ׁשחזרּו[f]ּבהן  ּבין  ּבגלּוי ּבין ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹותן88ּבמטמֹונ ּיֹות  מקּבלין  "ׁשּובּו89– ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶַַַָ
ׁשֹובבים" ּבּסתר 90ּבנים ׁשהרי ה ּוא, ׁשֹובב  ׁשעדין ּפי  על  אף ולא ; חֹוזר  ּבלבד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבתׁשּובה. אֹותֹו מקּבלין – ְְְְִִַָָּבגל ּוי

ã ÷øt¤¤ יח  52שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

הּתׁשּובה ‡. את מעּכבין  ּדברים וארּבעה ּגדֹול,1עׂשרים עֹון – מהן ארּבעה . ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו מס ּפיק  הּוא ּבר ּו ה ּקדֹוׁש אין  מאר ּבעּתן, אחד  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהע ֹוׂשה 

הרּבים  את הּמחטיא  (א) הן : ואּלּו חטאֹו. ּגדל המעּכב 2לפי זה, עֹון ּובכלל ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מצוה  מ ּלעׂשֹות הרּבים ּכג ֹון3את רעה, לדר טֹובה מּדר חברֹו וה ּמּטה (ב) . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּדיח  ּבידֹו4מסית ממחה ואינֹו רעה , ּבתר ּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג ) ּובנֹו5. הֹואיל  – ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
–6ּברׁשּותֹו זה עֹון ּובכלל  א ֹותֹו; ּכמחטיא ונמצא  ּפֹור ׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

(ד) ּבכׁשל ֹונן . אֹותן  י ּניח אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים  ּבין רּבים ּבין ּבאחרים למחֹות ּביד ֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכל
ואׁשּוב' 'אחטא  מכּפר '7והאֹומר: ה ּכּפּורים ויֹום 'אחטא , האֹומר: זה, ּובכלל  ּדברים ּומהן·..8; חמּׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ע ֹוׂשיהן ּבפני ה ּתׁשּובה ּדרכי ולא 9הּנֹועלין ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ׁשּבזמן לפי – הּצּבּור  מן  הּפֹורׁש (א) הן : וא ּלּו ; ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו ּגֹורמת ׁשּמחלק ּתֹו לפי – חכמים ּדברי על  והחֹולק  (ב) ׁשעֹוׂשין . ּבּזכּיֹות עּמהן  ז ֹוכה ואינ ֹו עּמהן , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהיה
אחריהן רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנת ּבּזּו ׁשּכיון – הּמצו ֹות על וה ּמלעיג (ג ) ה ּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלפר ׁש

ּכיׁשּוע  ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם  זה ׁשּדבר – רּבֹותיו  והמבּזה  (ד) יז ּכה? ּבּמה יע ׂשה, לא ואם ע ֹוׂשן; 10ולא  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּתֹוכחֹות 11ּוכגחזי את והּׂשֹונא (ה) האמת.  ּדר ל ֹו ּומֹורה מלּמד ימצא  לא ׁשּנטרד  ּובזמן  לא 12, ׁשהרי – ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לתׁשּובה  ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה , ּדר ל ֹו א ֹותֹו,13ה ּניח ּומכלימין חטאיו  לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין ׁשּבזמן  , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּכח" אל  "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתׁשּובה , הייתם"14חֹוזר "ממרים  לב"15, לכם ה' נתן "ולא "עם 16, , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

חכם" ולא חֹוטא"17נבל , ּגֹוי "הֹוי  ואמר: יׂשראל  את הֹוכיח  יׁשעיהּו וכן  קֹונה ּו"18. ׁשֹור "ידע "מּדעּתי,19, , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
נחּוׁשה" ּומצח ,ער ּפ ּברזל  וגיד אּתה , קׁשה  בגר ֹון,20ּכי "קרא  ׁשּנאמר : לחּטאים , להֹוכיח האל צּוהּו וכן ; ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

"ּתחׂש ליׂשראל ,21אל ה ֹוכיחּו ה ּנביאים ּכל וכן ּבתׁשּובה . ׁשחזרּו קהל 22עד ּבכל  להעמיד צרי , לפיכ . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מ ּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל להן23וקהל ּבתׁשּובה.24וא ֹוהב  ּומחזירן לר ּבים מֹוכיח ׁשּיהא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
.'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
ואשוב  אחטא לי למה בגמרא והקשו
רב  אמר הונא כדרב ותירצו זימני תרי
שעובר  כיון רב אמר הונא רב דאמר
הותרה  לו הותרה בה ושנה עבירה אדם
ע''כ, כהיתר לו נעשית אימא אלא ס''ד
בגמ' דמשמע רבינו על קשה וא''כ
ואשוב  אחטא זמני תרי שיאמר דבעינן
דרבינו  וי''ל סגי. דבחד כתב ואיך
פעם  אלא הזכיר לא דברייתא לו הוקשה
תרתי  הזכיר ובמתני' ואשוב אחטא אחת
דלא  תירץ ולכך תרתי. דבעינן  דמשמע
הקב''ה  דאין קאמרה דברייתא פליגי
גודל  מפני תשובה לעשות לו מספיק
שהקב''ה  כלומר רז''ל כמ''ש חטאו
לפעמים  אבל התשובה דרכי ממנו נוטל
רבינו  וכמ''ש לו ויהנה אותה יעשה
הוא  זמני תרי האומר אבל הפ'. בסוף
מפני  תשובה לעשות יבא שלא רע יותר
הקב''ה  שאין מלבד כהיתר לו שנעשית
חטאו  לפי תשובה לעשות בידו מספיק
לעשות  יבא לא בעצמו הוא זה זולת

הברייתא  כדברי אחת פעם אלא הזכיר לא ורבינו כהיתר, לו שנעשה צד בשום
ולזה  מספיק הקב''ה שאין המין מזה הוא אחת פעם שהאומר מפני הכ''ד שמנה
תרי  האומר אבל חטאו, גודל כפי תשובה לעשות לו מספיק הקב''ה אין כתב

כדפרישית: יעשה לא בעצמו שהוא אלא המין מזה זה אין זמני
¯·ÂÈ˙Â.ב ‰Ê·Ó‰ מנו בברייתא שם

חד  תרתי דהני רבינו וסובר אבותיו.
להו  והוו חדא ליה פש דאל''כ נינהו

כ''ד: הברייתא קאמרה ואיך כ''ה

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ברייתא
ומצאתי  שנויה. היא היכן ידעתי לא הר''ן וכתב דיומא. בתרא בפ' הרי''ף כתבה
תוספתא  הנקרא שהוא אצלנו הנמצאות  בברייתות מצאנו ולא וחפשנו יגענו כתוב

קטנות  במסכתות נמצאת אבל וזולתו אושעיא ורבי חייא רבי חבורי משני
לעצמה:

משנה  כסף

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

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

כ"ב): (דף דיומא

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."ÌÈ„ÓÂ˘Ó‰Â" .‡Î

äøéáòä úéùò ïôåàå íòè àéä úéø÷éòä ïçåáä ïáà ãîåùîä øãâá
äøéáòä úåäî àìå ,úåòéá÷áå ñéòëäì åà ,éòøà êøãáå ïåáàúì íà

.äîöò
øîåàä :àîâåãìåà ùéù úîàäøåúä ìë íéé÷î àìéîîå) ãéçé ä÷åì

úåöîåíåã÷ ïåùàø øîåç íù éë ïåùàø åãáì åðéàù øîåà ìáà (

æ"ò ãáåòë ïéî äæ éøä ,íìåòä øàá åðîîå נוåðéà à"ðá ïåùìáù óà
.ãîåùî àø÷ð

éãåäé åðéàë åîöò íùøù éî ãîåùî åúåà ïéàøå÷ù óà åðîî ì÷å
åçéëåéù éî åì ïéà éë ïåáàéúì úåø÷ôä ééç éç ë"çàå ïåáàéúì å"ç
øúåîù àøåñéà ìëàå àøúéä ÷áùù éî úôñåð àîâåã .åúúåò ï÷úì
òãåé åðéàå í"åëòä ïéáì ÷åðéú àåäùë äáùðù éî .úéáéøá åúååìäì

àøùé úøåúîúéáéøá åúååìäì øåñà ììë ì נז.
.368 ãåîò æ"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יל"ש 88 וראה שם. רי"ף

תקלב. רמז ז,89הושע ע"ז

שם. וברי"ף ג,90א. ירמי'

„כב. ˜¯Ù1 יומא רי"ף

תתקפב. פ"ה 2סי' אבות

ב.3מי"ח. קז, סנהדרין

תוספתא 4 שם. יומא ראה

ירושלמי  א. פי"ד, סנהדרין

ה"ט. פ"י שבת 5שם ראה

א. יח, ע"ז ועיין ב. נד,

ה"א. פי"ג כתובות ירושלמי

א.6 ל, קידושין ראה 7עיין

א. פז, ב 8יומא פה, יומא

ד. פ"מ, אדר"נ (במשנה).

תתקפב.9 סי' יומא רי"ף

עיין 10 כת"י) (עפ"י

(כת"י ב קז, א; ק, סנהדרין

קז,11דק"ס). סנהדרין ראה

א.12ב. יב, משלי עפ"י

י. טו, דב"ר 13שם ראה

להביאן  כו' מוכיח ב: פ"א,

ז.14אחרי. ט, עקב

ג.16שם.15 כט, תבוא

ו.17 לב, ישעי'18האזינו

ד. ג.19א, א, שם 20שם

ד. א.21מח, נח, שם

פמ"ה 22 רבתי פסיקתא

דברים. ריש ספרי (שובה).

דר"כ 23 פסיקתא ראה

קסה, (בובר שובה פיסקא

הושע  יל"ש תקלג.ב). רמז

א. טז, א. טו, תענית

ד.24 א, דב"ר ראה

היד  מקורות

.åðá"ëô á"ç ð"åîî ÷"òöå
.úåéðù äæ ïéàù òîùîã

.æðè"ð÷ñ ã"åé.

הפרדס  מקורות



רלח 

.'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

מ  אחד הקנה בן נחוניא רבי שאמר אמרו ימים כ''ח.) האריך שבשבילם הדברים
שבשבילם  מהדברים אמר זירא ורבי חבירו בקלון נתכבד שלא הוא בעבורם
לחבירו  קורא היינו רבינו לדעת וי''ל בכינויו. לחבירו קרא שלא הוא ימים האריך
אינו  א''כ בשמיה ביה דש דאפילו דאמרו כיון לחבירו שם מכנה היינו בכינויו
שמשמעות  ואפשר הראשון. המכנה
וממה  הראשון. המכנה היינו מכנה
למד  בשמיה ביה דדש אע''ג  שאמרו
הדין  בהוא בכנוי לחבירו לקורא רבינו

˘ÏÎוצ''ע: ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó·
.'ÂÎÂ ÂÏ‡Ó „Á‡ בפרק הרי''ף כתב כן

מהא  וראיה התוס' כתבו וכן דר''ה קמא
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

משנה  משנה כסף כסף

ּכיהֹויקים  רמה ּביד עברֹות ּבין69העֹוׂשה – ְֲִִֵֵֶָָָָָ
חלק  לֹו אין – חמּורֹות ׁשע ׂשה ּבין  קּלֹות, ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשעׂשה 

הּבא  ּפנים ]כ [;70לעֹולם 'מגּלה  הּנקרא ה ּוא וזה ְְְִִֶֶַַַָָָָָ
ּבׁש71ּבּתֹורה' ולא ּפניו  וג ּלה  מצח ֹו ׁשהעז  מּפני  , ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּתֹורה. הּמֹוסר È·.מּדברי הּמֹוסרין: הם ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵַַַָ
להּכֹותֹו אֹו להרג ֹו ּגֹוים ּביד  והּמֹוסר 72חבר ֹו , ְְְְְֲִֵֵַַַָ

ּכג ֹוי ׁשהּוא א ּנס  ּביד אֹו ּגֹוים ּביד  חבר ֹו 73ממֹון  ְְְֲִֵֶַַַָָ
הּבא  לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן , –74. ְֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‚È– ׁשמים ל ׁשם ׁשּלא הּצּבּור  על אימה ְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּטילי
מּמּנּו ּופֹוחדין  יראין והן ּבחזקה  צּבּור הרֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָזה 
לא  חפציו, וכל עצמֹו לכבֹוד  וכ ּונתֹו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָֹהרּבה,

הּגֹוים. מלכי  ּכג ֹון  ׁשמים, אחד È„.לכבֹוד ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָ
ועׂשרים  מאר ּבעה  –75ואחד ׁשּמנינ ּו א ּלּו אנׁשים  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל , ׁשהן  ּפי  על  לם אף ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
כן ּפי על  ואף מאּלּו, ק ּלֹות עבר ֹות וי ׁש ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָהּבא .
לעֹולם  חלק ל ֹו אין ּבהן  ׁשהרגיל  חכמים ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָאמר ּו

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

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

רּבֹותיו הּמֹועד ֹות 81והמבּזה את והמבּזה הּקד ׁשים 82, את והמחּלל  ,83. ְְְְְְֲֳִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
מרׁשעֹו, ׁשב  אם  אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת ה ּבא? לע ֹולם  חלק לֹו אין  מאּלּו אחד ׁשּכל  אמּורים , ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּמה

הּתׁשּובה  ּבפני  ׁשע ֹומד  ּדבר  ל ׁשאין  הּבא ; העֹולם מּבני זה הרי – ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּכפר 84ּומת אפּלּו . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ימיו ּכל  הּבא 85ּבעּקר  לע ֹולם  חלק ל ֹו י ׁש – ׁשב ּובאחר ֹונה אמר 86, ול ּקרֹוב, לרחֹוק  ׁשלֹום "ׁשלֹום  ׁשּנאמר : , ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּורפאתיו " – .87ה' ְִָ
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משנה  לחם
ÂÎÂ'.יד ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ 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

[e]אומר לוי בן יהושע ר' חכמים תלמידי המבזה זה אמר רב אמוראי פליגי דחלק בגמרא וכן ת"ח מבזה אפיקורוס פירש"י דר"ה ת"ח בפ"ק בפני חבירו המבזה זה
בערוך  וכ"כ

מיימוניות  הגהות

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

הכל  נמצא לקבלו, כדי ברקיע מחתרת כעין הקב"ה שעשה עד כו' יוחאי בן שמעון

בתשובה: ‰Ù¯˜.תלוי ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÌÈÚ˘ÂÙ‰Â ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ עד פ' סוף בבכורות

ז.): (דף דע"ז ופ"ק לא.) (דף כמה
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מי"א.71ה"א. פ"ג אבות

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
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שאילתא  ברכה השאילתות
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ע' מדרשים אוצר – חדתא
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ד. יט, בראשית חדש זהר
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הפרדס  מקורות

רלט 

והּפֹוׁשעים הרׁשעים  וכּיֹוצא ]כא [ּכל  והמׁשּמדים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻ
ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ׁשחזרּו[f]ּבהן  ּבין  ּבגלּוי ּבין ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ

אֹותן88ּבמטמֹונ ּיֹות  מקּבלין  "ׁשּובּו89– ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֶֶַַַָ
ׁשֹובבים" ּבּסתר 90ּבנים ׁשהרי ה ּוא, ׁשֹובב  ׁשעדין ּפי  על  אף ולא ; חֹוזר  ּבלבד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּבתׁשּובה. אֹותֹו מקּבלין – ְְְְִִַָָּבגל ּוי

ã ÷øt¤¤ יח  52שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

הּתׁשּובה ‡. את מעּכבין  ּדברים וארּבעה ּגדֹול,1עׂשרים עֹון – מהן ארּבעה . ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו מס ּפיק  הּוא ּבר ּו ה ּקדֹוׁש אין  מאר ּבעּתן, אחד  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהע ֹוׂשה 

הרּבים  את הּמחטיא  (א) הן : ואּלּו חטאֹו. ּגדל המעּכב 2לפי זה, עֹון ּובכלל ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מצוה  מ ּלעׂשֹות הרּבים ּכג ֹון3את רעה, לדר טֹובה מּדר חברֹו וה ּמּטה (ב) . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּומּדיח  ּבידֹו4מסית ממחה ואינֹו רעה , ּבתר ּבּות ּבנֹו הרֹואה (ג ) ּובנֹו5. הֹואיל  – ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
–6ּברׁשּותֹו זה עֹון ּובכלל  א ֹותֹו; ּכמחטיא ונמצא  ּפֹור ׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

(ד) ּבכׁשל ֹונן . אֹותן  י ּניח אּלא  ּבהן, מחה ולא יחידים  ּבין רּבים ּבין ּבאחרים למחֹות ּביד ֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכל
ואׁשּוב' 'אחטא  מכּפר '7והאֹומר: ה ּכּפּורים ויֹום 'אחטא , האֹומר: זה, ּובכלל  ּדברים ּומהן·..8; חמּׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ע ֹוׂשיהן ּבפני ה ּתׁשּובה ּדרכי ולא 9הּנֹועלין ּתׁשּובה ׁשּיעׂשּו ׁשּבזמן לפי – הּצּבּור  מן  הּפֹורׁש (א) הן : וא ּלּו ; ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
לֹו ּגֹורמת ׁשּמחלק ּתֹו לפי – חכמים ּדברי על  והחֹולק  (ב) ׁשעֹוׂשין . ּבּזכּיֹות עּמהן  ז ֹוכה ואינ ֹו עּמהן , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהיה
אחריהן רֹודף אינֹו ּבעיניו, ׁשּנת ּבּזּו ׁשּכיון – הּמצו ֹות על וה ּמלעיג (ג ) ה ּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹלפר ׁש

ּכיׁשּוע  ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם  זה ׁשּדבר – רּבֹותיו  והמבּזה  (ד) יז ּכה? ּבּמה יע ׂשה, לא ואם ע ֹוׂשן; 10ולא  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּתֹוכחֹות 11ּוכגחזי את והּׂשֹונא (ה) האמת.  ּדר ל ֹו ּומֹורה מלּמד ימצא  לא ׁשּנטרד  ּובזמן  לא 12, ׁשהרי – ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לתׁשּובה  ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה , ּדר ל ֹו א ֹותֹו,13ה ּניח ּומכלימין חטאיו  לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין ׁשּבזמן  , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּכח" אל  "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבתׁשּובה , הייתם"14חֹוזר "ממרים  לב"15, לכם ה' נתן "ולא "עם 16, , ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

חכם" ולא חֹוטא"17נבל , ּגֹוי "הֹוי  ואמר: יׂשראל  את הֹוכיח  יׁשעיהּו וכן  קֹונה ּו"18. ׁשֹור "ידע "מּדעּתי,19, , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
נחּוׁשה" ּומצח ,ער ּפ ּברזל  וגיד אּתה , קׁשה  בגר ֹון,20ּכי "קרא  ׁשּנאמר : לחּטאים , להֹוכיח האל צּוהּו וכן ; ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

"ּתחׂש ליׂשראל ,21אל ה ֹוכיחּו ה ּנביאים ּכל וכן ּבתׁשּובה . ׁשחזרּו קהל 22עד ּבכל  להעמיד צרי , לפיכ . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
מ ּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם מּיׂשראל להן23וקהל ּבתׁשּובה.24וא ֹוהב  ּומחזירן לר ּבים מֹוכיח ׁשּיהא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
.'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
ואשוב  אחטא לי למה בגמרא והקשו
רב  אמר הונא כדרב ותירצו זימני תרי
שעובר  כיון רב אמר הונא רב דאמר
הותרה  לו הותרה בה ושנה עבירה אדם
ע''כ, כהיתר לו נעשית אימא אלא ס''ד
בגמ' דמשמע רבינו על קשה וא''כ
ואשוב  אחטא זמני תרי שיאמר דבעינן
דרבינו  וי''ל סגי. דבחד כתב ואיך
פעם  אלא הזכיר לא דברייתא לו הוקשה
תרתי  הזכיר ובמתני' ואשוב אחטא אחת
דלא  תירץ ולכך תרתי. דבעינן  דמשמע
הקב''ה  דאין קאמרה דברייתא פליגי
גודל  מפני תשובה לעשות לו מספיק
שהקב''ה  כלומר רז''ל כמ''ש חטאו
לפעמים  אבל התשובה דרכי ממנו נוטל
רבינו  וכמ''ש לו ויהנה אותה יעשה
הוא  זמני תרי האומר אבל הפ'. בסוף
מפני  תשובה לעשות יבא שלא רע יותר
הקב''ה  שאין מלבד כהיתר לו שנעשית
חטאו  לפי תשובה לעשות בידו מספיק
לעשות  יבא לא בעצמו הוא זה זולת

הברייתא  כדברי אחת פעם אלא הזכיר לא ורבינו כהיתר, לו שנעשה צד בשום
ולזה  מספיק הקב''ה שאין המין מזה הוא אחת פעם שהאומר מפני הכ''ד שמנה
תרי  האומר אבל חטאו, גודל כפי תשובה לעשות לו מספיק הקב''ה אין כתב

כדפרישית: יעשה לא בעצמו שהוא אלא המין מזה זה אין זמני
¯·ÂÈ˙Â.ב ‰Ê·Ó‰ מנו בברייתא שם

חד  תרתי דהני רבינו וסובר אבותיו.
להו  והוו חדא ליה פש דאל''כ נינהו

כ''ד: הברייתא קאמרה ואיך כ''ה

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ברייתא
ומצאתי  שנויה. היא היכן ידעתי לא הר''ן וכתב דיומא. בתרא בפ' הרי''ף כתבה
תוספתא  הנקרא שהוא אצלנו הנמצאות  בברייתות מצאנו ולא וחפשנו יגענו כתוב

קטנות  במסכתות נמצאת אבל וזולתו אושעיא ורבי חייא רבי חבורי משני
לעצמה:

משנה  כסף

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

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

כ"ב): (דף דיומא

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."ÌÈ„ÓÂ˘Ó‰Â" .‡Î

äøéáòä úéùò ïôåàå íòè àéä úéø÷éòä ïçåáä ïáà ãîåùîä øãâá
äøéáòä úåäî àìå ,úåòéá÷áå ñéòëäì åà ,éòøà êøãáå ïåáàúì íà

.äîöò
øîåàä :àîâåãìåà ùéù úîàäøåúä ìë íéé÷î àìéîîå) ãéçé ä÷åì

úåöîåíåã÷ ïåùàø øîåç íù éë ïåùàø åãáì åðéàù øîåà ìáà (

æ"ò ãáåòë ïéî äæ éøä ,íìåòä øàá åðîîå נוåðéà à"ðá ïåùìáù óà
.ãîåùî àø÷ð

éãåäé åðéàë åîöò íùøù éî ãîåùî åúåà ïéàøå÷ù óà åðîî ì÷å
åçéëåéù éî åì ïéà éë ïåáàéúì úåø÷ôä ééç éç ë"çàå ïåáàéúì å"ç
øúåîù àøåñéà ìëàå àøúéä ÷áùù éî úôñåð àîâåã .åúúåò ï÷úì
òãåé åðéàå í"åëòä ïéáì ÷åðéú àåäùë äáùðù éî .úéáéøá åúååìäì

àøùé úøåúîúéáéøá åúååìäì øåñà ììë ì נז.
.368 ãåîò æ"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

יל"ש 88 וראה שם. רי"ף

תקלב. רמז ז,89הושע ע"ז

שם. וברי"ף ג,90א. ירמי'

„כב. ˜¯Ù1 יומא רי"ף

תתקפב. פ"ה 2סי' אבות

ב.3מי"ח. קז, סנהדרין

תוספתא 4 שם. יומא ראה

ירושלמי  א. פי"ד, סנהדרין

ה"ט. פ"י שבת 5שם ראה

א. יח, ע"ז ועיין ב. נד,

ה"א. פי"ג כתובות ירושלמי

א.6 ל, קידושין ראה 7עיין

א. פז, ב 8יומא פה, יומא

ד. פ"מ, אדר"נ (במשנה).

תתקפב.9 סי' יומא רי"ף

עיין 10 כת"י) (עפ"י

(כת"י ב קז, א; ק, סנהדרין

קז,11דק"ס). סנהדרין ראה

א.12ב. יב, משלי עפ"י

י. טו, דב"ר 13שם ראה

להביאן  כו' מוכיח ב: פ"א,

ז.14אחרי. ט, עקב

ג.16שם.15 כט, תבוא

ו.17 לב, ישעי'18האזינו

ד. ג.19א, א, שם 20שם

ד. א.21מח, נח, שם

פמ"ה 22 רבתי פסיקתא

דברים. ריש ספרי (שובה).

דר"כ 23 פסיקתא ראה

קסה, (בובר שובה פיסקא

הושע  יל"ש תקלג.ב). רמז

א. טז, א. טו, תענית

ד.24 א, דב"ר ראה

היד  מקורות

.åðá"ëô á"ç ð"åîî ÷"òöå
.úåéðù äæ ïéàù òîùîã

.æðè"ð÷ñ ã"åé.

הפרדס  מקורות



רמ 

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰Â וכו'‚ ברי''ש שונה שהוא דומה הראב''ד
ועוד  מזו. יותר זו לגירסא הכרע שאין אומר ואני עכ''ל. נוטל, אני שלי ואומר
נקט  דקרא דלישנא יתומים נכסי והיינו בדלי''ת שוד גורס רבינו שגם שאפשר
שאלו  מפני אדם  בני משאר יותר עניים ייחדו למה רבינו טעם ונתן עניים משוד

שלהן  השוד לאכול ויוכל הם אמללים
בשא  כן שאין טעם מה ועוד אדם בני ר

ומפורסמים: ידועים שאינן מפני שני
ÂÏ ˘È ¯·„‰˘ 'ÂÎÂ „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰Â

.ÌÈÏ‚¯ לאמר לבו אל ישיב שלא כלומר
בשיקול  תלוי שהדין דנתי כדין שלא
דנתי  יפה לומר רגלים לו ויש הדעת
ודעתו  לבו לעולם השוחד שקבל וכיון

חובתו: לצד ולא זכותו לצד נוטים

משנה  כסף

ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ׁשהם  ּבחּטאתיו , יעמד   לפיכ ּדבריו ; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשֹומע

טֹובים. הע ֹוׂשה ‚.ּבעיניו ּדברים, חמּׁשה ּומהם  ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ
לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ׁשּיׁשּוב ל ֹו אפׁשר  אי ְְְְִִֶֶָָָָָאֹותן 
חברֹו י ֹודע ואינֹו לחבר ֹו, אדם ׁשּבין ע ֹונֹות ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
למחל  מּמּנּו יׁשאל אֹו ל ֹו ׁשּיחזיר ּכדי  ל ֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשחטא 

ׁ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) . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יחזיר . למי  יֹודע אינ ֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה  זמן , לאחר  –ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ
– ואלמנ ֹות ויתֹומים ענ ּיים  (שור) {ׁשד} *והאֹוכל ְְְֲִִִִֵַָָֹ(ד)
ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן  אמללין אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻאּלּו
זה  ׁשד ׁשּידע  ּכדי  מ ּכיר, להם אין לעיר , מעיר  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוג ֹולין
ּדין לה ּטֹות  ׁשחד  והמקּבל  (ה ) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשל

ׁשה ּדבר  ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה ה ּוא וכ ּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד  יֹודע אינ ֹו –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אֹות ֹו. ּומחטיא  זה, יד  מחּזק ׁשהּוא ועֹוד רגלים; לֹו ּדברים,ּומהן„.יׁש חמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשאין ידּמה  והּוא חֹוטא ונמצא  האדם, רב ּבעיני  ק ּלים ּדברים ׁשהן לפי מהן, לׁשּוב חזקתֹו אין א ֹותן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
חטא  חטא,28זה  ׁשּלא מד ּמה והּוא ּגזל , אבק ׁשּזה – לבעליה מס ּפקת  ׁשאינּה מ ּסעּודה האֹוכל (א ) הן : ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁשּותן' אּלא  אכל ּתי 'ּכל ּום  ּכג ֹון29ויאמר : אּלא אינֹו עני  ׁשל  ׁשהעבֹוט – עני ׁשל ּבעבֹוטֹו והּמׁשּתּמׁש (ב ) . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּדע ּתֹו על מעלה – ּבערי ֹות והּמס ּתּכל  (ג) אֹות ֹו'. ּגזלּתי  לא והרי חסרים, 'אינן  ּבלּבֹו: ויאמר  ּומחרׁשה , ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹקרּדם
ׁשהיא  ּגדֹול, עֹון  העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא קרבּתי '?! אֹו ּבעל ּתי?! 'וכי א ֹומר : ׁשה ּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין

עריֹות  ׁשל לג ּופן עיניכם"30ּגֹורמת ואחרי לבבכם אחרי  תתּור ּו "ולא ׁשּנאמר: חברֹו31, ּבקלֹון  וה ּמתּכּבד (ד ) . ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת , לֹו ה ּגיעה ולא ע ֹומד , חברֹו ׁשאין לפי ח ֹוטא , ׁשאינ ֹו ּבל ּבֹו אֹומר  –ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
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 

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
åì . . ìëåàäå שהוא דומה א"א

שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה
אותו  דוחק שהוא כלומר בדל"ת,
קרקעותיהן  שמחליטין עד בחובו
שלהן  המטלטלין או בפחות

נוטל. אני שלי ואומר

ÌÈÈÚ.ג ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰.'וכו אדם בני אלו הטעם רבינו והזכיר עשירים של ולא
נקט  הלכך וכו'. בחובו אותו דוחק שהוא ור''ל עניים שוד גורס ז''ל והראב''ד

לפרוע: להם שאין וכו' Ú„עניים Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÔÈ„ ˙ÂË‰Ï „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰
.ÔÎÈ‰ שראובן בודאי יודע היה אם הדין את והטה שוחד שמקבל אדם פירוש

והוא  מנה לשמעון לתת פטור היה
שקבל  שוחד בשביל לו לתת  חייבו
לחזור  יכול שהיה ודאי משמעון
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'.ד ÈÚ Ï˘ ÂËÂ·Ú· ˘Ó˙˘Ó‰

עשיר  של ולא עני של עבוט דקאמר מאי
עבוט  שהוא מפני הטעם רבינו נתן

כלל: מדמיו מפחיתו שאינו

משנה  לחם

עוז  מגדל
.˙¯ÙÎÓ „Ú ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰Â:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פרק

.ÌÈ·ÂË ÂÈÈÚ· „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ דברים כ"ד וחילוק י"א) (דף דתעניות פ"ק

בתלמוד: ליקטם

.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

,‰·Â˘˙ ÏÚ·Ï „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ ,˙Â¯È·Ú ÏÚ·Î „Ú ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Ô‰ÓÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ ÏÎ לשון מקצת כתבתי וכבר ק"ו) (דף חלק פרק

שם: אשר הגמרא

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

ירושלמי 30ב. 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

היד  מקורות

רמא 

ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ · È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
'ÂÎÂ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ‡Ï‡

.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ Â‡ תימא הגהות כתבו
ט''ז.] דף [נדה היד כל בפרק דאמרינן
שמו  לילה ההריון על הממונה המלאך
או  חלש או גבור או וכו' הטפה ונוטל
שגם  משמע בפירוש הרי חכם. או טפש
חלוק  יש ואולי שמים. בידי הוא זה דבר

משנה  כסף

ä]כב [ ÷øt¤¤53 שיעור
ליום  אחד פרק

לה ּטֹות ]כג [‡. רצה אם לֹו: נתּונה אדם  ּכל ְְְִַָָָָָָרׁשּות
ּביד ֹו; הר ׁשּות  צ ּדיק , ולהיֹות טֹובה לדר ְְְְְְִִֶֶַַָָָעצמ ֹו
ר ׁשע, ולהי ֹות רעה לדר עצמֹו לה ּטֹות  רצה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָואם

ּבידֹו "הן]כד [.1הרׁשּות ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְֵֶַָָָָ
ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה ׁשני2האדם מין  ואין  ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין  הן  ּכלֹומר: – ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הענין , ּבזה ל ֹו והרע ]כה [ּדֹומה  הּטֹוב י ֹודע ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ּׁשה ּוא ]כו [ׁשּיהא מה  ּכל ועֹוׂשה ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הרע  אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין ידֹו".3חפץ, י ׁשלח "ּפן  ה ּוא, ׁשּכן  וכיון יעבר ·.. אל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
.'ÂÎÂ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯ ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

מבואר: הוא הפרק זה כל
˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ·
Â‡ ÌÚ·¯ÈÎ Ú˘¯ Â‡ ÂÈ·¯ ‰˘ÓÎ

.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ מההיא שהקשה מה
מה  זו טפה דאמר ט''ז) (דף נדה דמסכת
תירץ  כבר וכו' טפש או חכם עליה תהא

ההגהות: בעל

משנה  לחם

עוז  מגדל
.Ì‰Ï ‰Ê „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡‰ ÏÎÏ ˙Â˘¯(ג (דף ט"ז) (דף אידיהן לפני פרק

חוץ  שמים בידי הכל ויושב עומד פרק כ"ה.) (דף ובמגלה בתלמוד מקומות ובכמה

הקדמות  שצריך אלא וכד"ן מאד ונכון פירושו בכלל הוא שכתב זה וכל שמים מיראת

רבות:

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˙È˘ÙÂÁ ‰¯ÈÁ· ‰˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È ‰¯ÈÁ·‰ ÔÈÚ· .·Î
.ÍÏÓÏ

êãéàìå ,ãçà ìëì êééùå "'åëå àåä ìåãâ ø÷éò" äøéçáä ãçà ãöî
áåúëä øáéã àìî àø÷î נח"åðèé õåôçé øùà ìë ìò 'ä ãéá êìî áì"

íòä ìù åìøåâù ïåéë èåùôä ìëùä ãöî àåä çøëåî ïéðò ,óñåðáå
àøùé ìä÷ ìë áì àåä åáì" ¯ êìîä éãéá àåä åìåë"ì נטàì éøä ¯

ãéçé ìù åúøéçáì íòä ìøåâ úà øé÷ôé ä"á÷äù ïëúé סàéàãåå àì
ãöî àìå åúåùøáå ä"á÷ä ìù åãéá àéä êìîä ìù åúâäðäù ì"ö

.úéùôç äøéçá êìîì ùé íà â"òö ïëìå .êìîä ìù åúøéçá
åðéöî ïëå úéùôç äøéçá åì äðúð êìîì íéòâåðä íéðéðòá :ì"éå
úà" áåúëä ïåùìáå ââà äùòîá 'ä ïåöø ìò øåáòì 'éä ìåëé ìåàùù

"íé÷ä àì éøáã סאéåðéî" ¯ êìîì øåù÷ä ïéðò àåä ÷ìîò úîçìî éë
"÷ìîò úîçìîì íãå÷ êìî סבà íéé÷úäì äìëé àìå.ìåàù éãé ìò àì

àìå íéúùá ãåã åì äúìòå úçàá ìåàù" 'îâä éøáã ùøôì ùé ïëå
"åì äúìò סגéèøô éååéö íåé÷ì äøåù÷ äúéä ìåàù ìù "úçà"ä éë

íéðéðò íä "äúñäãå 'éøåàã" ãåã ìù íééúùä ë"àùî ,ì"ðë 'ä úàî
àøùé íò úâäðäì íéøåù÷äïëå úåëìîá ãøåî ïéã 'éøåàì éøäù ì

àøùé úà úåðîì äìòîìî äúñääàøùé íò ììëì òâåðä ïéðò àéä ìì
ë"ò ùðòð àì ïëìåúâäðä ïéðòá êìîì äøéçá ùé íà ì"ðë â"òöå ,ãåã

.íòä
.î ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

.'ÂÎ ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯" .‚Î

äáåùú úåëìäá úéùôåçä äøéçáä ïéðò áúë òåãî :ïéáäì êéøö
åðéáø äùî úã ø÷éò íäù úååöîä ìë" áúë åáù òãîä øôñ óåñáå

"ä"ò סדäøåúä ãåîò àåäå ...ìåãâ ø÷éò" àåä úéùôç äøéçáä àìäå
.äøåúä éãåñé úåëìäá åáúåëì äøåàëì åì 'éäå "äåöîäå

ãöî ÷øù àéä äáåùúå äøéçá ïéá úåëééùäù øîåì ùé úåèùôá
íãàì ïéà íàå ,ùðåòäå øëùä ,éååéöä ììëá êééù äøéçá íãàì ùéù
äèøç íâ àìéîá åì ïéà áåèá øçá àìù ìò åéùòîá äîùà úùâøä

.äáåùúì éàðú àéäù åéùòî ìò
æîøì äáåùú úåëìäá äøéçáä ïéðò øãéñù øîåì ùé øúåé ÷îåòáå
äøéçá êåúî àáì äëéøö úéúîàä äáåùúäù ,óñåð ïéðò òéîùäìå
äùåòù ïåâë äáåùú úåùòì åúåà äçéøëäù úéðåöéç äáéñ éðôî àìå
ãéòé"ù àéä úéúîàä äáåùúä éë "çë ïåìùëî" åà äàøéî äáåùú

"íìåòì àèçä äæì áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò סהäáéñ äúéä íàå
.íìåòì àèçä äæì áåùé àìù øåîâ ïåçèá ïàë ïéà åúáåùúì úéðåöéç
úéúîà äáåùú éë úéùôç äøéçáä ïéðòá ïàë à÷ååã êéøàî ïëìå
íéøåñééå úåøö ãöî àìå íãàä ìù úéùôçä åúøéçá ãöî ÷ø äàá

.å"ç åéìò åàáù

äéùå÷ä áùéì ùé æ"ôò סוåãååúäù éøçà åéçàì ïáåàø éøáã ìò
"'åë åùôð úøö åðéàø øùà åðéçà ìò åðçðà íéîùà ìáà" :åøîàå סז

à éúøîà àìä" :óéñåäåà øîàì íëìíúòîù àìå ãìéá åàèçú ì
éøçà åéøáãá ùé úìòåú äî äøåàëìå "ùøãð äðä åîã íâå

.åàèçù íéãåîå ïéãä úà íäéìò íé÷éãöîå íéøòèöîù
àúäù åéçàì øîåì äöøù àìêåúî àáì äëéøö úéúéîàä äáåù

åìù åúáåùú êøã ìò úòë íäéìò äàáù äøö ììâá àìå äøéçá
"åúéðòúáå å÷ùá" ÷åñò 'éäù äøéçá êåúî äúéäù סחàìå åàèç ìò

à íéøåñéå úåøö åéìò åàåáéù ãò åéçàë äëéçêåúî äáåùú äùò àì
.äðåëðä äáåùúä àéäù äúò íòéîùîå äøéçá

.199 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÂÓÓ „Á‡Î ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰ ‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‡Â‰ ...." .„Î
."Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„Ï

éë äøéçá ïéà éåâìù ,úåãéñçå ,äìá÷ ,äøé÷ç éøôñ äîëá øàåáî
"åðîî ãçàë" àåäù ãöî éãåäéì ïúéð äøéçáä çë סטêééù äæ ïéðòå

.éãåäéá ÷ø
.246 ãåîò á"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

·ÂË‰ Ú„ÂÈ Â˙·˘ÁÓ·Â Â˙Ú„· ÂÓˆÚÓ ‡Â‰ ‡‰È˘" .‰Î
."'ÂÎ Ú¯‰Â

æ"äãàì äøåú éèå÷éìá עùéù ãöî àåä íãàáù äøéçáä çëù áúë
íù øàåáîäî ìáà ã"áç úðéçáî äìòîìù ñ"àåà úàøùä åá
äøéçáä ïéðòù ïáåî ,à÷ååã ïå÷éúä íìåòá àéä ñ"àåà úàøùäù
ïàë í"áîøä ïåùìî çëåî ïëå .ïéçåî åðééðò ïå÷éú éë ìëùì êééù
ìëùá àåä äøéçáä çëù "òøäå áåèä òãåé åúáùçîáå åúòãá"

ù.áåèá øåçáì åçåëá ùé ïëìå òøäå áåèä òãåéå ïéáî
.47 äøòä 113 ãåîò è"ç úåçéù éèå÷ì

Â„È· ·ÎÚÈ˘ ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ ‰˘ÂÚÂ" .ÂÎ
."ıÙÁ ‡Â‰˘ Ú¯‰ Â‡ ·ÂË‰ ˙Â˘ÚÏÓ

ïéùåøéâ úåëìäáå עאäöåø øîàéù ãò åúåà ïéôåë" ïéãä íòèá áúë
àøùéî íãà ìëù "éðàïî ÷çøúäìå úåöîä ìë úåùòì" äöåø ì

à "úåøéáòääùåòù äî ìë éøä äøåàëìå "åô÷úù àåä åøöéù" àì
."åô÷úù àåä åøöé" øîåì øùôà êéàå åúøéçáå åðåöøî àåä

ààìäîùðä úåéîéðôá øáãî ïéùåøéâ úåëìäá áúëù äîù ,
"úåøéáòä ïî ÷çøúäìå úåöîä ìë úåùòì" éãåäé ìë äöåø äãöîù

ãöî ìáàäøéáòá øçáéå "åô÷úù àåä åøöé"ù ïëúé äîùðä úåéðåöéç
.å"ç

.36 ãåîò 'æ ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰ ˜¯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. פכ"א,

היד  מקורות

.çð.à ,àë éìùî.èðïåùì
â"ô íéëìî úåëìä í"áîøä

.å"ä.ñùåøéô íâ äàø
.íù éìùîì â"áìøä

.àñàåîù.àé ,åè à¯ì
.áñ.á"ä à"ô íù í"áîø
.âñ.á ,áë àîåé.ãñïåùì

ãéä øôñì äîã÷äá í"áîøä
øãñ ìò úåöîä ïéðî"á)
äæá ("í"áîøä úåëìä
øôñ ïåùàø øôñá ììåëù

.òãîä.äñäáåùú úåëìä
.á"ä á"ô.åñéìë ïééò

.íù íééçä øåà ,åðøåôñ,ø÷é
.æñ.áë Y àë ,áî úéùàøá
.çñ.à ,äô äáø úéùàøá
.èñ.à ,çì øåîà ú"å÷ì

.ò.á ,çì øåîà.àòóåñ
.á"ô

הפרדס  מקורות



רמ 

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰Â וכו'‚ ברי''ש שונה שהוא דומה הראב''ד
ועוד  מזו. יותר זו לגירסא הכרע שאין אומר ואני עכ''ל. נוטל, אני שלי ואומר
נקט  דקרא דלישנא יתומים נכסי והיינו בדלי''ת שוד גורס רבינו שגם שאפשר
שאלו  מפני אדם  בני משאר יותר עניים ייחדו למה רבינו טעם ונתן עניים משוד

שלהן  השוד לאכול ויוכל הם אמללים
בשא  כן שאין טעם מה ועוד אדם בני ר

ומפורסמים: ידועים שאינן מפני שני
ÂÏ ˘È ¯·„‰˘ 'ÂÎÂ „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰Â

.ÌÈÏ‚¯ לאמר לבו אל ישיב שלא כלומר
בשיקול  תלוי שהדין דנתי כדין שלא
דנתי  יפה לומר רגלים לו ויש הדעת
ודעתו  לבו לעולם השוחד שקבל וכיון

חובתו: לצד ולא זכותו לצד נוטים

משנה  כסף

ולא  לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכחֹות, את ׁשּׂשֹונא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוזה
ׁשהם  ּבחּטאתיו , יעמד   לפיכ ּדבריו ; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשֹומע

טֹובים. הע ֹוׂשה ‚.ּבעיניו ּדברים, חמּׁשה ּומהם  ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ
לפי ּגמּורה, ּתׁשּובה ׁשּיׁשּוב ל ֹו אפׁשר  אי ְְְְִִֶֶָָָָָאֹותן 
חברֹו י ֹודע ואינֹו לחבר ֹו, אדם ׁשּבין ע ֹונֹות ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
למחל  מּמּנּו יׁשאל אֹו ל ֹו ׁשּיחזיר ּכדי  ל ֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשחטא 

ׁ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) . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יחזיר . למי  יֹודע אינ ֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה  זמן , לאחר  –ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָ
– ואלמנ ֹות ויתֹומים ענ ּיים  (שור) {ׁשד} *והאֹוכל ְְְֲִִִִֵַָָֹ(ד)
ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן  אמללין אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻאּלּו
זה  ׁשד ׁשּידע  ּכדי  מ ּכיר, להם אין לעיר , מעיר  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹוג ֹולין
ּדין לה ּטֹות  ׁשחד  והמקּבל  (ה ) לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹׁשל

ׁשה ּדבר  ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה ה ּוא וכ ּמה זֹו הּטיה הּגיעה היכן עד  יֹודע אינ ֹו –ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אֹות ֹו. ּומחטיא  זה, יד  מחּזק ׁשהּוא ועֹוד רגלים; לֹו ּדברים,ּומהן„.יׁש חמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשאין ידּמה  והּוא חֹוטא ונמצא  האדם, רב ּבעיני  ק ּלים ּדברים ׁשהן לפי מהן, לׁשּוב חזקתֹו אין א ֹותן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהעֹוׂשה
חטא  חטא,28זה  ׁשּלא מד ּמה והּוא ּגזל , אבק ׁשּזה – לבעליה מס ּפקת  ׁשאינּה מ ּסעּודה האֹוכל (א ) הן : ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ּברׁשּותן' אּלא  אכל ּתי 'ּכל ּום  ּכג ֹון29ויאמר : אּלא אינֹו עני  ׁשל  ׁשהעבֹוט – עני ׁשל ּבעבֹוטֹו והּמׁשּתּמׁש (ב ) . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּדע ּתֹו על מעלה – ּבערי ֹות והּמס ּתּכל  (ג) אֹות ֹו'. ּגזלּתי  לא והרי חסרים, 'אינן  ּבלּבֹו: ויאמר  ּומחרׁשה , ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹקרּדם
ׁשהיא  ּגדֹול, עֹון  העינים ׁשראּית יֹודע, אינֹו והּוא קרבּתי '?! אֹו ּבעל ּתי?! 'וכי א ֹומר : ׁשה ּוא ּכלּום, ּבכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין

עריֹות  ׁשל לג ּופן עיניכם"30ּגֹורמת ואחרי לבבכם אחרי  תתּור ּו "ולא ׁשּנאמר: חברֹו31, ּבקלֹון  וה ּמתּכּבד (ד ) . ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מעׂשיו ער אּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת , לֹו ה ּגיעה ולא ע ֹומד , חברֹו ׁשאין לפי ח ֹוטא , ׁשאינ ֹו ּבל ּבֹו אֹומר  –ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
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 

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
åì . . ìëåàäå שהוא דומה א"א

שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה
אותו  דוחק שהוא כלומר בדל"ת,
קרקעותיהן  שמחליטין עד בחובו
שלהן  המטלטלין או בפחות

נוטל. אני שלי ואומר

ÌÈÈÚ.ג ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰.'וכו אדם בני אלו הטעם רבינו והזכיר עשירים של ולא
נקט  הלכך וכו'. בחובו אותו דוחק שהוא ור''ל עניים שוד גורס ז''ל והראב''ד

לפרוע: להם שאין וכו' Ú„עניים Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÔÈ„ ˙ÂË‰Ï „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰
.ÔÎÈ‰ שראובן בודאי יודע היה אם הדין את והטה שוחד שמקבל אדם פירוש

והוא  מנה לשמעון לתת פטור היה
שקבל  שוחד בשביל לו לתת  חייבו
לחזור  יכול שהיה ודאי משמעון
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'.ד ÈÚ Ï˘ ÂËÂ·Ú· ˘Ó˙˘Ó‰

עשיר  של ולא עני של עבוט דקאמר מאי
עבוט  שהוא מפני הטעם רבינו נתן

כלל: מדמיו מפחיתו שאינו

משנה  לחם

עוז  מגדל
.˙¯ÙÎÓ „Ú ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰Â:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פרק

.ÌÈ·ÂË ÂÈÈÚ· „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ דברים כ"ד וחילוק י"א) (דף דתעניות פ"ק

בתלמוד: ליקטם

.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

,‰·Â˘˙ ÏÚ·Ï „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ ,˙Â¯È·Ú ÏÚ·Î „Ú ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Ô‰ÓÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ ÏÎ לשון מקצת כתבתי וכבר ק"ו) (דף חלק פרק

שם: אשר הגמרא

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

ירושלמי 30ב. 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

היד  מקורות

רמא 

ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ · È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
'ÂÎÂ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ‡Ï‡

.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ Â‡ תימא הגהות כתבו
ט''ז.] דף [נדה היד כל בפרק דאמרינן
שמו  לילה ההריון על הממונה המלאך
או  חלש או גבור או וכו' הטפה ונוטל
שגם  משמע בפירוש הרי חכם. או טפש
חלוק  יש ואולי שמים. בידי הוא זה דבר

משנה  כסף

ä]כב [ ÷øt¤¤53 שיעור
ליום  אחד פרק

לה ּטֹות ]כג [‡. רצה אם לֹו: נתּונה אדם  ּכל ְְְִַָָָָָָרׁשּות
ּביד ֹו; הר ׁשּות  צ ּדיק , ולהיֹות טֹובה לדר ְְְְְְִִֶֶַַָָָעצמ ֹו
ר ׁשע, ולהי ֹות רעה לדר עצמֹו לה ּטֹות  רצה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָואם

ּבידֹו "הן]כד [.1הרׁשּות ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְֵֶַָָָָ
ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה ׁשני2האדם מין  ואין  ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה מין  הן  ּכלֹומר: – ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הענין , ּבזה ל ֹו והרע ]כה [ּדֹומה  הּטֹוב י ֹודע ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ּׁשה ּוא ]כו [ׁשּיהא מה  ּכל ועֹוׂשה ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
הרע  אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין ידֹו".3חפץ, י ׁשלח "ּפן  ה ּוא, ׁשּכן  וכיון יעבר ·.. אל  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
.'ÂÎÂ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯ ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù

מבואר: הוא הפרק זה כל
˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ·
Â‡ ÌÚ·¯ÈÎ Ú˘¯ Â‡ ÂÈ·¯ ‰˘ÓÎ

.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ מההיא שהקשה מה
מה  זו טפה דאמר ט''ז) (דף נדה דמסכת
תירץ  כבר וכו' טפש או חכם עליה תהא

ההגהות: בעל

משנה  לחם

עוז  מגדל
.Ì‰Ï ‰Ê „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡‰ ÏÎÏ ˙Â˘¯(ג (דף ט"ז) (דף אידיהן לפני פרק

חוץ  שמים בידי הכל ויושב עומד פרק כ"ה.) (דף ובמגלה בתלמוד מקומות ובכמה

הקדמות  שצריך אלא וכד"ן מאד ונכון פירושו בכלל הוא שכתב זה וכל שמים מיראת

רבות:

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˙È˘ÙÂÁ ‰¯ÈÁ· ‰˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È ‰¯ÈÁ·‰ ÔÈÚ· .·Î
.ÍÏÓÏ

êãéàìå ,ãçà ìëì êééùå "'åëå àåä ìåãâ ø÷éò" äøéçáä ãçà ãöî
áåúëä øáéã àìî àø÷î נח"åðèé õåôçé øùà ìë ìò 'ä ãéá êìî áì"

íòä ìù åìøåâù ïåéë èåùôä ìëùä ãöî àåä çøëåî ïéðò ,óñåðáå
àøùé ìä÷ ìë áì àåä åáì" ¯ êìîä éãéá àåä åìåë"ì נטàì éøä ¯

ãéçé ìù åúøéçáì íòä ìøåâ úà øé÷ôé ä"á÷äù ïëúé סàéàãåå àì
ãöî àìå åúåùøáå ä"á÷ä ìù åãéá àéä êìîä ìù åúâäðäù ì"ö

.úéùôç äøéçá êìîì ùé íà â"òö ïëìå .êìîä ìù åúøéçá
åðéöî ïëå úéùôç äøéçá åì äðúð êìîì íéòâåðä íéðéðòá :ì"éå
úà" áåúëä ïåùìáå ââà äùòîá 'ä ïåöø ìò øåáòì 'éä ìåëé ìåàùù

"íé÷ä àì éøáã סאéåðéî" ¯ êìîì øåù÷ä ïéðò àåä ÷ìîò úîçìî éë
"÷ìîò úîçìîì íãå÷ êìî סבà íéé÷úäì äìëé àìå.ìåàù éãé ìò àì

àìå íéúùá ãåã åì äúìòå úçàá ìåàù" 'îâä éøáã ùøôì ùé ïëå
"åì äúìò סגéèøô éååéö íåé÷ì äøåù÷ äúéä ìåàù ìù "úçà"ä éë

íéðéðò íä "äúñäãå 'éøåàã" ãåã ìù íééúùä ë"àùî ,ì"ðë 'ä úàî
àøùé íò úâäðäì íéøåù÷äïëå úåëìîá ãøåî ïéã 'éøåàì éøäù ì

àøùé úà úåðîì äìòîìî äúñääàøùé íò ììëì òâåðä ïéðò àéä ìì
ë"ò ùðòð àì ïëìåúâäðä ïéðòá êìîì äøéçá ùé íà ì"ðë â"òöå ,ãåã

.íòä
.î ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

.'ÂÎ ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯" .‚Î

äáåùú úåëìäá úéùôåçä äøéçáä ïéðò áúë òåãî :ïéáäì êéøö
åðéáø äùî úã ø÷éò íäù úååöîä ìë" áúë åáù òãîä øôñ óåñáå

"ä"ò סדäøåúä ãåîò àåäå ...ìåãâ ø÷éò" àåä úéùôç äøéçáä àìäå
.äøåúä éãåñé úåëìäá åáúåëì äøåàëì åì 'éäå "äåöîäå

ãöî ÷øù àéä äáåùúå äøéçá ïéá úåëééùäù øîåì ùé úåèùôá
íãàì ïéà íàå ,ùðåòäå øëùä ,éååéöä ììëá êééù äøéçá íãàì ùéù
äèøç íâ àìéîá åì ïéà áåèá øçá àìù ìò åéùòîá äîùà úùâøä

.äáåùúì éàðú àéäù åéùòî ìò
æîøì äáåùú úåëìäá äøéçáä ïéðò øãéñù øîåì ùé øúåé ÷îåòáå
äøéçá êåúî àáì äëéøö úéúîàä äáåùúäù ,óñåð ïéðò òéîùäìå
äùåòù ïåâë äáåùú úåùòì åúåà äçéøëäù úéðåöéç äáéñ éðôî àìå
ãéòé"ù àéä úéúîàä äáåùúä éë "çë ïåìùëî" åà äàøéî äáåùú

"íìåòì àèçä äæì áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò סהäáéñ äúéä íàå
.íìåòì àèçä äæì áåùé àìù øåîâ ïåçèá ïàë ïéà åúáåùúì úéðåöéç
úéúîà äáåùú éë úéùôç äøéçáä ïéðòá ïàë à÷ååã êéøàî ïëìå
íéøåñééå úåøö ãöî àìå íãàä ìù úéùôçä åúøéçá ãöî ÷ø äàá

.å"ç åéìò åàáù

äéùå÷ä áùéì ùé æ"ôò סוåãååúäù éøçà åéçàì ïáåàø éøáã ìò
"'åë åùôð úøö åðéàø øùà åðéçà ìò åðçðà íéîùà ìáà" :åøîàå סז

à éúøîà àìä" :óéñåäåà øîàì íëìíúòîù àìå ãìéá åàèçú ì
éøçà åéøáãá ùé úìòåú äî äøåàëìå "ùøãð äðä åîã íâå

.åàèçù íéãåîå ïéãä úà íäéìò íé÷éãöîå íéøòèöîù
àúäù åéçàì øîåì äöøù àìêåúî àáì äëéøö úéúéîàä äáåù

åìù åúáåùú êøã ìò úòë íäéìò äàáù äøö ììâá àìå äøéçá
"åúéðòúáå å÷ùá" ÷åñò 'éäù äøéçá êåúî äúéäù סחàìå åàèç ìò

à íéøåñéå úåøö åéìò åàåáéù ãò åéçàë äëéçêåúî äáåùú äùò àì
.äðåëðä äáåùúä àéäù äúò íòéîùîå äøéçá

.199 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÂÓÓ „Á‡Î ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰ ‰¯Â˙· ·Â˙Î˘ ‡Â‰ ...." .„Î
."Ú¯Â ·ÂË ˙Ú„Ï

éë äøéçá ïéà éåâìù ,úåãéñçå ,äìá÷ ,äøé÷ç éøôñ äîëá øàåáî
"åðîî ãçàë" àåäù ãöî éãåäéì ïúéð äøéçáä çë סטêééù äæ ïéðòå

.éãåäéá ÷ø
.246 ãåîò á"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

·ÂË‰ Ú„ÂÈ Â˙·˘ÁÓ·Â Â˙Ú„· ÂÓˆÚÓ ‡Â‰ ‡‰È˘" .‰Î
."'ÂÎ Ú¯‰Â

æ"äãàì äøåú éèå÷éìá עùéù ãöî àåä íãàáù äøéçáä çëù áúë
íù øàåáîäî ìáà ã"áç úðéçáî äìòîìù ñ"àåà úàøùä åá
äøéçáä ïéðòù ïáåî ,à÷ååã ïå÷éúä íìåòá àéä ñ"àåà úàøùäù
ïàë í"áîøä ïåùìî çëåî ïëå .ïéçåî åðééðò ïå÷éú éë ìëùì êééù
ìëùá àåä äøéçáä çëù "òøäå áåèä òãåé åúáùçîáå åúòãá"

ù.áåèá øåçáì åçåëá ùé ïëìå òøäå áåèä òãåéå ïéáî
.47 äøòä 113 ãåîò è"ç úåçéù éèå÷ì

Â„È· ·ÎÚÈ˘ ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ ‰˘ÂÚÂ" .ÂÎ
."ıÙÁ ‡Â‰˘ Ú¯‰ Â‡ ·ÂË‰ ˙Â˘ÚÏÓ

ïéùåøéâ úåëìäáå עאäöåø øîàéù ãò åúåà ïéôåë" ïéãä íòèá áúë
àøùéî íãà ìëù "éðàïî ÷çøúäìå úåöîä ìë úåùòì" äöåø ì

à "úåøéáòääùåòù äî ìë éøä äøåàëìå "åô÷úù àåä åøöéù" àì
."åô÷úù àåä åøöé" øîåì øùôà êéàå åúøéçáå åðåöøî àåä

ààìäîùðä úåéîéðôá øáãî ïéùåøéâ úåëìäá áúëù äîù ,
"úåøéáòä ïî ÷çøúäìå úåöîä ìë úåùòì" éãåäé ìë äöåø äãöîù

ãöî ìáàäøéáòá øçáéå "åô÷úù àåä åøöé"ù ïëúé äîùðä úåéðåöéç
.å"ç

.36 ãåîò 'æ ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰ ˜¯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. פכ"א,

היד  מקורות

.çð.à ,àë éìùî.èðïåùì
â"ô íéëìî úåëìä í"áîøä

.å"ä.ñùåøéô íâ äàø
.íù éìùîì â"áìøä

.àñàåîù.àé ,åè à¯ì
.áñ.á"ä à"ô íù í"áîø
.âñ.á ,áë àîåé.ãñïåùì

ãéä øôñì äîã÷äá í"áîøä
øãñ ìò úåöîä ïéðî"á)
äæá ("í"áîøä úåëìä
øôñ ïåùàø øôñá ììåëù

.òãîä.äñäáåùú úåëìä
.á"ä á"ô.åñéìë ïééò

.íù íééçä øåà ,åðøåôñ,ø÷é
.æñ.áë Y àë ,áî úéùàøá
.çñ.à ,äô äáø úéùàøá
.èñ.à ,çì øåîà ú"å÷ì

.ò.á ,çì øåîà.àòóåñ
.á"ô

הפרדס  מקורות



רמב 

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

משנה  כסף

ּדבר  ורב ּבמחׁשב ּת האּמֹות טּפׁשי ׁשאֹומרים זה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ
על  ּגֹוזר  ה ּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש יׂשראל, ּבני  ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּגלמי 

ּברּיתֹו מ ּתחּלת  רׁשע 4האדם  אֹו צּדיק אין5להי ֹות . ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
צּדיק  להיֹות  ראּוי  ואדם אדם ּכל אּלא ּכן ; ְְִִֵֶַַָָָָָָָָָהּדבר

רּבנּו אֹו6ּכמ ׁשה חכם אֹו ּכירבעם, רׁשע [`]אֹו ְְְֵֶַָָָָָָָ
וכן ׁשֹוע; אֹו ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו ְְְִִֵַַַַָָָָסכל ,

הּדעֹות. ּכל ְֵַָָׁשאר 
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
ׁשּבֹודים  ּכמֹו הּמעׂשים, מן למעׂשה  אֹו הּדעֹות, מן  לדעה א ֹו הּמּדע ֹות, מן  למּדע א ֹו ה ּדרכים, מן לדר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּתֹולדּתֹו

ׁשמים  ה ֹוברי  הּטּפׁשים  'הטיבּו13מּלּבם ,'ּכ ּתעׂשה ואל  ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנ ּו מצ ּוה  היה היא – ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לדבר 14ּדרכיכם  א ֹותֹו ּתמ ׁש ּתֹולדּתֹו א ֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי  ּתלכּו ואל  , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה  לכל היה  ּמקֹום ּומה מ ּמּנּו? לזּוז ל ֹו אפׁשר  אֹוׁשאי הר ׁשע מן  פרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ
לּצּדיק  ׂשכר  מׁשּפט 15מ ׁשּלם 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 ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבע ּגּול, ס ֹובב  והּגלּגל למּטה , י ֹורדים והארץ והּמים למעלה , עֹולין והרּוח האׁש להי ֹות הּיֹוצר  ׁשחפץ ּכׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּכמנהגן להיֹות  העֹולם ּבר ּיֹות ׁשאר  לֹו,18וכן מסּורין מעׂשיו וכל ּביד ֹו, רׁשּותֹו האדם  להי ֹות חפץ  ּככה – ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל ע ֹוׂשה  האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא א ּלא ,מ ֹוׁש ולא ּכֹופה לא  ל ֹו יהיה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹולא

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 . ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
‰„¯ÌÈÎ.ד 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

מעש  לשום רע.יטהו או טוב פרטי ה
על  מתולדתו עליו גוזר שאין שאמר ומה

משנה  לחם

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
.˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ „Ú Ï‡‰ ‰È‰ ÂÏÈ‡ כתובות] מקומות בכמה שאמרו מה בכלל זה גם

הקדמות  כן גם וצריך המקרים מכלל שהם פחים מצנים  חוץ שמים בידי הכל וש"נ] ל.

ויפה: צח ובלשון הענין הפליג ז"ל והוא רחב לב הנסתרות הסודות וידיעת

.ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „Ú ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÎ Â˙Â‡ ÔÈ„ ÍÎÈÙÏ קמא ופרק דר"ה קמא פרק

במדרשות: ומקצתו דחגיגה

:˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘‰Ê ‚‰ ‡Ï Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:Ï"ÎÚ ‰Â˘ ÂÈ‡ ‰Ê ÏÎÂ 'ÂÎÂ ¯·ÁÓ‰ רבינו שחושד ז"ל הראב"ד כי אומר ואני

אם  אבל דבריו רואה איני בנסתרות יותר יודע ואינו לבו כל בפשט במגלה ז"ל משה

בידיעת  כי מלות בשתי (ה"י) התורה דיסודי שני פרק שאמר מה אלא ימיו כל גילה לא

עד  מקובל לכל בירר יפה ומנה ונכונה גמורה ותשובה כל חסר לא הכל ידע עצמו

בעשר  הקדמות שצריך אלא המקלות על אשר הלבן מחשוף וכללות פרטים סוף אין

אשר  עם פלך, ובכל בשערים נודע ז"ל הראב"ד והן ומזמה. בחכמה חתומות קדושות

זה  כל ואמר תאוה, בשהוא בגזרה השיב השיגו ואחר המלך, בהיכל לעמוד בהם כח

בפשטים  הקדים התורה בפירוש נהג כן ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם שוה. איננו

באלה  נהג ז"ל ר"מ וגם האמת, דרך על למשכילים רמז ולבסוף להמון ופרטים

מאמר  מביא ולבסוף וחכמתו וסברתו קבלתו לבאר החכמים מנהג העמוקים הפרקים

למענהו. ה' פעל כל גבורתו מגן נמשח שם כי חן ליודעים לרמוז ז"ל לרבותינו קצר

דיו  בכידון נטה ז"ל ור"מ ורחבה. טובה וכ"ש התשובה חצי החכם שאלת ולדעתי

יכפר  והאלהים עד, לעולמי יחכם והחכם יבין והמבין כנדון. להיות הדין מן לבא

בעד:

ב.4 קכא, תז"ח נדה 5ראה

ב. רפכ"ה.6טז, תדא"ר

(דפוס  רפ"ז תדא"ר ראה

פ"ו). – ג,7ווינא איכה

ועיין 8לח. לט . ג, שם

פסיקתא  מ. פ"ג, איכ"ר

לא. פ' שם,9רבתי איכה

טו.10מ. ל, ראה 11נצבים

כו. כו.12יא, ה, ואתחנן

א. ה, ע"ז ע"פ 13ועיין

יג. מז, ירמי'14ישעי' עפ"י

טו. קכא,15לה, תז"ח ראה

כה.16ב. יח, וירא

ו.17 קלה, עיין 18תהלים

ב. נד, תוספתא 19ע"ז עיין

יא. פ"א, מלאכי 20קידושין

"לכם" התיבה (ושם ט. א,

ג, קה"ר עפ"י והוא ליתא,

ג.21ט). סו, ישעי'

היד  מקורות

רמג 

Ú„ÈÏ ÁÎ Â· ÔÈ‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ ‰
·˙Î :'ÂÎÂ ‰''·˜‰ Ú„È ÍÈ‡ הראב''ד

זה  וכל וכו'. המחבר זה נהג לא א''א
נתכוון  שרבינו וי''ל עכ''ל. שוה איננו
זו  קושיא בעיניו יקשה אדם זה אי שאם
דברים  לפניו הציע ולכן דעתו יתבלבל
שאלה  מטבע שאין וידע שישוב כדי אלו
כח  בנו שאין כאמור אלא ליישבה זו
כל  הוא ברוך הקדוש ידע היאך לידע

וכו': ומעשיהם הברואים

משנה  כסף

יביא א ּלה ּכל על ּכי ודע, . . .ּבילדּות[a] ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ּבּמׁשּפט" ּכח 22האלהים  ּביד ׁשּיׁש ּדע ּכלֹומר, – ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד ׁשּמא ]כז [‰.לעׂשֹות, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
ה ּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש והלא מה 23י ֹודע ּתאמר: ּכל  ֲֵַַַַַָָָֹֹ

רׁשע  א ֹו צ ּדיק ׁשּזה ידע  ׁשּיהיה ! קדם ,24ּׁשּיהיה ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אפׁשר  אי צּדיק , יהיה ׁשהּוא ידע אם ידע? לא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאֹו
צּדיק  ׁשּיהיה ׁשּידע  ּתאמר ואם  צּדיק! יהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

ּברי ֹו. על הּדבר  ידע  לא  הרי  רׁשע , ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואפׁשר
מארץ ]כח [ "ארּכה  זֹו ׁשאלה ׁשּתׁשּובת ים"ּדע , מּני  ּורחבה רמים 25מ ּדּה, והררים ּגדֹולים עּקרים  וכ ּמה , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

אֹומר . ׁשאני זה ּבדבר  ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתל ּויים
ׁשני ּבפרק  ּבארנּו ׁשהּקדֹוׁש26ּכבר  הּתֹורה , יס ֹודי  ּכבנימהלכֹות מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה י ֹודע  אינ ֹו ה ּוא ּבר ּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  ּדבר  להּׂשיג  יכֹולה אדם  ׁשל ּדעּתֹו ואין  אחד; – ודע ּתֹו ׁשמֹו  יתּבר ה ּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם
וחי " האדם , יראני לא "ּכי ׁשּנאמר : הּבֹורא, אמ ּתת ולמצא  להּׂשיג  ּבאדם ּכח  ׁשאין ּוכׁשם  ּבריֹו. ּכ27על – ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

להּׂשיג ּבאדם  ּכח ולא 28אין מחׁשב ֹותיכם , מחׁשבֹותי לא "ּכי א ֹומר : ׁשה ּנביא הּוא ּבֹורא. ׁשל  ּדעּתֹו ולמצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
קנ''ו.) (שבת אמרו דחז''ל אע''ג כך,
גבר  להוי בצדק דאיתיליד מאן האי
אבל  קצת. נטייה לו שיהיה ר''ל צדקן
דבר  שם שאין הוא ז''ל רבינו מ''ש
תולדתו  או לקמן שכתב וכמו מכריחו
לו  אפשר שאי דבר לאותו אותו תמשוך
בענין  רבינו שתירץ ומה ממנו. לזוז
ז''ל  הראב''ד בהשגת וכן מבואר הידיעה

להאריך: צורך ואין מבואר

משנה  לחם

[a]:טוב יצר דברי ואילך מכאן הרע יצר דברי ע"כ ב] [ס"ג אשה במה בפרק כדאמרינן

מיימוניות  הגהות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Ì„Â˜ ‰È‰È˘ ‰Ó ÏÎ Ú„ÂÈ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘" .ÊÎ
.'ÂÎ ‰È‰È˘

àù úáåùú"ù áúë êùîäáåéðî äáçøå äãî õøàî äëåøà åæ äì
çë åðá ïéà åéøåá ìò äæ øáã âéùäì äìåëé íãà ìù åúòã ïéàå ...íé

."'åë íéùòîäå íéàåøáä ìë ä"á÷ä òãé êàéä òãéì
âäðî øáçîä äæ âäð àì"ù ã"áàøä úéùå÷ :à äù÷ äøåàëìå

."'åë..àéùå÷á øáãä çéðäå ...íéîëçä
íéùøôîá úøàåáîå äèåùô åæ àéùå÷ì äáåùúä éøä :á עבíâù

à êôéäì àìå äùòîäî úááåñî äòéãéä ä"á÷ä ìöàïåéëî àì
äúéä øáë 'úé åéáâì ,àìéîî ãçàë ãéúòå äååä øáò 'úé åìöàù
áúë òåãî ë"àå ,äøéçáä úììåù åúòéãéù àì ìáà äøéçáä

àù úáåùúù.'åë òãéì çë åðá ïéà åæ äì
àåä øáãäî úááåñî äòéãéäù ì"ðä ììëä :äæá øåàéáä øîåì ùéå
,ìëùä éøãâá åîöò íöîö ä"á÷äù øçà úëééùå ìëùä éøãâ éô ìò

à øáãäî úááåñîù ììâá äðéà åúòéãé éøä íåöîöä íãå÷ ìáààì
ì"ðä íéùøôîäù ì"é æ"ôòå .åîöò òãåéù ãöî øáãä òãåéù ïåéëî
ïàë í"áîøä áúëù äî ìáà íåöîöä øçàù äòéãéá åøáã íöåøéúá
éðôìù äòéãéä ïéðòá øáãî 'åë äãî õøàî äëåøà äæ øáã úáåùúù
øáã àåä ,åîöò òãåéù ãöî øáãä òãåé ä"á÷äù äæ ïéðòå íåöîöä

.åéøåá ìò âéùäì äìåëé íãà ìù åúòã ïéàù
.áî ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

ÈÓ ‰·Á¯Â ‰„Ó ı¯‡Ó ‰ÎÂ¯‡ ÂÊ ‰Ï‡˘ ˙·Â˘˙˘ Ú„" .ÁÎ
."'ÂÎ ÌÈ

àùù ùéäòéãé àéäù äìòîì äòéãéä ìò øîåì øùôà íàä åì
í"áîøä áúëù êøã ìò úéììë עגíåãáòå" úøéæâù íééøöîì òâåðá

'éäå íòä úåììë ìò íà éë íééèøô íééøöî ìò äúéä àì "íúåà åðòå
åáòî èîúùäì íéøöîäî à"åàë ãéá.é"ðáá äã

,íéáåúëä êôéä àåä éë ïë øîåì øùôà éàù øáãä úáåùúå
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רמב 

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

משנה  כסף

ּדבר  ורב ּבמחׁשב ּת האּמֹות טּפׁשי ׁשאֹומרים זה  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ
על  ּגֹוזר  ה ּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש יׂשראל, ּבני  ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּגלמי 

ּברּיתֹו מ ּתחּלת  רׁשע 4האדם  אֹו צּדיק אין5להי ֹות . ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
צּדיק  להיֹות  ראּוי  ואדם אדם ּכל אּלא ּכן ; ְְִִֵֶַַָָָָָָָָָהּדבר

רּבנּו אֹו6ּכמ ׁשה חכם אֹו ּכירבעם, רׁשע [`]אֹו ְְְֵֶַָָָָָָָ
וכן ׁשֹוע; אֹו ּכילי אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו ְְְִִֵַַַַָָָָסכל ,

הּדעֹות. ּכל ְֵַָָׁשאר 
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
ׁשּבֹודים  ּכמֹו הּמעׂשים, מן למעׂשה  אֹו הּדעֹות, מן  לדעה א ֹו הּמּדע ֹות, מן  למּדע א ֹו ה ּדרכים, מן לדר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָּתֹולדּתֹו

ׁשמים  ה ֹוברי  הּטּפׁשים  'הטיבּו13מּלּבם ,'ּכ ּתעׂשה ואל  ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנ ּו מצ ּוה  היה היא – ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לדבר 14ּדרכיכם  א ֹותֹו ּתמ ׁש ּתֹולדּתֹו א ֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי  ּתלכּו ואל  , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

נ מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה  לכל היה  ּמקֹום ּומה מ ּמּנּו? לזּוז ל ֹו אפׁשר  אֹוׁשאי הר ׁשע מן  פרע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ
לּצּדיק  ׂשכר  מׁשּפט 15מ ׁשּלם 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 ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבע ּגּול, ס ֹובב  והּגלּגל למּטה , י ֹורדים והארץ והּמים למעלה , עֹולין והרּוח האׁש להי ֹות הּיֹוצר  ׁשחפץ ּכׁשם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּכמנהגן להיֹות  העֹולם ּבר ּיֹות ׁשאר  לֹו,18וכן מסּורין מעׂשיו וכל ּביד ֹו, רׁשּותֹו האדם  להי ֹות חפץ  ּככה – ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָָָָ
לעׂשֹות. יכֹול ׁשהאדם ּכל ע ֹוׂשה  האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא א ּלא ,מ ֹוׁש ולא ּכֹופה לא  ל ֹו יהיה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹולא

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 . ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
‰„¯ÌÈÎ.ד 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

מעש  לשום רע.יטהו או טוב פרטי ה
על  מתולדתו עליו גוזר שאין שאמר ומה

משנה  לחם

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
.˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ „Ú Ï‡‰ ‰È‰ ÂÏÈ‡ כתובות] מקומות בכמה שאמרו מה בכלל זה גם

הקדמות  כן גם וצריך המקרים מכלל שהם פחים מצנים  חוץ שמים בידי הכל וש"נ] ל.

ויפה: צח ובלשון הענין הפליג ז"ל והוא רחב לב הנסתרות הסודות וידיעת

.ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „Ú ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÎ Â˙Â‡ ÔÈ„ ÍÎÈÙÏ קמא ופרק דר"ה קמא פרק

במדרשות: ומקצתו דחגיגה

:˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘‰Ê ‚‰ ‡Ï Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:Ï"ÎÚ ‰Â˘ ÂÈ‡ ‰Ê ÏÎÂ 'ÂÎÂ ¯·ÁÓ‰ רבינו שחושד ז"ל הראב"ד כי אומר ואני

אם  אבל דבריו רואה איני בנסתרות יותר יודע ואינו לבו כל בפשט במגלה ז"ל משה

בידיעת  כי מלות בשתי (ה"י) התורה דיסודי שני פרק שאמר מה אלא ימיו כל גילה לא

עד  מקובל לכל בירר יפה ומנה ונכונה גמורה ותשובה כל חסר לא הכל ידע עצמו

בעשר  הקדמות שצריך אלא המקלות על אשר הלבן מחשוף וכללות פרטים סוף אין

אשר  עם פלך, ובכל בשערים נודע ז"ל הראב"ד והן ומזמה. בחכמה חתומות קדושות

זה  כל ואמר תאוה, בשהוא בגזרה השיב השיגו ואחר המלך, בהיכל לעמוד בהם כח

בפשטים  הקדים התורה בפירוש נהג כן ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם שוה. איננו

באלה  נהג ז"ל ר"מ וגם האמת, דרך על למשכילים רמז ולבסוף להמון ופרטים

מאמר  מביא ולבסוף וחכמתו וסברתו קבלתו לבאר החכמים מנהג העמוקים הפרקים

למענהו. ה' פעל כל גבורתו מגן נמשח שם כי חן ליודעים לרמוז ז"ל לרבותינו קצר

דיו  בכידון נטה ז"ל ור"מ ורחבה. טובה וכ"ש התשובה חצי החכם שאלת ולדעתי

יכפר  והאלהים עד, לעולמי יחכם והחכם יבין והמבין כנדון. להיות הדין מן לבא

בעד:

ב.4 קכא, תז"ח נדה 5ראה

ב. רפכ"ה.6טז, תדא"ר

(דפוס  רפ"ז תדא"ר ראה

פ"ו). – ג,7ווינא איכה

ועיין 8לח. לט . ג, שם

פסיקתא  מ. פ"ג, איכ"ר

לא. פ' שם,9רבתי איכה

טו.10מ. ל, ראה 11נצבים

כו. כו.12יא, ה, ואתחנן

א. ה, ע"ז ע"פ 13ועיין

יג. מז, ירמי'14ישעי' עפ"י

טו. קכא,15לה, תז"ח ראה

כה.16ב. יח, וירא

ו.17 קלה, עיין 18תהלים

ב. נד, תוספתא 19ע"ז עיין

יא. פ"א, מלאכי 20קידושין

"לכם" התיבה (ושם ט. א,

ג, קה"ר עפ"י והוא ליתא,

ג.21ט). סו, ישעי'

היד  מקורות

רמג 

Ú„ÈÏ ÁÎ Â· ÔÈ‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ ‰
·˙Î :'ÂÎÂ ‰''·˜‰ Ú„È ÍÈ‡ הראב''ד

זה  וכל וכו'. המחבר זה נהג לא א''א
נתכוון  שרבינו וי''ל עכ''ל. שוה איננו
זו  קושיא בעיניו יקשה אדם זה אי שאם
דברים  לפניו הציע ולכן דעתו יתבלבל
שאלה  מטבע שאין וידע שישוב כדי אלו
כח  בנו שאין כאמור אלא ליישבה זו
כל  הוא ברוך הקדוש ידע היאך לידע

וכו': ומעשיהם הברואים

משנה  כסף

יביא א ּלה ּכל על ּכי ודע, . . .ּבילדּות[a] ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
ּבּמׁשּפט" ּכח 22האלהים  ּביד ׁשּיׁש ּדע ּכלֹומר, – ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד ׁשּמא ]כז [‰.לעׂשֹות, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
ה ּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש והלא מה 23י ֹודע ּתאמר: ּכל  ֲֵַַַַַָָָֹֹ

רׁשע  א ֹו צ ּדיק ׁשּזה ידע  ׁשּיהיה ! קדם ,24ּׁשּיהיה ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אפׁשר  אי צּדיק , יהיה ׁשהּוא ידע אם ידע? לא ְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאֹו
צּדיק  ׁשּיהיה ׁשּידע  ּתאמר ואם  צּדיק! יהיה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּלא

ּברי ֹו. על הּדבר  ידע  לא  הרי  רׁשע , ׁשּיהיה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואפׁשר
מארץ ]כח [ "ארּכה  זֹו ׁשאלה ׁשּתׁשּובת ים"ּדע , מּני  ּורחבה רמים 25מ ּדּה, והררים ּגדֹולים עּקרים  וכ ּמה , ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

אֹומר . ׁשאני זה ּבדבר  ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ּבּה; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתל ּויים
ׁשני ּבפרק  ּבארנּו ׁשהּקדֹוׁש26ּכבר  הּתֹורה , יס ֹודי  ּכבנימהלכֹות מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה י ֹודע  אינ ֹו ה ּוא ּבר ּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

זה  ּדבר  להּׂשיג  יכֹולה אדם  ׁשל ּדעּתֹו ואין  אחד; – ודע ּתֹו ׁשמֹו  יתּבר ה ּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ׁשהן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם
וחי " האדם , יראני לא "ּכי ׁשּנאמר : הּבֹורא, אמ ּתת ולמצא  להּׂשיג  ּבאדם ּכח  ׁשאין ּוכׁשם  ּבריֹו. ּכ27על – ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

להּׂשיג ּבאדם  ּכח ולא 28אין מחׁשב ֹותיכם , מחׁשבֹותי לא "ּכי א ֹומר : ׁשה ּנביא הּוא ּבֹורא. ׁשל  ּדעּתֹו ולמצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
קנ''ו.) (שבת אמרו דחז''ל אע''ג כך,
גבר  להוי בצדק דאיתיליד מאן האי
אבל  קצת. נטייה לו שיהיה ר''ל צדקן
דבר  שם שאין הוא ז''ל רבינו מ''ש
תולדתו  או לקמן שכתב וכמו מכריחו
לו  אפשר שאי דבר לאותו אותו תמשוך
בענין  רבינו שתירץ ומה ממנו. לזוז
ז''ל  הראב''ד בהשגת וכן מבואר הידיעה

להאריך: צורך ואין מבואר

משנה  לחם

[a]:טוב יצר דברי ואילך מכאן הרע יצר דברי ע"כ ב] [ס"ג אשה במה בפרק כדאמרינן

מיימוניות  הגהות

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Ì„Â˜ ‰È‰È˘ ‰Ó ÏÎ Ú„ÂÈ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘" .ÊÎ
.'ÂÎ ‰È‰È˘

àù úáåùú"ù áúë êùîäáåéðî äáçøå äãî õøàî äëåøà åæ äì
çë åðá ïéà åéøåá ìò äæ øáã âéùäì äìåëé íãà ìù åúòã ïéàå ...íé

."'åë íéùòîäå íéàåøáä ìë ä"á÷ä òãé êàéä òãéì
âäðî øáçîä äæ âäð àì"ù ã"áàøä úéùå÷ :à äù÷ äøåàëìå

."'åë..àéùå÷á øáãä çéðäå ...íéîëçä
íéùøôîá úøàåáîå äèåùô åæ àéùå÷ì äáåùúä éøä :á עבíâù

à êôéäì àìå äùòîäî úááåñî äòéãéä ä"á÷ä ìöàïåéëî àì
äúéä øáë 'úé åéáâì ,àìéîî ãçàë ãéúòå äååä øáò 'úé åìöàù
áúë òåãî ë"àå ,äøéçáä úììåù åúòéãéù àì ìáà äøéçáä

àù úáåùúù.'åë òãéì çë åðá ïéà åæ äì
àåä øáãäî úááåñî äòéãéäù ì"ðä ììëä :äæá øåàéáä øîåì ùéå
,ìëùä éøãâá åîöò íöîö ä"á÷äù øçà úëééùå ìëùä éøãâ éô ìò

à øáãäî úááåñîù ììâá äðéà åúòéãé éøä íåöîöä íãå÷ ìáààì
ì"ðä íéùøôîäù ì"é æ"ôòå .åîöò òãåéù ãöî øáãä òãåéù ïåéëî
ïàë í"áîøä áúëù äî ìáà íåöîöä øçàù äòéãéá åøáã íöåøéúá
éðôìù äòéãéä ïéðòá øáãî 'åë äãî õøàî äëåøà äæ øáã úáåùúù
øáã àåä ,åîöò òãåéù ãöî øáãä òãåé ä"á÷äù äæ ïéðòå íåöîöä

.åéøåá ìò âéùäì äìåëé íãà ìù åúòã ïéàù
.áî ïîéñ òãî øôñ úåëìî ïéé

ÈÓ ‰·Á¯Â ‰„Ó ı¯‡Ó ‰ÎÂ¯‡ ÂÊ ‰Ï‡˘ ˙·Â˘˙˘ Ú„" .ÁÎ
."'ÂÎ ÌÈ

àùù ùéäòéãé àéäù äìòîì äòéãéä ìò øîåì øùôà íàä åì
í"áîøä áúëù êøã ìò úéììë עגíåãáòå" úøéæâù íééøöîì òâåðá

'éäå íòä úåììë ìò íà éë íééèøô íééøöî ìò äúéä àì "íúåà åðòå
åáòî èîúùäì íéøöîäî à"åàë ãéá.é"ðáá äã

,íéáåúëä êôéä àåä éë ïë øîåì øùôà éàù øáãä úáåùúå
ø"÷éå äàøå .'åëå ì"æøîàîøåã 'åë äùîì ä"á÷ä åäàøä" :æ å"ëô

ììëå ,âøäù íéðäëä 'åëå ìåàù åäàøäå ,åéàéáðå øåã øåã åéðìæâå øåã
óåñ ãò èéáîå äôåö êéðôì òåãéå éåìâ ìëä :øëåæ äúà úëøáá åììë

.úåøåãä ìë
àù ãåòåéðééðòî õåç ,ìëá àéä äòéãéäù øîåì øùôà íàä :åì

.äìòîì äòéãéá íðéà ë"åîëå íéîù éãéá íðéàù íéîù úàøé
óà úéèøô äòéãé äðùé ö"îåú éðééðòá íâù ïáåî ì"ðä éô ìò äðä

.úéùôç äøéçá íäá ùéù
àùì òâåðáà åðéà úéùôç äøéçáä ïéðòù øîåì øùôà íàä äìàì

.íãå÷ äìòîìî åòá÷ðù åéùòîá íãàä çøëåî úåàéöîá ìáà ïåéîã
ãåîò àåäå àåä ìåãâ ø÷éò" úéùôç äøéçáä ïéðò éë ,ïë øîåì å"ç

"äåöîäå äøåúä עדäæéàáå äìåë äøåúä ìëì 'éä íå÷î äî äæ àìåìå
ìë èôåùä" ÷éãöì øëù íìùî åà òùøä ïî òøôð èôùî äæéàáå ïéã

."èôùî äùòé àì õøàä
ïéá àéäù úéúéîàä äøéçáä úåøùôà ùé íãàì ÷ø ,øúåé ÷îåòáå
ïçìåù åéðôì ùéù áòøá òååâä íãà àîâåãìå íéìå÷ù íéøáã éðù
êéìùäì åà åðåáòø èé÷ùäì ìåëéå ùàá øòåá ïùáëå êìî éðãòî êåøò
.äììâá ùðåòå øëù ìá÷ì ìåëéù úéúîà äøéçá åæ ïéà ùàì åîöò
åà ,òåáèìå øäðá äîöò êéìùäì äìåëéä äîäá :úôñåð àîâåã
íéé÷ì äúåà çéøëî äòáè éë úéúîà äøéçá åæ ïéà äãùá úåòøì
íãé÷ôú úà úåðùì íúìåëéá ïéàù íéàøáðä ìëá àåä êëå äîöò

ììë עהúìåëéäå úåùøä åì äðúéðù íãàä àåä ììëä ïî àöåé .
éî ïéàå ãåàî äåáâ íãàä ùøåùù éðôî å"ç àøåáä ïåöø úåøîäì

.åãé ìò áëòîù
àùì òâåðáïéðò äðä äæ úà äæ íéøúåñ äøéçáå äòéãé íàä äì

÷åøæéù íãà àîâåãìå íãàä úøéçá úà øúåñ åðéà äìòîì äòéãéä
ïéà ïáàìù ïåéë àåä ,øáã ìù åôåñá õøàì ìåôéúù òãåéå øéååàì ïáà
úåàãååá ÷øåæä òãåé ïëìå øéååàá úåäùì åà õøàì ìåôéì íà äøéçá
ìåëé ÷øåæä 'éä àì äøéçá ïáàì äúéä åìéà ìáà ,õøàì ìåôéúù

.åàì íà õøàì ìåôéú íà úòãì
äö÷á àöîðä ïåòîùì òâåðá úåãéúò òãåéä ïáåàø ,úôñåð àîâåã
ïåòîù ìù åúøéçá ìò äòéôùî åúòéãé ïéàù éàãååá íìåòä ìù øçà

.êôéäì àìå äøéçáäî úòôùåî äòéãéä àáøãàå
.365 ãåîò 'æ ÷ìç úåçéù éèå÷ì

סג,22 שבת ט. יא, קהלת
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פקל"ט. טוב שוחר מדרש

היד  מקורות

.áòàåîù ùøãîúëñî ìò ì
í"øä íùá â"ô úåáà

àè"åéúá àáåä) åðéùåîì
.(íù.âòóåñ äáåùú 'ìä

.'å ÷øô.ãòäáåùú úåëìä
äðåîù ë"â äàøå ã"ä ä"ô

.ç"ô íé÷øô.äòàéðú äàø
.è"ìôøå ã"ëô

הפרדס  מקורות



רמד 

ּדרכי " *וכיון29ּדרכיכם  . ְְְֵֵֶַָָָ
לידע  ּכח ּבנּו אין  הּוא, ֵֵֵֶַַָֹׁשּכן 
ה ּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ידע ֵֵַַַָָהיא

וה ּמעׂשים. ה ּברּואים ְְֲִִַַַָּכל 
נדע ספק,[b]אבל ּבלא  ְֲֵֵַָָֹ

האדם; ּביד  האדם ְֲֵֶַַָָָָָָׁשּמעׂשה
ה ּוא  ּבר ּו ה ּקדֹוׁש ְֵַָָואין 
לא  עליו ּגֹוזר ולא ְְֵָָֹֹמֹוׁשכֹו,
ׁשּלא  ולא ּכ ְֲֶַָֹֹלעׂשֹות 
ק ּבלת  מ ּפני ולא .ּכ ְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות
זה, ּדבר נדע  ּבלבד ְִֵֶַַַָָָה ּדת
מּדברי ּבר ּור ֹות ּבראיֹות  ְְְִִִֵֶָָא ּלא

זה  ּומּפני נאמר החכמה. ְְֱִֵֶֶַַָָ
האדם  את  ׁשּדנין  ְִֶֶַָָָָָּבּנבּואה,
מע ׂשיו, ּכפי מעׂשיו  ּכל ְֲֲִַַַָָָעל
העּקר  וזה  רע. ואם טֹוב  ְְִִִֶַָָאם
ּתלּויין הּנב ּואה  ּדברי ְְְִִֵֶַָָׁשּכל

ּבֹו.

å ÷øt¤¤54 שיעור
ליום  אחד פרק

ׁ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: ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליׂשראל ]כט [– והרע ּתחּלה מעצמ ֹו ׁשחטא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלפי

Â ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
íéùòîäå . . ïåéëå נהג לא א"א
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בשאלות  החל והוא להשלימו
בקושיא  הדבר והניח קושיות
לו  היה וטוב לאמונה והחזירו
בתמימות  הדבר להניח
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רמה 

ל ֹו" נתחּכמה  "הבה ׁשּנאמר : ּבארצֹו, נתן15הּגרים , ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָ
מּמּנּו ׁשּנפרעין  עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע ]ל [.16ה ּדין  ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
לּבֹו. את הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש חּזק ְִִִֵֶַָָָלפיכ

'ׁ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
וה ּוא  אֹותן . ורֹודף  להן  מתאּוה והּצדק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה
ּכלֹומר: – אֹותֹו' מסּיעין  ל ּטהר, 'ּבא  חכמים : ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשאמר ּו

ה ּדבר  על נעזר עצמֹו .27ימצא ְְֱִֶַַַָָָָ
ּכת ּוב ]לב []לא [* ֲַָֹוהלא

ועּנּו "ועבדּום ְֲִַַָָּבּתֹורה:

Â ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

úâùäã"áàøä
äæä . . àìäå הם אלה א"א

מתובלים  שאינן דברים אריכות

.'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
אחר  תירוץ לתרץ יכולים אנו זה תירוץ מלבד כלומר לזה שכיון אפשר וכו' לידע
מבוארים  הם כלן בהשגות ז''ל הראב''ד ודברי למעלה, שתירץ התירוץ והוא

ביאור: צריכין ואינם

משנה  לחם
.'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

משנה  כסף

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"'ÂÎ Â·Ï ˙‡ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˜ÊÈÁ ÍÎÈÙÏ" .Ï

ìò øæåâ ì¯àä 'éä åìéà" ã"ä ä"ôá áúëù äîî äøåàëì äù÷å
äæéàáå ïéã äæéàá ë"àå "'åë òøôð èôùî äæéàáå ïéã äæéàá 'åë íãàä

.åáì äù÷éù åéìò øæâð àìäå äòøôî òøôð èôùî
ïéãä êøã ìò àåäù øîåì ùé ùðåòì òâåðá עחäòéùôá åúìéçú"ã

àá åôåñåàì øåèô ñðåàá åôåñå äòéùôá åúìéçú ã"îì íâå "áééç ñðå
íééåðîä 'åëå íéðòðëäå ïåçéñ ïëå) äòøôî òøôðù äîî åéìò äù÷åé
ñðàðù äîù ã"åãðá éðàùã ì"é éë (íù å"ô äáåùú 'ìä í"áîøá
åîöò øåèôì à"àå ,äìéçúáù åúòéùô úîçî àá åîöò äæ ë"çà

.ñðåà úðòèá עט

.37 'òä 64 ãåîò 'å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

Ì˜Â ·Â˙ÎÂ ...Ì˙‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â" .‡Ï
Ï‡¯˘È ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰Ê‰ ÌÚ‰

"Ì‰Ó Ú¯Ù ‰ÓÏÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ

à íé÷åñôî äù÷äù øîåì ùéæ"ðôì áúë éøäù ,à÷ååã åì פéàùï
ä"á÷ä (úòéãé) ïéà"ù äîù åðúòéãéë åúòéãé ïéà éë úçøëî åúòéãé
ìáà ,øåáéãá äàá äðéà äòéãéäùë à÷ååã àåä "åéìò øæåâ àìå åëùåî

áòå"ìù åøåáéã åäæù Y "'åâ äðæå äæä íòä í÷å" ïëå "íúà åðòå íåã

ïàëî ,ïëìå "øæâ éøä" í"áîøä ïåùìáå íãàä úà çéøëî æ"ä ,ä"á÷ä
.äéùå÷ä à÷ååã

à" ÷åñôä ìò ùîåçá é"ùø ùøéôù äî ïáåé äæ éô ìòåíäøáà é÷ì
àå êéáà"÷çöé é÷ì פאíäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééî ä"á÷ä ïéà"

åìéàë åéðéòá íééúñðå ìéàåä" ÷çöé ìáà "ø"äöéä ïúåà äòèé àìù
ä"á÷äù óàå ."åðîî ÷ñô ø"äöéå úéáä êåúì æåðâ äéäù éôì úî àåä
åðéà æ"ëá "'åë ÷éãö äéäé äæù òãåé äéäéù íãå÷å äéäéù äî ìë òãåé

íäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééîøåáéãáà" øîåì)éë ("éðåìô é÷ì
íãàä úà äçéøëî (øåáéãá) éåìéâá äàá äìòîìù äòéãéä øùàë

øîà÷ àì òùøå ÷éãö ïéðòá òåãéëå פב.
.3 äøòä 132 ãåîò ä"ç úåçéù éèå÷ì

Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â" .·Ï פגÏÚ ¯Ê‚ È¯‰
."'ÂÎ Ú¯ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÈ¯ˆÓ‰

à éøçà äðæå äæä íòä í÷å" áåúëäî úåù÷äì óéñåîåøëð éäåì
"õøàä פדíééøöîäå íéðåæä ïúåàî ãçàå ãçà ìë ìò øæâ àìù õøúîå

àíééøöîá ïëå ãáåò äéä àì ãåáòì àìù äöø åìéà ãçàå ãçà ìë àì
àøùé úà ãáòùì àìù íäî ãçà ìë äéä ìåëé.ì

ìáàúéðæ äîì íéðåæì àøåáä øîàé" íàù áúëå åéìò âùéä ã"áàøä
íéðåæä åì åøîàé "éúøæâ êéìòù øîàúù éãë íùá êéúøëæä àì éðàå
."êúøéæâ äîéé÷úð àì äðä åðæ àìù ïúåà ìò êúøéæâ äìç éî ìòå

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.

יומא 27ה"ו. א. קד, שבת

ב. לח,

היד  מקורות

.çòí"áîø .à ,áî î"á
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.ã"ä à"ô úåøéëù 'ìä
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(é"ä â"ô úåøéëù 'ìä í"áîø
äùòîäùë à÷ååã åðééä
úîçî àá ñðåàá òøéàù
,ã"åãðá ë"àùî .åúòéùô
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äæì íøâ åîöò àåäù ïåéëî
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.àô.âé ,çë úéùàøá
.áô.â ,âé úåãìåú ç"åú äàø

.î"ëáå êìéàå.âôêì êì
.âé ,åè.ãô.æè ,àì íéøáã

הפרדס  מקורות



רמד 

ּדרכי " *וכיון29ּדרכיכם  . ְְְֵֵֶַָָָ
לידע  ּכח ּבנּו אין  הּוא, ֵֵֵֶַַָֹׁשּכן 
ה ּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש ידע ֵֵַַַָָהיא

וה ּמעׂשים. ה ּברּואים ְְֲִִַַַָּכל 
נדע ספק,[b]אבל ּבלא  ְֲֵֵַָָֹ

האדם; ּביד  האדם ְֲֵֶַַָָָָָָׁשּמעׂשה
ה ּוא  ּבר ּו ה ּקדֹוׁש ְֵַָָואין 
לא  עליו ּגֹוזר ולא ְְֵָָֹֹמֹוׁשכֹו,
ׁשּלא  ולא ּכ ְֲֶַָֹֹלעׂשֹות 
ק ּבלת  מ ּפני ולא .ּכ ְְֲִֵַַַָָֹלעׂשֹות
זה, ּדבר נדע  ּבלבד ְִֵֶַַַָָָה ּדת
מּדברי ּבר ּור ֹות ּבראיֹות  ְְְִִִֵֶָָא ּלא

זה  ּומּפני נאמר החכמה. ְְֱִֵֶֶַַָָ
האדם  את  ׁשּדנין  ְִֶֶַָָָָָּבּנבּואה,
מע ׂשיו, ּכפי מעׂשיו  ּכל ְֲֲִַַַָָָעל
העּקר  וזה  רע. ואם טֹוב  ְְִִִֶַָָאם
ּתלּויין הּנב ּואה  ּדברי ְְְִִֵֶַָָׁשּכל

ּבֹו.

å ÷øt¤¤54 שיעור
ליום  אחד פרק

ׁ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: ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ליׂשראל ]כט [– והרע ּתחּלה מעצמ ֹו ׁשחטא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלפי

Â ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
íéùòîäå . . ïåéëå נהג לא א"א

שאין  החכמים מנהג המחבר זה
ידע  ולא בדבר מתחיל אדם
בשאלות  החל והוא להשלימו
בקושיא  הדבר והניח קושיות
לו  היה וטוב לאמונה והחזירו
בתמימות  הדבר להניח
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים
אחת  שעה ואולי בספק דעתם
ואע"פ  זה, על בלבם הרהור יבא
טוב  זה על נצחת תשובה שאין
תשובה  קצת לו לסמוך הוא
האדם  צדקת היו אם ואומר,
הבורא  בגזירת תלוים ורשעתו
היא  שידיעתו אומרים היינו ית'
קשה  השאלה לנו והיתה גזירתו
זו  הסיר שהבורא ועכשיו מאד
ביד  ומסרה מידו הממשלה
גזירה  ידיעתו אין עצמו האדם
האצטגנינים  כידיעת היא אבל
יהיו  מה אחר מכח שיודעים
שכל  ידוע והדבר זה של דרכיו
מסרו  וגדול קטן האדם מקרה
שנתן  אלא המזלות בכח הבורא
לצאת  מחזיקו להיותו השכל בו
הנתון  הכח והוא המזל מתחת
רע  או טוב להיותו באדם
ורגעיו  המזל כח יודע והבורא
לזה  להוציאו בשכל כח יש אם
אינה  הידיעה וזו לא אם מידו

שוה. איננו זה וכל גזירה,

.'ÂÎÂ ‰·¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ ‡ È˘˘ ˜¯Ù:לזה ביאור צורך ואין מבואר זה כל

משנה  לחם

[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

מיימוניות  הגהות
.'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'

האמת  עיקר וזה עכ"ל. להיות שעתידין דברים הקב"ה יודע היאך לידע בידינו כח שאין אמרנו וכבר אמר הפרק בסוף שהרי זכות לו רואה אינו לבו במגלה ז"ל לר"מ חושד

נסתר: סוד שהוא א"א המכוון ולגלות שותין אנו ומימיו ואתין בגמין בנסתרות מקובל ז"ל הראב"ד רבינו כי וידעתי מוסתר. בלשון כתב ז"ל ור"מ

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

‰ÓÎÁ˙ ‰·‰ ¯Ó‡˘ ...‰ÏÈÁ˙ ÂÓˆÚÓ ‡ËÁ˘ ÈÙÏ" .ËÎ
."‰·Â˘˙ ÂÓÓ ÚÂÓÏ ÔÈ„‰ Ô˙ ÂÏ

íììâáù äòøô ìù åéùòî úøîåç øàúì äöø íà :ïéáäì êéøö
åéòùô úà íéøàúîä íé÷åñôä ïééöì 'éä êéøö äáåùú åðîî äòðîð

àøùé íò éôìë íéøåîçä"'åë åäåëéìùú äøåàéä ãåìéä ïáä ìë" ì עו

÷éãöîä êë ìë øåîç ïéðò åðéà "åì äîëçúð äáä" øîàù äîå 'ãëå
.åðîî äøéçáä úìéèð

àãâðë äãéî" åá åâäðù äòøô ìù ãçåéîä åùðåò øéáñî äæáù ,àì

äù" ïåéë "äãéîòîùà øùà 'ä éî" øîàå "...éãâðë ñéøúäå òéùø
"åìå÷á עזìù ïôåàá äøéçáä åðîî äç÷ìð ,ïëì 'úé åúåàéöîá øôë

"íãà éðá ìò äìéìò àøåð" 'úé àåäù ãöîå ,äòøôì "åì äîëçúð"
íãà ìù åéúåáùçîáå åúøéçáá íâ èìåùä (úåîëçúää ò"åäù)
åá ä÷øæðù äòøä äáùçîäù ùéâøä àìù ãò äøéçáä åðîî äç÷ìð
úéùôçä åúøéçá ãöî àìå äìòîìî "åì äîëçúð äáä" ãöî àéä
úà íâ ïååëîå àöîðù åäàøäù 'ä úåàéöîá åúøéôë ìò ùðåò àåäå

.åúøéçáå åúáùçî
.37 äøòä 63 ãåîò 'å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ח.29 נה, Ù¯˜ישעי'
Â1 ג פי"ג, שמו"ר .עיין

טוב2 שוחר מדרש ראה

פאה 3פל"ו. ירושלמי ראה

ב. לט, קידושין ה"א. פ"א

ב. א עיי 4מ, 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

היד  מקורות

.åòà úåîù.áë ,.æòúåîù
.á ,ä

הפרדס  מקורות

רמה 

ל ֹו" נתחּכמה  "הבה ׁשּנאמר : ּבארצֹו, נתן15הּגרים , ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָ
מּמּנּו ׁשּנפרעין  עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע ]ל [.16ה ּדין  ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
לּבֹו. את הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש חּזק ְִִִֵֶַָָָלפיכ

'ׁ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
וה ּוא  אֹותן . ורֹודף  להן  מתאּוה והּצדק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה
ּכלֹומר: – אֹותֹו' מסּיעין  ל ּטהר, 'ּבא  חכמים : ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשאמר ּו

ה ּדבר  על נעזר עצמֹו .27ימצא ְְֱִֶַַַָָָָ
ּכת ּוב ]לב []לא [* ֲַָֹוהלא

ועּנּו "ועבדּום ְֲִַַָָּבּתֹורה:

Â ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

úâùäã"áàøä
äæä . . àìäå הם אלה א"א

מתובלים  שאינן דברים אריכות

.'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
אחר  תירוץ לתרץ יכולים אנו זה תירוץ מלבד כלומר לזה שכיון אפשר וכו' לידע
מבוארים  הם כלן בהשגות ז''ל הראב''ד ודברי למעלה, שתירץ התירוץ והוא

ביאור: צריכין ואינם

משנה  לחם
.'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

משנה  כסף

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

"'ÂÎ Â·Ï ˙‡ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ˜ÊÈÁ ÍÎÈÙÏ" .Ï

ìò øæåâ ì¯àä 'éä åìéà" ã"ä ä"ôá áúëù äîî äøåàëì äù÷å
äæéàáå ïéã äæéàá ë"àå "'åë òøôð èôùî äæéàáå ïéã äæéàá 'åë íãàä

.åáì äù÷éù åéìò øæâð àìäå äòøôî òøôð èôùî
ïéãä êøã ìò àåäù øîåì ùé ùðåòì òâåðá עחäòéùôá åúìéçú"ã

àá åôåñåàì øåèô ñðåàá åôåñå äòéùôá åúìéçú ã"îì íâå "áééç ñðå
íééåðîä 'åëå íéðòðëäå ïåçéñ ïëå) äòøôî òøôðù äîî åéìò äù÷åé
ñðàðù äîù ã"åãðá éðàùã ì"é éë (íù å"ô äáåùú 'ìä í"áîøá
åîöò øåèôì à"àå ,äìéçúáù åúòéùô úîçî àá åîöò äæ ë"çà

.ñðåà úðòèá עט

.37 'òä 64 ãåîò 'å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

Ì˜Â ·Â˙ÎÂ ...Ì˙‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â" .‡Ï
Ï‡¯˘È ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰Ê‰ ÌÚ‰

"Ì‰Ó Ú¯Ù ‰ÓÏÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ

à íé÷åñôî äù÷äù øîåì ùéæ"ðôì áúë éøäù ,à÷ååã åì פéàùï
ä"á÷ä (úòéãé) ïéà"ù äîù åðúòéãéë åúòéãé ïéà éë úçøëî åúòéãé
ìáà ,øåáéãá äàá äðéà äòéãéäùë à÷ååã àåä "åéìò øæåâ àìå åëùåî

áòå"ìù åøåáéã åäæù Y "'åâ äðæå äæä íòä í÷å" ïëå "íúà åðòå íåã

ïàëî ,ïëìå "øæâ éøä" í"áîøä ïåùìáå íãàä úà çéøëî æ"ä ,ä"á÷ä
.äéùå÷ä à÷ååã

à" ÷åñôä ìò ùîåçá é"ùø ùøéôù äî ïáåé äæ éô ìòåíäøáà é÷ì
àå êéáà"÷çöé é÷ì פאíäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééî ä"á÷ä ïéà"

åìéàë åéðéòá íééúñðå ìéàåä" ÷çöé ìáà "ø"äöéä ïúåà äòèé àìù
ä"á÷äù óàå ."åðîî ÷ñô ø"äöéå úéáä êåúì æåðâ äéäù éôì úî àåä
åðéà æ"ëá "'åë ÷éãö äéäé äæù òãåé äéäéù íãå÷å äéäéù äî ìë òãåé

íäééçá íé÷éãöä ìò åîù ãçééîøåáéãáà" øîåì)éë ("éðåìô é÷ì
íãàä úà äçéøëî (øåáéãá) éåìéâá äàá äìòîìù äòéãéä øùàë

øîà÷ àì òùøå ÷éãö ïéðòá òåãéëå פב.
.3 äøòä 132 ãåîò ä"ç úåçéù éèå÷ì

Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â" .·Ï פגÏÚ ¯Ê‚ È¯‰
."'ÂÎ Ú¯ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÈ¯ˆÓ‰

à éøçà äðæå äæä íòä í÷å" áåúëäî úåù÷äì óéñåîåøëð éäåì
"õøàä פדíééøöîäå íéðåæä ïúåàî ãçàå ãçà ìë ìò øæâ àìù õøúîå

àíééøöîá ïëå ãáåò äéä àì ãåáòì àìù äöø åìéà ãçàå ãçà ìë àì
àøùé úà ãáòùì àìù íäî ãçà ìë äéä ìåëé.ì

ìáàúéðæ äîì íéðåæì àøåáä øîàé" íàù áúëå åéìò âùéä ã"áàøä
íéðåæä åì åøîàé "éúøæâ êéìòù øîàúù éãë íùá êéúøëæä àì éðàå
."êúøéæâ äîéé÷úð àì äðä åðæ àìù ïúåà ìò êúøéæâ äìç éî ìòå

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.

יומא 27ה"ו. א. קד, שבת

ב. לח,

היד  מקורות

.çòí"áîø .à ,áî î"á
.å"èä á"ô ïåîî ÷æð úåëìä
.ã"ä à"ô úåøéëù 'ìä

.èòåúìçú ìëù óàå
àåä ñðåàá åôåñå äòéùôá
úîçî àá ñðåàäùë
àá àìù àëéäå) äòéùôä
øåèô ò"åëì äòéùôä úîçî
.à"òñ ,áî î"á 'ñåú Y
(é"ä â"ô úåøéëù 'ìä í"áîø
äùòîäùë à÷ååã åðééä
úîçî àá ñðåàá òøéàù
,ã"åãðá ë"àùî .åúòéùô
åì ïéàù äî) àôåâ ñðåàäù
.åúòéùô úîçî àåä (äøéçá
,õç ÷øåæä úîâåãá æ"äå
õçä àöéù éøçàìù óàù
ïéà åøéæçäì ìåëé åðéà åãéî
ñðåà íòèî åøèôì êééù
äæì íøâ åîöò àåäù ïåéëî
(.à ,áë ÷"á é"ðî øéòäìå)

.ò"öòå.ô.'ä ÷øô óåñ
.àô.âé ,çë úéùàøá
.áô.â ,âé úåãìåú ç"åú äàø

.î"ëáå êìéàå.âôêì êì
.âé ,åè.ãô.æè ,àì íéøáã

הפרדס  מקורות



רמו 

הרי28אתם" הּמצרים , על ּגזר ְֲִִֵַַַָָֹ
"וקם  וכתּוב : רע; ְְֲַַָָלעׂשֹות 
אלהי אחרי וזנה  הּזה , ְֱֲֵֵֶַַָָָָֹהעם

הארץ" ּגזר ]לג [,29נכר הרי ֲֵֵֶַַָָָ
עבֹודה  לעבד  יׂשראל  ְֲֲִֵַַָָֹעל
לפי מהן? נפרע ולּמה ְְְִִֵֶַָָָָזרה.
ּפל ֹוני איׁש על ּגזר ְִִֶַַָֹׁשּלא
הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְִֶֶֶַַַָה ּידּוע,
מאֹותן ואחד  אחד ּכל  ְֵֶֶֶָָָָָא ּלא
– זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲִֶַָָָָה ּזֹונין 
היה  לא לעבד, רצה לא ֲִַָָָָֹֹֹא ּלּו
הּבֹורא, הֹודיע ֹו ולא  ְִֵֵַֹע ֹובד .
הא  ע ֹולם. ׁשל  מנהג ֹו ְִֶֶָָָָא ּלא
לאֹומר: ּדֹומה? זה ְֵֶֶָָלמה
צּדיקים  ּבהן  יהיה הּזה , ְִִִֶֶֶַַָָָ'העם 
זה  מּפני לא – ְְִִֵֶָֹּורׁשעים'
עליו נגזר  'ּכבר  הרׁשע : ְְִַַָָָָָָֹיאמר 
ׁשהֹודיע  מּפני  ר ׁשע, ְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּיהיה

למׁשה  הּוא ּבר ּו ּבי ׂשראל';הּקדֹוׁש ר ׁשעים ׁשּיהי ּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הארץ" מּקרב אבי ֹון  יחּדל  לא "ּכי  ׁשּנאמר : .30ּכענין ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

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 

æ ÷øt¤¤ יט  55שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

ׁ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' ]לד [.3'ּכׁשאזקין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ
 בגדי יהיּו עת  "ּבכל  ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹהּוא

אּלא ‚..4לבנים" הּתׁשּובה ׁשאין  ּתאמר , ואל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון מעׂשה , ּבהן  ׁשּיׁש ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעברֹות
לחּפׂש צרי הּוא ּכ – מאּלּו ל ׁשּוב אדם  ׁשּצרי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכׁשם 

לֹו ׁשּיׁש רע ֹות ּומן5ּבדעֹות  הּכעס, מן מהן : ולׁשּוב , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ההתל, ּומן ה ּתחרּות, ּומן הּקנאה , ּומן  ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהאיבה ,
הּמאכלֹות, ּומרדיפת והּכב ֹוד , הּממֹון  ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָּומרדיפת 
וא ּלּו ּבתׁשּובה. לחזר   צרי הּכל מן  – ּבהן  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
ׁשּבזמן מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מא ֹותן קׁשים ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹונֹות,

Ê ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

.'ÂÎÂ ÂÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏÂÚÏ · ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù הוא כאילו יראה יום שכל פירשו קנ''ג.) (דף שואל פ' ובשבת מיתתך. לפני אחד יום שוב אבות ממסכת שני פרק
לפני  אחד בתשובה:יום ימיו כל נמצאו מיתתו

משנה  כסף

עוז  מגדל
.ÌÈ·Ï ÂÈ„‚· ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎ ˙Â˘¯Â ÏÈ‡Â‰ שואל ס"פ

קנ"ג): (דף

.ÂÎ¯„ „Ú 'ÂÎ ¯Ó‡˙ Ï‡Â עבירה הרהורי כט.) (יומא שאמרו מה בכלל מפורסם זהו

מעבירה: קשין

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
íäå "íúåà åðòå íåãáòå" øæâ àøåáäù øçà ïôåàá øáãä øéáñîå

øîàðù ïéðòë íäî åòáèå íäî åúéîäå êøôá íäá åãáò פהéðà"
."åáééçúð êëéôì äòøì åøæò íäå èòî éúôö÷

÷"äâàá æ"äãà øåàéá éô ìò øîåì ùé í"áîøä úòãáå פוìëì òâåðá
áééçúî ÷éæîäù äîå "íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò"ù ÷æéðå ÷éæî
íéçåìù äáøä" éë åúøéçá òåø ìò àåä íéîù éðéãáå íãà éðéãá
äáéñ äæá ïéà íéîù úøéæâ äîéé÷úð ÷éæîä úøéçááù ô"òàå ,"íå÷îì
òåø ìò ùðòð ïëìå çéìùä úåéäì çøëåä àì éë ùðåòî åøèôì

.åúøéçá
äúéä äìåëé "íúåà åðòå íåãáòå" úøéæâ éë íéøöîä åùðòð æ"ãòå
.åúøéçá òåø ìò íéøöîäî ãçà ìë ùðòð ïëìå íéøçà éãé ìò òöáúäì

àïåéë ì"ðä øáñää ÷éôñî ïéà íéøöî êìî äòøôì òâåðáù àì
êìî éãé ìò òöáúäì úáééç äúéä "íúåà åðòå íåãáòå" úøéæâù

àøùé úà ãáòùì åîò ìò øåæâéù äðéãîäì פזäøéæâäù óàù ì"öëò ,
à äøéæâä ììâá úàæ äùò àì äòøô éãé ìò òöáúäì äçøëåäàì

åúøéçá òåø ììâá פחäòøô éáâìù àöîðå פטíåãáòå" úøéæâ äòá÷ð
íò øåù÷ åùðåò ìë ë"ôòàå äìéçúëìî åãé ìò òöáúäì "íúåà åðòå

.åúøéçá òåøå åáì úåòùø
.âî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

Ú¯Ù ‰ÓÏÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ Ï‡¯˘È ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰" .‚Ï
."Ì‰Ó

àù õøéú øáë äøåàëìåóàù" 'ä ÷øô äáåùú úåëìäá åæ äì
'åë ÷éãö äéäé äæù òãåé äéäéù íãå÷å äéäéù äî ìë òãåé ä"á÷äù
ä"á÷ä (úòéãé) ïéàå 'åë åðúòéãéë åúòéãé ïéà éë úçøëî åúòéãé ïéàù

."åéìò øæåâ àìå åëùåî
ìáà ä"á÷ä ìù åøåáéãá àá øáãä ïéàùë à÷ååã åäæù øîåì ùéå

ïàë êøöåä ïëìå ïàë í"áîøä ïåùìë "åá øæâ" éøä øåáéãá àá íà
."'åë òåãé ùéà ìò øæâ àìù" øçàä õåøéúì

.3 äøòä 132 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· Â˙ÓÎÁ· ¯ÓÂ‡ ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ˘˘ ‡Â‰ ..." .„Ï
."ÌÈ·Ï ÍÈ„‚·

íâ ìáà ,ì"ðä ÷åñôä àéáä àèçä ìò äáåùúá ïàë øáãîù ïåéë
àéöåäì (äàìéò) äáåùúá åééç ìë úåéäì êéøö àèç àìù éî

àä åùôð úåìòäìåà äáéùäì äúåìâî úé÷ìåéîé ìë) 'éáà úéá ì

לך 28 יג.לך וילך 29טו,

ב. צ, סנהדרין וראה טז. לא,

יא.30 טו, לעיל 31ראה

Êפ"הֿו. ˜¯Ù1 ע"פ

טו. לג, אבות 2ישעי' ראה

א. קנג, שבת מ"י. פ"ב

ד. פט"ו, אבות 3אדר"נ

א. קנג, שבת מ"י. פ"ב

ד. פט"ו, ט,4אדר"נ קהלת

א.5ח. כט, יומא עיין
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.äô.åè ,à äéøëæ.åôñ"ø
.(á ,çì÷) äë.æôïéàå

íéøúáä ïéá úøéæâáù õøúì
äàøå) íéøöî øëæð àì
àìéîáå (íù õ"áòéä úåäâä
éãé ìò íéé÷úéù çøëä ïéà
äòøô) éë íéøöî êìî äòøô
àúìéëî Y äôéëá ìùåî äéä
(ø÷éòå ãåòå .ä ,ãé çìùá
õøàì é"ðá åìâù éøçàì
.äæá çøëåî äéä íéøöî

.çô(ééçáå) ï"áîø íâ äàø
øùàë"ã íù êì êì úùøô
...àéáð éô ìò äøéæâä àöú
åéìò ùé ...äàðùì åúåà âøäå
àèçì àåä éë ùðåòä

."ïååëúð.èôéáâì ë"àùî
äæù íééøöîäî à"åàë
à÷ååã åãé ìò å÷åæéð é"ðáù

.åúøéçá ãöî àåä

הפרדס  מקורות

רמז 

ה ּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבא ּלּו, נׁשקע  ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאדם
מחׁשבֹותיו " און  ואיׁש ּדרּכֹו, ר ׁשע "יעזב .6א ֹומר : ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

מּמעלת „. מרחק  ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה  ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻאל 
ה ּדבר  אין ׁשע ׂשה. והחּטא ֹות הע ֹונֹות  מּפני  ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים ,

ה ּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב  אּלא  ּוכא ּלּו]לה [ּכן! ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
הר ּבה, ׁשּׂשכר ֹו אּלא עֹוד , ולא מעֹולם; חטא ]לו [לא  ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

טעם  טעם יצרֹוׁשהרי וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש ]לז [.7החטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
חכמים: ׁשּבעלי]לט []לח [אמר ּו ּתׁשּובה 'מק ֹום ְְֲֲִֵֶַָָָָ

ּבֹו, לעמד ]מ [עֹומדין  יכֹולין  ּגמ ּורין צּדיקים אין ְְְֲִִִִִֵַַֹ
ּכל ֹומר ,8ּבֹו' חטאּו; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה  מעלתן  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

מהן . יתר  יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני  ּכל ‰.מעֹולם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
הּתׁשּובה  על צּוּו ּכּלן נגאלין,9ה ּנביאים יׂשראל  ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

Ê ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ל''ד:):„ (ברכות עומדין אין פ' אבהו דר' מימרא

משנה  כסף

.Ì‰Ó ¯˙È „Ú ‰·Â˘˙ ÏÚ· ‰Ó„È Ï‡:(ע"ב ל"ד (דף עומדין אין ס"פ

.ÍÈ‰Ï‡ '‰ ·˘Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â „Ú ÌÈ‡È·‰ ÏÎ:(ע"ב פ"ו (דף דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ìë íéùéù ãò 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäúù (æ"äåòá åúéç íééçá

åúîâî"äáåùúá åéîé ìë úåéäì" ì"æçîëå úåöîå äøåúá åöôçå צ.
à àèçä ìò äáåùúá ÷ñåò åðéàù éôì äæ ì"æçî àéáä àì ïëìàì

.åæ äãåáòá ÷åñòì êéøö àèç àìù éî íâù äáåùúä úòåðúá
.238 ãåîò à"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

.‰Ï."'ÂÎ Â¯ˆÈ ˘·ÎÂ ÂÓÓ ˘¯ÙÂ ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰˘"

àèç ïòè íòè àìù äæù éðôî àéä ÷éãöä ìò äáåùú ìòáä úìòî
ìéâø åðéàù úåðåéñðäå íéáöîä ìëá åú÷ãöá ãåîòéù çèáåî åðéà
úåðåéñðá äãéîòì ùåøãä ó÷åúä éåìéâå ìòåô éãéì åìöà àá àìå íäá

à.äì
"åøöé ùáëå åðîî ùøéôå àèç íòè íòè"ù äáåùú ìòáä ë"àùî
ïåùìáå íòô ãåò ìùëé àìå åáù ó÷åúä ìòåôì àáå äìâúî

í"áîøä צא'åë áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòé"íìåòì."
øëùùéå êúàöá ïåìåáæ çîù" ÷åñôä úà íâ øàáì ùé äæ éô ìò

"êìäàá צבàöåé ïåìåáæ"å øéòöä ïåìåáæù óà øëùùéì ïåìåáæ íéã÷äù
íéáùåé íäå øëùùé ìù åéô êåúì ïúåðå øëúùîå úåðéôñá àéî÷øôì

"äøåúá íé÷ñåòå צג"'åë éùéà éðìáæé íòôä" ÷åñôä ìò é"ùøô ãåòå
à åúøéã ø÷éò àäú àì äúòî øåãî úéá ...ìåáæ úéá ïåùì àåäùàì

."åéùð ìë ãâðë íéðá éì ùéù éîò
ìù íúãåáò é"ò ø÷éòá àéä íìåòä úåéîùâá äùåã÷ä úëùîä éë
ù"ùì íìåòä ìù íééîùâ íéðéðòá íé÷ñåòù é"òù íé÷ñòä éìòá
"äøéã" éîùâä äæä íìåòä úà íéùåò 'åë úåöî íäá íéîéé÷îå
.'úé åì äøéã "ìåáæ úéá" äùòð ïåìåáæ úãåáò éãé ìò à÷ååãå ä"á÷ì
úãåáò ìò äìòî äðùé åúãåáòá éë øëùùéì ïåìåáæ íã÷åä ïëìå
äáåùúä éìòá ìù íúìòî êøã ìò ,äèîì äùåã÷ä êéùîîù øëùùé
íúãéîò éãé ìò íìåòä úåéîùâá äùåã÷ä íéëéùîî íä à÷ååãù

.úåðåéñéðá
÷ìç úåçéù éèå÷ì.138 ãåîò 'ì

."'ÂÎ ÌÏÂÚÓ ‡ËÁ ‡Ï ÂÏÈ‡ÎÂ..." .ÂÏ

ïéðòì ÷ø åøáçì ìçåî .à :úåâøã ùåìù åøáçì íãàä úìéçîá
.åì äùòù ìò åáìá äðéè ìë øîåù åðéàå ìçåî .á .åììâá ùðòé àìù
åéðôì áéáçå äöåøî" àåä éøäå åîò ñééôúîå íìù áìá ìçåî .â

."àèçä íãå÷ë
'ä úìéçîá øáãî ïàë ìáàãåò úéìòð äìéçî àéäù äáåùú ìòáì

àë"ù øúåéáù åéìòù àèçì òâåðá ÷ø àì åðééä "íìåòî àèç àì åì
àæ"äãà ïåùì êøã ìò àåäå .äøåö íåùá "íìåòî àèç àì.." àì

.'ä éðôì äøôëä ïéðòì á"ôø ú"äâàá
.141 ãåîò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó.." .ÊÏ
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ

àøîâá øîàð צדàøùé åùò àì"à ìâòä úà ìäô ïåçúô ïúéì àì
èåìùì ìëåé ø"äöéù ä"á÷ä äùòù äî øîåìë "äáåùú éìòáì

àøùéáìåãâ øúåéä éåìéòä ìéáùá àåä ,ìâòä úéùò àèçá íìéôéå ì
àíéøåîâ íé÷éãö åìéôàù íå÷îá ãîåòù äáåùú é"ò íãàä òéâî åéì

.åá ãåîòì íéìåëé íðéà
.29 äøòäå 240 'ò 'è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡" .ÁÏ

àøîâáå צהïéà" áúë ïàë í"áîøá ìáà "ïéãîåò ïéà" àéä àñøéâä
íéøåîâ ïé÷éãöïéìåëé÷éãöä ìò äáåùú ìòáä úìòî éë "ãåîòì

åì åùòð úåðåãæù ïåéë) ÷éãöä ìù ìò åìù úåéåëæä úåîë éåáøá äðéà
à (úåéåëæëúåîéìù ãöî àáä øçà âåñî íäù úåéåëæä úåëéàá àì

íéøåîâ íé÷éãö ïéà" áúë ïëìå äáåùúá äáäàäïéìåëé."åá ãåîòì
.41 äøòäå 186 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡" .ËÏ
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ

äîîã ìå÷á àéä íé÷éãöä úãåáò éë äáéñä øîåì ùé 'ä úãåáòáå
ïî çøåáä íãàë ìåãâ ùòø ìå÷á àéä äáåùúä éìòá úãåáòå ä÷ã
"ä÷ã äîîã ìå÷á"ù äãåáòá äìòî äðùé äøåàëìù óàå .äðëñä
íå÷î ìëî ,úåáùééúäáå éìëá øåà ìù ïôåàáå ìåèéá êåúî ãáåòù
úà ìéáâäì ìåëé åðéàù êë ìò äãéòî "ìåãâ ùòø ìå÷á" ìù äãåáòä

äãé ìòù ìå÷å ä÷òö äàá äæ ãöîå íéìëá úåìòôúääúàèáúî
éåìéâ éãéì àá àì íé÷éãö ìöàù ïåéëîå äîùðä ìù ìåáâ éìáä úâøã
äáåùú éìòáù íå÷îá" ì"æç åøîà äîùðä ìù ìåáâ éìáä éåìéâ ïéðò

"åá ãåîòì ïéìåëé ïéøåîâ íé÷éãö ïéà åá ïéãîåò צו.
åîò æ"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì.341 ã

ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó" .Ó
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ

øéäáä øôñá àúéà צז:øáãä øåàéáå .äðáìå ùîùë íä õøôå çøæù
'ä úãåáòá ùîù צחíéãîú"ë àéäù íé÷éãöä úãåáò ìò æîøî

íäù äáåùúä éìòá ìò úæîøî äðáìä ìáà .éåðéù àììå "íøãñë
.äéøçà àáù äðáìä éåìéîå ãìåîë

ìù äìåò íé÷ä"ù êìîä ãåã àöé äðáìä ãâðë àåäù õøôî ,ïëì
"äáåùú צטøîàîë àåä åéùåãéçî ãçàù çéùîä êìî àåáé åòøæîå

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
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הפרדס  מקורות



רמו 

הרי28אתם" הּמצרים , על ּגזר ְֲִִֵַַַָָֹ
"וקם  וכתּוב : רע; ְְֲַַָָלעׂשֹות 
אלהי אחרי וזנה  הּזה , ְֱֲֵֵֶַַָָָָֹהעם

הארץ" ּגזר ]לג [,29נכר הרי ֲֵֵֶַַָָָ
עבֹודה  לעבד  יׂשראל  ְֲֲִֵַַָָֹעל
לפי מהן? נפרע ולּמה ְְְִִֵֶַָָָָזרה.
ּפל ֹוני איׁש על ּגזר ְִִֶַַָֹׁשּלא
הּזֹונה; הּוא ׁשּיהיה ְִֶֶֶַַַָה ּידּוע,
מאֹותן ואחד  אחד ּכל  ְֵֶֶֶָָָָָא ּלא
– זרה עבֹודה ׁשעבדּו ְֲִֶַָָָָה ּזֹונין 
היה  לא לעבד, רצה לא ֲִַָָָָֹֹֹא ּלּו
הּבֹורא, הֹודיע ֹו ולא  ְִֵֵַֹע ֹובד .
הא  ע ֹולם. ׁשל  מנהג ֹו ְִֶֶָָָָא ּלא
לאֹומר: ּדֹומה? זה ְֵֶֶָָלמה
צּדיקים  ּבהן  יהיה הּזה , ְִִִֶֶֶַַָָָ'העם 
זה  מּפני לא – ְְִִֵֶָֹּורׁשעים'
עליו נגזר  'ּכבר  הרׁשע : ְְִַַָָָָָָֹיאמר 
ׁשהֹודיע  מּפני  ר ׁשע, ְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּיהיה

למׁשה  הּוא ּבר ּו ּבי ׂשראל';הּקדֹוׁש ר ׁשעים ׁשּיהי ּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הארץ" מּקרב אבי ֹון  יחּדל  לא "ּכי  ׁשּנאמר : .30ּכענין ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

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 

æ ÷øt¤¤ יט  55שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

ׁ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' ]לד [.3'ּכׁשאזקין ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ
 בגדי יהיּו עת  "ּבכל  ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹהּוא

אּלא ‚..4לבנים" הּתׁשּובה ׁשאין  ּתאמר , ואל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון מעׂשה , ּבהן  ׁשּיׁש ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעברֹות
לחּפׂש צרי הּוא ּכ – מאּלּו ל ׁשּוב אדם  ׁשּצרי ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכׁשם 

לֹו ׁשּיׁש רע ֹות ּומן5ּבדעֹות  הּכעס, מן מהן : ולׁשּוב , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ההתל, ּומן ה ּתחרּות, ּומן הּקנאה , ּומן  ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהאיבה ,
הּמאכלֹות, ּומרדיפת והּכב ֹוד , הּממֹון  ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָּומרדיפת 
וא ּלּו ּבתׁשּובה. לחזר   צרי הּכל מן  – ּבהן  ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוכּיֹוצא
ׁשּבזמן מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מא ֹותן קׁשים ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעֹונֹות,

Ê ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

.'ÂÎÂ ÂÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏÂÚÏ · ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù הוא כאילו יראה יום שכל פירשו קנ''ג.) (דף שואל פ' ובשבת מיתתך. לפני אחד יום שוב אבות ממסכת שני פרק
לפני  אחד בתשובה:יום ימיו כל נמצאו מיתתו

משנה  כסף

עוז  מגדל
.ÌÈ·Ï ÂÈ„‚· ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎ ˙Â˘¯Â ÏÈ‡Â‰ שואל ס"פ

קנ"ג): (דף

.ÂÎ¯„ „Ú 'ÂÎ ¯Ó‡˙ Ï‡Â עבירה הרהורי כט.) (יומא שאמרו מה בכלל מפורסם זהו

מעבירה: קשין

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
íäå "íúåà åðòå íåãáòå" øæâ àøåáäù øçà ïôåàá øáãä øéáñîå

øîàðù ïéðòë íäî åòáèå íäî åúéîäå êøôá íäá åãáò פהéðà"
."åáééçúð êëéôì äòøì åøæò íäå èòî éúôö÷

÷"äâàá æ"äãà øåàéá éô ìò øîåì ùé í"áîøä úòãáå פוìëì òâåðá
áééçúî ÷éæîäù äîå "íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò"ù ÷æéðå ÷éæî
íéçåìù äáøä" éë åúøéçá òåø ìò àåä íéîù éðéãáå íãà éðéãá
äáéñ äæá ïéà íéîù úøéæâ äîéé÷úð ÷éæîä úøéçááù ô"òàå ,"íå÷îì
òåø ìò ùðòð ïëìå çéìùä úåéäì çøëåä àì éë ùðåòî åøèôì

.åúøéçá
äúéä äìåëé "íúåà åðòå íåãáòå" úøéæâ éë íéøöîä åùðòð æ"ãòå
.åúøéçá òåø ìò íéøöîäî ãçà ìë ùðòð ïëìå íéøçà éãé ìò òöáúäì

àïåéë ì"ðä øáñää ÷éôñî ïéà íéøöî êìî äòøôì òâåðáù àì
êìî éãé ìò òöáúäì úáééç äúéä "íúåà åðòå íåãáòå" úøéæâù

àøùé úà ãáòùì åîò ìò øåæâéù äðéãîäì פזäøéæâäù óàù ì"öëò ,
à äøéæâä ììâá úàæ äùò àì äòøô éãé ìò òöáúäì äçøëåäàì

åúøéçá òåø ììâá פחäòøô éáâìù àöîðå פטíåãáòå" úøéæâ äòá÷ð
íò øåù÷ åùðåò ìë ë"ôòàå äìéçúëìî åãé ìò òöáúäì "íúåà åðòå

.åúøéçá òåøå åáì úåòùø
.âî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

Ú¯Ù ‰ÓÏÂ ‰¯Ê ‰„Â·Ú „Â·ÚÏ Ï‡¯˘È ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰" .‚Ï
."Ì‰Ó

àù õøéú øáë äøåàëìåóàù" 'ä ÷øô äáåùú úåëìäá åæ äì
'åë ÷éãö äéäé äæù òãåé äéäéù íãå÷å äéäéù äî ìë òãåé ä"á÷äù
ä"á÷ä (úòéãé) ïéàå 'åë åðúòéãéë åúòéãé ïéà éë úçøëî åúòéãé ïéàù

."åéìò øæåâ àìå åëùåî
ìáà ä"á÷ä ìù åøåáéãá àá øáãä ïéàùë à÷ååã åäæù øîåì ùéå

ïàë êøöåä ïëìå ïàë í"áîøä ïåùìë "åá øæâ" éøä øåáéãá àá íà
."'åë òåãé ùéà ìò øæâ àìù" øçàä õåøéúì

.3 äøòä 132 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· Â˙ÓÎÁ· ¯ÓÂ‡ ÍÏÓ‰ ‰ÓÏ˘˘ ‡Â‰ ..." .„Ï
."ÌÈ·Ï ÍÈ„‚·

íâ ìáà ,ì"ðä ÷åñôä àéáä àèçä ìò äáåùúá ïàë øáãîù ïåéë
àéöåäì (äàìéò) äáåùúá åééç ìë úåéäì êéøö àèç àìù éî

àä åùôð úåìòäìåà äáéùäì äúåìâî úé÷ìåéîé ìë) 'éáà úéá ì

לך 28 יג.לך וילך 29טו,

ב. צ, סנהדרין וראה טז. לא,

יא.30 טו, לעיל 31ראה

Êפ"הֿו. ˜¯Ù1 ע"פ

טו. לג, אבות 2ישעי' ראה

א. קנג, שבת מ"י. פ"ב

ד. פט"ו, אבות 3אדר"נ

א. קנג, שבת מ"י. פ"ב

ד. פט"ו, ט,4אדר"נ קהלת

א.5ח. כט, יומא עיין

היד  מקורות

.äô.åè ,à äéøëæ.åôñ"ø
.(á ,çì÷) äë.æôïéàå

íéøúáä ïéá úøéæâáù õøúì
äàøå) íéøöî øëæð àì
àìéîáå (íù õ"áòéä úåäâä
éãé ìò íéé÷úéù çøëä ïéà
äòøô) éë íéøöî êìî äòøô
àúìéëî Y äôéëá ìùåî äéä
(ø÷éòå ãåòå .ä ,ãé çìùá
õøàì é"ðá åìâù éøçàì
.äæá çøëåî äéä íéøöî

.çô(ééçáå) ï"áîø íâ äàø
øùàë"ã íù êì êì úùøô
...àéáð éô ìò äøéæâä àöú
åéìò ùé ...äàðùì åúåà âøäå
àèçì àåä éë ùðåòä

."ïååëúð.èôéáâì ë"àùî
äæù íééøöîäî à"åàë
à÷ååã åãé ìò å÷åæéð é"ðáù

.åúøéçá ãöî àåä

הפרדס  מקורות

רמז 

ה ּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבא ּלּו, נׁשקע  ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹׁשאדם
מחׁשבֹותיו " און  ואיׁש ּדרּכֹו, ר ׁשע "יעזב .6א ֹומר : ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ

מּמעלת „. מרחק  ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה  ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻאל 
ה ּדבר  אין ׁשע ׂשה. והחּטא ֹות הע ֹונֹות  מּפני  ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּצּדיקים ,

ה ּבֹורא, לפני הּוא ונחמד אהּוב  אּלא  ּוכא ּלּו]לה [ּכן! ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
הר ּבה, ׁשּׂשכר ֹו אּלא עֹוד , ולא מעֹולם; חטא ]לו [לא  ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

טעם  טעם יצרֹוׁשהרי וכבׁש מּמּנּו ּופרׁש ]לז [.7החטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
חכמים: ׁשּבעלי]לט []לח [אמר ּו ּתׁשּובה 'מק ֹום ְְֲֲִֵֶַָָָָ

ּבֹו, לעמד ]מ [עֹומדין  יכֹולין  ּגמ ּורין צּדיקים אין ְְְֲִִִִִֵַַֹ
ּכל ֹומר ,8ּבֹו' חטאּו; ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגדֹולה  מעלתן  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

מהן . יתר  יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני  ּכל ‰.מעֹולם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
הּתׁשּובה  על צּוּו ּכּלן נגאלין,9ה ּנביאים יׂשראל  ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
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.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ל''ד:):„ (ברכות עומדין אין פ' אבהו דר' מימרא

משנה  כסף

.Ì‰Ó ¯˙È „Ú ‰·Â˘˙ ÏÚ· ‰Ó„È Ï‡:(ע"ב ל"ד (דף עומדין אין ס"פ

.ÍÈ‰Ï‡ '‰ ·˘Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â „Ú ÌÈ‡È·‰ ÏÎ:(ע"ב פ"ו (דף דיומא בתרא פרק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
ìë íéùéù ãò 'úé åá úãçåéîå äìåìë àäúù (æ"äåòá åúéç íééçá

åúîâî"äáåùúá åéîé ìë úåéäì" ì"æçîëå úåöîå äøåúá åöôçå צ.
à àèçä ìò äáåùúá ÷ñåò åðéàù éôì äæ ì"æçî àéáä àì ïëìàì

.åæ äãåáòá ÷åñòì êéøö àèç àìù éî íâù äáåùúä úòåðúá
.238 ãåîò à"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

.‰Ï."'ÂÎ Â¯ˆÈ ˘·ÎÂ ÂÓÓ ˘¯ÙÂ ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰˘"

àèç ïòè íòè àìù äæù éðôî àéä ÷éãöä ìò äáåùú ìòáä úìòî
ìéâø åðéàù úåðåéñðäå íéáöîä ìëá åú÷ãöá ãåîòéù çèáåî åðéà
úåðåéñðá äãéîòì ùåøãä ó÷åúä éåìéâå ìòåô éãéì åìöà àá àìå íäá

à.äì
"åøöé ùáëå åðîî ùøéôå àèç íòè íòè"ù äáåùú ìòáä ë"àùî
ïåùìáå íòô ãåò ìùëé àìå åáù ó÷åúä ìòåôì àáå äìâúî

í"áîøä צא'åë áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòé"íìåòì."
øëùùéå êúàöá ïåìåáæ çîù" ÷åñôä úà íâ øàáì ùé äæ éô ìò

"êìäàá צבàöåé ïåìåáæ"å øéòöä ïåìåáæù óà øëùùéì ïåìåáæ íéã÷äù
íéáùåé íäå øëùùé ìù åéô êåúì ïúåðå øëúùîå úåðéôñá àéî÷øôì

"äøåúá íé÷ñåòå צג"'åë éùéà éðìáæé íòôä" ÷åñôä ìò é"ùøô ãåòå
à åúøéã ø÷éò àäú àì äúòî øåãî úéá ...ìåáæ úéá ïåùì àåäùàì

."åéùð ìë ãâðë íéðá éì ùéù éîò
ìù íúãåáò é"ò ø÷éòá àéä íìåòä úåéîùâá äùåã÷ä úëùîä éë
ù"ùì íìåòä ìù íééîùâ íéðéðòá íé÷ñåòù é"òù íé÷ñòä éìòá
"äøéã" éîùâä äæä íìåòä úà íéùåò 'åë úåöî íäá íéîéé÷îå
.'úé åì äøéã "ìåáæ úéá" äùòð ïåìåáæ úãåáò éãé ìò à÷ååãå ä"á÷ì
úãåáò ìò äìòî äðùé åúãåáòá éë øëùùéì ïåìåáæ íã÷åä ïëìå
äáåùúä éìòá ìù íúìòî êøã ìò ,äèîì äùåã÷ä êéùîîù øëùùé
íúãéîò éãé ìò íìåòä úåéîùâá äùåã÷ä íéëéùîî íä à÷ååãù

.úåðåéñéðá
÷ìç úåçéù éèå÷ì.138 ãåîò 'ì

."'ÂÎ ÌÏÂÚÓ ‡ËÁ ‡Ï ÂÏÈ‡ÎÂ..." .ÂÏ

ïéðòì ÷ø åøáçì ìçåî .à :úåâøã ùåìù åøáçì íãàä úìéçîá
.åì äùòù ìò åáìá äðéè ìë øîåù åðéàå ìçåî .á .åììâá ùðòé àìù
åéðôì áéáçå äöåøî" àåä éøäå åîò ñééôúîå íìù áìá ìçåî .â

."àèçä íãå÷ë
'ä úìéçîá øáãî ïàë ìáàãåò úéìòð äìéçî àéäù äáåùú ìòáì

àë"ù øúåéáù åéìòù àèçì òâåðá ÷ø àì åðééä "íìåòî àèç àì åì
àæ"äãà ïåùì êøã ìò àåäå .äøåö íåùá "íìåòî àèç àì.." àì

.'ä éðôì äøôëä ïéðòì á"ôø ú"äâàá
.141 ãåîò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó.." .ÊÏ
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ

àøîâá øîàð צדàøùé åùò àì"à ìâòä úà ìäô ïåçúô ïúéì àì
èåìùì ìëåé ø"äöéù ä"á÷ä äùòù äî øîåìë "äáåùú éìòáì

àøùéáìåãâ øúåéä éåìéòä ìéáùá àåä ,ìâòä úéùò àèçá íìéôéå ì
àíéøåîâ íé÷éãö åìéôàù íå÷îá ãîåòù äáåùú é"ò íãàä òéâî åéì

.åá ãåîòì íéìåëé íðéà
.29 äøòäå 240 'ò 'è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡" .ÁÏ

àøîâáå צהïéà" áúë ïàë í"áîøá ìáà "ïéãîåò ïéà" àéä àñøéâä
íéøåîâ ïé÷éãöïéìåëé÷éãöä ìò äáåùú ìòáä úìòî éë "ãåîòì

åì åùòð úåðåãæù ïåéë) ÷éãöä ìù ìò åìù úåéåëæä úåîë éåáøá äðéà
à (úåéåëæëúåîéìù ãöî àáä øçà âåñî íäù úåéåëæä úåëéàá àì

íéøåîâ íé÷éãö ïéà" áúë ïëìå äáåùúá äáäàäïéìåëé."åá ãåîòì
.41 äøòäå 186 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡" .ËÏ
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ

äîîã ìå÷á àéä íé÷éãöä úãåáò éë äáéñä øîåì ùé 'ä úãåáòáå
ïî çøåáä íãàë ìåãâ ùòø ìå÷á àéä äáåùúä éìòá úãåáòå ä÷ã
"ä÷ã äîîã ìå÷á"ù äãåáòá äìòî äðùé äøåàëìù óàå .äðëñä
íå÷î ìëî ,úåáùééúäáå éìëá øåà ìù ïôåàáå ìåèéá êåúî ãáåòù
úà ìéáâäì ìåëé åðéàù êë ìò äãéòî "ìåãâ ùòø ìå÷á" ìù äãåáòä

äãé ìòù ìå÷å ä÷òö äàá äæ ãöîå íéìëá úåìòôúääúàèáúî
éåìéâ éãéì àá àì íé÷éãö ìöàù ïåéëîå äîùðä ìù ìåáâ éìáä úâøã
äáåùú éìòáù íå÷îá" ì"æç åøîà äîùðä ìù ìåáâ éìáä éåìéâ ïéðò

"åá ãåîòì ïéìåëé ïéøåîâ íé÷éãö ïéà åá ïéãîåò צו.
åîò æ"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì.341 ã

ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ Â· ÔÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó" .Ó
."Â· „ÂÓÚÏ ÔÈÏÂÎÈ

øéäáä øôñá àúéà צז:øáãä øåàéáå .äðáìå ùîùë íä õøôå çøæù
'ä úãåáòá ùîù צחíéãîú"ë àéäù íé÷éãöä úãåáò ìò æîøî

íäù äáåùúä éìòá ìò úæîøî äðáìä ìáà .éåðéù àììå "íøãñë
.äéøçà àáù äðáìä éåìéîå ãìåîë

ìù äìåò íé÷ä"ù êìîä ãåã àöé äðáìä ãâðë àåäù õøôî ,ïëì
"äáåùú צטøîàîë àåä åéùåãéçî ãçàù çéùîä êìî àåáé åòøæîå

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

היד  מקורות

.ö.à ,âð÷ úáù.àöúåëìä
.á"ä á"ô äáåùú

.áö.çé ,âì íéøáã
.âö.íù é"ùø ïåùì.ãöæ"ò

.íù é"ùøô .á ,ã.äöúòã
.á ,ãì úåëøáá à"ø

.åö.á"ò ,ãì úåëøá

.æöï"áîøá àáåä) æ"ö÷ñ
äàøå .ì ¯çë ,çì áùéå ééçáå

.(ãåòå à"åâ íâ.çöú"äåà
.ãåòå .é÷ 'ò ïðçúàå

.èö.à"ò ,ä æ"ò

הפרדס  מקורות



רמח 

ּבתׁשּובה  ּתֹורה,]מב []מא [.10אּלא  הבטיחה ּוכבר  ְְְִִִֶָָָָָ
ּתׁשּובה  לעׂשֹות יׂשראל הן11ׁשּסֹוף ּומּיד  ּגלּותן, ּבס ֹוף  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

וג ֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי "והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנגאלין,
את ]מג [ אלהי ה ' וׁשב וג ֹו' אלהי ה' עד  ְְְְֱֱֶֶֶַַָָֹֹו ׁשב ּת

וגֹו'"  12ׁשבּות..Â] ׁשּמקרבת ]מד ּתׁשּובה את 13ּגד ֹולה  ְְְְְְֶֶֶֶָָָ
ה' עד יׂשראל , "ׁשּובה, ׁשּנאמר : – ל ּׁשכינה ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

"ה'"14אלהי נאם עדי, ׁשבּתם  "ולא ונאמר: ,15, ְְְְֱֱֶֶֶַַַָֹֹֻ
ּתׁשּוב" אלי ה ', נאם יׂשראל , ּתׁשּוב "אם –16ונאמר : ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻ

ּתדּבק. ּבי  ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ְְְְִִִִַַַָֹּכלֹומר ,

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 , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבימיו " יצלח לא  ּגבר ערירי הּזה, יהיה 21האיׁש "אם , ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודה, מל יה ֹויקים ּבן  ימיני "ּכניהּו יד על .22חֹותם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

Ê ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

.‰·Â˘˙· ‡Ï‡ ÌÈÏ‡‚ Ï‡¯˘È ÔÈ‡Â הגאולה:‰ את שמקרבת תשובה גדולה פ''ז:) (דף יוה''כ בפ'

משנה  כסף

.˜·„˙ „Ú ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚:יומא סוף

.˙Ï„‚˙Ó „Ú ˙·¯˜Ó ‰·Â˘˙‰:בכלל הענין זה מפורש ובמדרשות מקומות ובכמה ולקרוב לרחוק שלום דרישת בכלל זה

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
øäæä קåòéâé íé÷éãöä íâù "àúáåéúá àéé÷éãö àáúàì àúà çéùî"

úöéøô Y "õøô êìò úöøô" ù"ò õøô íùá æîåøîå .äáåùúä úìòîì
"øéúé àìéç"á àéäù äáåùúä úãåáò ìù äðéðò àåäù øãâä קא

.äìáâäå äãéãîî äìòîìå
äìòîì àéä äáåùúä úãåáò éë øåëáä àåäå äìéçú õøô àöé ïëì

.íé÷éãöä úãåáòî
úéùàøå úìéçú éë äìéçú úàöì çøæ ìéçúä òåãî íâ ïáåé äæá
àöé ë"çàù ïåéë ìáà ÷éãö úâøãîá äéäé ãçàå ãçà ìëù äðååëä

äáåùúä úìòî íâ åîöòá úåìâì êøöåä ïëò åðîî קבìù åèåùôëå)
íìåòì ÷ìç åì ùéå åéàèç ìò äãåúäù äáåùú ìòá 'éä ïëòù ïéðò

àáä קגìò ïëò ìù åðå÷éúå "õøô êéìò úöøô" õøô ìù åðééðòî åäæå (
.äáåùúä úãåáò Y øãâä úöéøô éãé

.188 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ÛÂÒ˘ ‰¯Â˙ ‰ÁÈË·‰ ¯·ÎÂ ..." .‡Ó
.'ÂÎ ¯Ó‡˘ ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „ÈÓÂ Ô˙ÂÏ‚ ÛÂÒ·

àøùé íò úåììë ìò ïàë øáãî í"áîøääáåùú úåùòì íôåñù ì
àä íéøáãä ìë êéìò åàåáé éë 'éäå" íé÷åñôä àéáä ïëì"'åâå äì קד

à 'ä ãò úáùå""'åâå êé÷ì קהà 'ä áùå"."'åâå êúåáù úà êé÷ì
æ"äãàì ú"ú 'ìäá ìáà קוàéðúáå קזúåùòì åôåñ éàãåá :áúëù

åðîî çãé àì éë" ÷åñôä àéáä ïëì ãéçéä úáåùúá øáãî 'åë äáåùú
"'åë çãð קח.ãéçéá øáãîä

.2 'ò à"éç 81 äøòä 67 ãåîò ä"ç úåçéù éèå÷ì

."‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ÛÂÒ˘ ‰¯Â˙ ‰ÁÈË·‰ ¯·ÎÂ" .·Ó

øçá åîöò àåäù éãé ìò ìôùå ãåøé íå÷îá íãà àöîðùë åìéôà
åùôðì äùòù äî ìòå åéàèç ìò ïðå÷ìå úåëáì åì éåàø"å òøá

"äòø äìîâå קטùàééúäì åì øåñà íå÷î ìëî "åîöò úà ãéñôä"å
åúøéçá ãöî êë øçáù óàù ïåéë åúå÷ú äãáàù áåùçìå
øúåé ìåãâ éåìéòì äáåùú éãé ìò òéâé óåñ óåñù éøä úéùôåçä
íëôäéå úåðåãæá íéàöîðä úåöåöéðä úà øøáé äáåùúä éãé ìòå

úåéåëæì קי.
"ïúð÷ú åäæ ïúøéáù"å ïåéìòä ïåöø êôéä íä àôåâ íéàèçäù óàå
åì äòéâä àèçä êøãù úòãì êøö íãàä ìù åáöîì òâåðá ìáà
úà åá ùé éøäù øúåé ìåãâ éåìéòì úåðîãæää íâ íìòäáå úåéîéðôá

"çãð åðîî çãé àì" äçèáää çë קיאìòåô éãéì çëä úà àéáé éàãååáå

úåéåëæî óà äìòîì íäù úåéåëæì úåðåãæáù úåöåöéðä úà êôäéå
.íé÷éãöä

.66 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â" .‚Ó

úååöîä ïéðîá äáåùúä úåöî í"áîøä äðî àì òåãî åù÷äù ùé
.äáåùúä úåöîì áåéçä äøåàëì çëåî äæ ÷åñôî àìäå

øåôéñ àåä ì"ðä ÷åñôäù ïàë øàáî åîöò í"áîøä :äæá øåàéáäå
àøùéì äçèáäå íéøáãåîò åîòèù ì"éå äáåùú åùòé ïúåìâ óåñáù ì

úéøçàá àø÷é øùà íéøáãä øåôéñ Y àø÷îä ïåðâñ èùô àåä ïë éë
.íéîéä

äðä ,ùåøéôá íéøôñá ò"òì éúàöî àìù äîî àðéôúñîã àìåìå
úà íúìîå" ÷åñôá àåä äáåùúä ìò éååéöäù úåèéùôá ì"é ã"ðòôì

"ãåò åù÷ú àì íëôøòå íëááì úìøò קיבúà ìåîì éååéö åùåøéôù
áåúëä øéãâä àìå .øáë äðùéù óøòä úåéù÷ úà øéñäìå áìä úìøò
åììëð àìéîáå àì åà (äáåùúä ïéðò) ìòåôá äøéáòì åîøâ øáë íà

.äæ éååéöá íéðéðòä éðù
éðôî àåä úååöîä ïéðîá äáåùúä úåöî í"áîøä äðî àìù äîå
àåä äðééðò éøäù äìåë äøåúä ìëì ììåë éååéö àéä äáåùúù
äðî àì úåéììë úåöîå ,äøåúä úååöî ìë íéé÷ì íãàä úèìçä
íúìîå éååéöä ë"â íù àéáîå 'ã ùøåù ö"îäñá áúëù åîëå í"áîøä

.'åâ
.166 ãåîò è"ì ÷ìç .532 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

¯ÓÂÏÎ ...‰ÈÎ˘Ï Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜Ó˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚" .„Ó
."˜·„˙ È· ‰·Â˘˙· ¯ÂÊÁ˙ Ì‡

ú"äâàá øàåáî קיגäáåùúá àéä äáåùúä éìòá úìòî ø÷éòù
äìãâ äæä ïîæá èøôáå ùôðä úåçåë ìë õåáé÷å úôéñà àéäù äàìéò
äáåùú åùòù úåúéî éáééç ïéøãäðñä ïîæá éë äàìéò äáåùú úìòî

÷ø øàùð øùàë äúò ìáà ïäì ïéìçåî äèî ìù ã"á ïéàïéãúåúéî 'ã
ïéìçåî äìòî ìù ã"á äáåùú äùò íà Y äìòî ìù ïéã úéáì øñîðå

.(à÷ååã äàìéò äáåùú éãé ìò äæù) åéùòîî íùåø íåù ïéàå åì
ïëå" "'åë áåäà àåä íåéä" íéðéðòä øåùé÷å úåëééù ÷úîåé æ"éôò
úà áø÷î àåä äá íéàèçä úà ÷çøî ä"á÷äù ïåùìáù àöåî äúà

."úåéåëæë åì åùòð úåðåãæ"ù äàìéò äáåùúá øáãîù "'åë íéáùä
.3 äøòäå 1358 ãåîò 'å è"é ÷ìç ùå÷ì

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

פסיקתא 21 ל. כב, ירמי'

(בובר  שובה פיסקא דר"כ

כ. פ"כ, במדב"ר א). קסג,

כד.22 כב, ירמי'

היד  מקורות

.÷ö"òîù ú"å÷ìá àáåä
.ãåòå (á"òñ ,ð) ù"äù (á ,áö)

.á ,âð÷ â"äæ äàøå.à÷ä"ë
á ,èë÷ à"çæ ô"ò ,î"ëá
øéúé àáìã àúåòøá :íùå)

.(àéâñ àìéçáå.á÷äàø
ìò ì"ùøäîì äîìù úåòéøé
'ã"ã (íù áùéå) é"ùøô
éðùä èåç ãâðë åðééä íéîøç

çä ìò æîåøùøîàðù àè
åéäé íà" (.çé ,à 'éòùé)
âìùë íéðùë íëéàèç
áùéå ù"åú äàøå) "åðéáìé
.ð"ùå .äë÷ úåà .çë ,çì
.(çøæ úëøòî á÷é úìä÷

.â÷.á ,âî ïéøãäðñ
. ã ÷.à ,ì íøáã.ä÷íù

.á ÷åñô.å÷,â"ñåñ ã"ô
.æ÷è"ìôñ,.ç÷àåîù'á ì

.ãé ,ãé.è÷í"áîøä ïåùì
.á"ä ä"ô.é÷,åô àîåé äàø

.á.àé÷.(ïåùì éåðéùá) á"ù
.áé÷.æè é íéøáã
.âé÷ç"ôñ.

הפרדס  מקורות

רמט 

.'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 דף) דקידושין פ''ק בסוף

מימרא  קמ''ב.) חולין ובסוף מ'. ל''ט:
יעקב: ˘Ï‡דר' ‡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

אלו  לדברים שהרי רז''ל דברי כפי ולא תורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד.
פוטר  ונמצאת אדם. לכל כרת מחייבת התורה ואין כרת אלא האדם עונש אין
כרת  על העובר את עשית זו לדעת ועוד העונש. מן החוטאים כל את זו בטענה
הדעת  הפך דבר וזה בדיניהם שוים דמים ושופך בעיקר הכופר ואפיקורוס אחת
שח''ו  ז''ל הרמב''ן וכתב התורה. והפך
אלא  ז''ל רבינו דעת על זה דבר עלה לא
וכליון  האבדון סוף על ז''ל דבריו
שהוא  ונקמה עונש אחריו שאין החרוץ
בה  וכלל הנפש ביטול שהוא הכרת
שנתייסרה  מה מלבד הוא זה שביטול
גדולים  ביסורין גיהנם בעונש תחלה
שאבדה  חמור ואבדון גדול עונש והוא
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם הנפש
כבוד  ממקום שלוקחה זכה שהיתה מצד
זכות  שהוא מהם למעלה או המלאכים
פרק  לעיל כתב וכן ומעלתם. הצדיקים

משנה  משנה כסף כסף

ּבגלּותֹו ׁשּׁשב "ּבּיֹום ,23וכיון  ּבנ ֹו: ּבזרּבבל נאמר ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבן זרּבבל א ּקח צבאֹות, ה' נאם ְְְֲֶֶֶַָָָֻֻההּוא,

ּכחֹותם" וׂשמּתי ה ', נאם עבּדי , .24ׁשאלּתיאל ְְְְְְִִִֵַַַַָֻ

.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 ּדלתים"28ׁשּנאמר: ויסּגר ּבכם גם "מי זבחיכם,29, על  ספּו "עלתיכם  , ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ

בׂשר". ּבּׁשכינה ]מה [ואכל ּו מד ּבק הּוא ּבה'30והּיֹום  הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר : ונענה ]מו [;31אלהיכם", צֹועק ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
ואני יקרא ּו, טרם "והיה ׁשּנאמר : "ּכי32אענה"מּיד , ׁשּנאמר: ו ׂשמחה, ּבנחת אֹותן  ּומקּבלין מצו ֹות וע ֹוׂשה  ; ְְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

"מעׂשי את  האלהים רצה יהּודה 33כבר מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתא ּוים אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
קדמ ֹונּיֹות" ּוכׁשנים ע ֹולם ּכימי להיֹות Á..34ויר ּוׁשלים, ּדרּכן  ּתׁשּובה , חרפּוּבעלי אם  ּבי ֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

' וכ ּכ אֹומר  היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית  'אמ ׁש להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם ה ּכסילים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָאֹותן 
להן ירּגי ׁשּו אל מּמעׂשיהם 35– ּבׁשים ׁשהם  זמן ו ׁשּכל להם , זכ ּות ׁשּזֹו ויֹודעים ּוׂשמחים , ׁשֹומעין  אּלא ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מתּגּדלת  ּומעלתם מר ּבה זכּותם מהן, ונכלמין  .36ׁשעבר ּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
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  ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ç ÷øt¤¤56 שיעור

ליום  אחד פרק

לּצּדיקים ]מז [‡. הּצפּונה הּבא 1הּטֹובה העֹולם ח ּיי היא  החּיים 2, והן מות ; עּמהן ׁשאין3ׁשאין והּטֹובה , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ימים" והארכּת ,ל ייטב  "למען ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא  רעה . ל",4עּמּה ייטב  "למען למד ּו: הּׁשמ ּועה  מּפי – ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ימים" "והארכּת טֹוב; ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם העֹולם חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ,5. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

משנה  לחם
ÈÚÈ·˘ ˜¯Ùח.'ÂÎ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ שאסור יוה''כ בפ' מבוארים אלו דברים קצת

ביאור: צריכים ואין הראשונים מעשיך זכור תשובה לבעל לומר
.'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

עוז  מגדל
.·"‰ÂÚ‰ „Ú 'ÂÎ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰:בתלמוד מקומות ובכמה דחגיגה Î¯˙‰.פ"ק „Ú ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯Î˘:בתלמוד מקומות ובכמה דכריתות ופ"ק מיתות ד' פ'

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

È‡Â Â‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ¯Ó‡˘ „ÈÓ ‰ÚÂ ˜ÚÂˆ..." .‰Ó
."‰Ú‡

(äáåùú) äèîä úãåáòá äðùéù äìòîä ãöî àåä "ãéî" äðòðù äæ
ãöî àéäùìãåâãåòù äìòîìî äãé ìò êéùîîù äëùîääíøèàø÷é

à ,"äðòà éðàå".äðòî øåúá äéäéù éãëá äàéø÷ì íéëçî ïôåà ìëáùàì
.28 äøòäå 61 ãåîò á"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."‰ÈÎ˘· ˜·„ÂÓ ‡Â‰ ÌÂÈ‰Â..." .ÂÓ

ïåéëî àåä ùåãéçäù øîåì ùé "äðéëùá ÷áãåî" ïåùìä ÷åéãá

íééç íéàø÷ð íé÷éãöù קידíéúî íééåø÷ íäééçá íéòùøå קטוéåðéùä
à äö÷ä ïî òâø ïéá êôäúîù äáåùú ìòáä ìöàéåðéù àåä äö÷ä ì

.íééçä øå÷î Y ä"á÷ì ÷åáã äùòð éë ,íééçì úåîî
.86 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."'ÂÎ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆÏ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰" .ÊÓ

íé÷éãöì äðåôöä äáåèä ïéðò àéáäù íòèä øîåì ùé úåèùôá
íåéñá íâå íéëìî úåëìäá äøéëæä øáëù óà) äáåùú úåëìäá
äáåèì íéëåæ äáåùúä éãé ìòù íåùî àåä (äøåú äðùî úîéúçå

.àáä íìåòä ééçìå ì"ðä
.257 ãåîò 'é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ב.23 לז, סנהדרין ראה

כג.24 ב, נט,25חגי ישעי'

טו.26ב. א, ראה 27שם

ב. ה, שם,28ברכות ישעיה

י.29יב. א, ראה 30מלאכי

ב. פו, ד,31יומא ואתחנן

כד.32ד. סה, ישעי'

ז.33 ט, מלאכי 34קהלת

ד. א.35ג, נט, ב"מ ראה

ב.36 יב, ברכות ראה

ב.37 נח, שם 38ב"מ ראה

ב. ועיין 39נט, יז. כה, בהר

ב. נח, Ù¯˜ב"מ
Á1 שוח"ט מדרש ראה

א. ו, ז"ח וראה פל"א.

סע"א.2 צב, סנהדרין ראה

פ"ב3 מגילה ירושלמי

ז.4ה"ד. כב, תצא

חולין 5 ב. לט, קידושין

א. קמב,

היד  מקורות

.ãé÷.à"òñ ,çé úåëøá

.åè÷.á"ò íù úåëøá

הפרדס  מקורות



רמח 

ּבתׁשּובה  ּתֹורה,]מב []מא [.10אּלא  הבטיחה ּוכבר  ְְְִִִֶָָָָָ
ּתׁשּובה  לעׂשֹות יׂשראל הן11ׁשּסֹוף ּומּיד  ּגלּותן, ּבס ֹוף  ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

וג ֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי "והיה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹנגאלין,
את ]מג [ אלהי ה ' וׁשב וג ֹו' אלהי ה' עד  ְְְְֱֱֶֶֶַַָָֹֹו ׁשב ּת

וגֹו'"  12ׁשבּות..Â] ׁשּמקרבת ]מד ּתׁשּובה את 13ּגד ֹולה  ְְְְְְֶֶֶֶָָָ
ה' עד יׂשראל , "ׁשּובה, ׁשּנאמר : – ל ּׁשכינה ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם

"ה'"14אלהי נאם עדי, ׁשבּתם  "ולא ונאמר: ,15, ְְְְֱֱֶֶֶַַַָֹֹֻ
ּתׁשּוב" אלי ה ', נאם יׂשראל , ּתׁשּוב "אם –16ונאמר : ְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻ

ּתדּבק. ּבי  ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ְְְְִִִִַַַָֹּכלֹומר ,

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 , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבימיו " יצלח לא  ּגבר ערירי הּזה, יהיה 21האיׁש "אם , ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

יהּודה, מל יה ֹויקים ּבן  ימיני "ּכניהּו יד על .22חֹותם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

Ê ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

.‰·Â˘˙· ‡Ï‡ ÌÈÏ‡‚ Ï‡¯˘È ÔÈ‡Â הגאולה:‰ את שמקרבת תשובה גדולה פ''ז:) (דף יוה''כ בפ'

משנה  כסף

.˜·„˙ „Ú ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚:יומא סוף

.˙Ï„‚˙Ó „Ú ˙·¯˜Ó ‰·Â˘˙‰:בכלל הענין זה מפורש ובמדרשות מקומות ובכמה ולקרוב לרחוק שלום דרישת בכלל זה

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
øäæä קåòéâé íé÷éãöä íâù "àúáåéúá àéé÷éãö àáúàì àúà çéùî"

úöéøô Y "õøô êìò úöøô" ù"ò õøô íùá æîåøîå .äáåùúä úìòîì
"øéúé àìéç"á àéäù äáåùúä úãåáò ìù äðéðò àåäù øãâä קא

.äìáâäå äãéãîî äìòîìå
äìòîì àéä äáåùúä úãåáò éë øåëáä àåäå äìéçú õøô àöé ïëì

.íé÷éãöä úãåáòî
úéùàøå úìéçú éë äìéçú úàöì çøæ ìéçúä òåãî íâ ïáåé äæá
àöé ë"çàù ïåéë ìáà ÷éãö úâøãîá äéäé ãçàå ãçà ìëù äðååëä

äáåùúä úìòî íâ åîöòá úåìâì êøöåä ïëò åðîî קבìù åèåùôëå)
íìåòì ÷ìç åì ùéå åéàèç ìò äãåúäù äáåùú ìòá 'éä ïëòù ïéðò

àáä קגìò ïëò ìù åðå÷éúå "õøô êéìò úöøô" õøô ìù åðééðòî åäæå (
.äáåùúä úãåáò Y øãâä úöéøô éãé

.188 ãåîò 'ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ÛÂÒ˘ ‰¯Â˙ ‰ÁÈË·‰ ¯·ÎÂ ..." .‡Ó
.'ÂÎ ¯Ó‡˘ ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „ÈÓÂ Ô˙ÂÏ‚ ÛÂÒ·

àøùé íò úåììë ìò ïàë øáãî í"áîøääáåùú úåùòì íôåñù ì
àä íéøáãä ìë êéìò åàåáé éë 'éäå" íé÷åñôä àéáä ïëì"'åâå äì קד

à 'ä ãò úáùå""'åâå êé÷ì קהà 'ä áùå"."'åâå êúåáù úà êé÷ì
æ"äãàì ú"ú 'ìäá ìáà קוàéðúáå קזúåùòì åôåñ éàãåá :áúëù

åðîî çãé àì éë" ÷åñôä àéáä ïëì ãéçéä úáåùúá øáãî 'åë äáåùú
"'åë çãð קח.ãéçéá øáãîä

.2 'ò à"éç 81 äøòä 67 ãåîò ä"ç úåçéù éèå÷ì

."‰·Â˘˙ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ÛÂÒ˘ ‰¯Â˙ ‰ÁÈË·‰ ¯·ÎÂ" .·Ó

øçá åîöò àåäù éãé ìò ìôùå ãåøé íå÷îá íãà àöîðùë åìéôà
åùôðì äùòù äî ìòå åéàèç ìò ïðå÷ìå úåëáì åì éåàø"å òøá

"äòø äìîâå קטùàééúäì åì øåñà íå÷î ìëî "åîöò úà ãéñôä"å
åúøéçá ãöî êë øçáù óàù ïåéë åúå÷ú äãáàù áåùçìå
øúåé ìåãâ éåìéòì äáåùú éãé ìò òéâé óåñ óåñù éøä úéùôåçä
íëôäéå úåðåãæá íéàöîðä úåöåöéðä úà øøáé äáåùúä éãé ìòå

úåéåëæì קי.
"ïúð÷ú åäæ ïúøéáù"å ïåéìòä ïåöø êôéä íä àôåâ íéàèçäù óàå
åì äòéâä àèçä êøãù úòãì êøö íãàä ìù åáöîì òâåðá ìáà
úà åá ùé éøäù øúåé ìåãâ éåìéòì úåðîãæää íâ íìòäáå úåéîéðôá

"çãð åðîî çãé àì" äçèáää çë קיאìòåô éãéì çëä úà àéáé éàãååáå

úåéåëæî óà äìòîì íäù úåéåëæì úåðåãæáù úåöåöéðä úà êôäéå
.íé÷éãöä

.66 ãåîò 'ä ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."ÍÈ˜Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â" .‚Ó

úååöîä ïéðîá äáåùúä úåöî í"áîøä äðî àì òåãî åù÷äù ùé
.äáåùúä úåöîì áåéçä äøåàëì çëåî äæ ÷åñôî àìäå

øåôéñ àåä ì"ðä ÷åñôäù ïàë øàáî åîöò í"áîøä :äæá øåàéáäå
àøùéì äçèáäå íéøáãåîò åîòèù ì"éå äáåùú åùòé ïúåìâ óåñáù ì

úéøçàá àø÷é øùà íéøáãä øåôéñ Y àø÷îä ïåðâñ èùô àåä ïë éë
.íéîéä

äðä ,ùåøéôá íéøôñá ò"òì éúàöî àìù äîî àðéôúñîã àìåìå
úà íúìîå" ÷åñôá àåä äáåùúä ìò éååéöäù úåèéùôá ì"é ã"ðòôì

"ãåò åù÷ú àì íëôøòå íëááì úìøò קיבúà ìåîì éååéö åùåøéôù
áåúëä øéãâä àìå .øáë äðùéù óøòä úåéù÷ úà øéñäìå áìä úìøò
åììëð àìéîáå àì åà (äáåùúä ïéðò) ìòåôá äøéáòì åîøâ øáë íà

.äæ éååéöá íéðéðòä éðù
éðôî àåä úååöîä ïéðîá äáåùúä úåöî í"áîøä äðî àìù äîå
àåä äðééðò éøäù äìåë äøåúä ìëì ììåë éååéö àéä äáåùúù
äðî àì úåéììë úåöîå ,äøåúä úååöî ìë íéé÷ì íãàä úèìçä
íúìîå éååéöä ë"â íù àéáîå 'ã ùøåù ö"îäñá áúëù åîëå í"áîøä

.'åâ
.166 ãåîò è"ì ÷ìç .532 ãåîò è"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

¯ÓÂÏÎ ...‰ÈÎ˘Ï Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜Ó˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚" .„Ó
."˜·„˙ È· ‰·Â˘˙· ¯ÂÊÁ˙ Ì‡

ú"äâàá øàåáî קיגäáåùúá àéä äáåùúä éìòá úìòî ø÷éòù
äìãâ äæä ïîæá èøôáå ùôðä úåçåë ìë õåáé÷å úôéñà àéäù äàìéò
äáåùú åùòù úåúéî éáééç ïéøãäðñä ïîæá éë äàìéò äáåùú úìòî

÷ø øàùð øùàë äúò ìáà ïäì ïéìçåî äèî ìù ã"á ïéàïéãúåúéî 'ã
ïéìçåî äìòî ìù ã"á äáåùú äùò íà Y äìòî ìù ïéã úéáì øñîðå

.(à÷ååã äàìéò äáåùú éãé ìò äæù) åéùòîî íùåø íåù ïéàå åì
ïëå" "'åë áåäà àåä íåéä" íéðéðòä øåùé÷å úåëééù ÷úîåé æ"éôò
úà áø÷î àåä äá íéàèçä úà ÷çøî ä"á÷äù ïåùìáù àöåî äúà

."úåéåëæë åì åùòð úåðåãæ"ù äàìéò äáåùúá øáãîù "'åë íéáùä
.3 äøòäå 1358 ãåîò 'å è"é ÷ìç ùå÷ì

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

פסיקתא 21 ל. כב, ירמי'

(בובר  שובה פיסקא דר"כ

כ. פ"כ, במדב"ר א). קסג,

כד.22 כב, ירמי'

היד  מקורות

.÷ö"òîù ú"å÷ìá àáåä
.ãåòå (á"òñ ,ð) ù"äù (á ,áö)

.á ,âð÷ â"äæ äàøå.à÷ä"ë
á ,èë÷ à"çæ ô"ò ,î"ëá
øéúé àáìã àúåòøá :íùå)

.(àéâñ àìéçáå.á÷äàø
ìò ì"ùøäîì äîìù úåòéøé
'ã"ã (íù áùéå) é"ùøô
éðùä èåç ãâðë åðééä íéîøç

çä ìò æîåøùøîàðù àè
åéäé íà" (.çé ,à 'éòùé)
âìùë íéðùë íëéàèç
áùéå ù"åú äàøå) "åðéáìé
.ð"ùå .äë÷ úåà .çë ,çì
.(çøæ úëøòî á÷é úìä÷

.â÷.á ,âî ïéøãäðñ
. ã ÷.à ,ì íøáã.ä÷íù

.á ÷åñô.å÷,â"ñåñ ã"ô
.æ÷è"ìôñ,.ç÷àåîù'á ì

.ãé ,ãé.è÷í"áîøä ïåùì
.á"ä ä"ô.é÷,åô àîåé äàø

.á.àé÷.(ïåùì éåðéùá) á"ù
.áé÷.æè é íéøáã
.âé÷ç"ôñ.

הפרדס  מקורות

רמט 

.'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 דף) דקידושין פ''ק בסוף

מימרא  קמ''ב.) חולין ובסוף מ'. ל''ט:
יעקב: ˘Ï‡דר' ‡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

אלו  לדברים שהרי רז''ל דברי כפי ולא תורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד.
פוטר  ונמצאת אדם. לכל כרת מחייבת התורה ואין כרת אלא האדם עונש אין
כרת  על העובר את עשית זו לדעת ועוד העונש. מן החוטאים כל את זו בטענה
הדעת  הפך דבר וזה בדיניהם שוים דמים ושופך בעיקר הכופר ואפיקורוס אחת
שח''ו  ז''ל הרמב''ן וכתב התורה. והפך
אלא  ז''ל רבינו דעת על זה דבר עלה לא
וכליון  האבדון סוף על ז''ל דבריו
שהוא  ונקמה עונש אחריו שאין החרוץ
בה  וכלל הנפש ביטול שהוא הכרת
שנתייסרה  מה מלבד הוא זה שביטול
גדולים  ביסורין גיהנם בעונש תחלה
שאבדה  חמור ואבדון גדול עונש והוא
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם הנפש
כבוד  ממקום שלוקחה זכה שהיתה מצד
זכות  שהוא מהם למעלה או המלאכים
פרק  לעיל כתב וכן ומעלתם. הצדיקים

משנה  משנה כסף כסף

ּבגלּותֹו ׁשּׁשב "ּבּיֹום ,23וכיון  ּבנ ֹו: ּבזרּבבל נאמר ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבן זרּבבל א ּקח צבאֹות, ה' נאם ְְְֲֶֶֶַָָָֻֻההּוא,

ּכחֹותם" וׂשמּתי ה ', נאם עבּדי , .24ׁשאלּתיאל ְְְְְְִִִֵַַַַָֻ

.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 ּדלתים"28ׁשּנאמר: ויסּגר ּבכם גם "מי זבחיכם,29, על  ספּו "עלתיכם  , ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ

בׂשר". ּבּׁשכינה ]מה [ואכל ּו מד ּבק הּוא ּבה'30והּיֹום  הּדבקים "ואּתם ׁשּנאמר : ונענה ]מו [;31אלהיכם", צֹועק ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
ואני יקרא ּו, טרם "והיה ׁשּנאמר : "ּכי32אענה"מּיד , ׁשּנאמר: ו ׂשמחה, ּבנחת אֹותן  ּומקּבלין מצו ֹות וע ֹוׂשה  ; ְְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

"מעׂשי את  האלהים רצה יהּודה 33כבר מנחת לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתא ּוים אּלא עֹוד, ולא . ְְְְְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
קדמ ֹונּיֹות" ּוכׁשנים ע ֹולם ּכימי להיֹות Á..34ויר ּוׁשלים, ּדרּכן  ּתׁשּובה , חרפּוּבעלי אם  ּבי ֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

' וכ ּכ אֹומר  היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית  'אמ ׁש להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם ה ּכסילים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָאֹותן 
להן ירּגי ׁשּו אל מּמעׂשיהם 35– ּבׁשים ׁשהם  זמן ו ׁשּכל להם , זכ ּות ׁשּזֹו ויֹודעים ּוׂשמחים , ׁשֹומעין  אּלא ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מתּגּדלת  ּומעלתם מר ּבה זכּותם מהן, ונכלמין  .36ׁשעבר ּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
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  ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ç ÷øt¤¤56 שיעור

ליום  אחד פרק

לּצּדיקים ]מז [‡. הּצפּונה הּבא 1הּטֹובה העֹולם ח ּיי היא  החּיים 2, והן מות ; עּמהן ׁשאין3ׁשאין והּטֹובה , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ימים" והארכּת ,ל ייטב  "למען ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא  רעה . ל",4עּמּה ייטב  "למען למד ּו: הּׁשמ ּועה  מּפי – ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ימים" "והארכּת טֹוב; ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם העֹולם חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ,5. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

משנה  לחם
ÈÚÈ·˘ ˜¯Ùח.'ÂÎ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ שאסור יוה''כ בפ' מבוארים אלו דברים קצת

ביאור: צריכים ואין הראשונים מעשיך זכור תשובה לבעל לומר
.'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

עוז  מגדל
.·"‰ÂÚ‰ „Ú 'ÂÎ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰:בתלמוד מקומות ובכמה דחגיגה Î¯˙‰.פ"ק „Ú ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯Î˘:בתלמוד מקומות ובכמה דכריתות ופ"ק מיתות ד' פ'

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

È‡Â Â‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â ¯Ó‡˘ „ÈÓ ‰ÚÂ ˜ÚÂˆ..." .‰Ó
."‰Ú‡

(äáåùú) äèîä úãåáòá äðùéù äìòîä ãöî àåä "ãéî" äðòðù äæ
ãöî àéäùìãåâãåòù äìòîìî äãé ìò êéùîîù äëùîääíøèàø÷é

à ,"äðòà éðàå".äðòî øåúá äéäéù éãëá äàéø÷ì íéëçî ïôåà ìëáùàì
.28 äøòäå 61 ãåîò á"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."‰ÈÎ˘· ˜·„ÂÓ ‡Â‰ ÌÂÈ‰Â..." .ÂÓ

ïåéëî àåä ùåãéçäù øîåì ùé "äðéëùá ÷áãåî" ïåùìä ÷åéãá

íééç íéàø÷ð íé÷éãöù קידíéúî íééåø÷ íäééçá íéòùøå קטוéåðéùä
à äö÷ä ïî òâø ïéá êôäúîù äáåùú ìòáä ìöàéåðéù àåä äö÷ä ì

.íééçä øå÷î Y ä"á÷ì ÷åáã äùòð éë ,íééçì úåîî
.86 ãåîò è"ì ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."'ÂÎ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁ ‡È‰ ÌÈ˜È„ˆÏ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰" .ÊÓ

íé÷éãöì äðåôöä äáåèä ïéðò àéáäù íòèä øîåì ùé úåèùôá
íåéñá íâå íéëìî úåëìäá äøéëæä øáëù óà) äáåùú úåëìäá
äáåèì íéëåæ äáåùúä éãé ìòù íåùî àåä (äøåú äðùî úîéúçå

.àáä íìåòä ééçìå ì"ðä
.257 ãåîò 'é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

ב.23 לז, סנהדרין ראה

כג.24 ב, נט,25חגי ישעי'

טו.26ב. א, ראה 27שם

ב. ה, שם,28ברכות ישעיה

י.29יב. א, ראה 30מלאכי

ב. פו, ד,31יומא ואתחנן

כד.32ד. סה, ישעי'

ז.33 ט, מלאכי 34קהלת

ד. א.35ג, נט, ב"מ ראה

ב.36 יב, ברכות ראה

ב.37 נח, שם 38ב"מ ראה

ב. ועיין 39נט, יז. כה, בהר

ב. נח, Ù¯˜ב"מ
Á1 שוח"ט מדרש ראה

א. ו, ז"ח וראה פל"א.

סע"א.2 צב, סנהדרין ראה

פ"ב3 מגילה ירושלמי

ז.4ה"ד. כב, תצא

חולין 5 ב. לט, קידושין

א. קמב,

היד  מקורות

.ãé÷.à"òñ ,çé úåëøá

.åè÷.á"ò íù úåëøá

הפרדס  מקורות



רנ 

לעולם  חלק להם ויש חטאם כפי אותם דנין מרובים שעונותיהם הרשעים כל ג'
גודל  כפי ונדונין ואובדין נכרתים אלא הבא לעולם חלק להם שאין ואלו הבא
אין  ואם רשעו כפי הנידון ובין גמור כריתות חייבי בין שהפריש הרי וכו', רשעם

עכ''ל: כדפרישית, דעתו אלא יש חילוק מה יסורין Â„ÓÏשם ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ
'ÂÎÂ Ê''‰ÂÚ· ˙¯Î‰. מיתות ד' בפרק

ס''ד:): (סנהדרין
·˙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

משנה  כסף

ׁשּיז ּכּו הּוא – הּצּדיקים ויהיּו[`]ׂשכר  זה, לנעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹ
יזּכּו ׁשּלא  ה ּוא – הרׁשעים  ּופרעֹון  זֹו; ְְְִִֵֶָָָָֹּבטֹובה
ׁשאינֹו מי  וכל  וימּותּו. י ּכרתּו אּלא  אּלּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלחּיים

הּמת הּוא אּלּו, לח ּיים חֹויה [a]זֹוכה ׁשאינ ֹו ְִֵֵֵֶֶֶַַ
ּכבהמה  ואֹובד ּברׁשע ֹו, נכרת  אּלא וזה 6לעֹולם, . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ההיא" ה ּנפ ׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר : ּבּתֹורה, הּכת ּוב ה ּכרת  הּׁשמּועה 7הּוא מּפי ; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ה ּנפׁש ׁשא ֹותּה ּכל ֹומר , הּבא ; לעֹולם "ּתּכרת", ה ּזה, ּבעֹולם  "הּכרת", ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלמד ּו:
העֹולם  מן ּגם אּלא הּבא , העֹולם לחּיי זֹוכה אינ ּה – הּזה ּבעֹולם הּגּוף  מן  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה  הּצּדיקים ·..8הּבא נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה , ּגּוף ּבֹו אין – הּבא  *העֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּגו ּיֹות, ּבֹו ואין  הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף  ּבלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּבלבד,
ה ּדברים  מּכל ּדבר  ולא ׁשת ּיה ולא  אכילה לא ּבֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹֹאין 
יארע  ולא  ה ּזה. ּבעֹולם להן צריכין  האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
ּכג ֹון ה ּזה, ּבעֹולם ל ּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבֹו

ְִָי ׁשיבה 

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
úøùä . . íìåòä דברי א"א

למי  קרובים בעיני הזה האיש
המתים  תחיית אין שאומר
בלבד, לנשמות אלא לגופות
חז"ל  דעת היה לא ראשי וחיי
(דף  כתובות אמרו שהרי זה על
לבנים  בכלים תקברוני אל קי"ד) (שבת לבניהם מצוין היו וכן וכו' מחטה ק"ו בלבושיהן שיעמדו צדיקים עתידין קי"א)
(שם  אמרו וכן בגוייתם, עומדין אלא לעפר הצדיקים ישובו שלא צ"ב) (סנהדרין אמרו וכן אזכה, שמא בשחורים ולא
ישים  שהבורא אפשר אבל חיים, עומדין הן בגוייתם כי מוכיחים אלה וכל ומתרפאין, עומדין במומם צ"א) סנהדרין

משל. יהיה ולא וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב זכור אליהו וכגוית המלאכים כגוית ובריאות חזקות גוייתם

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
חלק  לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית כפר הוא תנא התורה מן המתים תחיית
שם  תירץ ז''ל והוא ל''א פ' רביעי במאמר עקרים בעל הרב וכמ''ש לעוה''ב.
המות  אחר אחד עוה''ב מיני שני דיש
תחיית  אחר ואחד המתים תחיית קודם
ובזה  עוה''ב. קראו אלו ולשני המתים
שם. שמבואר כמו זאת קושיא תירץ
רבינו  על אחרת קושיא לי קשה ועדיין
טוב  שכלו לעולם קרא האי דמוקי דא''כ
ובגמ' בעוה''ב. ארוך שכולו ולעולם
דבי  תניא אמרינן קמ''ב.) (דף חולין סוף
ומצוה  מצוה כל לך אין אומר יעקב ר'
שאין  בצדה שכרה שמתן שבתורה
ואם  אב בכיבוד בה תלוי המתים תחיית
לך  ייטב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב
לו  שאמר הרי וכו' הקן בשילוח וכו'
אלא  וכו' ימיו אריכת היכן וכו' אביו
ארוך  שכלו בעולם ימיך יאריכון למען

ע''כ.ו  טוב, שכלו לעולם לך ייטב למען
שפירשו  המפרשים לשאר ובשלמא
חדא  ועוה''ב המתים בתחיית קרא דהאי
דמהאי  ודאי דה''ק י''ל נינהו מילתא
המתים  תחיית שיש ללמוד תוכל קרא
והלא  ימים והארכת אמר איך דאל''כ
לו  שייך ולא החי באדם אלא שייך לא
הוי  ודאי לכך המות אחר ימים אריכות
ימיו  אריכות הוא והיכן חי בעודו הן
רבינו  אבל לחיות, שעתיד ודאי אלא
איך  א''כ בעוה''ב קרא האי שפירש
לומר  אפשר וכבר המות. אחר לאדם הבא שהוא לעוה''ב אלא הוי לא קרא והאי ליכא המתים תחיית דלמא המתים תחיית דיש ללמוד נוכל שמכאן יעקב ר' קאמר
למען  כאן שכתב הלשון אבל התחייה. נלמוד ומשם ימים אריכות שייך דשם התחייה לעולם ארוך דכולו וקרא לעוה''ב טוב שכלו דלעולם קרא מוקי דרבינו

צ''ע: ולכך בעוה''ב איירי נמי ימים דוהארכת דס''ל משמע בפ''ט לקמן וכן העוה''ב וזהו טוב שכלו לעולם לך ייטב ולמען ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון
ÂÎÂ'.ב ‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ דסובר לטעמיה אזיל ורבינו וכו'. שתייה ולא אכילה לא בו אין העוה''ב דרב בפומיה מרגלא אמרו י''ז.) (דף בברכות

לא  בו דאין רב אמר ולכן המות אחר לאדם הבא העולם שהוא לנפשות אלא אינו כי כלל גוף בו אין דבעוה''ב כתב ולכך נינהו מילי תרי המתים ותחיית דעוה''ב

משנה  לחם

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
עד  זה בפ' כדלקמן וכו' חיים לאותן תזכה ולא הנפש שתכרת הימנה למעלה
לבו  הללו דברים שרואה מי ז"ל. הרב דברי אלו כל לעולם חוזר שאינו והפסד
ולא  החוטאת לנפש ויסורין עונש שאין לומר ז"ל הרב דעת נטה שמא נוקפו
ועל  האבדון סוף על ז"ל הרב דברי אלא ח"ו, חיצונים כדעת צער אותה תשיג
וכלל  הנפש ביטול שהוא הכרת והוא ונקמה עונש אחריו שאין החרוץ הכליון
עונש  יש שבו ויסורים גיהנם בעונשי תחלה שנתיסרה מלבד הזה שהביטול בה

מצד לה ראוי שהיתה הגדול הנועם שאבדה לפי חמור ואבדון בריה גדול שהיא
הצדיקים  זכות והוא מהן למעלה או כמלאכים הכבוד ממקום שלוקחה זכה
ואע"פ  לבאר. עתידין שאנו וכמו ז"ל הרב שפירש כמו לה זוכין שהן ומעלתן
ראיה  יש ויסורים דין מתוך שיהיה זה בביטול צורכו כל ז"ל הרב פירש שלא
שעוונותיהן  הרשעים כל הנזכר ספר מפרקי אחר בפ' כתב שהרי זכות עליו ללמד
שנאמר  שחטאו ואע"פ לעוה"ב חלק להם ויש חטאותיהן כפי אותן דנין מרובין
ואובדין  נכרתין אלא לעוה"ב חלק להם שאין ואלו עד וכו' צדיקים כלם ועמך
והכופרים  והאפיקורסים המינים עולמים ולעולמי לעולם רשעם גודל על ונדונין
חלק  לו יש ולבסוף ברשעו הנדון ובין כרת חייבי בין שהפריש הרי וכו'. בתורה
להביא  נ"ל ועוד הרמב"ן. לשון ע"כ שפירשנו כמו אלא הכוונה אין הא לעוה"ב
יש  וז"ל בפ"ו למעלה כתב מאשר ז"ל המחבר רבינו דעת שכן לדבריו ראיה
בבניו  או בממונו או בגופו בעוה"ז חטאו כל על ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא
שום  עליו לעובר ואין לעוה"ב ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא ויש וכו' הקטנים

פרעון  שם שיש כתב הרי ולעוה"ב, בעוה"ז ממנו שנפרעין חטא ויש בעוה"ז נזק
למי  ימיו כל עכו"ם שעבד מי בין חילוק שאין דעתו היה דאטו ועוד לעוה"ב,
מחייבי  עבירות שאר עבר או חלב כזית שאכל כגון אחת עבירה על שעבר
גלוי  אך להאריך צריך איני ובזה וחס חלילה יצרו ותגבורת תאותו לרוב כריתות
עתק. צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כן שאינו דבריו בכל הוא ומפורסם

בתורתו: עיניו יאיר וצורנו
[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

פ"ג,6 קה"ר כלה. מס' ראה

לא.7יח. טו, שלח

ב.8 צ, ב. סד, סנהדרין

שלח  ספרי א. יג, שבועות

. שם.

היד  מקורות

רנא 

מצוי  שאינו מפני לא עוה''ב חכמים אותו שקראו זה ז''ל זה פרק בסוף וכמ''ש
מצוי  הוא הרי אלא כן הדבר אין העולם אותו יבא ואח''כ אובד העולם וזה עתה
החיים  שאותם מפני אלא עוה''ב קראוהו ולא ליראיך צפנת אשר שנאמר ועומד
הנמצא  וזהו ונפש בגוף בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם לו באים
אותם  וכל עכ''ל. בראשונה, אדם לכל
לעולם  הם הראב''ד שהביא המאמרים
לעולם  קורא ז''ל והראב''ד התחיה
שניהם  דברי עלו ובכך עוה''ב התחייה

חיים: אלהים דברי ואלו ואלו ÍÎכהוגן
·''‰ÂÚ‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡

.'ÂÎÂ קורא היה פרק סוף דרב מימרא
י''ז.): (ברכות

משנה  כסף

ּבהן וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה ו ׁשנה .9ועמידה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אין – הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְֲִִִֵַָָָָָָָּכ
אּלא  ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה  ולא אכילה  לא  ְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹּבֹו
מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ועטרֹותיהן  יֹוׁשבין ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצּדיקים

.10הּׁשכינה  ְִַָ
ּדר  על י ֹוׁשבין ', 'צּדיקים ׁשאמר ּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה  ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ׁשאין ל נתּברר החידה הרי   ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יגע. ולא  עמל ּבלא  ׁשם, מצּויין ה ּצּדיקים נפ ׁשֹות ּכלֹומר, – ּבראׁשיהן']מח [אמר ּו 'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמר  ּכענין ׁשּלהן, העטרה והיא עּמהן, מצּויה  הּבא, הע ֹולם לחּיי  זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידע ּו, ּדעה  ּכלֹומר, –ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

"ּבעטרה  אּמֹו"11ׁשלמה: ּלֹו ראׁשם"12ׁשע ּטרה  על ע ֹולם "ו ׂשמחת א ֹומר : הּוא והרי ּגּוף 13. הּׂשמחה ואין , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
היא  כן גם שהתחייה גוף שיש ודאי התחייה לעולם אבל שתייה ולא אכילה

ושתייה: אכילה שם ויש דעוה''ב Â‰¯‡·''„לגופות סובר שרבינו לו נדמה ז''ל
אין  שאומר למי קרובים הזה האיש דברי עליו תפס ולכך המתים תחיית היינו
עולם  הוא דעוה''ב סובר שהוא מפני לנשמות אלא לגופות המתים תחיית

רב  דקאמר דמאי פירש ולכך התחייה
ר''ל  אינו שתייה ולא אכילה לא בו אין
גוף  שם יהיה אלא גוף שם יהיה שלא
זך  שהוא מעלה של כגוף יהיה אבל
וכבר  ושתייה. אכילה צריך יהיה שלא

ז''ל: רבינו דעת נתבאר

משנה  לחם

עוז  מגדל
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

חיים  שהמלאכים השכינה מזיו ניזונין והם ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל

וארבעים  יום ארבעים בהר רבינו משה שנתקיים כמו עצמי באור קיימים והם ממנו

השכר  והוא המאירה באיספקלריא נתקיים אלא שתה לא ומים אכל לא לחם לילה

עוה"ב  והוא להקב"ה מקוה כל תקות שהוא הגדול העיקר והוא והנפש הגוף הכולל

עולם  בג"ע בהדבקה עליון בדעת תדבק והנפש נפש כמו שזכרנו הגוף ישוב שבו

נצחים, ולנצח עד לעדי הכל קיום ויהיה גדולה בהשגה ותתעלה שאמרנו הנשמות

שנאמר  כענין להשיגו האדם בשכל כח אין לצדיקים הגנוז הזה והשכר הזאת והמעלה

מסתרי  נסתר סוד והוא לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין סד) (ישעיה

אותו  וביאר ע"ב) (יג בערכין אין פרק סוף רז"ל רמזוהו למקובלים מקובל הסתרים

וכנור  לחוד דנבל למימרא אמרו וז"ל. הזה בענין הגמול בשער ז"ל הרמב"ן רבינו

היה  נימין שבע של מקדש של כנור אומר יהודה ר' דתניא יהודה כר' דלא לחוד

שמנה  המשיח ימות של שבע אלא שובע תקרי אל פניך את שמחות שובע שנאמר

עשור  עלי שנאמר עשר הבא עולם של שמינית נימא על השמינית על למנצח שנאמר

אפילו  ומתרצינן לו זמרו עשור בנבל בכנור לה' הודו ואומר בכנור הגיון עלי נבל ועלי

ופירוש  נבל. ליה וקרי כנבל קליה נפיש דידיה נימין דנפישי ואיידי יהודה רבי תימא

ואין  ברוח נתלית שהיא המחשבה להשגת רמז שבמקדש הזמר וכלי הכנור כי הענין

בעוה"ז  והנה הקודש. רוח וזהו ורוח ודבור קול שאמרו כענין כמוסיק"א דק בגשמיות

בשבע  ונרמזות ובמקדש במשכן אורן וידבק ספירות שבע הקדש ברוח החכמים ישיגו

הזכיר  ערכתי המזבחות שבעת את אמר בלעם גם הקרבנות ובקצת מנורה של הנרות

ספירה  תושג המשיח ולימות בעוה"ז הקול כלי שבע ירמזו לפיכך הידיעה בה' אותן

זה  אותם ירמזו הספירות לעשר שלימה ההשגה תהיה ולעוה"ב אותם וירמזו שמינית

עכ"ל: ונכבד מופלא מתקיימים ÎÂ˙·ענין אלא וסוף קץ בו לזוכים אין העוה"ב עוד

ושביעית  שבוע שני ששת וכן המקיימם ורצונו חפצו ויתעלה יתברך בוראם ברצון

וברוך  בכללו הענין וידע היובלות סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה לענין רמז שמיטה

בפירוש  לו רמוזות אלו שסודות אע"פ כן והאמת עכ"ל: דעת אדם והמלמד היודע

סיני: בהר ובפ' בראשית בפ' התורה

‰˙ÚÓÂ והדברים לקנטורים. מקום מה למנין בו ירדו ולא נסתר זה כמה הרגשת אחרי 

תחת  יכחידנה בלשונו מסתירו בהיות חבירו דעת לחכם יתפרסם לא ועמוקים עתיקים

בדרשת  טעית ישמעאל לר' ר"ע שאמר ע"ב) (עה יומא במסכת שמצינו כמו לשונו

הגדול  רבינו כתב וכן בלשון. רק הסוד בעיקר עליו תפש שלא וקבלנו אבירים לחם

התורה  בסתרי מקובל בהיותו ז"ל הראב"ד שרבינו אלא הנזכר בשער ז"ל הרמב"ן

אשאל  אני ז"ל הראב"ד חשד ולדעת כן כתב יודע בלא ז"ל לר"מ וחשד וההגדות

סוף. אין עד  ומושכל שכל להשיג יוכל ונבדל מוגבל חומר איך ומשל. מליצה דרך

בדבר  אליהוא ומאמר פניו, המדבר אל ישת בחפניו, רוח יאסף יחכם מרבים חכם ואם

נפשו  ידע כי והלכותיו, שמים חקות הידע יפריח, מים ומריח יוכיח, לאיוב ה'

החכמה  הנפש בהתעלות וכמה כמה אחת על נכחד אחד סוד על א"כ ותוצאותיו,

שיעמדו  הצדיקים עתידין מהגדת ואם תהלה. דומיה לו אשר תכלה לכל במזימה

לא  נור וריח בסרבליהון כפיתו נגו ועבד משך שדרך בגו דברים הן הן בלבושיהן

הסכנה  בשעת אפילו המלבוש כבוד ע"ב) (צב חלק פרק הוכיחו משם בהון, עדת

מת  לא אבינו יעקב האמת דרך ועל נאה, לטלית זוכה בציצית הרגיל יתגאה, בו אשר

כד"ן: נעלם דרך על עולם ביסוד לבנון נוזלי ששתה למי ז"ל כלו ÌÈÓÎÁÂרמזו
ÏÎ· ‰Ï ÔÈ‡¯Â˜Â ‰„ÂÚÒ ÌÈ˜È„ˆÏ ˙ÓÂÊÓ‰ ÂÊ ‰·ÂËÏ Ï˘Ó Í¯„· ‰Ï Â‡¯˜
ÒÂÎ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ Ì‡Â Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÂ˜Ó

:Ï"ÎÚ ‰˜È˙˘‰ ÂÏ ‰˙È‰ ‰·ÂËÂ ‰Î¯· Ï˘ ז"ל הלוי הר"ם כי עוד אומר ואני

הרב  מחנה אל וכידון בחנית בו להלחם ומדרשות הגדות והביא הרבה בזה השיגו

וכתתו  חתחתים גערת בו וגערו וחיילותיו, מלוני"ל ז"ל הגדול הכהן אהרן רבינו

לדעת  ירד ולא בנסתרות, הבין לא כי לאמר למזמרות, וחניתותיו לאתים, חרבותיו

ימצאנו. מי עמוק ועמוק ממנו למעלה בזמננו אין כי ואמרו אותו ושבחו ז"ל, ר"מ

עזרא  בן אברהם ר' דבר נכבד ומה הגמול בשער כתב ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם

הדברים  כל כי לחזק עכ"ל. כמשמעם הדברים גם ינעם סוד הדעת בעץ שכתב ז"ל

מזה  יותר לפרש אפשר ואי שם ז"ל כתב עוד בסמוך, וכתבנו שקבלנו כמו כפולים

לתלמידים  מדברינו שיתבאר כוונתנו אבל למעלה הנרמזים העליונים וגיהנם עדן בגן

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˙Ú„ ¯ÓÂÏÎ Ô‰È˘‡¯· Ì‰È˙Â¯ËÚ Â¯Ó‡˘ ‰Ê ÔÎÂ" .ÁÓ
."'ÂÎ ÂÚ„È˘

éãé ìò ,ìòåôá äøèòä ãáìîù åùåøéô "ïäéùàøá íäéúåøèò"
÷ìç íâ äøèòä úéùòð ,àáä íìåòä ééçì åëæé äáå åòãéù úòãä

úåëìîä øúëì òâåðá áúëù êøã ìò àåäå íúåàéöîî קטזøúë"
ïéàù "éãâð ùîùë åàñëå 'éäé íìåòì åòøæ øîàðù ãåã åá äëæ úåëìî

øáåãîà êìîì éåðéîä ú÷ðòä ìò ÷øéåðéù äùòðù êë ìò ø÷éòá àì
úåîéìùáå íöòá êìî ãìåðù ãåã úéá éëìîî êìîä ìù "àøáâ"á

.åéøçà åéðáì äëåìîä ïéðò ùéøåîå
ú"ú úåëìäá í"áîøä ïåùì ÷ééåãî æ"ôò קיזúåëìî øúë"åá äëæ

éë "'åë ìåèéå àåáé äöøéù éî ìë áúë äøåú øúëì òâåðá ìáà "ãåã
éåöî àåäù ïåéë äëåìîä øúë ìåèéì íéëéøö íðéà ãåã úéá éëìî

íöòá íäá òáèåîå קיח.
íéëìî úåëìäá áúëù äî íâ ïáåî äæá קיטíä ãåã úéá éëìî"

àøùé øàùî êìî ãåîòé íà ìáà ...íìåòì íéãîåòäúåëìîä ÷ñôú ì
."åúéáî

.64 äøòäå 110 ãåîò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

זהר 9 וראה ב. רלו, ח"ג זהר

א. קלה, יז,10ח"א ברכות

יתרו  ז"ח פ"ב. רבתי כלה א.

ב. ק, ג. צג, תז"ח ב. לג,

א. קיט, ד. ראה 11קיז,

(במשנה). ב כו, תענית

יא.12 ג, ישעי'13שה"ש

יא. נא,

היד  מקורות

.æè÷.â"ôø ú"ú úåëìä
.æé÷.íù.çé÷áúë ïëå

øúëá "åá äëæ" ïåùìä
ïäë ãìåð íù íâù äðåäë
êøã ìò úåîéìùáå íöòá

.ãåã úéá éëìî.èé÷à"ô
.è"ä

הפרדס  מקורות



רנ 

לעולם  חלק להם ויש חטאם כפי אותם דנין מרובים שעונותיהם הרשעים כל ג'
גודל  כפי ונדונין ואובדין נכרתים אלא הבא לעולם חלק להם שאין ואלו הבא
אין  ואם רשעו כפי הנידון ובין גמור כריתות חייבי בין שהפריש הרי וכו', רשעם

עכ''ל: כדפרישית, דעתו אלא יש חילוק מה יסורין Â„ÓÏשם ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ
'ÂÎÂ Ê''‰ÂÚ· ˙¯Î‰. מיתות ד' בפרק

ס''ד:): (סנהדרין
·˙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

משנה  כסף

ׁשּיז ּכּו הּוא – הּצּדיקים ויהיּו[`]ׂשכר  זה, לנעם ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹ
יזּכּו ׁשּלא  ה ּוא – הרׁשעים  ּופרעֹון  זֹו; ְְְִִֵֶָָָָֹּבטֹובה
ׁשאינֹו מי  וכל  וימּותּו. י ּכרתּו אּלא  אּלּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלחּיים

הּמת הּוא אּלּו, לח ּיים חֹויה [a]זֹוכה ׁשאינ ֹו ְִֵֵֵֶֶֶַַ
ּכבהמה  ואֹובד ּברׁשע ֹו, נכרת  אּלא וזה 6לעֹולם, . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ההיא" ה ּנפ ׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר : ּבּתֹורה, הּכת ּוב ה ּכרת  הּׁשמּועה 7הּוא מּפי ; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ה ּנפׁש ׁשא ֹותּה ּכל ֹומר , הּבא ; לעֹולם "ּתּכרת", ה ּזה, ּבעֹולם  "הּכרת", ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלמד ּו:
העֹולם  מן ּגם אּלא הּבא , העֹולם לחּיי זֹוכה אינ ּה – הּזה ּבעֹולם הּגּוף  מן  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּפרׁשה

נכרתה  הּצּדיקים ·..8הּבא נפׁשֹות אּלא ּוגוּיה , ּגּוף ּבֹו אין – הּבא  *העֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּגו ּיֹות, ּבֹו ואין  הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף  ּבלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹּבלבד,
ה ּדברים  מּכל ּדבר  ולא ׁשת ּיה ולא  אכילה לא ּבֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹֹאין 
יארע  ולא  ה ּזה. ּבעֹולם להן צריכין  האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
ּכג ֹון ה ּזה, ּבעֹולם ל ּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ּדבר ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבֹו

ְִָי ׁשיבה 

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
úøùä . . íìåòä דברי א"א

למי  קרובים בעיני הזה האיש
המתים  תחיית אין שאומר
בלבד, לנשמות אלא לגופות
חז"ל  דעת היה לא ראשי וחיי
(דף  כתובות אמרו שהרי זה על
לבנים  בכלים תקברוני אל קי"ד) (שבת לבניהם מצוין היו וכן וכו' מחטה ק"ו בלבושיהן שיעמדו צדיקים עתידין קי"א)
(שם  אמרו וכן בגוייתם, עומדין אלא לעפר הצדיקים ישובו שלא צ"ב) (סנהדרין אמרו וכן אזכה, שמא בשחורים ולא
ישים  שהבורא אפשר אבל חיים, עומדין הן בגוייתם כי מוכיחים אלה וכל ומתרפאין, עומדין במומם צ"א) סנהדרין

משל. יהיה ולא וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב זכור אליהו וכגוית המלאכים כגוית ובריאות חזקות גוייתם

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
חלק  לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית כפר הוא תנא התורה מן המתים תחיית
שם  תירץ ז''ל והוא ל''א פ' רביעי במאמר עקרים בעל הרב וכמ''ש לעוה''ב.
המות  אחר אחד עוה''ב מיני שני דיש
תחיית  אחר ואחד המתים תחיית קודם
ובזה  עוה''ב. קראו אלו ולשני המתים
שם. שמבואר כמו זאת קושיא תירץ
רבינו  על אחרת קושיא לי קשה ועדיין
טוב  שכלו לעולם קרא האי דמוקי דא''כ
ובגמ' בעוה''ב. ארוך שכולו ולעולם
דבי  תניא אמרינן קמ''ב.) (דף חולין סוף
ומצוה  מצוה כל לך אין אומר יעקב ר'
שאין  בצדה שכרה שמתן שבתורה
ואם  אב בכיבוד בה תלוי המתים תחיית
לך  ייטב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב
לו  שאמר הרי וכו' הקן בשילוח וכו'
אלא  וכו' ימיו אריכת היכן וכו' אביו
ארוך  שכלו בעולם ימיך יאריכון למען

ע''כ.ו  טוב, שכלו לעולם לך ייטב למען
שפירשו  המפרשים לשאר ובשלמא
חדא  ועוה''ב המתים בתחיית קרא דהאי
דמהאי  ודאי דה''ק י''ל נינהו מילתא
המתים  תחיית שיש ללמוד תוכל קרא
והלא  ימים והארכת אמר איך דאל''כ
לו  שייך ולא החי באדם אלא שייך לא
הוי  ודאי לכך המות אחר ימים אריכות
ימיו  אריכות הוא והיכן חי בעודו הן
רבינו  אבל לחיות, שעתיד ודאי אלא
איך  א''כ בעוה''ב קרא האי שפירש
לומר  אפשר וכבר המות. אחר לאדם הבא שהוא לעוה''ב אלא הוי לא קרא והאי ליכא המתים תחיית דלמא המתים תחיית דיש ללמוד נוכל שמכאן יעקב ר' קאמר
למען  כאן שכתב הלשון אבל התחייה. נלמוד ומשם ימים אריכות שייך דשם התחייה לעולם ארוך דכולו וקרא לעוה''ב טוב שכלו דלעולם קרא מוקי דרבינו

צ''ע: ולכך בעוה''ב איירי נמי ימים דוהארכת דס''ל משמע בפ''ט לקמן וכן העוה''ב וזהו טוב שכלו לעולם לך ייטב ולמען ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון
ÂÎÂ'.ב ‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ דסובר לטעמיה אזיל ורבינו וכו'. שתייה ולא אכילה לא בו אין העוה''ב דרב בפומיה מרגלא אמרו י''ז.) (דף בברכות

לא  בו דאין רב אמר ולכן המות אחר לאדם הבא העולם שהוא לנפשות אלא אינו כי כלל גוף בו אין דבעוה''ב כתב ולכך נינהו מילי תרי המתים ותחיית דעוה''ב

משנה  לחם

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
עד  זה בפ' כדלקמן וכו' חיים לאותן תזכה ולא הנפש שתכרת הימנה למעלה
לבו  הללו דברים שרואה מי ז"ל. הרב דברי אלו כל לעולם חוזר שאינו והפסד
ולא  החוטאת לנפש ויסורין עונש שאין לומר ז"ל הרב דעת נטה שמא נוקפו
ועל  האבדון סוף על ז"ל הרב דברי אלא ח"ו, חיצונים כדעת צער אותה תשיג
וכלל  הנפש ביטול שהוא הכרת והוא ונקמה עונש אחריו שאין החרוץ הכליון
עונש  יש שבו ויסורים גיהנם בעונשי תחלה שנתיסרה מלבד הזה שהביטול בה

מצד לה ראוי שהיתה הגדול הנועם שאבדה לפי חמור ואבדון בריה גדול שהיא
הצדיקים  זכות והוא מהן למעלה או כמלאכים הכבוד ממקום שלוקחה זכה
ואע"פ  לבאר. עתידין שאנו וכמו ז"ל הרב שפירש כמו לה זוכין שהן ומעלתן
ראיה  יש ויסורים דין מתוך שיהיה זה בביטול צורכו כל ז"ל הרב פירש שלא
שעוונותיהן  הרשעים כל הנזכר ספר מפרקי אחר בפ' כתב שהרי זכות עליו ללמד
שנאמר  שחטאו ואע"פ לעוה"ב חלק להם ויש חטאותיהן כפי אותן דנין מרובין
ואובדין  נכרתין אלא לעוה"ב חלק להם שאין ואלו עד וכו' צדיקים כלם ועמך
והכופרים  והאפיקורסים המינים עולמים ולעולמי לעולם רשעם גודל על ונדונין
חלק  לו יש ולבסוף ברשעו הנדון ובין כרת חייבי בין שהפריש הרי וכו'. בתורה
להביא  נ"ל ועוד הרמב"ן. לשון ע"כ שפירשנו כמו אלא הכוונה אין הא לעוה"ב
יש  וז"ל בפ"ו למעלה כתב מאשר ז"ל המחבר רבינו דעת שכן לדבריו ראיה
בבניו  או בממונו או בגופו בעוה"ז חטאו כל על ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא
שום  עליו לעובר ואין לעוה"ב ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא ויש וכו' הקטנים

פרעון  שם שיש כתב הרי ולעוה"ב, בעוה"ז ממנו שנפרעין חטא ויש בעוה"ז נזק
למי  ימיו כל עכו"ם שעבד מי בין חילוק שאין דעתו היה דאטו ועוד לעוה"ב,
מחייבי  עבירות שאר עבר או חלב כזית שאכל כגון אחת עבירה על שעבר
גלוי  אך להאריך צריך איני ובזה וחס חלילה יצרו ותגבורת תאותו לרוב כריתות
עתק. צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כן שאינו דבריו בכל הוא ומפורסם

בתורתו: עיניו יאיר וצורנו
[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

פ"ג,6 קה"ר כלה. מס' ראה

לא.7יח. טו, שלח

ב.8 צ, ב. סד, סנהדרין

שלח  ספרי א. יג, שבועות

. שם.

היד  מקורות

רנא 

מצוי  שאינו מפני לא עוה''ב חכמים אותו שקראו זה ז''ל זה פרק בסוף וכמ''ש
מצוי  הוא הרי אלא כן הדבר אין העולם אותו יבא ואח''כ אובד העולם וזה עתה
החיים  שאותם מפני אלא עוה''ב קראוהו ולא ליראיך צפנת אשר שנאמר ועומד
הנמצא  וזהו ונפש בגוף בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם לו באים
אותם  וכל עכ''ל. בראשונה, אדם לכל
לעולם  הם הראב''ד שהביא המאמרים
לעולם  קורא ז''ל והראב''ד התחיה
שניהם  דברי עלו ובכך עוה''ב התחייה

חיים: אלהים דברי ואלו ואלו ÍÎכהוגן
·''‰ÂÚ‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡

.'ÂÎÂ קורא היה פרק סוף דרב מימרא
י''ז.): (ברכות

משנה  כסף

ּבהן וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה ו ׁשנה .9ועמידה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אין – הּבא העֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְֲִִִֵַָָָָָָָּכ
אּלא  ּתׁשמיׁש, ולא ׁשתּיה  ולא אכילה  לא  ְְְְֲִִִֶַָָָֹֹֹּבֹו
מּזיו ונהנין ּבראׁשיהן, ועטרֹותיהן  יֹוׁשבין ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצּדיקים

.10הּׁשכינה  ְִַָ
ּדר  על י ֹוׁשבין ', 'צּדיקים ׁשאמר ּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה  ׁשם ׁשאין לפי ּגּוף, ׁשם ׁשאין ל נתּברר החידה הרי   ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יגע. ולא  עמל ּבלא  ׁשם, מצּויין ה ּצּדיקים נפ ׁשֹות ּכלֹומר, – ּבראׁשיהן']מח [אמר ּו 'עטרֹותיהן ׁשאמרּו זה וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמר  ּכענין ׁשּלהן, העטרה והיא עּמהן, מצּויה  הּבא, הע ֹולם לחּיי  זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידע ּו, ּדעה  ּכלֹומר, –ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

"ּבעטרה  אּמֹו"11ׁשלמה: ּלֹו ראׁשם"12ׁשע ּטרה  על ע ֹולם "ו ׂשמחת א ֹומר : הּוא והרי ּגּוף 13. הּׂשמחה ואין , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
היא  כן גם שהתחייה גוף שיש ודאי התחייה לעולם אבל שתייה ולא אכילה

ושתייה: אכילה שם ויש דעוה''ב Â‰¯‡·''„לגופות סובר שרבינו לו נדמה ז''ל
אין  שאומר למי קרובים הזה האיש דברי עליו תפס ולכך המתים תחיית היינו
עולם  הוא דעוה''ב סובר שהוא מפני לנשמות אלא לגופות המתים תחיית

רב  דקאמר דמאי פירש ולכך התחייה
ר''ל  אינו שתייה ולא אכילה לא בו אין
גוף  שם יהיה אלא גוף שם יהיה שלא
זך  שהוא מעלה של כגוף יהיה אבל
וכבר  ושתייה. אכילה צריך יהיה שלא

ז''ל: רבינו דעת נתבאר

משנה  לחם

עוז  מגדל
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

חיים  שהמלאכים השכינה מזיו ניזונין והם ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל

וארבעים  יום ארבעים בהר רבינו משה שנתקיים כמו עצמי באור קיימים והם ממנו

השכר  והוא המאירה באיספקלריא נתקיים אלא שתה לא ומים אכל לא לחם לילה

עוה"ב  והוא להקב"ה מקוה כל תקות שהוא הגדול העיקר והוא והנפש הגוף הכולל

עולם  בג"ע בהדבקה עליון בדעת תדבק והנפש נפש כמו שזכרנו הגוף ישוב שבו

נצחים, ולנצח עד לעדי הכל קיום ויהיה גדולה בהשגה ותתעלה שאמרנו הנשמות

שנאמר  כענין להשיגו האדם בשכל כח אין לצדיקים הגנוז הזה והשכר הזאת והמעלה

מסתרי  נסתר סוד והוא לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין סד) (ישעיה

אותו  וביאר ע"ב) (יג בערכין אין פרק סוף רז"ל רמזוהו למקובלים מקובל הסתרים

וכנור  לחוד דנבל למימרא אמרו וז"ל. הזה בענין הגמול בשער ז"ל הרמב"ן רבינו

היה  נימין שבע של מקדש של כנור אומר יהודה ר' דתניא יהודה כר' דלא לחוד

שמנה  המשיח ימות של שבע אלא שובע תקרי אל פניך את שמחות שובע שנאמר

עשור  עלי שנאמר עשר הבא עולם של שמינית נימא על השמינית על למנצח שנאמר

אפילו  ומתרצינן לו זמרו עשור בנבל בכנור לה' הודו ואומר בכנור הגיון עלי נבל ועלי

ופירוש  נבל. ליה וקרי כנבל קליה נפיש דידיה נימין דנפישי ואיידי יהודה רבי תימא

ואין  ברוח נתלית שהיא המחשבה להשגת רמז שבמקדש הזמר וכלי הכנור כי הענין

בעוה"ז  והנה הקודש. רוח וזהו ורוח ודבור קול שאמרו כענין כמוסיק"א דק בגשמיות

בשבע  ונרמזות ובמקדש במשכן אורן וידבק ספירות שבע הקדש ברוח החכמים ישיגו

הזכיר  ערכתי המזבחות שבעת את אמר בלעם גם הקרבנות ובקצת מנורה של הנרות

ספירה  תושג המשיח ולימות בעוה"ז הקול כלי שבע ירמזו לפיכך הידיעה בה' אותן

זה  אותם ירמזו הספירות לעשר שלימה ההשגה תהיה ולעוה"ב אותם וירמזו שמינית

עכ"ל: ונכבד מופלא מתקיימים ÎÂ˙·ענין אלא וסוף קץ בו לזוכים אין העוה"ב עוד

ושביעית  שבוע שני ששת וכן המקיימם ורצונו חפצו ויתעלה יתברך בוראם ברצון

וברוך  בכללו הענין וידע היובלות סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה לענין רמז שמיטה

בפירוש  לו רמוזות אלו שסודות אע"פ כן והאמת עכ"ל: דעת אדם והמלמד היודע

סיני: בהר ובפ' בראשית בפ' התורה

‰˙ÚÓÂ והדברים לקנטורים. מקום מה למנין בו ירדו ולא נסתר זה כמה הרגשת אחרי 

תחת  יכחידנה בלשונו מסתירו בהיות חבירו דעת לחכם יתפרסם לא ועמוקים עתיקים

בדרשת  טעית ישמעאל לר' ר"ע שאמר ע"ב) (עה יומא במסכת שמצינו כמו לשונו

הגדול  רבינו כתב וכן בלשון. רק הסוד בעיקר עליו תפש שלא וקבלנו אבירים לחם

התורה  בסתרי מקובל בהיותו ז"ל הראב"ד שרבינו אלא הנזכר בשער ז"ל הרמב"ן

אשאל  אני ז"ל הראב"ד חשד ולדעת כן כתב יודע בלא ז"ל לר"מ וחשד וההגדות

סוף. אין עד  ומושכל שכל להשיג יוכל ונבדל מוגבל חומר איך ומשל. מליצה דרך

בדבר  אליהוא ומאמר פניו, המדבר אל ישת בחפניו, רוח יאסף יחכם מרבים חכם ואם

נפשו  ידע כי והלכותיו, שמים חקות הידע יפריח, מים ומריח יוכיח, לאיוב ה'

החכמה  הנפש בהתעלות וכמה כמה אחת על נכחד אחד סוד על א"כ ותוצאותיו,

שיעמדו  הצדיקים עתידין מהגדת ואם תהלה. דומיה לו אשר תכלה לכל במזימה

לא  נור וריח בסרבליהון כפיתו נגו ועבד משך שדרך בגו דברים הן הן בלבושיהן

הסכנה  בשעת אפילו המלבוש כבוד ע"ב) (צב חלק פרק הוכיחו משם בהון, עדת

מת  לא אבינו יעקב האמת דרך ועל נאה, לטלית זוכה בציצית הרגיל יתגאה, בו אשר

כד"ן: נעלם דרך על עולם ביסוד לבנון נוזלי ששתה למי ז"ל כלו ÌÈÓÎÁÂרמזו
ÏÎ· ‰Ï ÔÈ‡¯Â˜Â ‰„ÂÚÒ ÌÈ˜È„ˆÏ ˙ÓÂÊÓ‰ ÂÊ ‰·ÂËÏ Ï˘Ó Í¯„· ‰Ï Â‡¯˜
ÒÂÎ Ô‡Î ÔÈ‡ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ Ì‡Â Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÂ˜Ó

:Ï"ÎÚ ‰˜È˙˘‰ ÂÏ ‰˙È‰ ‰·ÂËÂ ‰Î¯· Ï˘ ז"ל הלוי הר"ם כי עוד אומר ואני

הרב  מחנה אל וכידון בחנית בו להלחם ומדרשות הגדות והביא הרבה בזה השיגו

וכתתו  חתחתים גערת בו וגערו וחיילותיו, מלוני"ל ז"ל הגדול הכהן אהרן רבינו

לדעת  ירד ולא בנסתרות, הבין לא כי לאמר למזמרות, וחניתותיו לאתים, חרבותיו

ימצאנו. מי עמוק ועמוק ממנו למעלה בזמננו אין כי ואמרו אותו ושבחו ז"ל, ר"מ

עזרא  בן אברהם ר' דבר נכבד ומה הגמול בשער כתב ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם

הדברים  כל כי לחזק עכ"ל. כמשמעם הדברים גם ינעם סוד הדעת בעץ שכתב ז"ל

מזה  יותר לפרש אפשר ואי שם ז"ל כתב עוד בסמוך, וכתבנו שקבלנו כמו כפולים

לתלמידים  מדברינו שיתבאר כוונתנו אבל למעלה הנרמזים העליונים וגיהנם עדן בגן

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˙Ú„ ¯ÓÂÏÎ Ô‰È˘‡¯· Ì‰È˙Â¯ËÚ Â¯Ó‡˘ ‰Ê ÔÎÂ" .ÁÓ
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éãé ìò ,ìòåôá äøèòä ãáìîù åùåøéô "ïäéùàøá íäéúåøèò"
÷ìç íâ äøèòä úéùòð ,àáä íìåòä ééçì åëæé äáå åòãéù úòãä

úåëìîä øúëì òâåðá áúëù êøã ìò àåäå íúåàéöîî קטזøúë"
ïéàù "éãâð ùîùë åàñëå 'éäé íìåòì åòøæ øîàðù ãåã åá äëæ úåëìî

øáåãîà êìîì éåðéîä ú÷ðòä ìò ÷øéåðéù äùòðù êë ìò ø÷éòá àì
úåîéìùáå íöòá êìî ãìåðù ãåã úéá éëìîî êìîä ìù "àøáâ"á

.åéøçà åéðáì äëåìîä ïéðò ùéøåîå
ú"ú úåëìäá í"áîøä ïåùì ÷ééåãî æ"ôò קיזúåëìî øúë"åá äëæ

éë "'åë ìåèéå àåáé äöøéù éî ìë áúë äøåú øúëì òâåðá ìáà "ãåã
éåöî àåäù ïåéë äëåìîä øúë ìåèéì íéëéøö íðéà ãåã úéá éëìî

íöòá íäá òáèåîå קיח.
íéëìî úåëìäá áúëù äî íâ ïáåî äæá קיטíä ãåã úéá éëìî"

àøùé øàùî êìî ãåîòé íà ìáà ...íìåòì íéãîåòäúåëìîä ÷ñôú ì
."åúéáî

.64 äøòäå 110 ãåîò ç"ë ÷ìç úåçéù éèå÷ì

זהר 9 וראה ב. רלו, ח"ג זהר
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רנב 

·˙Î :'ÂÎÂ ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ „
וכו'. הסעודה היא זו ואם הראב''ד
פסחים  ערבי פרק סוף דאמרינן כלומר
סעודה  לבא שלעתיד קי''ט:) דף (פסחים
של  כוס נוטל לצדיקים עושה שהקב''ה
שמגיע  עד האבות כל על ומחזר ברכה
יסבור  ורבינו ומברך. נוטל והוא לדוד
ששנינו  מה אבל התחייה לעולם דהיינו
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

משנה  כסף

חכמים  ׁשאמר ּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכדי 
הּדעה. היא ִֵַָָּכאן ,

הּׁשכינה '? מּזיו 'ונהנין ׁשאמר ּו, זה הּוא ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָּומה
מה  ה ּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מאמ ּתת ּומ ּׂשיגין ְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּיֹודעין

הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן י ֹודעין אינ ּה‚.ּׁשאינן זה, ּבענין האמ ּורה  'נפׁש' ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מהּבֹורא  ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא  הּנפׁש, צ ּורת  אּלא ל ּגּוף, צריכה ׁשהיא  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
ענינ ּה ׁשּבארנּו ה ּצּורה והיא ה ּמעׂשים. ּוׁשאר ה ּנפרדֹות הּדע ֹות והּׂשיגה  ּכח ּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּכפי

זה. ּבענין 'נפ ׁש', הּנקראת  היא ה ּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבפרק
ׁשם  ואין ה ּגּוף מּמארעֹות  אּלא הּמות ׁשאין  מות , עּמהן ׁשאין  לפי – אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיים

החּיים" ּבצרֹור  צרּורה  אדני  נפׁש "והיתה ׁשּנאמר : החּיים ', 'צרֹור נקראּו ׂשכר 14ּגּוף , ׁשאין  הּגד ֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּנביאים  ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, לּה]מט [„..15למעלה קרא ּו ׁשמֹות  וכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

מׁשל  ה'16ּדר הר קדׁשֹו17: ּומקֹום  הּקדׁש17,  ודר ה'18, וחצרֹות 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 ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּבא '.24'סע ּודה' 'העֹולם מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין  ;.‰[b]] ׁשאין]נ נקמה הּנקמה  ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָ
ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר : החּיים, לא ֹותן  ּתז ּכה ולא הּנפ ׁש ׁשּתּכרת – מּמּנה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגד ֹולה 

בּה" עֹונ ּה ההיא, ׁשחת'25הּנפ ׁש 'ּבאר מ ׁשל, ּדר ה ּנביאים אֹות ֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה ו 'אבּדֹון'26. ,27, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
äãåòñ . . íéîëçäå היא זו ואם א"א

וטובה  ברכה, של כוס כאן אין הסעודה
השתיקה. לו היתה

‰ÓÈ‰ה ‰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

משנה  לחם

[b]:ז"ל להרמב"ן זה פרק בראש למעלה כתבתי אלו דבריו פירוש

מיימוניות  הגהות

עוז  מגדל
באלו  האבות קבלת רבותינו דברי אין אמת שאינו משל וענינו בג"ע תורה דברי שאין

מעלה  מן ופנימו חיצונו ואמונה אמת הכל אלא המליצה בטל משל או הבאי הענינים

כפי  ממנו ומשיג מעלתו למקום אחד כל בו וזוכה לרוממות רוממות ומן למעלה

אין  תשקם עדנך ונחל אלעזר ר' אמר רבה בויקרא אמרו ולפיכך לו. לגמול הראוי

עצמו  בפני עדן לו יש וצדיק צדיק שכל מלמד תשקם עדניך מנחל אלא כאן כתיב

והוא  התחיה לזמן גשמי בגמול עוד משמש שהזכיר ג"ע כי ובאמת לו הראוי כפי

אמרו  וכן וכו' בג"ע לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד ז"ל רבותינו שאמרו מה

הקב"ה עליו עתיד מראה ואחד אחד וכל ביניהם וכבודו בג"ע לצדיקים מחול לעשות

וראות  התחיה בומן להיות עתיד זה ועונג ושכר זה אלהינו הנה שנאמר באצבעו

גופיית  שמחה מתוך התיחדות ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך באצבע השכינה

שבטלו  עד גופו על נפשו שנתעלית רבינו משה למעלת העולם אנשי יגיעו כי לומר

בעין  ושמיעתו ראייתו כאילו הקודש ברוח שעה בכל מלובש והיה הגופיות כחותיו

עכ"ל: הנביאים שאר יעשו כאשר העין במצוע לא בלבד הנפש

הנבונים  רבותינו עם באמנה היתה אשר והאמונה האמת דרך על עמדת אשר ומעתה

ולא  חלילה הבאי דברי זה שיהיה אמר לא ז"ל ר"מ כי לראות תוכל לפנינו היו אשר

ע"ה  שלמה המלך כמאמר ותושיה עצה עמו אלא ושלום חס המליצה בטל משל

ופרט  כלל מפורש הפשט כי חכם כל וידע וחידותם חכמים דברי ומליצה משל להבין

כל  ספר מעל לבטל הזה בדרך עצמו מסר וע"כ הנסתר על אלא להתעורר צריך ואין

להם  אין אשר העורים בהם יכשלו פן הנפרדים וברואיו ית' האל בחק גשמות ענין

ראשי  לו למסור שראוי למי הנאותות במדות זכו ולא מספיקות וקבלות הקדמות

ובשאר  הנבוכים ובמורה הספר בזה דרכו מסלות ושם חגיגה במס' החקוקות פרקים

פנים  לכמה הענינים סתר מהעלות בנו מחה ולא קימנו נכחד ולא אחד דרך מאמריו

ולהעלות  ותחנונים חן ברוח בהם ליכנס כוונים הנבוכים במורה לנו פתח ואדרבה

להוכיח  עתיד אני כאשר הפסד בזה ואין וזולתם נבדלים שכלים במעלות הדברים

האל: בעזרת צורי יזכני אם בהקדמתי יעדתי אשר בחלק לשונו מתוך

לנבונים  נכונים הדברים ועושה ומסתיר ביודע ז"ל ר"מ וחשדתי הסכמתי זה דרך ועל

וקבלתנו  אמונתנו כי ואף שבילם והדורכים לוני"ל וחכמי עזרא בן החכם ובהסכמת

הגדול  רבינו אמונת והסכמת קבלת נ"ע מרבותינו קבלנו כאשר הענינים אלו בכל

קצרה  דרך על ז"ל לר"מ חושד אני חיים אנו ומפיו שותים אנו מימיו אשר הרמב"ן

וענינם: ברכה של וכוס ושמם והמחול הסעודה סוד ידע

È·ÏÂ סוד על האגדה בלשון חידה ולחוד משל למשול נצחני כי והנאני בקרבי נלחם

הספינה  את המוכר פרק בלמודי. תורה חתום באוצרותי תעודה צור הסעודה, זאת

בו  יבואו צדיקים לה' השער זה לבא לעתיד השכינה בכבוד ע"ב) ע"ד דף (ב"ב

אלהים העמ  ויברא הפסוקים במסורת עתיקין והדברים הפרקים בראשי בטן מני וסים

ומלחה  הנקב"ה את והרג הזכ"ר את צינן עולים גבול להשיג הגדולים התנינים את

כרסוון  די עד עתיק ולמכסה ולשבעה לאכול העוה"ב לחיי בתשובה הזוכים לצדיקים

ומי  רמוני מעסיס בענביו המשומר אלמונ"י פלונ"י ומשקן יתיב יומין ועתי"ק רמיו

כוס  ימזוג הידיעה בה"א הישועה ממעייני בששון מים ושאב לבנון מן נוזלים ששתה

מיא  תלתא מן חד על  קאמיא מן חד השתיה באבן לשתייה הראוי מזג ברכה של

מהם  אחד וכל אברך, לפניו ויקרא וברך אתה טול נטעים יושבי ידועין לאבו"ת ואומר

כי  אברך אני ואומר הגדיל דוד עד מבדיל וזה מקדש זה עלבונו מזכיר קונו לכבוד

גם  לברך נאה ולי תשובה. לבעלי פתח לפתוח לטוב"ה או"ת עמו לעשות הפליא

ועונה  ושמורה בכל ערוכה בעטר"ה להלום הלום עד הביאתני כי משלשום וגם תמול

רויה  כוסי למנת עליה בני וכוונו אקרא. ה' ובשם אשא ישועות כוס ובזמרה בשירה
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רנג 

ו'על ּוקה'28ו 'תפּתה' והׁשחתה 29, ּכליה ל ׁשֹון וכל  ; ְְְְְְְֲֶַַָָָָָָָ
אחריה  ׁשאין  הּכליה  ׁשהיא לפי לֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוראין 

וההפ  לע ֹולם, לעֹולם ּתקּומה ח ֹוזר ׁשאינֹו .30סד  ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָ

.Â ׂשכר ׁשאין ּותד ּמה ז ֹו, ט ֹובה  ּבעיני ּתקל ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
אּלא  האמת , ּבדרכי  ׁשלם האדם והוית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמצו ֹות
צּור ֹות  ּוב ֹועל  טֹובֹות מאכלֹות ו ׁשֹותה  אֹוכל ְְֲִֵֵֶַָלהיֹות
ׁשן ּבאהלי  ו ׁשֹוכן ורקמה ׁשׁש ּבגדי  ולֹוב ׁש ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵָָָנא ֹות
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 ׁשּנער33אּלא האמת,  ּבדר אבל . ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעֹולם  הּגּוף  טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש ְֶֶַַַַַָָָָָטֹובת
אֹותּה אּלא ּכן ; אינ ֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּזה

חקר  אין  עד ּגד ֹולה ואין34הּטֹובה  ער ואין  , ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אׁשר  ט ּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר  הּוא ְְֲִִֶֶַַָָָּדמיֹון .

ּפ ,ּליראי ּב"צפנּת לחֹוסים וכּמה Ê..35עלּת ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּבא  הע ֹולם לחּיי  והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:36המה , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חּיים" ּבארץ ה ' ּבט ּוב לראֹות האמנ ּתי  .37"לּולא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַ
ּגדלּה י ֹודע  ואין  ּבריּה, על להּׂשיג ּה ּבאדם ּכח אין  ה ּבא הע ֹולם ׁשּטֹוב ֹות  הראׁשֹונים, חכמים הֹודיעּונ ּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכבר 
אּלא  אינן  לי ׂשראל, הּנביאים  ּבהן  ׁשּמתנ ּבאין הּטֹובֹות  ו ׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקד ֹוׁש א ּלא ועצמ ּה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָויפיּה

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
ÂÎÂ'.ז 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

שאין  סובר שמואל אבל המשיח, לימות הם לזה הדומות הנבואות שאר אבל
ועשירות  עניות ואפילו העולם במנהג ולא העולם מנהג הפך כלל חדוש שום
דאית  משמע ראיה מייתי אביון יחדל דלא מקרא שמואל דהא העולם מנהג דהוי

דבימות  הטבע ליה הפך זה אין עניות היה לא דאם ואע''ג עניות איכא המשיח
ובימות  כמנהג שלא שהוא מפני אלא
אם  כי כלל חידוש שום אין המשיח
ז''ל  רבינו ואמר בלבד. מלכיות שעבוד
עם  זאב וגר בישעיה שנאמרה שהפרשה
והביא  משל דרך הוא הכל וגו' כבש
לך  תדע מלכים בהלכות זה לדבר ראיה
תאמר  לא שאם כן לומר אתה שמוכרח
לך  תקשה כן אם כפשטה שיהיה אלא
לימות  הזה העולם בין אין  למ''ד
לא  בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח
איירי  לא פרשה דהאי מכחיש מצי
ויצא  קרא קאמר בהדיא דהא במשיח
שאומר  ואפילו וכו' ישי מגזע חוטר
ודאי  זו לעוה''ב הנבואות שאר שכל
ואם  במשיח שיהיה להכחיש יכול אינו
בין  אין קאמר איך כפשטה מפרש
הא  בלבד מלכיות שעבוד אלא העוה''ז
אלא  בפרשה שם האמורות הני כל איכא
לענין  דריש ושמואל משל שהיה ודאי
ז''ל  רבינו שפירשה כמו מלכיות שעבוד
הוא  וכבש עכו''ם אלו זאב שר''ל
בין  אין קאמר ולהכי וכו'. ישראל
אתה  שמוכרח כיון וא''כ וכו' העוה''ז
זו  פרשה דאין שמואל לדעת לומר
לא  הנביאים כל למ''ד גם כפשטה
דע''כ  כפשטה זו פרשה אין וכו' נתנבאו
שהוא  דברים שיחודשו אלא פליגי לא
העולם  מנהג הפך אבל העולם כמנהג
אלא  בפ''ט ג''כ כוונתו היתה וזו לא
נ''ל  זה יותר, ביאר מלכים בהלכות ששם
דברי  הביא שלא ז''ל רבינו דברי ליישב
דס''ל  לא אבל ראיה כדמות אלא שמואל
דפ' סוגיא לזה קשה מ''מ אבל כוותיה.
כאור  הלבנה דאור הא על דפריך חלק
משמע  וכו' דאמר ולשמואל וגו' החמה
כדברי  ואי ניחא אבא בר חייא דלר'
נמי  אבא בר חייא ר' לדברי אפילו רבינו
ולהיות  מטבעו דבר ישתנה דלא קשה
החמה  ואור החמה כאור הלבנה אור
מזה. גדול טבע שינוי לך אין שבעתים
מלכים  הלכות בסוף משנה כסף ובספר
ז''ל  הראב''ד השגת לתרץ הרב''י כתב
דרבינו  וכו' הרגוהו כוזיבא דבן ההיא על
אין  דאמר כשמואל דפסק לטעמיה אזיל
למה  קשה זה גם וכו' העוה''ז בין
דאין  אבא בר חייא כר' דפסק שכתבתי
וצ''ע: ההיא ההשגה לתירוץ מקום
„''Ò· ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ Â‰Ï Â˜ÈÏÒ

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎÂ ÌÈ‡È·‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ Ê אשה במה פרק אבא בר חייא דרבי מימרא
פליגא  אבא בר חייא דרבי דהא התם דמשמע ודע ס''ג.) דף (שבת יוצאה
בלבד, מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין דאמר אדשמואל

מהלכות  י''ב בפרק וגם זה שאחר בפרק אבא בר חייא דרבי הא כאן כתב ורבינו
וצ''ע: לדשמואל כתב מלכים

משנה  כסף

עוז  מגדל
על  מחשבותם ויעורו יתעוררו יזהירו והמשכילים אפים. אחת מנה אפים לאר"ך

עיר  באפריון היום לי יתחתנו בשתים חידתי, ימצאו אם בעגלתי לחרוש משכבותם

פנים  לשבעים מונים בעשרת חכמת נובלת רקמה בגדי ואלבישם וציו"ן הקודש

וקים: חי ישראל מלך דוד מלכ"ם עטר"ת את ויקח תפארת בעטרת ויתפארו ויתעטרו

.ÌÈÈÁ‰ „Ú 'ÂÎ ‰Ó˜‰ כהנים בתורת הגנוז טוב ושכר הכרת עונש מפירוש זה כל

השכר: מעני[ן] והאגדות המדרשים ומן והאבדון הכרת ‰ÂÚÈ„Âבפירוש ¯·Î
.ÂÏ ‰ÎÁÓÏ „Ú ÌÈÓÎÁ:עומדין אין פרק
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רנב 

·˙Î :'ÂÎÂ ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ „
וכו'. הסעודה היא זו ואם הראב''ד
פסחים  ערבי פרק סוף דאמרינן כלומר
סעודה  לבא שלעתיד קי''ט:) דף (פסחים
של  כוס נוטל לצדיקים עושה שהקב''ה
שמגיע  עד האבות כל על ומחזר ברכה
יסבור  ורבינו ומברך. נוטל והוא לדוד
ששנינו  מה אבל התחייה לעולם דהיינו
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

משנה  כסף

חכמים  ׁשאמר ּו עטרה ּכ הראׁש; על ׁשּתנּוח ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכדי 
הּדעה. היא ִֵַָָּכאן ,

הּׁשכינה '? מּזיו 'ונהנין ׁשאמר ּו, זה הּוא ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָּומה
מה  ה ּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מאמ ּתת ּומ ּׂשיגין ְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּיֹודעין

הּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן י ֹודעין אינ ּה‚.ּׁשאינן זה, ּבענין האמ ּורה  'נפׁש' ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מהּבֹורא  ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא  הּנפׁש, צ ּורת  אּלא ל ּגּוף, צריכה ׁשהיא  ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה
ענינ ּה ׁשּבארנּו ה ּצּורה והיא ה ּמעׂשים. ּוׁשאר ה ּנפרדֹות הּדע ֹות והּׂשיגה  ּכח ּה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּכפי

זה. ּבענין 'נפ ׁש', הּנקראת  היא ה ּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבפרק
ׁשם  ואין ה ּגּוף מּמארעֹות  אּלא הּמות ׁשאין  מות , עּמהן ׁשאין  לפי – אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹחּיים

החּיים" ּבצרֹור  צרּורה  אדני  נפׁש "והיתה ׁשּנאמר : החּיים ', 'צרֹור נקראּו ׂשכר 14ּגּוף , ׁשאין  הּגד ֹול הּׂשכר וזהּו . ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
הּנביאים  ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; אחריה ׁשאין והּטֹובה מּמּנּו, לּה]מט [„..15למעלה קרא ּו ׁשמֹות  וכּמה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

מׁשל  ה'16ּדר הר קדׁשֹו17: ּומקֹום  הּקדׁש17,  ודר ה'18, וחצרֹות 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 ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּבא '.24'סע ּודה' 'העֹולם מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין  ;.‰[b]] ׁשאין]נ נקמה הּנקמה  ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָ
ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר : החּיים, לא ֹותן  ּתז ּכה ולא הּנפ ׁש ׁשּתּכרת – מּמּנה ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּגד ֹולה 

בּה" עֹונ ּה ההיא, ׁשחת'25הּנפ ׁש 'ּבאר מ ׁשל, ּדר ה ּנביאים אֹות ֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה ו 'אבּדֹון'26. ,27, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ã"áàøä úâùä
äãåòñ . . íéîëçäå היא זו ואם א"א

וטובה  ברכה, של כוס כאן אין הסעודה
השתיקה. לו היתה

‰ÓÈ‰ה ‰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

משנה  לחם

[b]:ז"ל להרמב"ן זה פרק בראש למעלה כתבתי אלו דבריו פירוש

מיימוניות  הגהות

עוז  מגדל
באלו  האבות קבלת רבותינו דברי אין אמת שאינו משל וענינו בג"ע תורה דברי שאין

מעלה  מן ופנימו חיצונו ואמונה אמת הכל אלא המליצה בטל משל או הבאי הענינים

כפי  ממנו ומשיג מעלתו למקום אחד כל בו וזוכה לרוממות רוממות ומן למעלה

אין  תשקם עדנך ונחל אלעזר ר' אמר רבה בויקרא אמרו ולפיכך לו. לגמול הראוי

עצמו  בפני עדן לו יש וצדיק צדיק שכל מלמד תשקם עדניך מנחל אלא כאן כתיב

והוא  התחיה לזמן גשמי בגמול עוד משמש שהזכיר ג"ע כי ובאמת לו הראוי כפי

אמרו  וכן וכו' בג"ע לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד ז"ל רבותינו שאמרו מה

הקב"ה עליו עתיד מראה ואחד אחד וכל ביניהם וכבודו בג"ע לצדיקים מחול לעשות

וראות  התחיה בומן להיות עתיד זה ועונג ושכר זה אלהינו הנה שנאמר באצבעו

גופיית  שמחה מתוך התיחדות ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך באצבע השכינה

שבטלו  עד גופו על נפשו שנתעלית רבינו משה למעלת העולם אנשי יגיעו כי לומר

בעין  ושמיעתו ראייתו כאילו הקודש ברוח שעה בכל מלובש והיה הגופיות כחותיו

עכ"ל: הנביאים שאר יעשו כאשר העין במצוע לא בלבד הנפש

הנבונים  רבותינו עם באמנה היתה אשר והאמונה האמת דרך על עמדת אשר ומעתה

ולא  חלילה הבאי דברי זה שיהיה אמר לא ז"ל ר"מ כי לראות תוכל לפנינו היו אשר

ע"ה  שלמה המלך כמאמר ותושיה עצה עמו אלא ושלום חס המליצה בטל משל

ופרט  כלל מפורש הפשט כי חכם כל וידע וחידותם חכמים דברי ומליצה משל להבין

כל  ספר מעל לבטל הזה בדרך עצמו מסר וע"כ הנסתר על אלא להתעורר צריך ואין

להם  אין אשר העורים בהם יכשלו פן הנפרדים וברואיו ית' האל בחק גשמות ענין

ראשי  לו למסור שראוי למי הנאותות במדות זכו ולא מספיקות וקבלות הקדמות

ובשאר  הנבוכים ובמורה הספר בזה דרכו מסלות ושם חגיגה במס' החקוקות פרקים

פנים  לכמה הענינים סתר מהעלות בנו מחה ולא קימנו נכחד ולא אחד דרך מאמריו

ולהעלות  ותחנונים חן ברוח בהם ליכנס כוונים הנבוכים במורה לנו פתח ואדרבה

להוכיח  עתיד אני כאשר הפסד בזה ואין וזולתם נבדלים שכלים במעלות הדברים

האל: בעזרת צורי יזכני אם בהקדמתי יעדתי אשר בחלק לשונו מתוך

לנבונים  נכונים הדברים ועושה ומסתיר ביודע ז"ל ר"מ וחשדתי הסכמתי זה דרך ועל

וקבלתנו  אמונתנו כי ואף שבילם והדורכים לוני"ל וחכמי עזרא בן החכם ובהסכמת

הגדול  רבינו אמונת והסכמת קבלת נ"ע מרבותינו קבלנו כאשר הענינים אלו בכל

קצרה  דרך על ז"ל לר"מ חושד אני חיים אנו ומפיו שותים אנו מימיו אשר הרמב"ן

וענינם: ברכה של וכוס ושמם והמחול הסעודה סוד ידע

È·ÏÂ סוד על האגדה בלשון חידה ולחוד משל למשול נצחני כי והנאני בקרבי נלחם

הספינה  את המוכר פרק בלמודי. תורה חתום באוצרותי תעודה צור הסעודה, זאת

בו  יבואו צדיקים לה' השער זה לבא לעתיד השכינה בכבוד ע"ב) ע"ד דף (ב"ב

אלהים העמ  ויברא הפסוקים במסורת עתיקין והדברים הפרקים בראשי בטן מני וסים

ומלחה  הנקב"ה את והרג הזכ"ר את צינן עולים גבול להשיג הגדולים התנינים את

כרסוון  די עד עתיק ולמכסה ולשבעה לאכול העוה"ב לחיי בתשובה הזוכים לצדיקים

ומי  רמוני מעסיס בענביו המשומר אלמונ"י פלונ"י ומשקן יתיב יומין ועתי"ק רמיו

כוס  ימזוג הידיעה בה"א הישועה ממעייני בששון מים ושאב לבנון מן נוזלים ששתה

מיא  תלתא מן חד על  קאמיא מן חד השתיה באבן לשתייה הראוי מזג ברכה של

מהם  אחד וכל אברך, לפניו ויקרא וברך אתה טול נטעים יושבי ידועין לאבו"ת ואומר

כי  אברך אני ואומר הגדיל דוד עד מבדיל וזה מקדש זה עלבונו מזכיר קונו לכבוד

גם  לברך נאה ולי תשובה. לבעלי פתח לפתוח לטוב"ה או"ת עמו לעשות הפליא

ועונה  ושמורה בכל ערוכה בעטר"ה להלום הלום עד הביאתני כי משלשום וגם תמול

רויה  כוסי למנת עליה בני וכוונו אקרא. ה' ובשם אשא ישועות כוס ובזמרה בשירה
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הפרדס  מקורות

רנג 

ו'על ּוקה'28ו 'תפּתה' והׁשחתה 29, ּכליה ל ׁשֹון וכל  ; ְְְְְְְֲֶַַָָָָָָָ
אחריה  ׁשאין  הּכליה  ׁשהיא לפי לֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָקֹוראין 

וההפ  לע ֹולם, לעֹולם ּתקּומה ח ֹוזר ׁשאינֹו .30סד  ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָ

.Â ׂשכר ׁשאין ּותד ּמה ז ֹו, ט ֹובה  ּבעיני ּתקל ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
אּלא  האמת , ּבדרכי  ׁשלם האדם והוית ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמצו ֹות
צּור ֹות  ּוב ֹועל  טֹובֹות מאכלֹות ו ׁשֹותה  אֹוכל ְְֲִֵֵֶַָלהיֹות
ׁשן ּבאהלי  ו ׁשֹוכן ורקמה ׁשׁש ּבגדי  ולֹוב ׁש ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵָָָנא ֹות
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 ׁשּנער33אּלא האמת,  ּבדר אבל . ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעֹולם  הּגּוף  טֹובת ּכמֹו הּבא ּבעֹולם הּנפׁש ְֶֶַַַַַָָָָָטֹובת
אֹותּה אּלא ּכן ; אינ ֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּזה

חקר  אין  עד ּגד ֹולה ואין34הּטֹובה  ער ואין  , ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
אׁשר  ט ּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר  הּוא ְְֲִִֶֶַַָָָּדמיֹון .

ּפ ,ּליראי ּב"צפנּת לחֹוסים וכּמה Ê..35עלּת ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּבא  הע ֹולם לחּיי  והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:36המה , ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

חּיים" ּבארץ ה ' ּבט ּוב לראֹות האמנ ּתי  .37"לּולא ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַ
ּגדלּה י ֹודע  ואין  ּבריּה, על להּׂשיג ּה ּבאדם ּכח אין  ה ּבא הע ֹולם ׁשּטֹוב ֹות  הראׁשֹונים, חכמים הֹודיעּונ ּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכבר 
אּלא  אינן  לי ׂשראל, הּנביאים  ּבהן  ׁשּמתנ ּבאין הּטֹובֹות  ו ׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקד ֹוׁש א ּלא ועצמ ּה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָויפיּה

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰
ÂÎÂ'.ז 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

שאין  סובר שמואל אבל המשיח, לימות הם לזה הדומות הנבואות שאר אבל
ועשירות  עניות ואפילו העולם במנהג ולא העולם מנהג הפך כלל חדוש שום
דאית  משמע ראיה מייתי אביון יחדל דלא מקרא שמואל דהא העולם מנהג דהוי

דבימות  הטבע ליה הפך זה אין עניות היה לא דאם ואע''ג עניות איכא המשיח
ובימות  כמנהג שלא שהוא מפני אלא
אם  כי כלל חידוש שום אין המשיח
ז''ל  רבינו ואמר בלבד. מלכיות שעבוד
עם  זאב וגר בישעיה שנאמרה שהפרשה
והביא  משל דרך הוא הכל וגו' כבש
לך  תדע מלכים בהלכות זה לדבר ראיה
תאמר  לא שאם כן לומר אתה שמוכרח
לך  תקשה כן אם כפשטה שיהיה אלא
לימות  הזה העולם בין אין  למ''ד
לא  בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח
איירי  לא פרשה דהאי מכחיש מצי
ויצא  קרא קאמר בהדיא דהא במשיח
שאומר  ואפילו וכו' ישי מגזע חוטר
ודאי  זו לעוה''ב הנבואות שאר שכל
ואם  במשיח שיהיה להכחיש יכול אינו
בין  אין קאמר איך כפשטה מפרש
הא  בלבד מלכיות שעבוד אלא העוה''ז
אלא  בפרשה שם האמורות הני כל איכא
לענין  דריש ושמואל משל שהיה ודאי
ז''ל  רבינו שפירשה כמו מלכיות שעבוד
הוא  וכבש עכו''ם אלו זאב שר''ל
בין  אין קאמר ולהכי וכו'. ישראל
אתה  שמוכרח כיון וא''כ וכו' העוה''ז
זו  פרשה דאין שמואל לדעת לומר
לא  הנביאים כל למ''ד גם כפשטה
דע''כ  כפשטה זו פרשה אין וכו' נתנבאו
שהוא  דברים שיחודשו אלא פליגי לא
העולם  מנהג הפך אבל העולם כמנהג
אלא  בפ''ט ג''כ כוונתו היתה וזו לא
נ''ל  זה יותר, ביאר מלכים בהלכות ששם
דברי  הביא שלא ז''ל רבינו דברי ליישב
דס''ל  לא אבל ראיה כדמות אלא שמואל
דפ' סוגיא לזה קשה מ''מ אבל כוותיה.
כאור  הלבנה דאור הא על דפריך חלק
משמע  וכו' דאמר ולשמואל וגו' החמה
כדברי  ואי ניחא אבא בר חייא דלר'
נמי  אבא בר חייא ר' לדברי אפילו רבינו
ולהיות  מטבעו דבר ישתנה דלא קשה
החמה  ואור החמה כאור הלבנה אור
מזה. גדול טבע שינוי לך אין שבעתים
מלכים  הלכות בסוף משנה כסף ובספר
ז''ל  הראב''ד השגת לתרץ הרב''י כתב
דרבינו  וכו' הרגוהו כוזיבא דבן ההיא על
אין  דאמר כשמואל דפסק לטעמיה אזיל
למה  קשה זה גם וכו' העוה''ז בין
דאין  אבא בר חייא כר' דפסק שכתבתי
וצ''ע: ההיא ההשגה לתירוץ מקום
„''Ò· ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ Â‰Ï Â˜ÈÏÒ

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎÂ ÌÈ‡È·‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ Ê אשה במה פרק אבא בר חייא דרבי מימרא
פליגא  אבא בר חייא דרבי דהא התם דמשמע ודע ס''ג.) דף (שבת יוצאה
בלבד, מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין דאמר אדשמואל

מהלכות  י''ב בפרק וגם זה שאחר בפרק אבא בר חייא דרבי הא כאן כתב ורבינו
וצ''ע: לדשמואל כתב מלכים

משנה  כסף

עוז  מגדל
על  מחשבותם ויעורו יתעוררו יזהירו והמשכילים אפים. אחת מנה אפים לאר"ך

עיר  באפריון היום לי יתחתנו בשתים חידתי, ימצאו אם בעגלתי לחרוש משכבותם

פנים  לשבעים מונים בעשרת חכמת נובלת רקמה בגדי ואלבישם וציו"ן הקודש

וקים: חי ישראל מלך דוד מלכ"ם עטר"ת את ויקח תפארת בעטרת ויתפארו ויתעטרו

.ÌÈÈÁ‰ „Ú 'ÂÎ ‰Ó˜‰ כהנים בתורת הגנוז טוב ושכר הכרת עונש מפירוש זה כל

השכר: מעני[ן] והאגדות המדרשים ומן והאבדון הכרת ‰ÂÚÈ„Âבפירוש ¯·Î
.ÂÏ ‰ÎÁÓÏ „Ú ÌÈÓÎÁ:עומדין אין פרק
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רנד 

ה ּמל ּבימֹות  י ׂשראל ּבהן ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָלדברים
ליׂשראל. הּממׁשלה ׁשּתחזר  ּבזמן  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמׁשיח,

ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם ח ּיי טֹוב ֹות  ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאבל 
אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹולא

ראתה,38ּבּדמי ֹון לא "עין  אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו ה ּוא . ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ל ֹו" למחּכה  יעׂשה  – ז ּולת ּכל ֹומר ,39אלהים ; ְְְֱֲִִֵֶַַַָֹ

אֹותּה עׂשה  א ּלא נביא, עין א ֹותּה ראתה  ׁשּלא ֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּטֹובה
חכמים  אמרּו לֹו. ׁשּמחּכה לאדם "ּכל [c]:40האלהים ְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָֹ

אבל  הּמׁשיח, לימֹות אּלא  נתנּבא ּו לא ּכּלן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּנביאים 
."ז ּולת אלהים ראתה, לא עין – הּבא  ְֱִִַַָָָָָָָֹֹהעֹולם 

.Áאֹותֹו ׁשּקראּו ְֶֶָ*זה
לא  – הּבא' 'הע ֹולם  ֲִַָָָָֹחכמים
וזה  ע ּתה, מצּוי  ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַָָמּפני
ּכ ואחר א ֹובד , ְֵַַָָָהעֹולם

מצּוי ה ּוא הרי אּלא ּכן! ה ּדבר  אין הע ֹולם . אֹותֹו ֲֵֵֵֶַָָָָָָָיבֹוא 
צפנ ּת אׁשר  , טּוב רב "מה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָועֹומד,

"מּפני41ּליראי אּלא  הּבא', 'העֹולם קרא ּוהּו ולא  . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ה ּזה  העֹולם חּיי  אחר לאדם לֹו ּבאין  החּיים  ִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאֹותן
לכל  ה ּנמצא הּוא  וזה ונפׁש, ּבג ּוף ּבֹו קּימין  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאנּו

ּבראׁשֹונה  .42אדם ִָָָָ

è ÷øt¤¤57 שיעור
ליום  אחד פרק

ׂשכרן‡. ׁשּמּתן  ׁשּנֹודע  והּטֹובה 1מאחר מצוֹות ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
היא  – ּבּתֹורה  הּכת ּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם לּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנז ּכה 

הּבא, הע ֹולם והארכּתחּיי ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשעזבּו2ימים" הר ׁשעים מן  ׁשּנֹוקמין והּנקמה ; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּכרת, היא – ּבּתֹורה  הּכתּובֹות  הּצדק ְְִֵֶֶַַַַָָָארחֹות 

בּה" ע ֹונּה ההיא, ה ּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ;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 ֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל  ְְְְֵֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
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
מּלעׂשֹות ּה, אֹותנ ּו ה ּמֹונעין  הּדברים ּכל  מּמּנּו ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּיסיר 
ּכל  לנ ּו ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב  ּומלחמה חלי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכגֹון
ּכג ֹון הּתֹורה, את לע ׂשֹות ידינ ּו את המחּזקים ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּטֹובֹות

– וזהב ּכסף ור ּבֹות ו ׁשל ֹום  נעסק ]נא [ׂשבע  ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּפנ ּויין נׁשב אּלא להן,  צרי ׁשה ּגּוף ּבדברים ימינּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל 

הּמצוה  ולעׂשֹות ּבחכמה, לחּיי5ללמד  ׁשּנז ּכה  ּכדי , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהבטיח  אחר  ּבּתֹורה, אֹומר ה ּוא וכן הּבא . ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהעֹולם 

וגֹו'" ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ה ּזה: הע ֹולם  .6ּבטֹוב ֹות ְְְְִֶֶַָָָָָ
מ ּדעּתנּו הּתֹורה  נעזב ׁשאם  ּבּתֹורה , הֹודיענּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן 
יׁשרּון "וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻונעסק
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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

Â‡¯˜˘ ‰Ê Á·˙Î :'ÂÎÂ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ì˙Â‡ כמכחיש נראה הראב''ד
רבינו  שדעת כתבתי וכבר עכ''ל. חדש, עולם שהוא נמצא חרוב וחד וכו'

שיתא  בסוף עולמו את יחריב שהקב''ה והקבלה המות אחר עוה''ב הוא שעוה''ב
רבינו: למ''ש ענין ואינו זה יכחיש לא רבינו גם חלק בפרק כמוזכר שנים אלפי

משנה  כסף

[c]:עכ"ל כו', אר"י אבא בר חייא א"ר עומדין אין ופ' חלק פרק אשה במה

מיימוניות  הגהות
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

הראב"ד  שחשדו מה כי אומר ואני מיד: הגוף מיתת אחר לאדם המגיע הנשמות עולם הוא שעוה"ב הללו מדברים נראה הגמול בשער שהעתיק בעצמו הלשון זה על כתב

עמו  מחלוקותיו כתבתי וכבר זה מלשונו נראה שכן ז"ל הרמב"ן אל מודה אני אבל תסבלנו. שהלשון ושלום וחס זה מלחשוב ז"ל לר"מ לו וחלילה כך לשונו לדון הביאו ז"ל

יוד  אנו שאין וגם ומוסכמת מפורשת הקבלה בהן באה שלא הדברים אלו במקצת להתחזק שאין לוני"ל חכמי בעבורו השיבו וכבר הזמנים. עולם בשינוי בין יהיה אם עים

בהם: ספק ואין הם תכופים קבלתנו ולפי זמנו כמה יש ואם הפרש לחבירו

.„·Ï· „Ú 'ÂÎÂ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ „Ú 'ÂÎ Ú„Â˘ ¯Á‡Ó:ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו כדעת איש מפי איש השמועה מפי ידועה שקבלתנו כתבתי וכבר הפרק בסוף

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Ô‰Ï ÍÈ¯ˆ ÛÂ‚‰˘ ÌÈ¯·„· ÂÈÓÈ ÏÎ ˜ÂÒÚ ‡Ï˘ È„Î" .‡
."'ÂÎ ‰ÂˆÓ‰ ˙Â˘ÚÏÂ ‰ÓÎÁ· „ÂÓÏÏ ÔÈÈÂÙ ·˘ ‡Ï‡

÷åñòð àìù ÷ø èòéî ïàëåðéîé ìëøáãî éë ,ïë úö÷îù åòîùîå

òâåðá ë"àùî åúñðøô êøåöì ÷ñò èåòéî úåéäì êéøöù äæä ïîæá
áúë àáì ãéúòì קכדíìåòä ìë ÷ñò 'éäé àì"àúòãì àì'ä úà

Y íúééçî àåöîì "èòî ìîò"å äéúùå äìéëà 'éäúù äæ éë "ãáìá
.úåìãúùäå äòéâéá ÷ñò ìù ïôåàá 'éäé àì
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כד.38 פ"ל, שמו"ר

ג.39 סד, ברכות 40ישעי'

קכה, ח"ג זהר ראה ב. לד,

כ.41א. לא, זהר 42תהלים

הבהיר  ספר א. רסה, ח"א

ח"א  זהר ועיין קס. אות

ט, ח"ג א. ו, ח"ב א. קכח,

(עז, תל"ו תקו"ז א. טז, ב.

ד.. קכא, ז"ח Ù¯˜ב)
Ë1.ספ"ב תצא 2אבות

ז. לא.3כב, טו, שלח

עקב 4 ספרי ב. לב, ברכות

יח. ג, משלי כא. יא,

מדֿמה.5 קה, תהלים

כה.6 ו, ואתחנן

היד  מקורות

.ãë÷.ïôåñá íéëìî úåëìä
הפרדס  מקורות

רנה 

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 ְְֶַָ

ּדר על והּקללֹות , הּברכֹות אֹותן ּכל  ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּוׁשמרּתם  ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ּכלֹומר, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָזֹו:
ּומרחיק  האּלּו ה ּברכ ֹות לכם מ ׁשּפיע  – ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּדר ּכֹו

להתחּכם  ּפנּויים  ׁשּתהיּו עד  ולעסק הּקללֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
לעֹולם   ל וייטב הּבא, העֹולם לח ּיי ׁשּתז ּכּו ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּה,

אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ימים ותארי טֹוב, ,10ׁשּכּלֹו ְְֲִִֶֶַָָָֹֻֻ
הע ֹולמֹות  לׁשני זֹוכין טֹובים 11ונמצאתם  לחּיים , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

לא  ׁשאם הּבא; העֹולם לחּיי  הּמביאים הּזה, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבע ֹולם 
ּבּמה  ל ֹו אין – טֹובים  ּומעׂשים חכמה  ה ּיֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַָָיקנה 

וחכמה  ודעת  וחׁשּבֹון מע ׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר : ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיז ּכה 
.12ּבׁשאֹול" ְִ

ּ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 
ּבחלי הּזה ּבעֹולם טר ּוד  ׁשאדם ׁשּבזמן  עֹולמֹות: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשני 
ולא  ּבחכמה  לא מתעּסק אינ ֹו ּורעבֹון , ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּובמלחמה

ה ּבא. העֹולם  לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן  זה ·.ּבמצוה  ּומ ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמל ימ ֹות וחכמיהם, נביאיהם  י ׂשראל, ּכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהתא ּוּו

ׁשאינ ּה]נב [הּמׁשיח, הר ׁשעה מּמלכ ּות  ׁשּינּוח ּו ּכדי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
להם  וימצאּו ּכהגן, ּוב ּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק להן  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּנחת

הּבא  העֹולם  לח ּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה , וירּבּו .13מרגֹוע  ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה ּדעת ]נה []נד []נג [לפי  ּתר ּבה הּימים ׁשּבא ֹותן ְְְִִִֶֶַַַַָָ
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ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˜ÂÒÚÏ Ô‰Ï ˙ÁÓ ‰È‡˘ ‰Ú˘¯‰ ˙ÂÎÏÓÓ ÂÁÂÈ˘ È„Î" .·
˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙·Ô‚Â‰Î."

äøåúä íåé÷ äéäé æàù çéùîä úàéáá íéé÷úé ïâåäë úååöîä íåé÷
íéëìî úåëìäá åðòîùä çéùîä úàéáá äæ ïéðò ,úåîéìùá úååöîäå
äðùåéì ãåã úåëìî øéæçäìå ãåîòì ãéúò çéùîä êìîä" (à"éô ùéø)

àøùé éçãð õá÷îå ùã÷îä äðåáå äðåùàøä äìùîîììë ïéøæåçå ì
å úåðáø÷ ïéáéø÷î ,íãå÷î åéäùë åéîéá íéèôùîäïéèîù ïéùåò

úåìáåéåìëëä éåìéîù "äøåúá äøåîàä äúåöîõøà úåîìùá ïåøñç
àøùéìëåéù àøáâä ãöî úååöîä íåé÷ úåîéìùì íâ àéáé ÷"îäéáå ì

'éúååöîå äøåúä íéé÷ìïâåäë.
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ÈÎ ¯Ó‡˘ ,˙Ó‡‰Â ‰ÓÎÁ‰Â ˙Ú„‰ ‰·¯˙ ÌÈÓÈ‰ Ô˙Â‡·" .‚
Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙Â¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡Â ....'‰ ˙‡ ‰Ú„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ

."ÌÎ¯˘·Ó

ïáàä áì úà éúåøéñäå" ÷åñôä ïàë òâåð äî ïéáäì êéøöå
úðáä åðééä äîëçäå úòãä úòôùä ìò øáåãî àìäå "íëøùáî
úìòôð "äîëçäå úòã"ä úåîéìùù ì"öå .áìä ùâøä àìå ìëùä

úøãåçùëäâùäå äðáäá ÷ø øàùú àìù äøåúä éø÷éòî éë áìá íâ
àäìåòå .áìä ùâø ìò íâ ìòôúå íãàä úåàéöî ìë úà øåãçú àì

æ"äåîãà íâúô íò ãçà äð÷á קכהáì úà éúåøéñäå" ì"ðä ÷åñôä ìò
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.æî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé
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äçéùîä êìî úåãåà í"áîøä éøáãá æîåøîå ,äøåú íãîìéù çéùî
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÷åñôä ìò ãñåéî ì"æç ïåùìáå קלäøåú" "àöú éúàî äøåú éë"
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.èë÷à÷æçé.ãë ,æì ì
.ì÷.ã ,àð åäéòùé

.àì÷.â ,â"éô ø"÷éå.áì÷

הפרדס  מקורות



רנד 

ה ּמל ּבימֹות  י ׂשראל ּבהן ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָלדברים
ליׂשראל. הּממׁשלה ׁשּתחזר  ּבזמן  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמׁשיח,

ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם ח ּיי טֹוב ֹות  ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאבל 
אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹולא

ראתה,38ּבּדמי ֹון לא "עין  אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו ה ּוא . ְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
ל ֹו" למחּכה  יעׂשה  – ז ּולת ּכל ֹומר ,39אלהים ; ְְְֱֲִִֵֶַַַָֹ

אֹותּה עׂשה  א ּלא נביא, עין א ֹותּה ראתה  ׁשּלא ֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּטֹובה
חכמים  אמרּו לֹו. ׁשּמחּכה לאדם "ּכל [c]:40האלהים ְְֱֲִִֶֶַָָָָָָָֹ

אבל  הּמׁשיח, לימֹות אּלא  נתנּבא ּו לא ּכּלן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻהּנביאים 
."ז ּולת אלהים ראתה, לא עין – הּבא  ְֱִִַַָָָָָָָֹֹהעֹולם 

.Áאֹותֹו ׁשּקראּו ְֶֶָ*זה
לא  – הּבא' 'הע ֹולם  ֲִַָָָָֹחכמים
וזה  ע ּתה, מצּוי  ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַָָמּפני
ּכ ואחר א ֹובד , ְֵַַָָָהעֹולם

מצּוי ה ּוא הרי אּלא ּכן! ה ּדבר  אין הע ֹולם . אֹותֹו ֲֵֵֵֶַָָָָָָָיבֹוא 
צפנ ּת אׁשר  , טּוב רב "מה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָועֹומד,

"מּפני41ּליראי אּלא  הּבא', 'העֹולם קרא ּוהּו ולא  . ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ה ּזה  העֹולם חּיי  אחר לאדם לֹו ּבאין  החּיים  ִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשאֹותן
לכל  ה ּנמצא הּוא  וזה ונפׁש, ּבג ּוף ּבֹו קּימין  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאנּו

ּבראׁשֹונה  .42אדם ִָָָָ

è ÷øt¤¤57 שיעור
ליום  אחד פרק

ׂשכרן‡. ׁשּמּתן  ׁשּנֹודע  והּטֹובה 1מאחר מצוֹות ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
היא  – ּבּתֹורה  הּכת ּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם לּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנז ּכה 

הּבא, הע ֹולם והארכּתחּיי ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשעזבּו2ימים" הר ׁשעים מן  ׁשּנֹוקמין והּנקמה ; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

הּכרת, היא – ּבּתֹורה  הּכתּובֹות  הּצדק ְְִֵֶֶַַַַָָָארחֹות 

בּה" ע ֹונּה ההיא, ה ּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ;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 ֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל  ְְְְֵֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
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
מּלעׂשֹות ּה, אֹותנ ּו ה ּמֹונעין  הּדברים ּכל  מּמּנּו ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּיסיר 
ּכל  לנ ּו ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב  ּומלחמה חלי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכגֹון
ּכג ֹון הּתֹורה, את לע ׂשֹות ידינ ּו את המחּזקים ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּטֹובֹות

– וזהב ּכסף ור ּבֹות ו ׁשל ֹום  נעסק ]נא [ׂשבע  ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּפנ ּויין נׁשב אּלא להן,  צרי ׁשה ּגּוף ּבדברים ימינּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל 

הּמצוה  ולעׂשֹות ּבחכמה, לחּיי5ללמד  ׁשּנז ּכה  ּכדי , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהבטיח  אחר  ּבּתֹורה, אֹומר ה ּוא וכן הּבא . ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהעֹולם 

וגֹו'" ּלנּו ּתהיה "ּוצדקה ה ּזה: הע ֹולם  .6ּבטֹוב ֹות ְְְְִֶֶַָָָָָ
מ ּדעּתנּו הּתֹורה  נעזב ׁשאם  ּבּתֹורה , הֹודיענּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן 
יׁשרּון "וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻונעסק

Ë ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

Â‡¯˜˘ ‰Ê Á·˙Î :'ÂÎÂ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ì˙Â‡ כמכחיש נראה הראב''ד
רבינו  שדעת כתבתי וכבר עכ''ל. חדש, עולם שהוא נמצא חרוב וחד וכו'

שיתא  בסוף עולמו את יחריב שהקב''ה והקבלה המות אחר עוה''ב הוא שעוה''ב
רבינו: למ''ש ענין ואינו זה יכחיש לא רבינו גם חלק בפרק כמוזכר שנים אלפי

משנה  כסף

[c]:עכ"ל כו', אר"י אבא בר חייא א"ר עומדין אין ופ' חלק פרק אשה במה

מיימוניות  הגהות
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

הראב"ד  שחשדו מה כי אומר ואני מיד: הגוף מיתת אחר לאדם המגיע הנשמות עולם הוא שעוה"ב הללו מדברים נראה הגמול בשער שהעתיק בעצמו הלשון זה על כתב

עמו  מחלוקותיו כתבתי וכבר זה מלשונו נראה שכן ז"ל הרמב"ן אל מודה אני אבל תסבלנו. שהלשון ושלום וחס זה מלחשוב ז"ל לר"מ לו וחלילה כך לשונו לדון הביאו ז"ל

יוד  אנו שאין וגם ומוסכמת מפורשת הקבלה בהן באה שלא הדברים אלו במקצת להתחזק שאין לוני"ל חכמי בעבורו השיבו וכבר הזמנים. עולם בשינוי בין יהיה אם עים

בהם: ספק ואין הם תכופים קבלתנו ולפי זמנו כמה יש ואם הפרש לחבירו

.„·Ï· „Ú 'ÂÎÂ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ „Ú 'ÂÎ Ú„Â˘ ¯Á‡Ó:ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו כדעת איש מפי איש השמועה מפי ידועה שקבלתנו כתבתי וכבר הפרק בסוף

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

Ô‰Ï ÍÈ¯ˆ ÛÂ‚‰˘ ÌÈ¯·„· ÂÈÓÈ ÏÎ ˜ÂÒÚ ‡Ï˘ È„Î" .‡
."'ÂÎ ‰ÂˆÓ‰ ˙Â˘ÚÏÂ ‰ÓÎÁ· „ÂÓÏÏ ÔÈÈÂÙ ·˘ ‡Ï‡

÷åñòð àìù ÷ø èòéî ïàëåðéîé ìëøáãî éë ,ïë úö÷îù åòîùîå

òâåðá ë"àùî åúñðøô êøåöì ÷ñò èåòéî úåéäì êéøöù äæä ïîæá
áúë àáì ãéúòì קכדíìåòä ìë ÷ñò 'éäé àì"àúòãì àì'ä úà

Y íúééçî àåöîì "èòî ìîò"å äéúùå äìéëà 'éäúù äæ éë "ãáìá
.úåìãúùäå äòéâéá ÷ñò ìù ïôåàá 'éäé àì
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כד.38 פ"ל, שמו"ר

ג.39 סד, ברכות 40ישעי'

קכה, ח"ג זהר ראה ב. לד,

כ.41א. לא, זהר 42תהלים

הבהיר  ספר א. רסה, ח"א

ח"א  זהר ועיין קס. אות

ט, ח"ג א. ו, ח"ב א. קכח,

(עז, תל"ו תקו"ז א. טז, ב.

ד.. קכא, ז"ח Ù¯˜ב)
Ë1.ספ"ב תצא 2אבות

ז. לא.3כב, טו, שלח

עקב 4 ספרי ב. לב, ברכות

יח. ג, משלי כא. יא,

מדֿמה.5 קה, תהלים

כה.6 ו, ואתחנן

היד  מקורות

.ãë÷.ïôåñá íéëìî úåëìä
הפרדס  מקורות

רנה 

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 ְְֶַָ

ּדר על והּקללֹות , הּברכֹות אֹותן ּכל  ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּוׁשמרּתם  ּבׂשמחה, ה' את עבדּתם אם ּכלֹומר, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָזֹו:
ּומרחיק  האּלּו ה ּברכ ֹות לכם מ ׁשּפיע  – ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּדר ּכֹו

להתחּכם  ּפנּויים  ׁשּתהיּו עד  ולעסק הּקללֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
לעֹולם   ל וייטב הּבא, העֹולם לח ּיי ׁשּתז ּכּו ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבּה,

אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ימים ותארי טֹוב, ,10ׁשּכּלֹו ְְֲִִֶֶַָָָֹֻֻ
הע ֹולמֹות  לׁשני זֹוכין טֹובים 11ונמצאתם  לחּיים , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

לא  ׁשאם הּבא; העֹולם לחּיי  הּמביאים הּזה, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבע ֹולם 
ּבּמה  ל ֹו אין – טֹובים  ּומעׂשים חכמה  ה ּיֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַָָיקנה 

וחכמה  ודעת  וחׁשּבֹון מע ׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר : ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָיז ּכה 
.12ּבׁשאֹול" ְִ

ּ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 
ּבחלי הּזה ּבעֹולם טר ּוד  ׁשאדם ׁשּבזמן  עֹולמֹות: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשני 
ולא  ּבחכמה  לא מתעּסק אינ ֹו ּורעבֹון , ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּובמלחמה

ה ּבא. העֹולם  לחּיי  זֹוכין ׁשּבהן  זה ·.ּבמצוה  ּומ ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמל ימ ֹות וחכמיהם, נביאיהם  י ׂשראל, ּכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהתא ּוּו

ׁשאינ ּה]נב [הּמׁשיח, הר ׁשעה מּמלכ ּות  ׁשּינּוח ּו ּכדי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
להם  וימצאּו ּכהגן, ּוב ּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק להן  ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּנחת

הּבא  העֹולם  לח ּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה , וירּבּו .13מרגֹוע  ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה ּדעת ]נה []נד []נג [לפי  ּתר ּבה הּימים ׁשּבא ֹותן ְְְִִִֶֶַַַַָָ

Ë ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

˜ÂÒÚÏ Ô‰Ï ˙ÁÓ ‰È‡˘ ‰Ú˘¯‰ ˙ÂÎÏÓÓ ÂÁÂÈ˘ È„Î" .·
˙ÂÂˆÓ·Â ‰¯Â˙·Ô‚Â‰Î."

äøåúä íåé÷ äéäé æàù çéùîä úàéáá íéé÷úé ïâåäë úååöîä íåé÷
íéëìî úåëìäá åðòîùä çéùîä úàéáá äæ ïéðò ,úåîéìùá úååöîäå
äðùåéì ãåã úåëìî øéæçäìå ãåîòì ãéúò çéùîä êìîä" (à"éô ùéø)

àøùé éçãð õá÷îå ùã÷îä äðåáå äðåùàøä äìùîîììë ïéøæåçå ì
å úåðáø÷ ïéáéø÷î ,íãå÷î åéäùë åéîéá íéèôùîäïéèîù ïéùåò

úåìáåéåìëëä éåìéîù "äøåúá äøåîàä äúåöîõøà úåîìùá ïåøñç
àøùéìëåéù àøáâä ãöî úååöîä íåé÷ úåîéìùì íâ àéáé ÷"îäéáå ì

'éúååöîå äøåúä íéé÷ìïâåäë.
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çåîá äâùäå äðáä íò øåù÷ù äîá éë çåî àìå à÷ééã áì "ïáàä
úîìùä åá íééå÷é äæ éãé ìòå åîöòá ìãúùäì ãçàå ãçà ìë êéøö

ìò "ïáàä áì úà éúåøéñäå" ¯ áìä ùâøá íâ äìåòôäY ä"á÷ä éãé
úåøéñäå"é.à÷ååã "

.åî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

ÈÙÓ ... ˙Ó‡‰Â ‰ÓÎÁ‰Â ˙Ú„‰ ‰·¯˙ ÌÈÓÈ‰ Ô˙Â‡·" .„
¯˙ÂÈ ‰È‰È ‰ÓÎÁ ÏÚ· „Â„ Ú¯ÊÓ „ÂÓÚÈ˘ ÍÏÓ‰ Â˙Â‡˘

."''ÂÎ ÌÚ‰ ÏÎ „ÓÏÈ ÍÎÈÙÏÂ ...‰ÓÏ˘Ó

çéùîä êìî éãé ìò äéäú äîëçäå úòãä éåáéøù åéøáãî ïáåîä

çéùîä àø÷ð åæ åúìåòô íù ìòù øîåì ùéå ,íòä ìëì äøåú ãîìéù
"íìåòì íäì àéùð éãáò ãåãå" àéùð íùá íâ קכוåðéöîù êøã ìò

íå÷î ìëá àéùð åúåà ïéøå÷ù àåä" ïéøãäðñä ùàøù íéîëç ïåùìá
îåòä àåäå"åðéáø äùî úçú ã קכזíùá íâ çéùî àø÷ð äæ éðôîå

."àéùð"
çéùîä êìîá éë "íäéìò êìî ãåã éãáòå" øîàð äæ éðôìù áåúëáå
ìë óåëé" åáù äëåìîä ãöî .àéùð íâå êìî íâ àåäù íéðéðò éðù

àøùéúéá äðáé" "'ä úåîçìî íçìé" äåöîäå äøåúä êøãá êìéì "ì
àøùé éçãð õá÷éå "ùã÷îä'åë ì קכחïåéëîå êìî ìù åðééðò ïëåú åäæù

,íòä ìëî íîåøî êìîäù úåîîåø êøãá àéä äëåìîä úâäðäù
êìî" ÷åñôá øîàðíäéìòåøàúîä ÷åñôá ë"àùî .íòäî íîåøî Y "

àéùð éãáò ãåãå" øîàð àéùðëíäì"íìåòì קכטïéðò éë (íäéìò àìå)
.äîëçå úòã íäì òéôùéå íòä úà ãîìéù àåä úåàéùðä

íäì àéùð éãáò ãåãå" ÷åñôá óéñåä íâ äæ íòèîíìåòìë"àùî "
ï÷úé"ù éøçà éë "íìåòì" øîàð àì "íäéìò êìî éãáò ãåãå" ÷åñôá
àìå úîàä úãì íìåë åøæçé"å "ãçéá 'ä úà ãåáòì åìåë íìåòä úà
åúìåòô ø÷éòå êìîë åúìåòôá êë ìë êøåö ïéà "åúéçùé àìå åìæâé
äéäú åúåëìî úåéçöðå íòä ìëì äøåú ãîìéù "àéùð" øåúá äéäú

."'ä êøã íúåà äøåéå íòä ìë ãîìé"ù àéùð øåúá åúòôùäá
.æî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

."'ÂÎ...˙Ó‡‰Â ‰ÓÎÁ‰Â ˙Ú„‰ ‰·¯˙ ÌÈÓÈ‰ Ô˙Â‡·" .‰

àøùé åéäé êëéôìå" áúë íéëìî úåëìä óåñáåíéìåãâ íéîëç ì
."íãàä çë éôë íàøåá úòã åâéùéå íéîåúñä íéøáã íéòãåéå

àøùé åéäéù äæù ì"éåêìî éãé ìò àåä "'åë ...íéìåãâ íéîëç" ì
äçéùîä êìî úåãåà í"áîøä éøáãá æîåøîå ,äøåú íãîìéù çéùî

...àåä ìåãâ àéáðå äîìùî øúåé 'éäé äîëç ìòá"êëéôìåìë ãîìé
."...íòä

÷åñôä ìò ãñåéî ì"æç ïåùìáå קלäøåú" "àöú éúàî äøåú éë"
"àöú éúàî äøåú ùåãéç ,àöú éúàî äùãç קלאúåéäì ä"á÷ä ãéúò"

"çéùî é"ò ïúéì ãéúòù äùãç äøåú ùøåãå áùåé קלבêìîù ïåéëå
à äìâúú "àåä ìåãâ àéáð" çéùîäéúàî(ù) äùãç äøåú"ä åéì

.íòä ìëì äãîìéå "àöú
.566 'ò á"ç à"ðùú úåçéùä øôñ
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רנו 

ׁשּנאמר 14והאמת והחכמה  הארץ ]נו [:– מלאה "ּכי ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה'" את את 15ּדעה איׁש ע ֹוד  ילּמד ּו "ולא ונאמר : , ְְְְֱִֵֶֶֶַַָֹ

אחיו " את ואיׁש ונאמר :16רעה ּו את ]נז [, "והסירתי  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
מּבׂשרכם" האבן ׁשּיעמד 17לב   הּמל ׁשאֹות ֹו מּפני . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּדוד  מ ּׁשלמה 18מּזרע יתר  יהיה  חכמה ּבעל ]נח [,19, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
רּבנּו ממׁשה קרֹוב ה ּוא ּגדֹול ילּמד 20ונביא , ּולפיכ ; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ה ּגֹוים  ּכל  ויב ֹואּו ה',  ּדר א ֹותן וי ֹורה העם ְְִֶֶֶַָָָָָָּכל 
יהיה  נכֹון  הּימים, ּבאחרית "והיה  ׁשּנאמר : ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלׁשמעֹו,

ההרים" ּברא ׁש ה' ּבית .21הר ְִֵֶַָֹ
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

מצוֹות ]ס []נט [‡. עֹוׂשה 'הריני אדם: יאמר ְֲִִֵֶַַָָֹאל 
ועֹוסק  ה ּברכ ֹות הּתֹורה  ׁשאקּבל  ּכדי  1ּבחכמתּה, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÈ· ÔÈ‡ · ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù:זה בלשון לספק שיש מה זה קודם בפרק כתבתי ס''ג.) דף (שבת יוצאה אשה במה פ' דשמואל מימרא .

משנה  כסף

עומדין:[`] אין ובפ' אשה במה ובפ' חלק פרק שמואל

מיימוניות  הגהות
.ÂÈ˙ÂˆÓ· „Ú ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡:ובמדרשות בתלמוד מקומות בהרבה

.‰·‰‡Ó „Ú ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ ÔÎÂ:דאבות פ"ק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'‰ ˙‡ ‰Ú„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ÈÎ" .Â

òåãî ïéáäì êéøöåíéì íéîë.." ÷åñôä êùîä ïàë àéáä àì
.íéëìî úåëìä íåéñá åàéáäù íùë "íéñëî

äáåùúá êøåö ùéù áöîå ãîòîá øáåãî ïàëù ïåéë ,øîåì ùéå קלג

íðîàåäøåãçå äàìî úéùòð íãàä úåàéöîù àéä äáåùúä úìåòô
ìåèéá "íéñëî íéì íéîë" ìù áöî äæ ïéà ïéãò ìáà "'ä úà äòã"á
úà íøåâä éìéìù áöîì úåøùôàä ììëá äìèá æ"éòù õøàäå íãàä

.äáåùúá êøåöä
êìî ãåîòé"ù øçàìù äôå÷úá ÷ñåò íéëìî úåëìä íåéñá ë"àùî
úàìôä ïôåà ìãâú åáù "'åë çöðéå 'ä úåîçìî íçìéå ãåã úéáî
÷ø àì éë "íéñëî íéì íéîë" ÷åñôä êùîä óéñåî ïëìå 'ä úòéãé

à "'ä úà äòã" äàìî 'éäú äìåë õøàäùøúåé ìåãâ éåìéò 'éäéù àì
åîë 'ä úà äòãá äñåëî 'éäú õøàäù øîåìë "íéñëî íéì íéîë"
íâ êë íãáìî øáã äàøð àìù ãò íéîá äñåëîù íéä úéò÷ø÷
äòã" ãáìî øáã åàøé àìù ãò "'ä úà äòã"á äñåëî 'éäú õøàä

."'ä úà
.121 ãåîò à"ç à"ðùú úåçéùä øôñ

."ÌÎ¯˘·Ó Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙Â¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡Â" .Ê

úåîéá äøåúä ãåîéìì òâåðá äæ ÷åñô àéáä òåãî ïéáäì êéøö
."äîëçäå úòãä äáøú"ì ïáàä áì úøñä ïéðò äîå çéùîä

óà áìä ùâøá íâ úøãåçùë àéä äîëçäå úòãä úåîéìùù ì"éå
."íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäå"ù æ"éò åäæù

.311 ãåîò à"ç ç"îùú ù"äôñ

."Â·¯ ‰˘ÓÓ ·Â¯˜ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ‡È·Â" .Á

ö"öì ö"îäñá ë"ùî ìò ïàëî åù÷äù ùé קלדäåáâ 'éäé çéùîù
."åðáø äùîì áåø÷" í"áîøä áúë ïàë éøäå äùîî
ùøãîá íâ ùøåôî íù ö"öä áúëù äî äðä קלהáúëù äîå

àìå" ð"ùîôòå äàåáðä äìòîì òâåðá ÷ø àåäù ô"ìé ïàë í"áîøä
"àéáð í÷ קלו"í÷ íéëìîá ìáà קלזäîùðä úìòîá ë"àùî äìãâקלח ,

äøåúä ãåîéìì òâåðá íâ åäæù äøéúñ ïéà àìéîáå çéùîä úìòî
úåéîéðô ,åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ò"åäù çéùî ìù åúøåú èøôáå

äãéçéì çéùî ìù úåëééùì íéàúî äæù ,äøåúáù äãéçé ,äøåúä
.'éç úâéøãîì åúåëééùù äùî ë"àùî ,úéììë קלט

.351 'ò à"ë ÷ìç .491 'ò æ"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡" .Ë
."'ÂÎ...‰· ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ Ï·˜‡˘ È„Î ‰˙ÓÎÁ·

äáäàî äãåáòä ìù äúìòî øàáì êéøàî úåàáä úåëìäáå
êåúîù äîùì àìù åìéôàå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì..." íééñîå

."äîùì àá äîùì àìù
òåãé קמ" ì"æç øîàî ÷åéãá éîéðôä ùåøéôäêåúî"'åë äîùì àìù

äøåú ãîåìä íâå "äîùì"ä àåä "äîùì àì" ìù úåéîéðôäå êåúäù
í"áîøä ùåøéô êøã ìò ."äîùì" åúåéîéðôá ïååëúî äîùì àìù קמא

éî"áúéá ùøâì äöø àìå åúùà úà ùøâì åúåà ïéôåëù ïúåð ïéãäù
àøùé ìù ïéãøùë èâäå èâ áåúëéå "éðà äöåø øîàéù ãò åúåà ïéëî ì

î"î åúåà ïéôåëù éðôî åæ äìåòô äùåò úåéðåöéçáå éåìâáù ô"òà éë
àøùéî úåéäì éúéîàäå éîéðôä åðåöøù ïåéëî øáã ìù åúéîàìì

."åðåöøì äæ éøä 'åë úååöîä ìë úåùòì
éãë äúîëçá ÷ñåòå äøåúä úååöî äùåò éðéøä" øîåàä íâ êë
åðåöøá àåä íâ äîùì àìù Y "'åë äá úåáåúëä úåëøáä ìë ìá÷àù
äãåáò øîåìë "úîàä àåäù éðôî úîàä äùåò" éúéîàäå éîéðôä

.äîùì
àì" úâøãî øåáòì éãë øãñ éô ìò àéä äãåáòä øùàë äðäå

à ïúåà ïéãîìî ïéà" áø ïîæ êùî ùåøã "äîùì" úâøãì "äîùìàì
íäì íéìâî ,äøéúé äîëç åîëçúéå ïúòã äáøúù ãò äàøéî ãåáòì
åððøå åöé÷ä"å çéùî àá ãéîå óëéúù ïåéë ìáà ."'åë èòî èòî äæ æø
ìë ïéòì äìâúéå "éáäåà íäøáà" åðéáà íäøáà íùàøáå "øôò éðëåù

àøùé ìë ìöà ãéîå óëéú øáãä ìòôé éàãååáíúãåáò äéäúù ì
.äáäàî äãåáò Y åúãåáòë

.àð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡" .Ò
ÂÎ¯·‰ Ï·˜‡˘ È„Î ‰˙ÓÎÁ·‰ÎÊ‡˘ È„Î Â‡ ‰· ˙Â·Â˙Î‰ ˙

."‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ

àøùé ìë ååàúð äæ éðôîå" :íãå÷ä ÷øôä óåñá áúëù äîî äù÷åì
"àáä íìåòä ééçì åëæéù éãë ...çéùîä úåîéì íäéîëçå íäéàéáð

ב 14 קיד, ח"א זהר

כג, ח"ג ב. קכה, (במה"נ).

טו, בשלח מכילתא וראה א.

שם. דרשב"י מכילתא כ.

קה"ר  כה. פט"ו, במדב"ר

א. ט.15פי"א, יא, ישעי'

לג.16 לא, ירמי'

כו.17 לו, ראה 18יחזקאל

ר"פ  מכילתא ה. יג, דה"ב

(בובר)19בא. תנחומא ראה

כ. ברכה 20תולדות ראה

י. ב.21לד, ב, ישעי'

סג,22 שבת ב. לד, ברכות

א. צט, סנהדרין ב. קנא, א.

א. קכה, ח"ג זהר וראה

È ˜¯Ù1.מ"ג פ"א אבות

היד  מקורות

.âì÷ìë"ã ïééðòä íâ ììåë
.à ,âð÷ úáù) "äáåùúá åéîé
.åðéæàä ô"ø ú"å÷ì äàøå
øàåáîä ô"ò èøôáå (î"ëáå
ø÷éò"ù (è"ëô) àéðúá
åá ùé áìäå áìá äáåùúä
."'åë úåáø úåâøãîå úåðéçá

.ãì÷á"ô ò"äôñ úåöî.

.äì÷'ë úåãìåú àîåçðú
àåä ïëå "äùî ïî àùðå"
'éòùé ù"å÷ìéá.

.åì÷ú"äåñé 'ìä ë"âééòå
ì"æéøàì ú"å÷ì äàøå .æ"ô
."äìéù àåáé éë ãò" ô"äò
åðáøì ú"å÷ì .á ,èë úåçðî
.åôåñá ù"äù ï÷æä

.æì÷.á ,àë ä"ø ïééò
.çì÷ù"äù óåñ ú"å÷ì ïééò

êìéàå .â ,èî..èì÷àáåîëå
éçéå 'ô íé÷åñôä øòùá

,î"ëáå,èë) úåçðî ë"â äàøå
.éøîà÷ éàî òãé àìã (.á

.î÷.50 'ò ë"ç ù"å÷ì äàø
.ãåòå.àî÷ïéùåøéâ úåëìä

.á ÷øô óåñ

הפרדס  מקורות

רנז 

הּבא  העֹולם לחּיי ׁשאז ּכה  ּכדי אֹו ּבּה, ;2ה ּכתּובֹות  ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכדי מהן, ּתֹורה  ׁשהזהירה העברֹות מן  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹואפרׁש
ׁשּלא  ּכדי אֹו ּבּתֹורה , הּכתּובֹות הּקללֹות מן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאּנצל

הּבא' העֹולם מח ּיי .3אּכרת ִֵֵֵַַָָָָ
ּ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} ְִָָ

ּכל ]סא [ ואין  מאד, עד ּגדֹולה מעלה  היא ז ֹו ְְְֲֲִֵַַַָָָָֹּומעלה
ׁשּקראֹו אבינ ּו, אברהם מעלת והיא לּה. זֹוכה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָחכם 

'אֹוהבֹו' הּוא ּברּו אּלא 7הּקדֹוׁש עבד ׁשּלא  לפי  , ְֲִֶֶַַָָָָֹ
ה ּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָמאהבה.

"אלהי ה' את "ואהב ּת ׁשּנאמר: מ ׁשה, ידי .8על ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּיאהב  יעׂשה 9ּובזמן מּיד הראּויה, אהבה ה' את  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאהבה . הּמצו ֹות האהבה ‚.ּכל  היא וכיצד  ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
יתרה, ּגדֹולה אהבה ה' את ׁשּיאהב הּוא  ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָהראּויה?

מאד  עד ה',10עּזה ּבאהבת קׁשּורה נפ ׁשֹו ׁשּתהא עד  , ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשֹוגה  ּתמיד ונמצא  האהבה,11ּבּה ח ֹולי ּכאלּו – ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
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ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
úìòî äðéàå...äæä êøãä ìò 'ä úà ãåáòì éåàø ïéà" ïàë áúë éøäå

."íéîëçä úìòî àìå íéàéáðä
÷ ãåòåàåäù éðôî úîàä äùåò"ä äæ ìò áúë é"ô êùîäáù äù

äì äëåæ íëç ìë ïéàå ãåàî äìåãâ äìòî àéä åæ äìòîå" "...úîàä
úãåáò úìòî ìò áúë à"äá àìäå ."'åë åéáà íäøáà úìòî àéäå

.äáäàî äãåáò àéäù íéîëçäå íéàéáðä
åðéà "àáä íìåòä ééçì äëæéù éãë" úåöîå äøåúá ÷ñòäù ì"éå

à øëù úìá÷ íùìúåöîå äøåúä ÷ñòá êéùîé àáä íìåòáù éãë àì
í"áîøä áúë éøäù .á"äåòá àåäù éôëå øúåé äìòð ïôåàá קמבãöéëå"

äæò äøéúé äìåãâ äáäà 'ä úà áäàéù àåä äéåàøä äáäàä àéä
....ãéîú äá äâåù àöîðå 'ä úáäàá äøåù÷ åùôð àäúù ãò ãàî

à ä"á÷ä úà áäåà åðéà" "'åëúáäàù åðééä "åäòãéù úòãá àì
úåîéìùå .ä"á÷á äøåù÷ åúòãå åùôðù äîá äéåìúå äøåù÷ ä"á÷ä
ïäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö"ù àáä íìåòá àåä äæ ïéðò
íìåòä ééçì åëæ äììâáù åòãéù úòãä øîåìë ...äðéëùä åéæî ïéðäðå
äî ä"á÷ä úúîàî ïéâéùîå ....äøèòä àéäå ïäîò äéåöî àáä

"ìôùäå ìôàä óåâá íäå íéòãåé íðéàù קמגíðéà á"äåòä ééçù åðééä
à äæä íìåòá úåöîå äøåúä ÷ñò ìò øëù (÷ø)äéìò êùîä àì

.úåöîå äøåúä éãé ìòù 'äá úå÷éáãä úåîéìùì úéãéîú úåáø÷úäå
à" é"ô úìéçúá áúëù äîù ïáåé äæáäùåò éðéøä íãà øîàé ì

íãàì ïåéë äæáù "'åë ìá÷àù éãë äúîëçá ÷ñåòå äøåúä úåöî
íéàéáðä úìòî ìáà àáä íìåòá øëùä íùì úåöîå äøåú íéé÷îä

à àáä íìåòä ééçì åëæéù éãë äîëçá úåáøäì àì àéä íéîëçäåàì
éãé ìò 'äá úå÷éáãäå äáäàä ìù äúéìëúå äúåîéìùì úåëæì éãë

.çéùîä úåîéá äîëçá ãéîú åôéñåéå åáøéù
äìåãâ "úîàä àéäù éðôî úîàä äùåò"ä äæ ìù åúìòî ,ë"ôòàå

à éë øúåé ãåòìéáùá àì ,úîàä úéùò ãáìî øçà ù÷åáî åì ïé
ä"á÷á åúå÷éáã úåîéìùå êùîä íùì àì íâå àáä íìåòì øëùä
"ãåàî äìåãâ äìòî" àéäù í"áîøä áúë åæ äìòî ìòå àáä íìåòá
úìòî" ."íéàéáðä úìòî" íúñ æ"ðôìù äëìäá ù"îë àìå)

à ("íéîëçäåðéáà íäøáà úìòî àéä" "äì äëåæ íëç ìë ïéàå" àì
úåìòì êéøö åæ äìåãâ äìòîì òéâäì éãëù "åáäåà ä"á÷ä åàø÷ù

.'ä úáäàá ãåàî úéìòð àâøãì
ñðëéäì åöø àì éøäù øáãîä øåã éðá ìù íùðåò øéáñäì ùé æ"ëôò

.õøàì ñðëäì àìù íù÷åáî éåìéî äøåàëì äéä íùðåòù õøàì
íéøôñá øàåáî קמדíúìòî ìãåâ ãöî äéä õøàì ñðëéäì íðåöø éàù

úå÷ñòúä ìù íééçä øãñì íîöò ìéôùäì åöø àìå 'ä úãåáòá
.'äá íúå÷éáãá øàùäì íà éë íééøîåçå íééîùâä íéøáãá

ààøùé õøàáù äãåáòá øúåé äìåãâ äìòî ùéå äæá åòèù àìì
àéäù éðôî úîàä äùåò" Y ììë ù÷åáî íåù éìá 'ä éååéö íåé÷ àéäå

."úîàä
à òùåäé äðòî ïëåú íâ åäæù ì"éå'ä åðá õôç íà" é"ðá úãò ìë ì

äéäúù "åðá 'ä õôç" íò äøåù÷ õøàì äñéðëäù "'åâ åðúåà àéáäå
"äîëçá åáøé" é"òù úå÷éáãäî øúåé ãåò úéìòð úå÷éáã éðáá

.åæ äâøãì åëæ àìù ùðåò àåä õøàì íúñéðë éà ,ïëìå øáãîáù
éðôî úîàä äùåò" ìù åæ äìåãâ äìòî ìò åéøáã óåñá :óéñåäì ùéå
àöîðä àìäå "äììâá àáì äáåèä óåñå" íééñî "úîàä àéäù

à .àáì äáåèä óåñù ììâá úåöîä äùåò åðéà åæ ääåáâ äâøãîáàì
àáì äáåèä óåñù åðééä "äììâá àáì..." áúëù åðåùìá ÷ééãì ùéù
òùåäé åøîàù äæå .åúãåáò ìò ù÷åáîëå øëùë àìå àìéîî êøãá
øáãîá äãåáòä ïôåà éãé ìòù óàù "ãåàî ãåàî õøàä äáåè" áìëå
àåäù á"äåòì íéëåæ äîëçá íééåðô åéäù ïôåàá äøåúä ãåîéì ¯
éãé ìò ìáà ,"æ"äåòä úåáåèá êøò äì ïéàå ãåàî ãò äìåãâ äáåè"
"úîàä àåäù éðôî úîàä äùåò"ù ïôåàá äãåáòäå õøàì äñéðëä
äáåè àéäå "ãåàî ãåàî õøàä äáåè" øúåé äìåãâ äáåèì íéëåæ

.äúøåîú åà äøëùá àìå "äììâá" Y àìéîî äàáä
òùåäé ìù äæ äðòî úåòîùîù éøä ,úéçöð àéä äøåúäù ïåéë

àøùéî à"åàëì éçöð àåä íéìâøîä úðòèì áìëåâåñì çëä åá ùéù ì
äååéö êëù éôî ìåò úìá÷á úååöî íéé÷î øùàëù åæ úéìòð äãåáò

.äáäàä ãöîù úå÷éáãä ìò äøéúé äìòî åæ äæá ùé 'ä
.èî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

‰ÎÂÊ ÌÎÁ ÏÎ ÔÈ‡Â „Â‡Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÂÊ ‰ÏÚÓ" .‡Ò
."'ÂÎ ‰Ï

íùä úáäà àéä úåîéìùä úéìëúù øîåì øùôà êéà ïéáäì êéøöå
ùîùì éúàøáð éðà" Y 'ä úà ãåáòì àéä íãàä úàéøá úéìëú éøäå

"éðå÷ úà קמהéô ìò") 'ä úà äáäàìå 'ä úà úòãì ÷ø àì øîåìë
,íà éë ,úåéèøô úåöî éúù ("äáäàä äéäú äòãäãåáòì.'ä úà

áäåàä ùéâøî äáù äáäà ïéá ìåãâ ÷åìéç åðùé úåãéñçä ïåùìáå
úà"áäåàù éî ùé" åúåàéöî קמוúòåðú úùâãåî äãåáòä ïéðòá åìéàå

àéä äãåáòä úéìëúù øîåì ïëúé êéàå úåàéöîä øãòäå ìåèéáä
åúåàéöî ìåèéá Y äæî äìòîì àéä äãåáòä ïéðò àìäå 'ä úáäà

.äæá ïéðòì êéøöå .éøîâì
.ð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

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.

היד  מקורות

.áî÷.â"ä é"ô.âî÷ç"ô
.á"ä.ãî÷úùøô ú"å÷ì

éøôñî (.á ,çì .á ,æì) çìù
âîú ò"ñ) íù ú"äåà .äìá÷
.(êìéàå äðú ò"ñ .êìéàå

.î"ëáå.äî÷ïéùåãé÷
.äôåñá.åî÷øôñ äàø
íéëøòä'ä úáäà êøò ã"áç

.ð"ùå .ã"ñ

הפרדס  מקורות



רנו 

ׁשּנאמר 14והאמת והחכמה  הארץ ]נו [:– מלאה "ּכי ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה'" את את 15ּדעה איׁש ע ֹוד  ילּמד ּו "ולא ונאמר : , ְְְְֱִֵֶֶֶַַָֹ

אחיו " את ואיׁש ונאמר :16רעה ּו את ]נז [, "והסירתי  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
מּבׂשרכם" האבן ׁשּיעמד 17לב   הּמל ׁשאֹות ֹו מּפני . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּדוד  מ ּׁשלמה 18מּזרע יתר  יהיה  חכמה ּבעל ]נח [,19, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
רּבנּו ממׁשה קרֹוב ה ּוא ּגדֹול ילּמד 20ונביא , ּולפיכ ; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ה ּגֹוים  ּכל  ויב ֹואּו ה',  ּדר א ֹותן וי ֹורה העם ְְִֶֶֶַָָָָָָּכל 
יהיה  נכֹון  הּימים, ּבאחרית "והיה  ׁשּנאמר : ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָלׁשמעֹו,

ההרים" ּברא ׁש ה' ּבית .21הר ְִֵֶַָֹ
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

מצוֹות ]ס []נט [‡. עֹוׂשה 'הריני אדם: יאמר ְֲִִֵֶַַָָֹאל 
ועֹוסק  ה ּברכ ֹות הּתֹורה  ׁשאקּבל  ּכדי  1ּבחכמתּה, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÈ· ÔÈ‡ · ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù:זה בלשון לספק שיש מה זה קודם בפרק כתבתי ס''ג.) דף (שבת יוצאה אשה במה פ' דשמואל מימרא .

משנה  כסף

עומדין:[`] אין ובפ' אשה במה ובפ' חלק פרק שמואל

מיימוניות  הגהות
.ÂÈ˙ÂˆÓ· „Ú ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡:ובמדרשות בתלמוד מקומות בהרבה

.‰·‰‡Ó „Ú ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ ÔÎÂ:דאבות פ"ק

עוז  מגדל

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

."'‰ ˙‡ ‰Ú„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ ÈÎ" .Â

òåãî ïéáäì êéøöåíéì íéîë.." ÷åñôä êùîä ïàë àéáä àì
.íéëìî úåëìä íåéñá åàéáäù íùë "íéñëî

äáåùúá êøåö ùéù áöîå ãîòîá øáåãî ïàëù ïåéë ,øîåì ùéå קלג

íðîàåäøåãçå äàìî úéùòð íãàä úåàéöîù àéä äáåùúä úìåòô
ìåèéá "íéñëî íéì íéîë" ìù áöî äæ ïéà ïéãò ìáà "'ä úà äòã"á
úà íøåâä éìéìù áöîì úåøùôàä ììëá äìèá æ"éòù õøàäå íãàä

.äáåùúá êøåöä
êìî ãåîòé"ù øçàìù äôå÷úá ÷ñåò íéëìî úåëìä íåéñá ë"àùî
úàìôä ïôåà ìãâú åáù "'åë çöðéå 'ä úåîçìî íçìéå ãåã úéáî
÷ø àì éë "íéñëî íéì íéîë" ÷åñôä êùîä óéñåî ïëìå 'ä úòéãé

à "'ä úà äòã" äàìî 'éäú äìåë õøàäùøúåé ìåãâ éåìéò 'éäéù àì
åîë 'ä úà äòãá äñåëî 'éäú õøàäù øîåìë "íéñëî íéì íéîë"
íâ êë íãáìî øáã äàøð àìù ãò íéîá äñåëîù íéä úéò÷ø÷
äòã" ãáìî øáã åàøé àìù ãò "'ä úà äòã"á äñåëî 'éäú õøàä

."'ä úà
.121 ãåîò à"ç à"ðùú úåçéùä øôñ

."ÌÎ¯˘·Ó Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙Â¯ÈÒ‰Â ¯Ó‡Â" .Ê

úåîéá äøåúä ãåîéìì òâåðá äæ ÷åñô àéáä òåãî ïéáäì êéøö
."äîëçäå úòãä äáøú"ì ïáàä áì úøñä ïéðò äîå çéùîä

óà áìä ùâøá íâ úøãåçùë àéä äîëçäå úòãä úåîéìùù ì"éå
."íëøùáî ïáàä áì úà éúåøéñäå"ù æ"éò åäæù

.311 ãåîò à"ç ç"îùú ù"äôñ

."Â·¯ ‰˘ÓÓ ·Â¯˜ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ‡È·Â" .Á

ö"öì ö"îäñá ë"ùî ìò ïàëî åù÷äù ùé קלדäåáâ 'éäé çéùîù
."åðáø äùîì áåø÷" í"áîøä áúë ïàë éøäå äùîî
ùøãîá íâ ùøåôî íù ö"öä áúëù äî äðä קלהáúëù äîå

àìå" ð"ùîôòå äàåáðä äìòîì òâåðá ÷ø àåäù ô"ìé ïàë í"áîøä
"àéáð í÷ קלו"í÷ íéëìîá ìáà קלזäîùðä úìòîá ë"àùî äìãâקלח ,

äøåúä ãåîéìì òâåðá íâ åäæù äøéúñ ïéà àìéîáå çéùîä úìòî
úåéîéðô ,åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ò"åäù çéùî ìù åúøåú èøôáå

äãéçéì çéùî ìù úåëééùì íéàúî äæù ,äøåúáù äãéçé ,äøåúä
.'éç úâéøãîì åúåëééùù äùî ë"àùî ,úéììë קלט

.351 'ò à"ë ÷ìç .491 'ò æ"è ÷ìç úåçéù éèå÷ì

˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡" .Ë
."'ÂÎ...‰· ˙Â·Â˙Î‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ Ï·˜‡˘ È„Î ‰˙ÓÎÁ·

äáäàî äãåáòä ìù äúìòî øàáì êéøàî úåàáä úåëìäáå
êåúîù äîùì àìù åìéôàå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì..." íééñîå

."äîùì àá äîùì àìù
òåãé קמ" ì"æç øîàî ÷åéãá éîéðôä ùåøéôäêåúî"'åë äîùì àìù

äøåú ãîåìä íâå "äîùì"ä àåä "äîùì àì" ìù úåéîéðôäå êåúäù
í"áîøä ùåøéô êøã ìò ."äîùì" åúåéîéðôá ïååëúî äîùì àìù קמא

éî"áúéá ùøâì äöø àìå åúùà úà ùøâì åúåà ïéôåëù ïúåð ïéãäù
àøùé ìù ïéãøùë èâäå èâ áåúëéå "éðà äöåø øîàéù ãò åúåà ïéëî ì

î"î åúåà ïéôåëù éðôî åæ äìåòô äùåò úåéðåöéçáå éåìâáù ô"òà éë
àøùéî úåéäì éúéîàäå éîéðôä åðåöøù ïåéëî øáã ìù åúéîàìì

."åðåöøì äæ éøä 'åë úååöîä ìë úåùòì
éãë äúîëçá ÷ñåòå äøåúä úååöî äùåò éðéøä" øîåàä íâ êë
åðåöøá àåä íâ äîùì àìù Y "'åë äá úåáåúëä úåëøáä ìë ìá÷àù
äãåáò øîåìë "úîàä àåäù éðôî úîàä äùåò" éúéîàäå éîéðôä

.äîùì
àì" úâøãî øåáòì éãë øãñ éô ìò àéä äãåáòä øùàë äðäå

à ïúåà ïéãîìî ïéà" áø ïîæ êùî ùåøã "äîùì" úâøãì "äîùìàì
íäì íéìâî ,äøéúé äîëç åîëçúéå ïúòã äáøúù ãò äàøéî ãåáòì
åððøå åöé÷ä"å çéùî àá ãéîå óëéúù ïåéë ìáà ."'åë èòî èòî äæ æø
ìë ïéòì äìâúéå "éáäåà íäøáà" åðéáà íäøáà íùàøáå "øôò éðëåù

àøùé ìë ìöà ãéîå óëéú øáãä ìòôé éàãååáíúãåáò äéäúù ì
.äáäàî äãåáò Y åúãåáòë

.àð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

˜ÒÂÚÂ ‰¯Â˙‰ ˙ÂˆÓ ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡" .Ò
ÂÎ¯·‰ Ï·˜‡˘ È„Î ‰˙ÓÎÁ·‰ÎÊ‡˘ È„Î Â‡ ‰· ˙Â·Â˙Î‰ ˙

."‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÈÈÁÏ

àøùé ìë ååàúð äæ éðôîå" :íãå÷ä ÷øôä óåñá áúëù äîî äù÷åì
"àáä íìåòä ééçì åëæéù éãë ...çéùîä úåîéì íäéîëçå íäéàéáð

ב 14 קיד, ח"א זהר

כג, ח"ג ב. קכה, (במה"נ).

טו, בשלח מכילתא וראה א.

שם. דרשב"י מכילתא כ.

קה"ר  כה. פט"ו, במדב"ר

א. ט.15פי"א, יא, ישעי'

לג.16 לא, ירמי'

כו.17 לו, ראה 18יחזקאל

ר"פ  מכילתא ה. יג, דה"ב

(בובר)19בא. תנחומא ראה

כ. ברכה 20תולדות ראה

י. ב.21לד, ב, ישעי'

סג,22 שבת ב. לד, ברכות

א. צט, סנהדרין ב. קנא, א.

א. קכה, ח"ג זהר וראה

È ˜¯Ù1.מ"ג פ"א אבות

היד  מקורות

.âì÷ìë"ã ïééðòä íâ ììåë
.à ,âð÷ úáù) "äáåùúá åéîé
.åðéæàä ô"ø ú"å÷ì äàøå
øàåáîä ô"ò èøôáå (î"ëáå
ø÷éò"ù (è"ëô) àéðúá
åá ùé áìäå áìá äáåùúä
."'åë úåáø úåâøãîå úåðéçá

.ãì÷á"ô ò"äôñ úåöî.

.äì÷'ë úåãìåú àîåçðú
àåä ïëå "äùî ïî àùðå"
'éòùé ù"å÷ìéá.

.åì÷ú"äåñé 'ìä ë"âééòå
ì"æéøàì ú"å÷ì äàøå .æ"ô
."äìéù àåáé éë ãò" ô"äò
åðáøì ú"å÷ì .á ,èë úåçðî
.åôåñá ù"äù ï÷æä
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רנז 

הּבא  העֹולם לחּיי ׁשאז ּכה  ּכדי אֹו ּבּה, ;2ה ּכתּובֹות  ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכדי מהן, ּתֹורה  ׁשהזהירה העברֹות מן  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹואפרׁש
ׁשּלא  ּכדי אֹו ּבּתֹורה , הּכתּובֹות הּקללֹות מן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאּנצל

הּבא' העֹולם מח ּיי .3אּכרת ִֵֵֵַַָָָָ
ּ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} ְִָָ

ּכל ]סא [ ואין  מאד, עד ּגדֹולה מעלה  היא ז ֹו ְְְֲֲִֵַַַָָָָֹּומעלה
ׁשּקראֹו אבינ ּו, אברהם מעלת והיא לּה. זֹוכה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָחכם 

'אֹוהבֹו' הּוא ּברּו אּלא 7הּקדֹוׁש עבד ׁשּלא  לפי  , ְֲִֶֶַַָָָָֹ
ה ּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה והיא ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָמאהבה.

"אלהי ה' את "ואהב ּת ׁשּנאמר: מ ׁשה, ידי .8על ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּיאהב  יעׂשה 9ּובזמן מּיד הראּויה, אהבה ה' את  ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאהבה . הּמצו ֹות האהבה ‚.ּכל  היא וכיצד  ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
יתרה, ּגדֹולה אהבה ה' את ׁשּיאהב הּוא  ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָהראּויה?

מאד  עד ה',10עּזה ּבאהבת קׁשּורה נפ ׁשֹו ׁשּתהא עד  , ְְְְְֲֵֶַַַַַַָָֹ
ׁשֹוגה  ּתמיד ונמצא  האהבה,11ּבּה ח ֹולי ּכאלּו – ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù
úìòî äðéàå...äæä êøãä ìò 'ä úà ãåáòì éåàø ïéà" ïàë áúë éøäå

."íéîëçä úìòî àìå íéàéáðä
÷ ãåòåàåäù éðôî úîàä äùåò"ä äæ ìò áúë é"ô êùîäáù äù

äì äëåæ íëç ìë ïéàå ãåàî äìåãâ äìòî àéä åæ äìòîå" "...úîàä
úãåáò úìòî ìò áúë à"äá àìäå ."'åë åéáà íäøáà úìòî àéäå

.äáäàî äãåáò àéäù íéîëçäå íéàéáðä
åðéà "àáä íìåòä ééçì äëæéù éãë" úåöîå äøåúá ÷ñòäù ì"éå

à øëù úìá÷ íùìúåöîå äøåúä ÷ñòá êéùîé àáä íìåòáù éãë àì
í"áîøä áúë éøäù .á"äåòá àåäù éôëå øúåé äìòð ïôåàá קמבãöéëå"

äæò äøéúé äìåãâ äáäà 'ä úà áäàéù àåä äéåàøä äáäàä àéä
....ãéîú äá äâåù àöîðå 'ä úáäàá äøåù÷ åùôð àäúù ãò ãàî

à ä"á÷ä úà áäåà åðéà" "'åëúáäàù åðééä "åäòãéù úòãá àì
úåîéìùå .ä"á÷á äøåù÷ åúòãå åùôðù äîá äéåìúå äøåù÷ ä"á÷ä
ïäéùàøá íäéúåøèòå íéáùåé íé÷éãö"ù àáä íìåòá àåä äæ ïéðò
íìåòä ééçì åëæ äììâáù åòãéù úòãä øîåìë ...äðéëùä åéæî ïéðäðå
äî ä"á÷ä úúîàî ïéâéùîå ....äøèòä àéäå ïäîò äéåöî àáä

"ìôùäå ìôàä óåâá íäå íéòãåé íðéàù קמגíðéà á"äåòä ééçù åðééä
à äæä íìåòá úåöîå äøåúä ÷ñò ìò øëù (÷ø)äéìò êùîä àì

.úåöîå äøåúä éãé ìòù 'äá úå÷éáãä úåîéìùì úéãéîú úåáø÷úäå
à" é"ô úìéçúá áúëù äîù ïáåé äæáäùåò éðéøä íãà øîàé ì

íãàì ïåéë äæáù "'åë ìá÷àù éãë äúîëçá ÷ñåòå äøåúä úåöî
íéàéáðä úìòî ìáà àáä íìåòá øëùä íùì úåöîå äøåú íéé÷îä

à àáä íìåòä ééçì åëæéù éãë äîëçá úåáøäì àì àéä íéîëçäåàì
éãé ìò 'äá úå÷éáãäå äáäàä ìù äúéìëúå äúåîéìùì úåëæì éãë

.çéùîä úåîéá äîëçá ãéîú åôéñåéå åáøéù
äìåãâ "úîàä àéäù éðôî úîàä äùåò"ä äæ ìù åúìòî ,ë"ôòàå

à éë øúåé ãåòìéáùá àì ,úîàä úéùò ãáìî øçà ù÷åáî åì ïé
ä"á÷á åúå÷éáã úåîéìùå êùîä íùì àì íâå àáä íìåòì øëùä
"ãåàî äìåãâ äìòî" àéäù í"áîøä áúë åæ äìòî ìòå àáä íìåòá
úìòî" ."íéàéáðä úìòî" íúñ æ"ðôìù äëìäá ù"îë àìå)

à ("íéîëçäåðéáà íäøáà úìòî àéä" "äì äëåæ íëç ìë ïéàå" àì
úåìòì êéøö åæ äìåãâ äìòîì òéâäì éãëù "åáäåà ä"á÷ä åàø÷ù

.'ä úáäàá ãåàî úéìòð àâøãì
ñðëéäì åöø àì éøäù øáãîä øåã éðá ìù íùðåò øéáñäì ùé æ"ëôò

.õøàì ñðëäì àìù íù÷åáî éåìéî äøåàëì äéä íùðåòù õøàì
íéøôñá øàåáî קמדíúìòî ìãåâ ãöî äéä õøàì ñðëéäì íðåöø éàù

úå÷ñòúä ìù íééçä øãñì íîöò ìéôùäì åöø àìå 'ä úãåáòá
.'äá íúå÷éáãá øàùäì íà éë íééøîåçå íééîùâä íéøáãá

ààøùé õøàáù äãåáòá øúåé äìåãâ äìòî ùéå äæá åòèù àìì
àéäù éðôî úîàä äùåò" Y ììë ù÷åáî íåù éìá 'ä éååéö íåé÷ àéäå

."úîàä
à òùåäé äðòî ïëåú íâ åäæù ì"éå'ä åðá õôç íà" é"ðá úãò ìë ì

äéäúù "åðá 'ä õôç" íò äøåù÷ õøàì äñéðëäù "'åâ åðúåà àéáäå
"äîëçá åáøé" é"òù úå÷éáãäî øúåé ãåò úéìòð úå÷éáã éðáá

.åæ äâøãì åëæ àìù ùðåò àåä õøàì íúñéðë éà ,ïëìå øáãîáù
éðôî úîàä äùåò" ìù åæ äìåãâ äìòî ìò åéøáã óåñá :óéñåäì ùéå
àöîðä àìäå "äììâá àáì äáåèä óåñå" íééñî "úîàä àéäù

à .àáì äáåèä óåñù ììâá úåöîä äùåò åðéà åæ ääåáâ äâøãîáàì
àáì äáåèä óåñù åðééä "äììâá àáì..." áúëù åðåùìá ÷ééãì ùéù
òùåäé åøîàù äæå .åúãåáò ìò ù÷åáîëå øëùë àìå àìéîî êøãá
øáãîá äãåáòä ïôåà éãé ìòù óàù "ãåàî ãåàî õøàä äáåè" áìëå
àåäù á"äåòì íéëåæ äîëçá íééåðô åéäù ïôåàá äøåúä ãåîéì ¯
éãé ìò ìáà ,"æ"äåòä úåáåèá êøò äì ïéàå ãåàî ãò äìåãâ äáåè"
"úîàä àåäù éðôî úîàä äùåò"ù ïôåàá äãåáòäå õøàì äñéðëä
äáåè àéäå "ãåàî ãåàî õøàä äáåè" øúåé äìåãâ äáåèì íéëåæ

.äúøåîú åà äøëùá àìå "äììâá" Y àìéîî äàáä
òùåäé ìù äæ äðòî úåòîùîù éøä ,úéçöð àéä äøåúäù ïåéë

àøùéî à"åàëì éçöð àåä íéìâøîä úðòèì áìëåâåñì çëä åá ùéù ì
äååéö êëù éôî ìåò úìá÷á úååöî íéé÷î øùàëù åæ úéìòð äãåáò

.äáäàä ãöîù úå÷éáãä ìò äøéúé äìòî åæ äæá ùé 'ä
.èî ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

‰ÎÂÊ ÌÎÁ ÏÎ ÔÈ‡Â „Â‡Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ ÂÊ ‰ÏÚÓ" .‡Ò
."'ÂÎ ‰Ï

íùä úáäà àéä úåîéìùä úéìëúù øîåì øùôà êéà ïéáäì êéøöå
ùîùì éúàøáð éðà" Y 'ä úà ãåáòì àéä íãàä úàéøá úéìëú éøäå

"éðå÷ úà קמהéô ìò") 'ä úà äáäàìå 'ä úà úòãì ÷ø àì øîåìë
,íà éë ,úåéèøô úåöî éúù ("äáäàä äéäú äòãäãåáòì.'ä úà

áäåàä ùéâøî äáù äáäà ïéá ìåãâ ÷åìéç åðùé úåãéñçä ïåùìáå
úà"áäåàù éî ùé" åúåàéöî קמוúòåðú úùâãåî äãåáòä ïéðòá åìéàå

àéä äãåáòä úéìëúù øîåì ïëúé êéàå úåàéöîä øãòäå ìåèéáä
åúåàéöî ìåèéá Y äæî äìòîì àéä äãåáòä ïéðò àìäå 'ä úáäà

.äæá ïéðòì êéøöå .éøîâì
.ð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

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.

היד  מקורות

.áî÷.â"ä é"ô.âî÷ç"ô
.á"ä.ãî÷úùøô ú"å÷ì

éøôñî (.á ,çì .á ,æì) çìù
âîú ò"ñ) íù ú"äåà .äìá÷
.(êìéàå äðú ò"ñ .êìéàå

.î"ëáå.äî÷ïéùåãé÷
.äôåñá.åî÷øôñ äàø
íéëøòä'ä úáäà êøò ã"áç

.ð"ùå .ã"ñ

הפרדס  מקורות



רנח 

ׁשֹוגה  ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת  ּפנּויה ּדעּתן  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין 
ׁשה ּוא  ּבׁשעה ּבין  ּבקּומֹו, ּבין  ּבׁשכב ֹו ּבין  ּתמיד, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָּבּה
ּבלב  ה ' אהבת ּתהיה  מּזה יתר  ו ׁשֹותה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹוכל
לבב "ּבכל  ׁשּצּונ ּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה ו ׁשֹוגין ְְְְְֲִִִֶָָָָָָאֹוהביו ,

"נפ ׁש "ּכי12ּובכל מ ׁשל: ּדר אמר  ׁשּׁשלמה והּוא  . ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ
אני " אהבה ה ּוא 13חֹולת מׁשל – הּׁשירים ׁשיר  וכל ; ְֲִִִִַַַָָָָָ

זה  ׁשּמא „..14לענין  הראׁשֹונים: חכמים  אמרּו ְְְֲִִִִֶֶָָָָָ
עׁשיר , ׁשאהיה  ּבׁשביל ּתֹורה למד  הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּתאמר,
לחּיי ׂשכר  ׁשאקּבל  ּבׁשביל רּבי , ׁשאּקרא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׁשביל 

ה'" את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד  – ה ּבא ;15העֹולם ְְֲֶַַַַָָָָ
מאהבה  אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם .16ּכל ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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

– ל ׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ׁשּלא ]סב [ּבּתֹורה, ׁשּמּתֹו ְֲִִִֶֶֶַָָֹֹ
לׁשמ ּה' ּבא  .20ל ׁשמּה, ְְִִָָָ

ּוכלל  ה ּנׁשים ואת ה ּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלפיכ
מּיראה  לעבד אּלא  אֹותן  מלּמדין אין  הארץ , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמי

ׂשכר , לקּבל  ויתחּכמּו]סג [ּוכדי  ּדעּתן ׁשּתר ּבה עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּומרּגילין מעט; מעט זה רז  להן מג ּלין יתרה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָחכמה

וידעּוהּו ׁשּיּׂשיג ּוהּו עד  ּבנחת , זה לענין ]סד [אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מאהבה. *ּדבר Â.ויעבד ּו ְְֲֵַַַָָָ

אהבת  ׁשאין  ּוברּור, ֲֵֶַַַָָידּוע
נקׁשרת  ה ּוא ּברּו ְִֶֶַָָה ּקדֹוׁש
ׁשּיׁשּגה  עד אדם, ׁשל ְְִִֶֶֶַָָּבלּבֹו
ּכל  ויעזב ּכראּוי  ּתמיד  ְֲִַָָָָָֹּבּה
ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ְִֶֶָָָׁשּבעֹולם

"נפ ׁש ּובכל לבב "ּבכל  ואמר: אּלא 21ׁשּצּוה ; ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידעהּו האהבה:22ּבדעה ּתהיה  – הּדעה  ּפי  ועל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הרּבה. הר ּבה ואם  מעט , מעט ְְְְְִִֵֵַַַַאם
ּולהׂשּכיל  להבין  עצמֹו ליחד  אדם  צרי , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָלפיכ

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

'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,

.'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˘

משנה  כסף

עוז  מגדל
.‰Ó˘Ï ‰· „Ú ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ:השחר תפלת Ú„פרק ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â

.‰·‰‡Ó Â„·ÚÈÂ בפרק הוא וגם כן אמרו מקומות בכמה ת"ת בהלכות כתבתי כבר

כ"ח): (דף השחר תפלת

. ·˙Î :¯ÙÒ‰ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ¯Â¯·Â ÚÂ„È ידענו „·¯ לא הראב"ד

הוא  השני הפירוש כי אומר ואני עכ"ל: לב אליהם תשים שלא וכו' כיון דבר לאיזה

ויפה: נכון והוא ז"ל ר"מ אצל עיקר

:Ú„Ó‰ ¯ÙÒ ‡Â‰Â ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ ¯Ó‚

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

.·Ò."‰Ó˘Ï ‡· ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÍÂ˙Ó˘"

ïéà úååöîá ìáà äîùì äéäéù äøåúä ãåîéìá äøèîäå úéìëúä
."äðååë úåëéøö ïéà úåöî" éøäù äæ ïéðò (ë"ë) òâåð

.19 'òä 48 'ò 'ë ÷ìç ù"å÷ì

"'ÂÎ ‰¯È˙È ‰ÓÎÁ ÂÓÎÁ˙ÈÂ Ô˙Ú„ ‰·¯˙˘ „Ú" .‚Ò

åîëçúéå" áåúëì ÷ééãî íéðè÷å íéùðá øáãîù ïåéëäîëç"äøéúé
ïúòã ìáà äøéúé äðéá äðúð äùàá àáøãà éë Y äðéá øéëæä àìå

ìòá åàì ïè÷ ïëå .äì÷äòéãìò àåä ìåãâ øáë íà äçëåääå ,àåä
íà åúåà íé÷ãåáù éãéòãåé.'åë øãð éî íùì

.320 ãåîò 'å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."‰·‰‡Ó Â„·ÚÈÂ" .„Ò

ì"æç åøîà קמזàîù 'éäú íìåòì"òîùîå "úáø÷î ïéîéå äçåã ì
ìåòôì êéøö äìéçúáù äòôùää øãñ åäæ éë àåä êë íéøáãä øãñù

ì"æç øîàîë ìá÷îä ìöà ìåèéá קמחêéøö "åáø éðôì áùåéù ç"ú"
"äîéà úîçî úåøéøî" Y "øî úåôèåð åéúåúôù" åéäéù קמט.

àøîâä úøôñîù äîå קנäáø"éî÷îàúìéî øîà ïðáøì åäì çúôã
ïðáø éçãáå àúåçéãáãóåñìàåä "àúòîùá çúôå àúîéàá áéúé

àúìéîá çúôù ãéîìúì áøä ìù äòôùääå äìåòôä úìéçú éðôì
.áøä éøáã ìá÷ì ïåöøäå ÷ùçä íìöà øåöéì éãë àúåçéãáã

.74 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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 ואתחנן 21פסחים

ה. ו.22ו, ו, ואתחנן ספרי

היד  מקורות

.æî÷ïéøãäðñ .à ,æî äèåñ
'ìä Y äëìäì àáåä .á ,æ÷
.æ"éñ ã"ô æ"äãàì ú"ú

.çî÷,æé÷ íéçñô .á ,ì úáù
'ò éòñî ú"äåà äàøå .à

.ãåòå .áú'à.èî÷é"ùø
.íù.ð÷.íù íéçñôå úáù

הפרדס  מקורות

רנט 

ּכח  ּכפי  ק ֹונֹו את ל ֹו הּמֹודיעין ּותב ּונֹות ְְְְִִִֶַַָֹּבחכמֹות
ּבהלכ ֹות  ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

הּתֹורה  .23יסֹודי  ְֵַָ

ּבעזרת ]סה [ רא ׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען . רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּברי

וארּבעים  ׁשּׁשה זה , ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּדי.
הלכ ֹות  ּפרקים; עׂשרה ה ּתֹורה, יסֹודי הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּפרקים:
ׁשבעה  ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה  ְְְְְִִִִֵַָָָָּדע ֹות,

ּפרקים; עׂשר  ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ]סו [ּפרקים; ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ
ּפרקים. עׂשרה ּתׁשּובה, ְְְֲִִָָָָהלכ ֹות

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

'È ˜¯Ù Y ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ÌÂÈÒ .‰Ò

éðù øîåì ùé äáäà øôñ úìéçúì äáåùú úåëìä úåëéîñ íòèá
.íéîòè

à 'ä úà áäåà åðéà" 'ä úáäàá ÷ñåò òãîä øôñáù .àúòãá àì
.äáäà øôñ àá äæì êùîäáå "äáäàä 'éäú äòãä éô ìòå åäòãéù
,äáäàî äãåáò äîùì äãåáòä ïéðòá àåä äáåùú úåëìä íåéñ ïëå
"'åâ êúøåú éúáäà äî" ÷åñôá çúåôä äáäà øôñì íéàá íùîå
úà áåäàì éãë ïäá åðéååèöðù úåøéãú ïäù úååöîä ìë" ììåëù

"ãéîú åøëæìå íå÷îä קנאúáäàå" äðééðòù òîù úàéø÷ úåëìäî ìçä
à 'ä úà."êé÷ì

úòåðúù æîåøî ù"÷ úåëìäì äáåùú úåëìä ìù ïøåáéçáù .á
ïîæä éøãâá êùîäìå úãøì äìáâäå äãéãîî äìòîì àéäù äáåùúä
ô"òà :øîåìë .íåé ìëá íéîòô àåäù òîù úàéø÷ì áåéçä åîë
¯ éøîâì äìáâäå äãéãîî äìòîìù äòåðúá àéä äáåùúä úãåáòù
ïîæä êùîä íò äøáçì ùé íå÷î ìëî ,ãçà òâøá äàáä úåøøåòúä
àèçä äæì áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå ..ãåò åäùòé àìù"

."øáòù ìò íçðúé" ,äæ éðôìù ïîæä íò íâå "íìåòì
ïîæä úåàéöîá íâ ìòåô øáòù ïîæä êùî íò øåáéçä ,ãåòå úàæ
ïáåîë øáòä úåàéöîá íâ éåðéù äùòð äáäàî äáåùúá éøäù øáòù
äúùò íàù úåøéáò äéìò ïàù úðî ìò äùà ùã÷îä ìù äëìäîî
úòùá åéäù úåøéáòäù ïåéë úùãå÷î äðéà äàøéî äáåùú ÷ø

íåî ìòáë åäéøä"ù øîàð äàøéî áùä ìò éë åø÷òð àì ïéùåãé÷ä
"åéìò åîù úö÷îù קנבéë úùãå÷î äáäàî äáåùú äúùò íà ÷øå

"äìéçúî åðååò ø÷òð" æà קנג.
.áð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

."ÌÈ˜¯Ù ‰¯˘Ú ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰" .ÂÒ

òåãéä éô ìò קנדøîåì ùé ,íé÷øôä ú÷åìçá íâ í"áîøá ÷åéãä ìãåâ
.úãçåéî äàøåä äðùé íé÷øô äøùòì äáåùú úåëìä ú÷åìçá íâù
é"îòáù úå÷åìçä øùò ãâðë íä äáåùú úåëìäáù íé÷øôä úøùò
øúåé úåéèøôáå "êîéî áàåù ãò êéöò áèåçî 'åâ íëéèáù íëéùàø"
íãàä ìù åéúåìåòô äæî äèîìå íãàáù ùôðä úåçåë øùò ãâðë

øùòì å÷ìçðù קנה.
ìëù øàáì êéùîî äáåùúä éðééðò ìë èøéôù éøçà :äæá øåàéáäå
"äáùä" ïåùìî "äáåùú" ìù ïôåàá úåéäì äëéøö éãåäé ìù åúâäðä

à áåùú çåøäå"àä ì"äðúð øùà íé÷ì קנוäëéøö úåøù÷úääù øàáîå
úìá÷ íùì àì åìéôàå ñøô ìá÷ì úðî ìò àìùå éúîà ïôåàá úåéäì

à á"äåòá éðçåø øëù."úîàä àéäù éðôî úîàä úà äùåò"ù àì
àøùéáù íéâåñä úøùò ìëì êééù äæ ïéðòåãçà íò íäù ì

àøùé úáäàì äàéáî 'ä úáäàå ãçà 'äå úçà äøåú íò ãçàúîäì
àøùé úà íâ áäåà 'ä úà áäåàùë éëøîà íëúà éúáäà" Y åáåäà ì

"'ä קנז

.úåãéçéä úòá Y å"îùú ù"ãà æ"è úçéùî

פ"ד 23 ואילך. ה"ב פ"ב

הי"ב.

היד  מקורות

.àð÷í"áîøä ïåùì
.úååöîä øôñì äîã÷äá

.áð÷íù é"ùøôáå ,åô àîåé
.âð÷.íù é"ùøôå àîåé
.ãð÷úåçéù ñøèðå÷ äàø

í"áîøä øôñ ãåîéì øáãá
.10¯11 úåøòä.äð÷äàø

.ä"ôø úåòã 'ìä í"áîø
186 ãåîò å"ç ù"å÷ì äàøå
.â"äåùáå 52 äøòä

.åð÷.áé , æ úìä÷

.æð÷.á ,àì éëàìî

הפרדס  מקורות



רנח 

ׁשֹוגה  ׁשהּוא אּׁשה אֹותּה מאהבת  ּפנּויה ּדעּתן  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאין 
ׁשה ּוא  ּבׁשעה ּבין  ּבקּומֹו, ּבין  ּבׁשכב ֹו ּבין  ּתמיד, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָּבּה
ּבלב  ה ' אהבת ּתהיה  מּזה יתר  ו ׁשֹותה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹוכל
לבב "ּבכל  ׁשּצּונ ּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה ו ׁשֹוגין ְְְְְֲִִִֶָָָָָָאֹוהביו ,

"נפ ׁש "ּכי12ּובכל מ ׁשל: ּדר אמר  ׁשּׁשלמה והּוא  . ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ
אני " אהבה ה ּוא 13חֹולת מׁשל – הּׁשירים ׁשיר  וכל ; ְֲִִִִַַַָָָָָ

זה  ׁשּמא „..14לענין  הראׁשֹונים: חכמים  אמרּו ְְְֲִִִִֶֶָָָָָ
עׁשיר , ׁשאהיה  ּבׁשביל ּתֹורה למד  הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּתאמר,
לחּיי ׂשכר  ׁשאקּבל  ּבׁשביל רּבי , ׁשאּקרא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבׁשביל 

ה'" את "לאהבה לֹומר: ּתלמּוד  – ה ּבא ;15העֹולם ְְֲֶַַַַָָָָ
מאהבה  אּלא ּתעׂשּו לא עֹוׂשים, ׁשאּתם .16ּכל ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
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

– ל ׁשמּה ׁשּלא אפּלּו ׁשּלא ]סב [ּבּתֹורה, ׁשּמּתֹו ְֲִִִֶֶֶַָָֹֹ
לׁשמ ּה' ּבא  .20ל ׁשמּה, ְְִִָָָ

ּוכלל  ה ּנׁשים ואת ה ּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלפיכ
מּיראה  לעבד אּלא  אֹותן  מלּמדין אין  הארץ , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמי

ׂשכר , לקּבל  ויתחּכמּו]סג [ּוכדי  ּדעּתן ׁשּתר ּבה עד ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּומרּגילין מעט; מעט זה רז  להן מג ּלין יתרה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָחכמה

וידעּוהּו ׁשּיּׂשיג ּוהּו עד  ּבנחת , זה לענין ]סד [אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מאהבה. *ּדבר Â.ויעבד ּו ְְֲֵַַַָָָ

אהבת  ׁשאין  ּוברּור, ֲֵֶַַַָָידּוע
נקׁשרת  ה ּוא ּברּו ְִֶֶַָָה ּקדֹוׁש
ׁשּיׁשּגה  עד אדם, ׁשל ְְִִֶֶֶַָָּבלּבֹו
ּכל  ויעזב ּכראּוי  ּתמיד  ְֲִַָָָָָֹּבּה
ּכמֹו מּמּנה, חּוץ ְִֶֶָָָׁשּבעֹולם

"נפ ׁש ּובכל לבב "ּבכל  ואמר: אּלא 21ׁשּצּוה ; ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּידעהּו האהבה:22ּבדעה ּתהיה  – הּדעה  ּפי  ועל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הרּבה. הר ּבה ואם  מעט , מעט ְְְְְִִֵֵַַַַאם
ּולהׂשּכיל  להבין  עצמֹו ליחד  אדם  צרי , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָלפיכ

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

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

'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,

.'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˘

משנה  כסף

עוז  מגדל
.‰Ó˘Ï ‰· „Ú ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ:השחר תפלת Ú„פרק ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â

.‰·‰‡Ó Â„·ÚÈÂ בפרק הוא וגם כן אמרו מקומות בכמה ת"ת בהלכות כתבתי כבר

כ"ח): (דף השחר תפלת

. ·˙Î :¯ÙÒ‰ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ¯Â¯·Â ÚÂ„È ידענו „·¯ לא הראב"ד

הוא  השני הפירוש כי אומר ואני עכ"ל: לב אליהם תשים שלא וכו' כיון דבר לאיזה

ויפה: נכון והוא ז"ל ר"מ אצל עיקר

:Ú„Ó‰ ¯ÙÒ ‡Â‰Â ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ ¯Ó‚

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

.·Ò."‰Ó˘Ï ‡· ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÍÂ˙Ó˘"

ïéà úååöîá ìáà äîùì äéäéù äøåúä ãåîéìá äøèîäå úéìëúä
."äðååë úåëéøö ïéà úåöî" éøäù äæ ïéðò (ë"ë) òâåð

.19 'òä 48 'ò 'ë ÷ìç ù"å÷ì

"'ÂÎ ‰¯È˙È ‰ÓÎÁ ÂÓÎÁ˙ÈÂ Ô˙Ú„ ‰·¯˙˘ „Ú" .‚Ò

åîëçúéå" áåúëì ÷ééãî íéðè÷å íéùðá øáãîù ïåéëäîëç"äøéúé
ïúòã ìáà äøéúé äðéá äðúð äùàá àáøãà éë Y äðéá øéëæä àìå

ìòá åàì ïè÷ ïëå .äì÷äòéãìò àåä ìåãâ øáë íà äçëåääå ,àåä
íà åúåà íé÷ãåáù éãéòãåé.'åë øãð éî íùì

.320 ãåîò 'å ÷ìç úåçéù éèå÷ì

."‰·‰‡Ó Â„·ÚÈÂ" .„Ò

ì"æç åøîà קמזàîù 'éäú íìåòì"òîùîå "úáø÷î ïéîéå äçåã ì
ìåòôì êéøö äìéçúáù äòôùää øãñ åäæ éë àåä êë íéøáãä øãñù

ì"æç øîàîë ìá÷îä ìöà ìåèéá קמחêéøö "åáø éðôì áùåéù ç"ú"
"äîéà úîçî úåøéøî" Y "øî úåôèåð åéúåúôù" åéäéù קמט.

àøîâä úøôñîù äîå קנäáø"éî÷îàúìéî øîà ïðáøì åäì çúôã
ïðáø éçãáå àúåçéãáãóåñìàåä "àúòîùá çúôå àúîéàá áéúé

àúìéîá çúôù ãéîìúì áøä ìù äòôùääå äìåòôä úìéçú éðôì
.áøä éøáã ìá÷ì ïåöøäå ÷ùçä íìöà øåöéì éãë àúåçéãáã

.74 ãåîò æ"é ÷ìç úåçéù éèå÷ì

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 ואתחנן 21פסחים

ה. ו.22ו, ו, ואתחנן ספרי

היד  מקורות

.æî÷ïéøãäðñ .à ,æî äèåñ
'ìä Y äëìäì àáåä .á ,æ÷
.æ"éñ ã"ô æ"äãàì ú"ú

.çî÷,æé÷ íéçñô .á ,ì úáù
'ò éòñî ú"äåà äàøå .à

.ãåòå .áú'à.èî÷é"ùø
.íù.ð÷.íù íéçñôå úáù

הפרדס  מקורות

רנט 

ּכח  ּכפי  ק ֹונֹו את ל ֹו הּמֹודיעין ּותב ּונֹות ְְְְִִִֶַַָֹּבחכמֹות
ּבהלכ ֹות  ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

הּתֹורה  .23יסֹודי  ְֵַָ

ּבעזרת ]סה [ רא ׁשֹון, ספר נגמר ּדסּיען . רחמנא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּברי

וארּבעים  ׁשּׁשה זה , ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּדי.
הלכ ֹות  ּפרקים; עׂשרה ה ּתֹורה, יסֹודי הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָּפרקים:
ׁשבעה  ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּפרקים; ׁשבעה  ְְְְְִִִִֵַָָָָּדע ֹות,

ּפרקים; עׂשר  ׁשנים זרה, עבֹודה הלכֹות ]סו [ּפרקים; ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ
ּפרקים. עׂשרה ּתׁשּובה, ְְְֲִִָָָָהלכ ֹות

È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰

ÍÏÓ‰ Ò„¯Ù

'È ˜¯Ù Y ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ÌÂÈÒ .‰Ò

éðù øîåì ùé äáäà øôñ úìéçúì äáåùú úåëìä úåëéîñ íòèá
.íéîòè

à 'ä úà áäåà åðéà" 'ä úáäàá ÷ñåò òãîä øôñáù .àúòãá àì
.äáäà øôñ àá äæì êùîäáå "äáäàä 'éäú äòãä éô ìòå åäòãéù
,äáäàî äãåáò äîùì äãåáòä ïéðòá àåä äáåùú úåëìä íåéñ ïëå
"'åâ êúøåú éúáäà äî" ÷åñôá çúåôä äáäà øôñì íéàá íùîå
úà áåäàì éãë ïäá åðéååèöðù úåøéãú ïäù úååöîä ìë" ììåëù

"ãéîú åøëæìå íå÷îä קנאúáäàå" äðééðòù òîù úàéø÷ úåëìäî ìçä
à 'ä úà."êé÷ì

úòåðúù æîåøî ù"÷ úåëìäì äáåùú úåëìä ìù ïøåáéçáù .á
ïîæä éøãâá êùîäìå úãøì äìáâäå äãéãîî äìòîì àéäù äáåùúä
ô"òà :øîåìë .íåé ìëá íéîòô àåäù òîù úàéø÷ì áåéçä åîë
¯ éøîâì äìáâäå äãéãîî äìòîìù äòåðúá àéä äáåùúä úãåáòù
ïîæä êùîä íò äøáçì ùé íå÷î ìëî ,ãçà òâøá äàáä úåøøåòúä
àèçä äæì áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå ..ãåò åäùòé àìù"

."øáòù ìò íçðúé" ,äæ éðôìù ïîæä íò íâå "íìåòì
ïîæä úåàéöîá íâ ìòåô øáòù ïîæä êùî íò øåáéçä ,ãåòå úàæ
ïáåîë øáòä úåàéöîá íâ éåðéù äùòð äáäàî äáåùúá éøäù øáòù
äúùò íàù úåøéáò äéìò ïàù úðî ìò äùà ùã÷îä ìù äëìäîî
úòùá åéäù úåøéáòäù ïåéë úùãå÷î äðéà äàøéî äáåùú ÷ø

íåî ìòáë åäéøä"ù øîàð äàøéî áùä ìò éë åø÷òð àì ïéùåãé÷ä
"åéìò åîù úö÷îù קנבéë úùãå÷î äáäàî äáåùú äúùò íà ÷øå

"äìéçúî åðååò ø÷òð" æà קנג.
.áð ïîéñ òãîä øôñ úåëìî ïéé

."ÌÈ˜¯Ù ‰¯˘Ú ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰" .ÂÒ

òåãéä éô ìò קנדøîåì ùé ,íé÷øôä ú÷åìçá íâ í"áîøá ÷åéãä ìãåâ
.úãçåéî äàøåä äðùé íé÷øô äøùòì äáåùú úåëìä ú÷åìçá íâù
é"îòáù úå÷åìçä øùò ãâðë íä äáåùú úåëìäáù íé÷øôä úøùò
øúåé úåéèøôáå "êîéî áàåù ãò êéöò áèåçî 'åâ íëéèáù íëéùàø"
íãàä ìù åéúåìåòô äæî äèîìå íãàáù ùôðä úåçåë øùò ãâðë

øùòì å÷ìçðù קנה.
ìëù øàáì êéùîî äáåùúä éðééðò ìë èøéôù éøçà :äæá øåàéáäå
"äáùä" ïåùìî "äáåùú" ìù ïôåàá úåéäì äëéøö éãåäé ìù åúâäðä

à áåùú çåøäå"àä ì"äðúð øùà íé÷ì קנוäëéøö úåøù÷úääù øàáîå
úìá÷ íùì àì åìéôàå ñøô ìá÷ì úðî ìò àìùå éúîà ïôåàá úåéäì

à á"äåòá éðçåø øëù."úîàä àéäù éðôî úîàä úà äùåò"ù àì
àøùéáù íéâåñä úøùò ìëì êééù äæ ïéðòåãçà íò íäù ì

àøùé úáäàì äàéáî 'ä úáäàå ãçà 'äå úçà äøåú íò ãçàúîäì
àøùé úà íâ áäåà 'ä úà áäåàùë éëøîà íëúà éúáäà" Y åáåäà ì

"'ä קנז

.úåãéçéä úòá Y å"îùú ù"ãà æ"è úçéùî

פ"ד 23 ואילך. ה"ב פ"ב

הי"ב.

היד  מקורות

.àð÷í"áîøä ïåùì
.úååöîä øôñì äîã÷äá

.áð÷íù é"ùøôáå ,åô àîåé
.âð÷.íù é"ùøôå àîåé
.ãð÷úåçéù ñøèðå÷ äàø

í"áîøä øôñ ãåîéì øáãá
.10¯11 úåøòä.äð÷äàø

.ä"ôø úåòã 'ìä í"áîø
186 ãåîò å"ç ù"å÷ì äàøå
.â"äåùáå 52 äøòä

.åð÷.áé , æ úìä÷

.æð÷.á ,àì éëàìî

הפרדס  מקורות


