
יי%
~vr? *40 
hd_045מע
4"1
%1
14%יחקן1"
נטן

"עה%1יי..ין.י
ג%

ליתאי  

hd.4"
0ש%141%"

ש%%"

ןען14*
,204י
hd*hd-0%"
hd-040ש( 

*,ש%
-0" 

F%: ן*
עי

י4, ן
 "ל
,4ון ןעש
hd.ן*
bJfן*
*ן )ען

קק  

 ,ליף

*hd
- 

,%"
,1
י",ג"

................
 יתי11 פרשת - ע"ה עשה )מצות השם במציאות האמנהמציית41
1,, 

,.,,),.,,1)
 כל היה יחפצי ,מסחי הנמצא, כל שהמציא אחד, אליה לעולם שינעלהאמין4ע
 מצרךם מאדץ הוציאנו הוא וכי עד, לעדי דשיהךה וששה שהואמהולס

 אל"יף ןן "אנכי 3(: כ, )טמ,ת התורה נתינת פסחלת שפאסר סיוררה. ית לנר*ך9סן
 שך :סרך -י ט- .:. : . : ייץי"ישש

 הוצאתיף' 'אשר אמר ואשר סי?יאות. על תגרה 'אלכי' מלת 3י מללס,לעילם*
 וככות מלידם סעלדרת צאסקם ע?יז לשחת לכללם יקלה שלא לוסר:*וכו',

 ולהשגחה, פסקץ אתכם שהוצאתי הוא שאלכי דעו אלא מקדה, דדךסטירים
 ויעיב. ןצחק אברהם לאבותינו שהבטיס*כמו
 ןסוד הלאת האמונה 3י ללל, ונגלה הדבר :רוע באור. צריף אין זו מצוה*שרש

 עם יןכות סיק לי ואין ?עשר, כיפר - וןה יאמין לא ןאשרהדח:
 .. י י.*ישראל.

 ושים זה סייף טקשי רש"י ען, שסאמת ?נקשו שיקסע מא' סץ99ה*ועטין
ש%

 ו'י- יי י.'של ;"ם ם.ין
 פחלוף יודה ולא לפו ואמין שזה שואל כלכל

 מן סדיר כשמוציא הלב, ס"ינת דקיסע יחניק זה שכל לסרגו. יאמרו אפלוזה*
 זזתה ואם גומר. שלפו מה פיו בדברי ?שיקים לואר, רצוני השעל. טל*סל5
 הלאת שהאמונה נחתף כמופת ןראה ובקי9יו ןבין ולבבו החכמה, פמעלותלקלות

 זו "קוה מצות שים אז זה, פלחי ד9ר לקיית טקשר יי י9רררי "9תשסיסיו*
 המבסר. מן*מצוה

 השלה ד9ל שללת שכל עליו להאמין ?לינו שמח"כ מה כגון זו: לצוהדיגי

 לח רנו ישאין בו, הקיום וכל הפרטה וכל סהוד וכל והתפאדתהסיבורה*
 לעצמו. רק :שג לא והודו מקלתו לרב כי וטובו, !דלו ולהגיד להשיג*רשקל

 סקלה. ד9ל שלמות כל הפף שהוא מה ר9ל חטרין 3ל כקנו פקל מלמרדלשללש%
 : סגוף כס רלא גרף פלחי שימי נמצאי שהוא לדעת כגון מזה, סייצ"ים רס?ן:4ים(%צי

 סח9רון, ממיגי מין ושיגהו לא הוא ערוף דהוא החסרונות, ןשיגום הגופיםכי
 יודעי פספרי מלארים כלם זה, בענןן הכאטרים רבים עברים ושאר שטמרנו.*כמו
 3ר:ה. על זי מצךה ןקןמו אז כי אליס, סזוכים אשרי סאלהות.סקסת

 ונקמות. י,לי.ם )מן. וככל מקום 3כלזניד4ת*

 שאמןנו. כמי ישראל, עם וזכות חלק לי אין - ?ליסרעוכר

*******4**,4,4,4****%.* 1.. במקשטה לדיית ק:כ קלדם וע' יקל :רז?. זלן לחם ש"יו הללוות מןזיאת*



 ה' במציאות להאמין עשה מצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 וחפצו ומכוחו הנמצא, כל שהמציא אחד, אלוק לעולם שיש"להאמין
 מארץ הוציאנו הוא ובי עד, לעדי ושיהיה ושהיה שהוא, מה כלהיה

 נו[ התורה." את לנו ונתןמצרים
 הסינוד()ספר

 9פ' 4פאאין 9אצ11ס פחלוץ סטר אנפ ות  צעיונ 5 1( :שאלות
 1849נ1. ע"ע סת91 פנל.9ע4?

 גכ1מ1 כפ1כמ0 פמ'נ1ק ססר 1aJe  פ611אשות ae~אפ/2(
 ? 1ח19? ? פ' 8ן1ר12נ1

 ........................................................................................... א. 1(שטובותי

4........................................................................................... 

 .........................................................................................ג.

..........................................................................................

...........................................................................................ה.

4י......................................................................................................י/

 בה'. האמונה למצוות המקור2.

 הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי : התורה נתינת בתחילתושנאמר
 לעולם שיש ותאמינו תדעו אמר: כאילו ופרושו וגו', מצרים"מארץ
 "אשר אמר: ואשר המציאות. על תורה "אנכי" מילת כיאלוק,

 עניין לקחת לבבכם )יתפתה( יפתה שלא לנמר, וכו', "הוצאתיך
 דעו, אלא מקרה. דרך המצרים ומכות מצריים מעבדותצאתכם
 לאבותינו שהבטיח כמו ובהשגחה, בחפץ אתכם שהוצאתישאנוכי
 החינוד( )ספר ויעקב." ליצחקלאברהם

 בני כל על ומנהל ורצונו, כחפצו הכל ועושה , הא-ל והוא מצוי, הוא ה' :הסבר
 ובהשגחהיי. )מרצונו( "בחפץ שבעולם, והמאורעות העמים כלהאדם,

 90ר'ת ג1מ1ת 8ן  0לן0318 עיעסע אונ'ע אשג/6 3(שאלות:
 1"ת ש1תע כת91 09'. 9שא31פ 0'ס1ו1ת את 0ת'נ1קססר ג1א~

 אסע. 38גאי01?קר1נ1ת

נון
 המצוות, ספר הרמב"מ, וכ"ה. י"א, סי' א', מאמר הכוזרי, ספר הלוי,  יהודהר'

 א', פרק התורה, יסודי הלכות המדע, ספר תורה, משנה א'; מצווה עטה,מצוות
א'.
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 אקריע י%13ת 1; ?יע פ%'רFJE 1  ;נ1 "/עומוע"ס4(
 ";? פנ סע6צ ;סו ת1רס,ואתן

 עע,ר/ווע 8ל ak  י11ע% פה'ע/ק סקר עתי ;יצתו  אדו?5(
 תערס? יאתן  אירוע ~8aktlנ

 ............................................................................................. א. 3(תשובות:
 ...............................................................................................ב.

)4................................................................................................ 

...................................................................................................)5

 המצווה( של והטעם )היסודות המצווהשורשי

 המצווה של היסוד1.

 חלק לו ואין בעיקר כופר בזה יאמין לא ואשר הדת, יסוד הזו האמונה"כי
 אפשר ושאי כן האמת בנפשו שיקבע הוא האמונה וענין ישראל. עםוזכות
 החינוד( )ספר פנים". בשום זהחלוף

 בנפשו", "שיקבע מוחלטת, קביעה ע"י היא ובלב בשכל בה' האמונה :הסבר
 זה", "חילוף לשנותה ניתן ולא אמיתית, היא והשגחתו ה'שמציאות

 ואופן. צורהבשום

 יזכה שלא כלומר, ישראל",  עם  וזכות חלק -"איכלו בה' מאמין שאינומי
 המשיח. בביאת בגאולה לא וגט הבא, העולםבחיי

 ספ'? סשא1נס  א2י1ת צןאיה  שעלו/ עע6?ע, פ,ס/9  אפ/ 6(שאלות:
 לו? אן1ןס 8ן l~pbrnl/ פ,ס/9 עה 'ע/9' אק"ו על95ד(

 .................................................................................................... 6(תשובות:

)7...................................................................................................... 

 בפועל בה' האמונה מצוות קיום2.

 יאמרו אפילו זה, בחלוף יודה ולא לבו יאמין שזה שואל, לכל"ישיב
 הכוח מן הדבר כשמוציא הלב האמנת וקובע מחזיק זה שכללהרגו,
 גומר". שלבו מה פיו בדברי כשיקיים לומר, רצוני הפועל,אל

 החינוד()ספר

 את בפועל מבצע האדם כאשר הפועל", אל הכוח מן הדבר "כשמוציא :הסבר
 את מקיים הוא "בכוח", - נפשו בתוככי בפנים וחושב מאמין שהואמה

 מה פיו בדברי "ושיקיים בפועל. - מעשי באופן וגם בלב גם הזוהמצווה
 בלב. מאמין שהוא מה בפה שיאמר גומר"-שלבו



 סעא/עע א2//ה Ak א?6' ע"/0/ 'ע/?' אקרעעי~2 8(שאלות:
9ע'?

 פס1צ4" ש4 פסות אן פל9ר  "כפא21יא ס9'16י, ak  פסטר9(

 ................................................................................................יי 8(השובות:

)9................................................................................................ 

 מובחרת בצורה בה' האמונה מצוות קיום3.

 במופת יראה ובעיניו יכין ולבו החכמה במעלות לעלות יזכה"ואם
 בלתי דבר להיות אפשר אי וברור, אמת שהאמין הזאת שהאמנהנחתך,
 החינוד( )ספר . המובחר" מן מצווה זה עשה מצוות יקיים אזזה,

 בצורה התורה חכמת את ללמוד - יבין" ולבבו החכמה במעלות "לעלות :הסבר
 שלה. בפנימיות אותה ולהבין לפשט, מעבר ורחבהמעמיקה
 על וברורה חותכת הוכחה רואה כשהאדם נחתך", במופת יראה"ובעיניו
 מעמיקה, שכלית והבנה במחשבה בין עלינו, והשגחתו הבוראמציאות
 בצורה זו מצווה מקיים הוא אז בעולם, במציאות מעשי באופןובין

מעולה.

 יאר 129רפ 9פ' פאאונפ א2וופ "ה ~9E~k p'fp ע/ק 10(שאלות:
 ? 91תרתא

  אן11פ ;ק"ע ,פ7י, ען ע""9 ע",ע7ק oo~ ;ישהק רעע11(
 96קafoto~n ?6 ל72סע אספיק ע/ א/9תלה, ל2/לס5/

 2ן? ]אס'פע1וע

 ...... ............................................................................................. 10(תשובות:

)11...................................................................................... ... 

 המצווהדיניג.

 בה'. רק תלוי שהכללהאמין1(
 ורצונו בכוחו רק תלוי זה כל והקיום", הברכה הגבורה, הגדולה,"היכולת,

 ה'.של
 ה'. של וטובו גדלו את ולהגיד להשיג להבין, והיכולת השכל בנו אין2(
 שהוא משום אותו, לתאר יכולים לא ואנחנו עצמו, את ומכיר משיג ה' רק3(

 הבנתנו. מעלנעלה
 דבר ושום חסרון, שום לה' לייחס לא והבנתנו, יכולתנו בכל אנו חייבים4(

 שלו. העליונה ובמעלה בשלמותוהפוגע
 בשלמות לגמרי שלם שהוא זמן, ובכל מקום בכל נמצא שה' להאמין חייבים5(

 בו יש בגוף כוח בעל שכל משום בגוף, כוח ולא גוף לו שאיןמוחלטת,
 חסרון. שום בו אין ה' ואילוחסרונות,
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 ולא ה' במציאות לכפור עלינו לכפות בא מישהו אם ליהרג, אפילו שחייבים6(
 בו.להאמין

 המצווה ומקוםזמןד.

 זמן. ובכל מקום בכל אותה לקיים חייבים זו מצווה1(

 מהתורה. בה מחוייבים נשים וגם גברים גם2(

 הגבלה. שום ללא החיים כל ובמשך רגע, בכל תמיד, בה מחוייבים זו מצווה3(

 בישראל, חלק לו אין ה' במציאות וכופר זו מצווה על העובר4(
 מיתה(. או מלקות עליה חייב לא)אבל

 לחורהשאלות

 מה כל היה וחפצו ומכוחו הנמצא, כל 'ישהמציא : בלשונך  הבא  המשפט אתהסבר1.
 עד". לעדי ושיהיה ושהיהשהוא,

 עשרת של הראשונה הדיברה לבין בה' האמונה מצוות בין הקשר אתהסבר
הדיברות.

 ה' בהשגחת מאמינים שאינם אותם מצרים, יציאת סיפור על לחשוב עלוליםמה
 והמאורעות? העמיםעל

 הדת", "יסוד פירוש ומה מדובר, מצווה איוו על היא", הדת יסוד הזו האמונהכי
ומדוע?

 ג( בדיבור? ב( במחשבה? א( : בה' האמונה מצוות את לקיים צריך יהודיאיך
במעשה?

 שכופר למי הדין, בבית ממשי מעשי עונש על צוותה לא התורה לדעתךמדוע
 ה'?במציאות
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4 יתרה פרשת - נ"י תעשה לא )מצות לבדו ה' בלתי באלוה נאמיןשלא
 לף יהיה "ל" ג(: נ, )סתות שבאמר לבדו, ץת?לה השם זולתי אלהים נאמידשיא

 ו?תב זולתי. אקר אליה תמין ל.א ; רפררימי פני". על אחריםאלקים

* הכתב שיאמר לעולם תמצא לא ס(: 5"ת בס"מ )נססנ)ח מחומס cll~eJI 7"להרמן"ן  'לא לעילם יאמר לא ס?ש:ה על "סל סיב' אסנת ?ל יק "סרים''"להים

 דברי 7"ל, דקדק רןפה 'אחרים'. עשש פלשו7 תמל ל" כי אחרים', ~"יםס?,ףה
4 חן. סלםק'

 7"ל שאמרו כמו ?ליו. ללוי שהלל שפתיה; השדול העקר היא המצןהדזאת

 קלה. החורה בכל 3סר כאלו - ןדה כעבורה המידה ?ל : כנ( סו נמרנר)מסרי
0 כדרך דכר אותי העיבד או לשיו: משם זולתי יכר לשום כאלוה המקפלואחד

 כדרך של" אפלו או בו; האמינים אותו שעובדין כהרף ?לרוטר?בידתרי
 והשחחן:ה ונטוף וקטור יפוח שאן: ץדועית, עבודית בארבע יעביר אם?ביתר,
* כמו בזריקה רמתח:בין הוא, אחד דבר וזורק רנסוף לף'. יהץה 'לא ?ל?סר  נ(. ק, )קגסדריןכנטוף

 וידוע. נגלה זי מצוהשרש

ק"ו מורה ויפלו ה)בראיפ, מגל יסד קיליה קמל DNW שאקרו, מה ?ויןקלייד:

* ומה ןהיה'. 'ל" על עכר - "לוהו ועל עליו שייט הוא סיוףשסשדוש  היכן עד האלוהות, פכל האסורות עבודות וארבע טס(. )סנהדרין דינו מהפכף, ועבודתי פזוי דרף עסדהו ואם ?בודתו. כןףף ושלא עככרתו דרך שכקראהדבר
 ופוח תכלל לשיה מקל רשהר "( )6, )ע"י 7"ל שאמרו סה כענין אפררן,מתפשט
 המחברים זרה עבודה עובדי בספרי לקרוח 5( קתל, )כנח ז"ל שאסרו מה וכןהוא.
 צד. בשום כה להאמין שכרמין לל שלה, אחרים בדברים או עבידותיס,פעלני
 יאם דינו. מה אחת, פעם אפלו שעבדה ץשיאל רדיו אסדיק. הלב הרהורואסור
 כדבור, דבור כדי תיף בלה נאמר של" ; חלב - דבור כדי תוף רחזר פאלוהקפלו
 לוב צורה אותה שחבב מאלבה, שעובדה נ(. קיט, )3"נ קדושין פענין הדיןוהוא
 העושה יכן נו. bp, )מסיין באלוה שיקבלה ולא לו, תרע שלא מץראה, איןפןה,
 3ן ס, )טס אסורו דין מהר קנ(, )טס מנעיל מלביש סך נשיק חפוק כגון כבודות,לה

,bp.)דץשראל זרה עבודה שפין רהחלוק 6(, גג, )ע"י כיצד ןרה עכודה פטרלי ודיני נ *  והחלוק היכן, עד זרה ?בידה של הנאה ואסורי בטרלה. פענןן דגיי ורהלעבודה

 רדין דרה. עבודה נ?קיית היא רמאיססי מעקרו. למחפר הבעבד תליששכיי
* שלה וחקוכת 3(. )3, )סס ממשמשיה ץהא מה היא בטל ואם ורה, עבורהוכשמשי  מעובדיה רהסרחקה 3(. ג3, )סס עובדיה שהפיחוס זרה ועבודה 3(. 3ט, )סס דינומה
 מפני לעולם להם למבר לנו האסורים רסדסרים 5(. 3, ,סס לו רסמוף עבודתהפיזם
 וב דןקר נ(. ל, )סס בתוכה זרה עכיןה ש-ש עיר רהרחקת נ(. ינ, )סס קלונהקשש
 ורה. עבודה והיא זה, על הבנדה במסכתא מבאריםפרטיה

%................
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עק2 בארבע עבודתה כדרף שלא או עבודתה, כדרף ורה ?בודה ר?סד ?ליסךסעייר * 1GT- וככל לקים 3כל והקברת, בוכייב1נול,ת שo*b )*. 4 ש4 ש4 ש4 ,4 י4 ש4 שo~F 4 ש4 ש4 ש~" י4 ,4 ,4י4
יק - ךכנשגגה 5(, )נ, ,חגסירין נסקל - והתראה בעדים שלסכנה:?כידית*קין
* 6,. נ, )ירחים קברעה חטאת להביאסיב*שהן'- .* וק"יךו 73לל1 הע.לב בני ?ל שיצטוו מצוות סשכע קולל היא מקקיהז4שת לף?' האמות לשאר ןשראל שכין החלרקין ומן )ג5-)נ(. דרה כעכורה שם מלארוהלל%& יץ האמוח, לשאר ד?יך"ל סין י9?טים דש חלוקיז סקרם ט9ל "9ל 6('ט'.%

l:~??%40 עדים 3לא לעולם ןתסדב ל" שישראל הוא: סלל על למשלות סט?וות
ץ: שרג כין 9הן חלוק שאין לפי התראה, צריכין אין האמות רשארוהתךאה,
ל'7111 עדים. שצריף כןשךאל כן שאין מה פיהם, כהודקת כן גם ץתח"בו וקןלסייד.

ל~%, לעולם ןתחץבו - ממצוותם א"ת ול על בעברם לאמות, כי אחר: חלוק דשועוד
1" ןתסדב וישרוול מיתתן: היא וו אוהיתן 6(: נ,, )הגודרן ז"ל אמךם וזהומיסה,
י אלהי 9?ל סתסדב אינר ר9?מים סימה' לסים סלקרתי פעמים קרבן,פעמים o*F ?ל. קיא הלך לנת ?ל ועוקר שהוא"לא

***4****4*********--.

 אחרים באלוהים להאמין שלא תעשה לא מצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 לך יהיה "לא שנאמר: לבדו, יתברך ה' זולתי אלוהים, נאמין"שלא
 זולת'".נ1[ אחר אלוה תאמין לא ופרושו, פני", על אחריםאלוהים

 החינוך()ספר

 הרמשן. לפי אחרים", "אלוהים המושגהשבר2.
 : פירשהרמב"ן

 כלומר, בלב, לאמונה בהקשר בתורה מוזכר תמיד אחרים" "אלוהיםשהמושג
 תעשה "לא האיסור על אולם אותו. ולעבוד אחר לאלוה בלב להאמיןשאסור
 אלוהים תעשה "לא בתורה כתוב לא פעם אף וכדומה, פסילים אלילים,לך"

 רק אלא אחרים", "אלוהים על עשייה של פעולה שייכת שלא משוםאחרים",
 - - לעובדו. ולא בלב בו להאמין שלאהאיסור

 בנפרד[ לאוו יש ואלילים פסלים עשיית]על

 תורה,  משנה  הרמב"מ, א'; מצווה תעשה, לא מצוות  המצוות, ספר הרמג"ם,]1[
 ו'.  הלבה א', פרע ההורה,  יהודיהלכות

 פירושו הרמב"ן, ; ה' מצווה העשה, לא מצוות לרמב"ם, המצוות מפר הרמב"ן/]2[
 ג'. כ',לשמות



  והטעם(  להיסודות המצווהשורשיב.

 בהגדרת אולם וידוע", נגלה זו מצווה ש"שורש כתוב החינוך בספר אמנם :הערה
 בקיצור. שורשיה רמוזיםהמצווה

 כמו עליו. תלוי שהכל שבתורה הגדול העיקר היא המצווה"וזאת
 התורה בכל כפר כאילו זרה בעבודה המודה כל נחז"ל[: ז"לעאמרו

)ספרהחי)ון(:ילה".נ13

 נע א112ת 8ן נפוס5י( פ58רa~r 8 אצמא?  וסתוי ש"פ ע" 1(שאלות:
 ע"פ פח112פ 9):6ורת נפצלי צ". ~Igf' "נ6נפ 8פ1ש לו,תצ*פ

 פ'(. 9א2יש5ת ;פרין-
 פה/רע עשן עסי עע~ע/ )רע עו19יפ עא/יע "לעאי/?2(

  "פציער ~fp/ עלפ עקלקל// 9'/ עקשל "וע פסעיע)עפ"?
 ל1. תצפפ 1" א2ו1ת 8ן  פ9ת1לפ"פ6ו1ן

 ...................................................................................................... 1(תשובות:

)2.......................................................................................................... 

 המצווה מדיניג.
 - זרה העבודה צורת1.

 כללי באופי
 אותו העובד או לבדו, ה' זולתי דבר לשום באלוה המקבל"ואחד
 או בו. המאמינים אותו שעובדין כדרך כלומר, עבודתו, כדרךדבר
 : שהן ידועות עבודות בארבע יעבדנו אם עבודתו, כדרך שלאאפילו
 וזורק וניסוך לך". יהיה "לא על עבר והשתחויה, וניסוך וקיטורזבוח
 בניסוך/ן.ע4ן כמו בזריקה ומתחייבין הוא, אחד דבר-

 החינוך()ספר

  אלילים  עבודת שלצורות

 עבודתו" כדרך"שלא עבודתו""כדרך
 שאותם צורה, באותה האליל את עובדלא שאותם אופן, באותו זרה העבודה אתעובד

 אותו. ועובדים בו מאמיניםהאנשים אותה. ועובדים בה מאמיניםאנשים
 : אפשרויות 2קיימות קרבן מקריב מבקש, מתפלל, משתחווה,כגון,

וכדומה.

 מ"ב. ט"ו, במדבר,ספרי,]3[
 ע"ב. ס' סנהדרין,כ4[
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 מושגים:הסבר
 לע"ז. בהמה זובח -זיבוחא.
 דבר, כל או קטורת, מקטיר -קיטורב.

 האלילים. עובדים להקטירשנוהגים
 הע"ז. לכבוד יין שופך מנסך, -  נימוךג.
 על וכדומה, יין, או הדם, את זורק -זורקד.

 הע"ז. של במקום אוהמזבח
 למקומו. או לאליל משתחווה -השתחוויהה.

 אם לך"- יהיה "לא משום מהתורהחייבא.
 קטורת מקטיר או בהמה, זובחהוא

 או וכדומה, מים יין, מנסך אווכדומה,
 משתחווה או וכדומה, מים יין,זורק
 .לפסל

 יהיה "לא משום - מהתורה חייבלאב.
 ניסך, ולא הקטיר ולא זבח, לאלך".אם

 עשה אבל השתחווה, ולא זרק,ולא
 שונה. אחרתפעולה

 מדרבנן או מהתורה בע"ז נוספיםאיסורים3.
 מאמין וגם האלילים, כל מעל הגדול הא-ל שהוא בה' שמאמיןאפילוא.

 לך". יהיה "לא משום מהתורה חייב מסוים,באליל
 : ביזיון של בצורה האליל את עבדאםב.

 הרי לפניה מקל ששבר כגון, בו, שמאמינים אלה אותו עובדים ככה אס1.
 עליה. וחייב לע"ז, זובח כמו - "זיבוח"זה

 באליל שהמאמינים ממה להיפך ועשה לע"ז, ביזיון ממש זה אםאבל2.
 פטור. הוא אזיעושים,

 כדי לה, שקשור מה כל או עבודותיה, וענייני זרה עבודה בספרי לקרואאסורג.
 אחריה. ליבו ימשךשלא

 בו. להתעסק אסור כן גם בלב, בהרהור רק אפילו בע"ז, להאמין שגורם מהכלד.

 על עבר כן גם בו, וכפר והתחרט וחזר אחד, רגע באליל האמין אםאפילו
 מדאורייתא. לך", יהיה"לא

 לך". יהיה "לא מהתורה חייב כן גם ונאה יפה שלה שהצורה בגלל ע"זהעובד

 לא אפילו ורעות, צרות לו שתגרום ממנה וירא מפחד שהוא משום ע"זהעובד
 לך". יהיה "לא מהתורה חייב כן גם כאלוה, בהמאמין
 לסוך או לה, לנשק או אותה, לחבק כגון, לע"ז, "כיבודים" לעשות גםאסור

 וכדומה. נעליים, לה לנעול או להלבישה או וכדומה, בשמן אותה)למשוח(

 אותה לבטל צריך ואיך עשה, שגוי ע"ז לבין עשה, שיהודי ע"ז בין בדין הבדליש
ולהשמידה.

 אליה. ששייך מה וכל מהע"ז ותענוג הנאה איסורישי.

 ע"ז לבין וכדומה, מהצומח מהעץ, אותה שתלשו ע"ז בין בדין הבדלישיא.
 וכדומה. שצומח, לעץהמחוברת

 מיוחדים ואיסורים דינים יש לפניה, המשרתים האנשים הם - ע"זמשמשייב.
 אליהם.בייחס

 כלים, מצרכים, יין, שמן, פירות, בהמות, )קרבנות, לתקרובת מיוחד דיןישיג.
 או ליהודי לשימוש הם ואסורים הע"ז, לכבוד שהביאו וכדומה(ספרים

לסחורה.
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 ולא להם, והסתלקו אותה עזבו בה, שהמאמינים - לע"ז מיוחד דיןישיד.
 יותר. אותהעובדים

 להתרחק ובמיוחד הע"ז, את שעובדים אנשים מאותם גם להתרחקצריךטו.
 של הללו הימים אחרי או לפני ואף אותה, עובדים שהם בימיםמהם

 הע"ז. אתעבודתם

 תהיה שהע"ז בכדי ע"ז, לעובד למכור לעולם ליהודי שאסור דבריםישטז.
 לעבודתה. בהם משתמש ע"ז שהעובד דברים למשל,מבוזה,

 ע"ז. בה שעובדים מעיר להתרחק גםישיז.

 המצווה ומקוםזמןד.

 זמן. ובכל מקום בכל נוהגת אחרים", אלוהים לד יהיה "לא תעשה לאמצוות1(

 2. ו- 1, בסעיף המצווה בדיני שהסברנו כמו ע"ז ועבד הלאו על עבראם2(
 הדין, בבית סקילה חייב - בו והתרו עדים אותו וראו במזידאם
 שמים, בידי מיתה חייב - אותו ראו ולא במזיד,ואם

נ5[
 חטאת. קרבן חייב - בשוגג ע"ז עבדאם

 מצוות 7 ב- חייבים הם שהרי ע"ז, באיסור חייבים הגויים( )כל נוח בני כלגם3(
 : והן נח,בני

 גזל, 5( ה'(, את לקלל )לא ה' ברכת 4( דמים, שפיכות 3( עריות, גילוי 2( ע"ז,1(
 שעדיין מבהמה בשר )האוכל החי מן אבר 7( משפט(, )בתי ומשפטים דינים6(

 .בחיים(

 : ע"ז שעבדו גוי לבין יהודי בין בעונשההבדל4(

 הודיי
1-

 בעדים רק דין בבית סקילה חייבא.
 לא והתראה עדים אין אם אךוהתראה,
 שעבד מודה הוא ואפילו מיתה,חייב
 חייב. לא -ע"ז

 העבירות, רוב על מיתה חייב לאיהודיב.
 מלקות, לפעמים קרבן, לפעמיםאלא

 על "כעובר אלא כלום, חייב לאולפעמים
 עוונו". ונשא מלךמצוות

ןגוי  בלי גם הדין בבית מיתה תמידא.חייב
 עדים, שיהיו צריך אבלהתראה,

 ע"ז. שעבד בעצמו יודה שהואאו

 כי התראה, בלי - תמיד מיתהחייב הגוי נוח, בני מצוות שאר כל עלוגםב.
 )האיסור מיתתן". היא"אזהרתן

]6[  מיתה(.מחייב

 לחזרהשאלות

 בלב, האמונה על רק מכוונת אחרים", אלוהים לך יהיה "לא של תעשה לא מצוותמדוע1.
 האלילימז עשיית על ולא ע"ז,ועבודת

 מעשי. באופן ע"ז לעבוד לא של הלאוו את הדברות, בעשרת שלך הכללי הידע לפי כתובנא2.

 ע"א,. ב' כריתות ע"א; מ' סנהדרין]5[
 ע"א. נ"ז סנהדרין]6[
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 עבודתה", כדרך "לא אם אבל עליה, חייב עבודתהיי, וכדרך עי"ז עובד אדם אם דווקאמדוע
 חייב?גא

 מדוען חייבז האם לפניה, מים וזרק עבודתה כדרך שלא ע"ז עבדאדם

 אותה עבד אדם ואם בפניה, עץ להניח או לשבור היא, הזאת הע"ז של המיוחדתהצורה
 ומדוען חייב? מהו הזו,בצורה

 ומדוע? חייב? מהו אותו, ונישק ע"ז של מאוד יפה פסל ראהאדם

 מדוע? מהן? ולהתענג ליהנות לו מותר האם ע"ז, של וכדומה כלים או פרחים, מצאאדם

 : הבאה הטבלה אתמלא

 חייב והתראה ועדים במזידא.

 חייב והתראה עדים בלי במזידב.

 חייב בשוגגג.

 ע"ז שעבדגוי ע"ז שעבדיהודי

 מהתורה? חייב מה החזירו, ולא רכוש שגזל גוי ואילו חייבו מה רכוש, שגזל יהודי לדוגמא,9.

 לגוי? העונש לבין ליהודי העונש בין הזה ההבדל קיים מדוע הסבר,10.
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 בוא( פרשת כ"א-  עשה  )מצוות מצרים יציאת שיפורמצוות

4* -
"%  ילהלל לשונו, צחרת כפי אחד פל בניסן, ט"ו סליל מצרןם יציאת תעניןלמפר

 "רהגדת ח(: יג, )ותזת שנאמר DW, לנו שעשה הנסים סל על השםילשבח
%הנ0

* ט"ו מליל היא דו הגדה ףמצות מס(, )ממלק חכמים פרשו וכבר ושסר.לבנף"  אלא פני, דוקא לאי - 'לבנף' ססתרב שאמי ומה ; ליה "יילת 13עעתיסיסז
 פקה. כל עםאפלו

% ןאיך מצר-ם, ביציאת לסכותינו שארעו זסענ:,ים הגסים שקבר סלילה:זק?יז
_ע%_ שם אין אם עצמו, לבין פינו ןאפלו מהן. נקמתנו יתעלה האללקח

 -תעורר פרפור כי פרבר, לפו שץתעורר כדי פפיו, הכברים להוציא ח"כאחרים,
הלב.

* לנו 3או אם ססטה מן ואין הפסח. בקרפן שכתוב מה - זו מצוהלשרקני  ןסוד הוא כי תעשה, ל" ומצוות עשה -מצוות זה, על רבותמלוית
'ןתן' פברכיתינו לעילם אומרים אנו כן ועל ובאמונתנו. פתירתנו חןק רעמודגדול

 %צנ0 פחדרש גמור ומופת אות לנו ,שהוא לפי מצרןם", ליציאת "זכרובתפלותינו:
 עליו, שהם הדש אל הנמצאות כל פועל לכול: חפץ קדמון הלוה נש ןסיסעילם'
 פכל שיחפ, היש אל לשביתםובן,-ו

ק"צס פמצרןם, שעשה כמו ; הזמפים מן זמי
 ו?צרמים. גדולים מחדשים אותות לנו ועשה לשבילנו, לעולם טלעיששסה

_%4_
 וכי ששם, כידיעת האמרנה ומקים העולם, פחדוש כיפר כל משתק לההלוא

* כלם. ובירטים פכללים ייכלתוהשגחתו * ??ןסז. י?,'1 ס"ה סקולה לקשית יסלסל שחיטין הסור וגין מלקוה:דיגי ס.1 לף, יסב וסקסי וסיררוי ו9ייגסז רשעירז לשתות. שחסבין יין שלןחכוסות

 סנויומסות nlo('ht סי"ת )עו ידיוק סדיר סקסי ממי שמעתיו ס"9י סקורה' סס?רלסי,
 כשגיס

%2 ליל. שצריכין קדוש של כוס בשסיל אסח, ןד ונוטלין סןם יסי"ידפיסלה ,4 רני: ק"וואץ
 שין אצת. נד קטילת מקייק שפכוס 6(, )מג, ייסד סןק לברכית אימארסקי

*0 ואחר ברכה. 9לא נוטל -ך לכוס ידיו שחי לטל רקה ואם זו. נטילה ?למכרכין
 לאוחריו. הןןן ?ל מלרף ואינו ומקדש, הןןן על מברךסף

 : ן נוס ידק ומטפל :ן-ם". ",ק'לת ומברל ,ו ,י', וינג'ס :דיו 1nuf נקטל כךן"סר
% "פורא מברף איני ולשקדיו לשיו, האדמה" פרי "בורא ?ליו ומברף 6(.קיד

4%12 על קסשויז" "בריא :סיך ריז ססריר שיאסל עד שימתין לפי יכו',נקשות"
.............. שיייש. ?מן ס9סקה' פינתץם שעשה סה, כל ראין הןרק. ועלהמריר
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 עם פורגדה רקירין 6(, קטז, )טס שני 3יס מידגין בחלסת סיפק מן שטכליר5סר ש4ןי,.,4*%%**%*%%*%4%%י
4 על וכר' גאלנו" "אשר ומברה אסח, סעד ושטלין ע"נ(. )סס ההלל מן פרקיםשני  "על טהדיו ולא פרי:ה?פן". "בורא ?ליו מברכין ואין איתו. רשותין לשני3יס

סוסן".

* :דלם". נטילת "צל ומטרלין ו( קיג ומס לדלם נוטלין שוי כיס ששת.וטמר 4 סעי ?ל ומלתקין סילמה, צל איתה ומויחין ,( ק"ג )ים מצה סטיו)וקלין  מצה ו"לאכל"סמר?יא"

4 ן"'ן ההרסת. לטבול קוניו וא.?ליז קייי"י -למלל ומבךכין הזךתהיילץ
ק" תחלה. במךק שהרכו כברכה שבפטרה לפי האדלה", פרי "בירא ?ליהמברכין
ע% לעולם, העסקה הוי חלא תו'(, מסימן היו חנרס 6: ק3, )סס מגמרא יתוכחרסקי

 מן דעתי האדם שלעקר : עדנים שני פדבר 2ש קז אם "יא ריייף' יסיישפצטרף
* באפשר יקא שלא רכן נ(ן קנ, )קם בזה וכמצא רנברף' 'הב יאמרי כגוןהעדן, שך טקדי וברוכי ונשווי 6(: סו, )חולץ י"ל שטמרו מה כגון ביחד, הדברים שנילעשות
..: אפשר. לאהדדי

, )ספחים ראוכלין מיה 5טי צל ט9ג' כורייו יטביל סיייי סו שאייייור8סר 4
* 9?דסן. אוכלין כף דטמר 6(.קטי, ש1 צל נעכל ששה למסח 91ר סיהי .9צט שסד טסה 9ל אוקל ?ףר5סר

, 
 '4"1 ס?הי מן המשה טצם. לסלק שלא נ(* קיט, )סס השלה 9ל עוד אוכלין ואיןסשבע.
* מפיגין הטים שאין שותיןי ודאי מום "9ל לסי": "מדיש קנ(: קיט, )תישיכתיב ש.0, גה. מטעם מצרה שסה ל4 פי דטצרה, ?קי תרי טן 8ם שותין רכןסטצם.

%ק-, 013 ומויין :ך'ם-; ,טילת "?ל ?קיקזז ז5'ן לסדנם. יעליז ?ףןטסר
* לא 95ל הגפן", פרי ו"בורא 3( pp' )פקסים הלזון ברכת עליו רמברףשלישי,  הגפן". "עילאחייי

 ?ליי 99רלין ך5ין )סס(. לסלל את עליו רגומרין רביעי, פוס משגין 9ףרטסר
* דעתו :סא של" ןהיא* שקן"- "?ל מברכיל לסדיו אבל הגפן", פי,"בורג * ~יי"ף(. ג"ח 6, קים, סס )י6ס המישי כוס עודלשתות  כוס צל ?מר: קילי טלא הגלן" פרי "בורא מברכין שאין זה, לפיבמצא

ז~  הכוסות. כל אסר אסת: טעם - ס?9ז" ר"צל. סודקה; כוס רצלשקדיש

4 "(. יף. 1;ס הקוה וריקיז ללקק וטוה מכוסותןשושע.
* aln~s. ?סוף מלירים סודקיםוסיר *. זמן. ושול קקום 9ול ונקבית. ק?קך'םזגיסות * nWY. סקל - ?ל'קןע.ור

***44*%%44*%444%



 מצרים ביציאת לספר עשהמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 צחות לפי אחד כל בניסן, ט"ו בליל מצרים יציאת בענין"לספר
 לנו שעשה הנסים כל 37ל יתברך( )=לה' לש"י ולשבה ולהלללשונו
 לאבותינו שארעו והענינים הנסים שיזכור המצווה, וענייןשם...

 מינו ואפילו מהם, נקמתנו יתברך הא-ל לקח ואיך מצרים,ביציאת
 כדי מפיו הדברים להוציא חייב אחרים, שם אין אס עצמו,לבין

 החינוך( )ספר הלב". יתעורר בדיבור כי בדבר, לבושיתעורר

 המצווה מקור2.

 ד3הצןור! ]במיכלתאן, חכמים פרשו וכבר וגו', לבנך והגדת"שנאמר:
 הכתוב שאמר ומה מצה, אכילת בשעת בניסן ט"ו בליל היא זוהגדה

 החינוד( )ספר בריה" כל אפילו אלא בנו, דווקא לאו -"לבנך"

 ולורי  אקריע, על~,עוע ~oao ושם א?//ש א61ענע א' ?ע 1(שאלות:
 (ש?6/נעה??רוק

 עקשל /אס ענע", 7ג?/רר ע?עע/ר "ען סאמס6, "נעעסער2(
 לו? ;א112פ1;1

 ס'ס/ר א?//ה ;ע'/ אפס רעועה A/I?N ע'/ עקשלאע3(
 א?ל7עץ1,עה

 ................................................................................................. 1(תשובות:

)2................................................................................................. 

)3................................................................................................. 

 המצווה( ויסודות )הטעם המצווה שרשיב.

 אומרים אנו כן ועל ובאמונתנו, בתורתנו חזק ועמוד גדול יסוד הוא"כי
 אות לנו שהוא לפי מצרים, ליציאת זכר : ובתפילותינו בברכותינולעולם
 כל פועל ויכול, חפץ קדמון אלוק יש וכי העולם, בחידוש גמורומופת

 כמו הזמנים, מן זמן בכל שיחפוץ כפי לשנותם, ובידו הוא,הנמצאות
 אותות לנו ועשה בשבילנו, העולם טבעי ששינה במצרים,שעשה

 העולם, בחידוש כופר כל משתק זה הלא ועצומים, גדוליםמחודשים
 ובפרטים בכללים ויכולתו השגחתו וכי ה', בידיעת האמונהומקיים
 החינוד( נספרכולם".

 : מהסיבות היהדות, מיסודות אחד הינו מצרים יציאת מאורע סיפור :הסבר

 לעשות ויכולת רצון בעל נצחי, א-ל שקיים הוכחה הינה מצריםיציאתא(
 הטבע. חוקי כל כרצונו ולשנות בעולם, דברכל
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 יצר ה' שהרי ה', ע"י ונברא מחודש הינו הייקום שכל מוכיחה מצריםיציאתב(
 הוא לכן כן, לפני היו שלא מחודשים, עצומים, ונסים מכות פעולות,ועשה
 הטבע. כל שלהבורא

 בדברים בין שבעולם, מה כל על ומשגיח יודע שה' מוכיחה מצריםיציאתג(
 עם עבור הטבע את שינה הוא שהרי בעולם, ופרט פרט כל על וביןהכלליים,
 פרטי. באופן והמצרים פרעה את והענישישראל,

 תעל "72' 15, א12וס 14 1סe1/Ene  9?6 סתם  פחע1ל ססס 3(שאלה:
 שחת  א112ס ע5ס, E~IEn עש הבע"י עין א?//ה,סלמס סי ס1 וריסים 111 ארוע סן, /pk  סססח, מ6 16נאווות
 ;עק? אסס'קסס"ס

 ...................................................................................................... 3(תשובה:

 המצווהדיניג.

 החינוך ספר מנהג לפי - הפלח ליל ידרהלנות
 כיום. שלנו המנהגים לבין החינוך שבספר המנהגים בין להבדלים לב שיםהערה:

 של הראשונה היין כוס לפני ידיים נטילת על לברך בלא אחת ליד במים נטילהעושיםא(
 של נטילה מספיק יין שלכוס מברכין, כיצד פרק ברכות, במסכת שכתבו נכמוהקידוש

 בלבד[. אחתיד
 הוא ידיים נטילת על לברך בלא הקידוש לפני הידיים שתי את ליטול רוצהואם

רשאי.

 הקידוש. לפני כלל ידיים נוטלים לא : כיוםמנהגנו

 ן היין כל והלאה מכאן הכוס[. את נושותה הקידוש את ואומר היין על מברך כךאחרב(
 עליו. מברך אינו הסעודה, סוף עדשישתה

 היין. כוסות בברכת החינוך ספר בעל מנהג כמו הספרדים:מנהג
 וכוס. כוס כל לפני הגפן" פרי "בורא מברכים האשכנזים:מנהג

 נטילת שזו נלמרות ידיים נטילת על ומברך ידיו, לשתי ידיים נטילת עושה כךאחרג(
 הכרפס[. אכילת שלפניידיים

 הכרפס. לפני ברכה בלא הידיים שתי את נוטלים : כיוםמנהגנו

 האדמה, פרי בורא עליו מברך ]בחרוסת[, אותו וטובל )=כרפס( ירק לוקחאח"כד(
 נפשות "בורא אחרונה, ברכה עליו מברך אינו הירק, את שאכל אחרי אותו.ואוכל
 ן וכו'.רבות"

 לאחריו. לא אבל לפניו, ומברכים ומלח, במים הכרפס את טובלים : כיוםמנהגנו

 ן אלא הכרפס, אחרי מברכים לא החינוך ספר לפי רבות" נפשות "בורא אחרונה2ברכה

 בינתיים שיעשה מה שכל משום בסעודה שנאכל המרור, ואת הירק את שאכלאחרי
 ) הפסקה[. נחשבאינו

 ) כרפס, מכזית פחות שאוכלים משום רבות", נפשות "בורא מברכים לא כיום:מנהגנו

 המזון. בברכת ונפטר בסעודה, נאכלוהמרור



 ההלל של הראשונים הפרקים שני סוף עד ההגדה את וקוראים שניה, ייין כוסמוזגיןה(
 ישראל. ובצאת]הללוי-ה,

 שאחרי גאלנו אשר ברכת את אומר ואח"כ ברכה, בלי בלבד אחת ליד נטילהעושיםו(
 ולא השניה, היין כוס את ושותים לפסח, שבהגדה הללו, ההלל של הפרקיםשני

 לאחר הגפן" "על אחרונה ברכה ולא לפניו, הגפן פרי בורא לא יין, הכוס עלמברכים
 .שתייתו

 שתיהן. ולא אחת יד לא נוטלים לא : כיוםמנהגנו

 ידיים. נטילת על ומברכים הידיים, לשתי ידיים נטילתעושיםז(
 : ברכות שתי מצה החצי על ומברכים שלמה, מצה על אותה ושמים מצה חצילוקחיםח(

 מצה אכילת על 2[ הארץ, מן לחם המוציא1[
 מצה. מהחציואוכלים

 מצה מניחים עליהן, מברכים שלמות, מצות 2 בין מצה חצי לוקחים כיום:מנהגנו
 המצה. וחצי עליונה ממצה ואוכליםתחתונה,

 בחרוסת אותו מטבלים מרור", "לאכול עליו מברכים מר[ ]ירק חזרתלוקחיםט(
 ברכה ברכו שכבר משום האדמה", פרי "בורא עליו מברכים לא אולם אותו.ואוכלים

 ]הכרפס[. הירק עלזו

 מעט טובלים מרור", אכילת "על מברכים חזרת, או חסה לוקחים כיום:מנהגנו
 אותו. ואוכליםבחרוסת

 הנהנין. ברכות בהלכות מהתלמוד החינוך ספר שלמד :כלל
 ההפסקות זה, אחרי זה ירקות, כגון, ברכה, אותה בעלי רבים מאכליםבאכילת
 ברכה. אותה שוב ולברך לחזור שיחייבו כהפסקה, נחשבות אינן אכילתם,שבין
 רבים מאכלים אכילת על ברכה אותה ולברך לחזור חייבים מקרים בשנירק
 : ברכה אותהבעלי

 שלא בדעתו החליט האדם כלומר, - העניין" מן דעתו האדם"שיעקור1(
 לגמרי. והפסיק יותר, לאכולרוצה

 כלומר, המזון, ברכת ונברך לנו תנו ונברך", לן "הב אמר אםלדוגמא,
 לברך חייבים זה, אחרי מאכל שוב מביאים אם ולכן הסעודה, אתגמרנו
 אכילתו. לפניעליו

 אפשרות שאין כלומר, ביחד", הדברים שני לעשות באפשר יהא"שלא2(
 ויברך יחזור לכן, ביניהם, להפסיק וצריך ביחד, הדברים שנילעשות
 : פ"ז[ חולין נמסכת הגמרא שאומרת מה : כגוןשוב.

 בבת ולברך לשתות כלומר, אפשרי". לא - הדדי בהדי וברוכי"משתי
 אבל ההפסק, בגלל ישתה, ואז שוב יברך ולכן אפשרות, אין -אחת

 רק אלא המזון, ברכת את ביחד ומברך אוכל אינו ובמרור,בכרפס
 שוב. יברך לא לכן לאכול,ממשיך

 ביחד. אותם ואוכלים המצה גבי על אכילתו, אחרי המרור, אתכורכיםי(

 בחרוסת. אותה וטובלים ומרור מצה כורכים כיום:מנהגנו

 חג. של סעודה אוכלים כך אחריא(

 על נאכל שהיה ]לקרבן[ לפסח "זכר מהמצה, מעט ואחד אחד כל אוכל הסעודה, בסוףיב(
 ]=האפיקומן[.השבע"



 הפה, מן המצה טעם את לסלק שלא כדי הלילה, כל דבר שום יותר לאכול אסוריג(
 ]תהילים[. לפי" "מדבש :שנאמר

 את נמסלקים[ מפיגים לא שהמים משום הסדר, ליל של הלילה כל מים לשתות מותריד(
 מצווה, שהן משום הסעודה אחרי יין כוסות שתי עוד שוורים וגם המצה. שלהטעם

 כוס ששותה מי גם ]ויש בפה. המצה של טעם מצוות בגלל נדחית אינהומצוותן
 .חמישית[

 ידיים. נטילת על מברכים ולא אחרונים[, ]מים הידיים שתי את נוטלים כך ואחרטו(
 הגפן, פרי בורא מברכים ואחריה המזון, ברכת ומברכים שלישית, יין כוס מוזגיםטז(

 עדיין שיש משום הגפן", "על אחרונה ברכה מברכים לא אולם, היין. כוס אתושותים
 לשתות. רביעיתכוס

 הכוס את שותים כך ואחר שבהגדה, ההלל שאר את גומרים רביעית, יין כוס מוזגיםיז(
 "על אחרונה, ברכה מברכים שתייתה ואחרי הגפן". פרי "בורא לברך בלאהרביעית,
 יין כוס ישתה כן אם ]אבל חמישית. יין כוס לשתות רוצה שאינו בתנאיהגפן",

 חמישית[. יין כוס לאחר הגפן" "על יברך אזיחמישית,

 : הסדר בליל פעמיים רק הגפן", פרי "בורא מברכים :מסקנה

 ראשונה[. ]כוס הקידוש של היין בכוס1[
 המזון. ברכת אחרי ששותים שלישית יין כוס הברכה", ב"כוס2[

 כוסות כל שתיית אחרי הסדר, בליל אחת פעם רק הגפן", "על אחרונה ברכהמברכים
היין.

 בהסיבה לשתותם חייבים הסדר, בליל היין כוסות ארבעת כל בהיסבה: שתיהיח(
 שמאל. צד על]כשנשענים

 חיביים עליה, כשמברכים בהתחלה המצווה, של המצה אכילת בהיסבה: אכילהיט(
 שמאל צד על ]כשנשענים בהסיבהלאוכלה

 המצווה ומקוםזמןד.
 ונשים. גברים : כולם בה חייבים מצרים יציאת סיפור מצוות1(
 הזמנים. ובכל בעולם מקום בכל מצרים יציאת סיפור מצוות לקייםחייבים2(
 עשה מצוות ביטל כך, על ועבר הסדר, בליל מצרים יציאת סיפור מצוות קיים שלאמי3(

 ה'[. בידי נתון - ]עונשו התורהמן

 לחזרה:שאלות
 אפילו בפה, דווקא מצרים ביציאת לספר לחובה החינוך ספר שנותן והסיבה הטעםמה
 הסדר? בליל לבדו הוא האדםאם
 לפי הלבבות", נמשכים הפעולות "אחרי : החינוך שבספר המפורסם למשפט הסברכתוב
 כ"א. עשה שבמצוות המצווהשורשי
 בתורתנו חזק ועמוד גדול "יסוד כך כל הינה מצרים ביציאת לספר עשה מצוותמדוע

ובאמונתנו"!
 הירק אכילת שלפני ידיים בנטילת החינוך ספר לבעל היה דופן ויוצא מיוחד מנהגאיזה
 שניהז כוס שתיית שלפני ידיים ובנטילת הסדר,בליל
 4. שבשאלה זה מיוחד למנהג לדעתך הסבר לתת תוכלהאם

 לא? או החינוך בספר שכתוב כמו הסדר שבליל הדברים כל את כיום נוהגים אנוהאם
 שולחן כורך, מרור מצה, מוציא רחצה, מגיד יחף, כרפס ורחץ, קדש : בסימנים]העזר
 נרצה[. הלל ברך, צפוןעורך,
 האפיקומן? אכילת אחרי אוכל שום לאכול אסורמדוע
 לברך מחייב הוא ומדוע ירקו עוד אכילת על שוב נברך שלא החינוך ספר מחייבמדוע

 הסדר! בליל הגפן" פרי "בוראפעמיים
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% אמור( פרשת - ש"ע עשה ומצוא העומר שפירתמצןןת
*  בניסן, עשר ששה יום שהוא העמר, הבאת מיום יום וארבעים תשעהלמפר

 את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם "וספרתם סו(: כג, )רקיקשכאסר
* וכן יום יום הלמים בו למנות ועלינו חובה. ס5ה T11~cl ס-נוסה".עמר  ט,, )דנ1יס כן גם ואמר יום", חמשים "תספרו גח(: סס, )מס "סר שהותיכסשכיעית'
 מצוה 5(: )סי, במנחות בגמרא אכךי אמר ובפרוש לף". תספר שבעת "שבעהט(:

 סןנת כי דעתם, שהיה למפרשים מן וךש שבועי. לממני נמצרה יומילממני
 שהן ולומר יום בכל לסןכיר אבל שלמית, כשהן דוקא השבועות למניתהכתוב
 דרכם ךבחר שמים וירא יום. בכל תמיד ימים ?ם לשביעית מ27ןיסןייר הנבחר ההרף כי שאמרו, מהם ודש צרף. אין שבועות וכף וכף :מים וכףכף

*ייסכנו. המקומות בכל הכום נהגו וכן המלות. לתפאדת :הש ול4 ספק, מכללהוציא  לממני 'מצןה ז"ל אמדם אותף יטעה דקל קס5(: מ"ע )מס"מ ן"ל הרמב"םוככנב
 בןה הכונה שאין מצות, שתי שהן ותחשב שבועי' לממני ומצוהיומי

 היו הם ואולם nlsmn. שחלקי סלק הוא אבל עצמה, כפני מצוה שתלהלזמר
 וכף', כף nju~nuj 'דתחךכ כשיאמר שאתה ויבארהו. בדבר שירקרק ממינעלם של" מה וזה מצוה'. השבועית ומנקן מצוה לסים 'מנקן אמרו אלו מצוותשתי
 המבארת והרשה עצמה. בפני מצוה ההוא שהעין הזה המאמר מן יתחךבלא
 שבועות וכף כך שהן באמרנו לדלה, כל כן כמו השבועות מינין היותנו זה:על
 "לא מנסה סדרו ל" עציה, בפני מצוה השכועות היו ואלו ; :מים דלףוכף

* על וצונו כמציתיו קדשנו 'אשר : כרכות שתי להן והיו בלכד, השביעותבלילי  היא שמצוה אבל כן, הדקר ואין העמר', שבועי ספידת י'על סעמי' :מיספירת
 כאן. עד שכתבנו. כמו ושבועותיו ימיו העמרספירת

4 סעודה, אלא אים ישראל דול ,זדן שכל לפי בפיט: צד על למצוהטץ:רזי
ג כס(: )ג, "ימית שכתוב וכמו וישראל, וארץ שמים נבראו סתורהומפני

 מצאו שמאלו והסבה העקר רהיא 5(. )נ, )גדךס וגומר ול-לה" יוקם בריחי לא"אם
טיקי" י3(: נ, )כמיס למשה השם שאסר וכמו ויק-מוה, בסיני החורה שהקבלו כדיממצרים

4_ל,_ את תעבדון ממצרים העם את בהוצי"ף שלחתיף, אנכי כי האות לף"וזה
 לף יהדה ממצרים אותם הוציאף כלומר: הפסוק ופרוש הזה". ההר עלהאלהים
* שהיא - התויה שתקבלו כלומר, - הזה ההר על האלונים את שהעכדוןאית  גדול וענךן שלהם, ןטוכה תכלית והיא נגאלים, קם זה שכשכיל הגדולהעקר

,1
,4"
,וך,
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* קענרות ואקם אית למשה מלים יקשה ולקן מעקדות. קחרות מן ייתר להבהוא  התפל כי התירה,לקבלת
 עושיי

* כל היא כי כן, ומפני העקר. אל לעולם אית  למנות נצטוינו אליה, שעלר הגדלה לסל ועלו נגאלו רבעכורה לשראל שלעקרז
40ך" לגדול החפץ בנפשנו לקראות סתורה, נתינת יום עד פסח של טוב יוםממחדת

 מסי עמיד דיפונה נ( ו, י~נ ,תלטה"י צל ישסף כעכר ללבנו, הבכסף הוכבד היוםאל
 יכל ישעו ול כי לאדם מראה המלן כי לחרות, שיצא אליר סקכקף העת:ביא
 שהוא. הזמן אל להגיעקפצי

* אנו ואין - המקן מן עברו :מים וכף כך כליסר, - ללמה מונין שאנווזה  "ל לסרי? קסןק הדצון בנו מראה לה ?ל כי לזמן, לנו וש ימים ר9ף וךמונין
טעמן" להגיע לנו שיש שמים רבוי לשכוננו כתחלת להזכיר נרצה ל" כן רעלהזמן,
o~go לב שעברר אחר כן, אם לזמר: עליף ןקשה וסל עצרת. של סלים שתילקרסן
 לפי ? הפולארים שמים מעוט נזכיר לא ליה "לו, שבועות שבלה שלהימים
 באמצעי. החשבון מטבע לשפותש"יז

שעי" מלום ולא סלפת ממחדת אותו מתחילין אנו למה פן, אם : תשקלואם
 יציטת והוא הגדול, סקס להזכרת כלו נתןסד הראשון היום כי : ולשוכה ?ראשון
* ואין האדם, בני על ושם ובגשומת העולם פחדוש ומיפת אוח שהואמצרדם,  מיום ססשבון נתקן ?ן ועל אחר, ענין שום עמו ולהזפיר בשמחתו לעובלנו

,ע~  מיד.שני
* ראו' חיבל ,י:ה של" ?סך" שי שגי עיים :טיס ויי ?ך 'ס',כ לסטרן"'ן 14" לעקרי קרסן יהוא בו, שנעשה טעה לטלין למנוח קתקן כן ר"ל שני, ליוםלומר K~nWדקר שפו גלידי קויז 

~lKU1 
--~הל- בני על פסשגחתו הוא ברוף סשם כי טחטיגים

* פו. לחיות תבואות ןדע ושנה שסה בכל לסם ומחדש לסחיותם ריקהשלם קלן_ ?ןהו ?די מפ?רכ למנותן שמצוה 5(, קו, )מגחת ז"ל שאמרו טה : המצוהמדיני
- ו"ל: ואמרו תשינה", תמימת נו,: בג, )ייקש ה?תוב שאמר ?מותמימות,

, 
4 שטם סמ9דשיסי קרשי לקים רמ?ל ס?ורב' שטקסיי בוטן ? תמימות הןאימתי [.( ול" ששכח שמי שאמרו, ודש היום. ?ל למחר מונה - מ?ערכ טסה ןלאשסח

 היא, אחת מצוה שכלן לפי שסה, באותה עוד למנות :כול שאין - "חד יוםמנה
 '4ע)

א,., מורינו הודו ולנו ממפו. פטל ססשבון כל הרי אחד יום מהן ששכחומכיון

 בל" וף' היר 'אמש שטי - יסד יום n~aiuj מי "לא זי' לייראשלדייני
ולהיי ומברף: קלמר. למנות המבסר מן ומצוה ישראל. כל עם האקרים ומונהכרכה,
4 ילמנות לעיי רשאי וסיבי :קאן - ברקה בלא שינה ימי רכי'. קליבר"שר 3 מ?חות. בס99ת - פדטיה יתרבברכה.

 בזכרים. מקום, פקל מדאור:סא לעמר ספידת מצותוניהגת
)ויגל,

יי,( עעיה. בשל - אלו :מים ספר רל" זה עלועייר
,"ך%,7
 % 4 . . א, . . . . . . . . . . . .י ,,י
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 העומר ימי את לספור עשהמצוותא.

  המצווה הגדרת1.

 ששה יום שהוא העומר הבאת מיום יום וארבעים תשעה"לספור
 יום, יום הימים בו למנות ועלינו חובה, הזה והמניין בניסן...עשר
 החינוד( )ספר השבועות".וכן

 6; סאסע'ע'ע 6ג/6ע Ak  סא112פ סשיסנע (שק' עננ/ע 1(שאלה:
 ס?/אל. סס'לגא?//ה

 א. 1( :תשובה
...................................................................................................

ב.
...................................................................................................

ג.
...................................................................................................

 העומר ספירת למצוות המקור2.

 עומר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם "וספרתם,/שנאמר:
 השבת ממחרת עד תהיינה תמימות שבתות שבעהתנופה,
 "שבעה כן: גם /וואמר אמור[, )פרשת יום" חמישים תספרוהשביעית
 החינוך( )ספר ראה[. נפרשת בקמה" חרמש מהחל לך תספורשבועות

  פחינ1ץ 6ססס עו/אס סס,סה עא?//ה סהעק'ע אסער 2(שאלה:
 ס144? אססס1ע'ע14או

 ............... ................................................................................. 2(תשובה:

 ומצווה יומי לממני מצווה : במנחות בגמרא אביי אמר"ובפרוש
 1,ך

לממני
 שבועי"נ1[

 החי)וך(,ספר

 את כוללת, העומר ספירת שמצוות במפורש, אמר בתלמוד[ נאמורא אבייתרגום:
 השבועות. ספירת וגם הימים ספירת שלהמצוות

 העומר בספירת לספור מה התלמוד מפרשימחלוקת3.

 הימים את לספור צורך ואין שלמים, שבועות רק לספור שמצווה סוברת א:דעה
 וכו'. לעומר, ב' שבוע לעומר, א' שבוע כגון,בכלל.

 היום כגון, הימים. את וגם השבועות את יום כל לספור שמצווה סוברת ב:דעה
 וכדומה. אחד, שבוע שהם ימיםשבעה

 ב'. כדעה הינה - החינוך ספר בעלדעת

 ,ג//4? סורומבחורי)1[



 לתפארת יחוש ולא ספק, מכל להוציא דרכם יבחר שמים"וירא
 החינוך()ספר ששמענו". המקומות בכל היום נהגו וכןהמלות,

 וצם נסי ;נס61  ;0סיעת1 סח'נ1? ס0ר 6נ1תן פנ'א1ע  אה1 3(שאלה:
 ? ז3ף

 ................................................................................................. 3(תשובה:

 ? מצוות שתי או אחת מצווה היא העומר ספירת מצוותהאם4.

 ]=חז"ל[, ז"ל אמרם אותך יטעה ראל ז"ל: הרמב"ם"רכתבתשובה:

 שתי שהן ותוזשוב שבועי, לממני ומצווה יומי לממנימצררה
 עצמה, בפני מצווה שתהיה לנמר בזה הכוונה שאיןמצוות,
 אילו מצורת, שתי היו ואמנם המצווה, מחלקי חלק הואאבל
 ן מצווה".נ השבועות ומניין מצווה הימים מנייןאמרו

 החינוך()ספר

 apenJ ס?/אל A~taO א2//ג ו'/ עסאעאע אסן א?/ו 4(שאלה:
 וא"ע? /עסס/ל 8ע/ו/ג ;סס/ר א2//ג;8ג'

 ............................................................................................... 4(תשובה:

 ? זה פרוש של ההגיוני[ נהעיקרון הסבראמהי

 שאתה ויבארהו. בדבר שידקדק ממי נעלם שלא מה/,וזהתשובה:
 הזה המאמר מן יתחייב לא וכך, כך שיעשה יתחייבכשתאמר
 החינוד( )ספר עצמה". בפני מצווה ההואשהעניין

 ועוד דבר לעשות בתורה צווי ניתן שאם אומר, נהסברא[, ההגיוני העיקרוןהסבר:
 כל נפרדות, מצוות שתי פעולות, שתי לעשות שנצטווינו אומר זה איןדבר,
 דברים. מספר הכוללת אחת מצווה הן אלא לעצמה,אחת

 ? אחת מצווה רק הינה העומר שספירת לקביעה ההוכחהמהי

-תשובה: -
 כל כן כמו השבועות, מוניו היותנו זה, על המבוארת"והראיה
 היו ואילו ימים. וכך וכך שבועות וכך כך שהן באמרנולילה/

 בלילי אלא מניינה סידרו לא עצמה, בפני מצווההשבועות
 במצוותיו קדשנו אשר ברכות: שתי להן והיו בלבד,השבועות

 ואין העומר, שבועי ספירת ועל העומר, ימי ספירת עלוצוונו
 החינוד( )ספר כן".הדבר

 קס"ה מצווה עשה, מצוות המצוות, ספר הרמב"ם,27[
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 וברכה בנפרד, הימים ספירת על מברכים לא שאנו היא,ההוכחה :הסבר
 אחת ברכה כולם על מברכים אלא בנפרד, השבועות ספירת עלנוספת

 ביחד. והשבועות הימים אתוסופרים

 המצוותן של והיסודות מטעם המצווהשורשיב.

 וישראל העולם בריאת תכלית הינה  התורה1.

 התורה, אלא אינו ישראל של עיקרן שכל לפי הפשט, צד"על
 בריתי לא "אם שכתוב: וכמו וארץ, שמיים נבראו התורהומפני
 ויצאו שנגאלו והסיבה העיקר והיא נירמיה[, וגו' ולילה"יומם

 החינוך( )ספר ויקיימוה". בסיני התורה שיקבלו כדיממצרים,

 ולילה", יומם בריתי לא "אם כתוב, ירמיה בנביא :הסבר
 היה לא הקב"ה תורה, היתה לא שאם התורה, לברית הכוונה -"בריתי"
 ישראל עם של קיומו מטרת וכל העולם, בריאת כל ולכן העולם, אתבורא

 אותה. ויקיים סיני בהר התורה את שיקבל כדי היא, ממצריםוהצלתו

 י ממצרים ישראל יציאת של המטרה היא שזו כתוב היכן2.
 בהוציאך שלחתיך אנוכי כי האות לך "וזה : למשה ה' שאמר/,רכמו
 שמות[ ]פרשת הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים העםאת

 את שתעכדון אות לך יהיה ממצרים אותם הוציאך : הפסוקופירוש
 הגדול העיקר שהיא התורה שתקבלו כלומר, הזה, ההר עלהאלוקים
 להם גדול ועניין שלהם, הטובה תכלית והיא נגאלים הם זהשבשביל
 החינוד( )ספר מעבדות". - החרות מןיותר

 והסימן, האות תהיה ממצרים ישראל בני שיציאת רבנו, למשה אמר היהסבר:
 היא שהתורה משום ויקיימוה, התורה את יקבלו סיני, הר על ה' אתשיעבדו
 ביציאתם שקיבלו החרות מן עליונה ויותר גאולתם, של העיקריתהמטרה

מהשעבוד.

 1 פסח של א' יום למחרת דווקא העומר ימי את למנות נצטווינו בידוע3.

 נגאלו ובעבורה ישראל של עיקורן כל נהתורה[ היא כי כן,,וומפני
 טוב יום ממחרת למנות נצטווינו אליה, שעלו הגדולה לכלועלו
 אל הגדול החפץ בנפשנו להראות התורה נתינת יום עד פסחשל
 כי לאדם/ מראה המניין כי לחרות, שיצא אליו הנכסף העתיבוא מתי תמיד וימנה צל, ישאף כעבד לליבנו/ הנכסף הנכבדהיום
 החינוך( )ספר ההוא". הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעוכל

 דהיינו, פסח, של ראשון טוב יום אחרי דווקא העומר ימי את לספור הציוויהסבר:
 החשק את מוכיח השבועות, חג לקראת יום 49 וסופרים שנגאלנו, לאחריום

 בחיינו. ביותר והחשוב העיקרי הדבר התורה, קבלת אל שלנוהגדול



.ץ *י,"י

 העבד.משל
הנמשלהמשל

 היהודי1("העבדי1(
 התורה. - נשמתו את שיחייה למקום שואף2( קריר למקום שואף - צל""ישאף2(

 השמש תחת ולאומחייה
הקופחת.

 קבלת לקראת - ורגע יום כל סופר היהודי3( - רגע כל יום כל תמיד סופרהעבד3(
 חורין. בן אותו עושה שהיא -התורה לחרות. שיצאליום

 של לזמן יהיה היהודי של והחשק הישע כל4( של לזמן להגיע וישועתוחפצו4(
 האמיתית. החרות - התורהקבלתחרות.

 ואין המניין, מן עברו ימים וכך כך כלומר, לעומר, מונים שאנו"וזה
 החזק הרצון בנו מראה זה כל כי לזמן, לנו יש ימים וכך כך מוניןאנו

 רבוי חשבוננו בתחילת להזכיר נרצה לא כן ועל הזמן, אללהגיע
 החינוד( )ספר עצרת". של הלחם שתי לקרבן להגיע לנו שישהימים

 החדשה מהחיטה שנאפו לחמים 2 שכלל קרבן הוא עצרת: של הלחם שתיקרבן
 בבית השבועות בחג אותו והקריבו שבועות,שלפני

 השבועות[. חג = נעצרתהמקדש

 מהגאולה, הפסח, מתחילת שעברו הימים את דווקא סופרים אנחנוהסבר:
 התורה. קבלת של לזמן לשאוף שלנו החזק הרצון עלהמוכיחים

 הלחם שתי קרבן את שנביא עד לנו נותר עוד זמן כמה סופרים לא אנחנואך
 אלא הקרבן, הבאת אינה שמטרתנו משום השבועות, חג הוא העצרת, חגשל
 התורה. קבלת לקראת מהגאולה עברנו זמןכמה

 נס10ר ;ע ;אפ  סצןאר, סס'רה 8ע ע'א'ע ס/ע 8?עס/ שאלה:(1""ס5.
Ak6פ'א'ע אצ /~keJe פ8ס1צ1ת? ;ח6 צד 

 באמצעו". החשבון מטבע לשנות "שאין משוםתשובה:
 הספירה. באמצע העומר ימי של הספירה צורת את משניםלא

 פססה? ת6 8; פרשפונאפי1ע 1;" פססת, חFJe~  ;8 6 אען/ע ;סס/ר אהמננ/ע ע7/ אשו שאלה:6.

ריבי:
 והוא הגדול, הנס להזכרת כולו נתייחד הראשון היום "כי

 ה' ובהשגחת העולם בחידוש ומופת אות שהוא מצרים,יציאת
 עניין שום עמו ולהזכיר בשמחתו לערב לנו ואין האדם, בניעל

 החינוד( )ספר מיד". שני מיום החשבון ניתקן כן ועלאחר,

 של העצום הנס על הגדולה לשמחה מיוחד הפסח חג של הראשון יוםהסבר:
 על ה' של הפרטית וההשגחה העולם חידוש על המוכיחה ממצרים,היציאה

 התורה, קבלת של השמחה לקראת הינה העומר ספירת ואילו האדם,בני
 ביחד. שמחות שתי מערבביםולא



 noan? הש עה גע ע?/אל, קרע/ "מ עססורע א*ע'רוגגאי/?7.

 שצמחה החדשה מהשעורה עומר[, של ]במשקל הקרבן הוא העומר, קרבןהערה:
 המקדש. בבית הפסח חג של השני ביום מקריביםשהיו

 ואו1צ 4צ1אר, 1כו... בו הזע שנאי'ע: טען ע?/אר עסס'רננשאלה:
 FJE 44 ?noa אי1ע 1כו... בו הגע שאריע: 4עאנו

-תשובה: -
 הותקן כן ועל שני", "ליום לזמר ראוי חשבון יהיה"שלא
 שהוא העומר קרבן והוא בו, שנעשה ממה המנייןלמנות
 הוא ברוך ה' כי מאמינים, שאנו זכר שבו נכבד,קרבן

 בכל להם ומחדש להחיותם, רוצה אדם בני עלבהשגחתו
 החינוד( )ספר בו". לחיות תבואות זרע ושנהשנה

 שאין כיון שני", "ליום ביחס הימים את לספור נכונה חשבון צורת לא זוהסבר:
 כלשהו. יום של למספר ושבועות, ימיםלייחס
 משמעות לכך יש הפסח, בחג שהוקרב העומר של לקרבן בייחס לספוראבל

 שאנו מוכיח השעורה, מן הבא העומר קרבן כי בה', לאמונתנוחשובה
 והייבול התבואה את להם ונותן מחדש האדם, בני על משגיח שה'מאמינים
 ולחיות. להתקיים שיוכלו כדיבשדות,

 המצווהדיניג.
 שבעה שנספור כדי הפסח, חג של שני מליל כלומר, מהערב, העומר את לספורמצווה1(

 תהיינה". "תמימות שלמים,שבועות

 בבוקר. למחרת סופר מהערב, ספר ולא שכחאדם2(

 ביומו ולא בערב לא כולו, אחד יום ספר ולא ששכח אדם של דינומה3(

 : הפוסקים של מחלוקת כתב החינוךספר

 הן והשבועות הימים שכל משום שנה, באותה בכלל לספור להמשיך יכול לא : א'דעה
 השבעה של החשבון כל את הפסיד אחד, יום שכח ואם שלימה, אחתמצווה
 התמימות.שבועות

 יום, אותו שלאחר בערב אומר אחד, יום לספור ששכח מי : ב'דעה
 ברכה, בלא " ימים... וכך כך היו )אתמול"אמש
 ישראל. כל עם בברכה ערב מאותו לספורוממשיך

 לגמרי. א' דעה את ודחה ב', לדעה מסכים : החינוךספר
 בלי לספור שימשיך נפסק, שבשו"ע משום הללו, הדעות לפי כיום עושים לא]אנו
 במחלוקת[. מהספק לצאת כדיברכה

 נוהגים ואנו בישיבה[, גם מותר ]אך בעמידה העומר את לספור המובחר מןמצווה4(
בעמידה.

 במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך אלוקינו ה' אתה "ברוך : העומר ספירת לפנימברך5(
 העומר". ספירת עלוצוונו

 שוב. ולספור ולברך לחזור לו ואסור חובתו, ידי יצא כן, לפני ברכה בלא שספרמי6(



 המצווה ומקוםזמןד.

 בנשים בלבד הגברים ]מהתורה[ מדאורייתא בה חייבים העומר ספירתמצוות1(
 .פטורות[

 מן - בעונשו מהתורה עשה מצוות ביטל העומר, את ספר ולא המצווה על שעברמי2(
השמיים[.

 לחזרהשאלות

 גם לספור או השבועות, את רק לספור האם התלמוד מפרשי בין המחלוקת נתעוררהמדוע1(
 שבועותז וגםימים

 ספירת שמצוות מהם הוכחה אין מדוע פסוקים, 2 מובאים העומר ספירת למצוותבמקור2(
 הרמב"ם[ בדברי ]העזר אחת? מצווה ולא מצוות 2 היאהעומר

 העומר? ספירת מצוות לבין העבד על המשל בין הקשרמה3(

 שלהם בהקשר בפסח,, ב' יום לבין פסח של א' יום בין המצוות מבחינת ההבדלמה4(
 העומר? ספירתלמצוות

 לכדן הטעם ומה העומר, ספירת מצוות לבין בינו הקשר ומה העומר, קרבןמהו5(

 העומרו ספירת מצוות המבטל על הדין בבית עונש איןמדוע6(
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* אמור( פושת - רצ"1 עשת )מצחת ה' קידושמצוות י,"2ח ?שראל". בני בתוף ',רסקדיטי לנ(: ננ, )הקיל שפאטר סשם, את יקיששגילוינו
 7"ל פארו וכבר הרת. מצוה קיום ?ל למות נפשנו שפמיר9ליסר,

נל,,,:)י 5י ?ל וטף בזה. סצסףינו מצוה זו ובאי ענין זה פאי הכתובים ומן הקפלהמפי
(04 קללי 9סר - 9סם ?למףת ייא תשמע 9סם"* הסי ס(: ינ' )סם סחררהש?תוב
 9סל סיין לנו סמלה ומפי עברה. וככל ע29ן פסל זה מקרא נאמר שלאסם,
* האדם שחשב הל מצלת שלש 3י 6(, עז, )סנפירן ז"ל אמרו ובפרוש התורה.ףבהי %2. 9ל : 9לוסר אביןרסא, וסל זרה ?כות והן: לעולם, פסן 2עלר ואל עליהןשיסרג
* : לטרם לו יאמרו שאם דמים. ושפיכות : אכיזרהא רכל עריות ולוי רקן :לטל %" פגןרת לסשה מפרש וכמו טה, סי2סדין סלאריז טכס לנף תסיר שלה?הז  פאמונת תמים שלפו פי על ואף 2?9דה. ךשל וסרג - נחרגף או דרה ?כידהעמד

דקך לקום דתן ולא הוא, סרע סט?שה השה וי" שהרג מעוה כן יי ?ל 8ףסים*
O~nK 4 הריאלי יז 9גת על ספרא: ולשון סטם. 9סר שהוא לחשב סט?סייטל

 ואל הרג שזכרנו סשסץם כל וכמי 9ר3ים. שמי טת שתקוישו סקרים,סטןץ

 שאסך3ו. 3מי2עברי
* מוסר שאינו ומי פוראו, לילד רק נירא לא סטים כי ןדוע: זו מצרהשרש  על נפשותם ימסרו אדם פגי והרי טיב. עבד אינפו עדוניו ?בודת עלגופו

 הוא. סרמף סשדיש המלכים מלכי מלף סוסת ?ל והסר 2לטדיגיסמי

4 חלב שיסיגו ?סרית משלש שפטלו סס(, )מזהן 7"ל שטמרו סה : סט?והשדיגי
 ש% שמד, פשעת של4 אי שמד פשעת 3ין עלן: פכל נפשו למסרהאדם

הלו לשאת אפלו או להעביר סגוי שיינון כסיל 9?ו?א1 טסיו אי 9סךס29אוסין
04%0 ואל 2עלר - ובצנעא השטר פשעת דשלא אמרו, הקברות פשאר אבל??מז.
:ן: מישראל: ?קשדה סקגי ?לרירי 9סדס9:אר טסל ן לס?סירי הגוי ?תפרן וטסלףוסרג*
% יעבר. רטל שרג - להסבירו ואם ?סרג, ראל שבר - סט?סיי נותס71 לקניתואם

2"2 ואל יסרג - קלה סורה ?ל ויללו לסליתו ו"סלו פצן?א אפלו השמד,ובשטת
 ומצוה2עלר.

- h p ~  

]: יישא- 8?רקסא טפלו )סס(: נ"ל שימיר סד: 9?ין היא
* ןרה, עבודה העימדים סגוןים פמי מנטלו צורת הץשרטל ??ליה שיא9לרמר,  ?סם. ןרה ?בודה עובד להיית ןד9השיא
יחו לנו שנטסר סה סל לזמר הוא העטן ןדה, דעבודה "כ?רהא שטסךנווןה

* פלל 6(: )נס, ראשון לפסח שאמרו סה וכצין 7ףה. בעבודה המלסד לאומכל ש% ל" נ(: נ, )ע"! פירושלמי עלה וטמרו "שרה. נועצי חמץ סכנה, פמקוםסתר9אין
6"1 9סאז דמח7י פלוגית', אשדה של עלין לי 'הבא רוסא לו משאמר דקרסוף

* ךל" והלף סתם, פלוני' אילן של עלין לי 'ססא לי אמר אפלו אלא ; פהדמוד!: כנ כעצי מתפי כי דהשתא 2ב על ואף י?לר. וטל יסרג - אשרה של טלאמקא

? דמתהני מקים מכל אלא לה: פלח לא דהא היא, ממש זרה עבודה לאו"שרה
*4******4444%4444 ךהוא .,1. ז. ויזף" סחרם" מן מאומה 9:דך ידבק י"ל4 לאר 9מלחא ואייאמנה
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ן דבכלהו ממש, זרה ט?בודה מיסד אינו עור' ר'לפני ולאו כיון עליהם, להרגןדה
 אל ישקדם מורי מחרמשי לסקלת י?אמי לה ש9ס9סי 8סר "יסה. נסימצות

"0 ק '?לין' הרוסא לו שאמר גלל משמע, 3( )נ, זרה דעבודה בירושלסי 3ישיסבו,

D~D- 5 :הרג. ואל 2עלר

[ צל ואמדו הסברא, מדרף קם( )מגירוין ז"ל ס?9:ז לידו דשים שדיכיתו?ן72
 5 טפי. 9טק גברא דסהוא ד"א דלסא טלי, קיק דיחף ףדמא חיית מאי ישי: ףדך.

:! כדין קינו כן ועל שהרגו. קאותי קצוות יוסי משית דאגי דשה ססך?ח9לרטר,
 ח, mm~n )ייחדי נ"ל טמרו ועוד זה. על הוא נסרג ויסיף לףסרי סדם .שיםמסרג

5

ץ ו"ם 90ם' טסד לבי טני : 98סים לסם וטיש סיירתי הלקים יטה סים שהייי7('
ש 9שט9רי ודוקא ממלכיאל. 8סת נקש ?99ר1 ושל 9לם 2סרג4 - כלכם נהרגלאו
ק לאו דאם פלוני, לנו תמ שאמרו: בפרוש, להם ?סדמהו א9ל ; קסם 'טסד'לסם
 ש בלשים הדין וכן ג(. )פ"נ בכרי 9ן בשבע הידוע כעטן לחנו, ןשאין - כלכםנסלג

5 שסיני פיק תרומית במסכת כדאיתא יכו', מכם אחת ינ, תני : גיים יהזשטמרו
? יג(.)מגס

5 שקישה לסי טס( )קגסדרן ז"ל חכמים אותז לידו עליסן שפסדגין עריותרע29ן
[ ון שיסיגו, 9מו 2אלר רשל שיג רוצח מה : נס ננ, )יגרס לריצם יאי9השרה
5 רק טפם, יילים טטשי י" סתירה סי אותה. ?9?ל ןלא טדם שיג קירסהנירה

[ יפויכם. י9י טחי חוסת שחיא סש9לה, מז 99ף 9וה לסם 2ש ועיד ?729.ליטד
 "ברה: מלר ילא לעילם שלר ך8ל 2סןג אמרינן עלא סראשונים,ולסבר

ץ ז"ל שסירו טה וכעיז שרג. ך8ל המצוה שקוה ן8י שלי - טיוטה לס99יא9י
 . שהוי ט?שהן ושל שב כציז והוא מוסר, סןתה. עולם קרקע ! מס( )סגסדחן9ט9"ר

?
5 ס2צי שחלטייה לטסי 9סשסיש הושה n?:o ואסלף סיקלת. ?רסה צלסץשה

? לק9יוים סיקים שיעינו מגהה ס9פף. לדיל א;קס שאיז ב9ף, חתס'ב לא-
5 מה 1(: ג, סמ.מ )ממ5ח6 ז"ל שאמרו סה וכעין ונצוה,. פ:טמל על שפהדגיםהראשונים

% טת ש%טןסי על לילב? יוצא לף סה 9יי! טת שטללי צל לסקל? יוצאלף
7 חכמים רמיו ל9ף. ?ריף ה2ה שהףור רראו הם, ?שם ספידות סףת - !סלילב

[ סיר לא וחכמים לדולים שהיו כן שאל9לא זה, צל להורות ל9ף ראו?יןגדולים
 י נ"ל סיב'ב' של" ט9ה לסרג רשית 2ש טדם לקי שיא למיתי נקשם ליטריש"יז
 10 ד(. ס, ממורס יסוף )ימג"ס בנפשו שטסס2ב טיא עידי יל" ?ליר.לסרג

 שקדושין אשה ש99ל אל, ישמרם מירי בספןי וי מצןה ב?29ן ראיוזיועוד
ץ ונתינה ממורת סדיוט, לבהן וחלויה גרושה 5דול, ללטן אלמנה כגוןחופסין.בה,
 מכל א9ל עליהן. יסרג עריות לקלל שלירז - ובמזר לנתין ישראל סחלךור"י'

 :מרת K~K מוריד, איז לנהרה ויקלו אשה צל לבוא ירם לשום להררות9קום'

מ 9סוקדריז וכלו עטה, ןסטר דלא לו, "9צל ר8ל - טינא לבי קילה "ם -לסליי
 בקרק ממרין פרייה יתר ט(. ס, סמ.יס )יסייי צדע יךק9ר 6( 'עה' סורר 9ז9דק

0 אחרים. ובמקימות רביומא וכפסחים מסנהדריןשכיעי

 ונקבות. בזכרים זמן, רבכל לקים בסל זו מצוהונוהגת

 מלכד ; זה ?שה בקל - לקדשי ששב בצקים סטם קיש רלא ?ליסרעריר
0 לה יקדר שכיתב שמו קדשי"' שם טת תסללו. ד"לא לאר ?לשיסר

 עד מאד, עד ךסמור גדול סשם וילול ן?לן סקתממ(. המ15ס ,ופגינו: האלבגודת

לןש*י%'*444**..'כ במיסה, אלא לעקר, רןסורין הכפררים ולס בתשובה פח ש"יז קיןשטמרי  א זל יד (ו oeibo (ך (ך (ך יי וך (ך (ל (י (ך י"ס "ייי
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 ה' שם את לקדש עשהמצוותא.
 המצווה הגדרת1.

 ישראל" בני בתוך "ונקדשתי : שנאמר השם, את לקדש"קינצטרריבר
 הדת". מצוות קיום על למוות נפשנו שנמסור : כלומר ל"ב(, כ"כ,)ויקרא

 החינוד()ספר

 ולא דרשו, וחז"ל מות( אחרי )פרשת בהם" "וחי  בתורה  כתוב הרי  העולתיהשאלה
 על שימות ולא המצוות, בקיום יחיה שהיהודי כלומר, בהם.שימות
ידם?

 נאמר בהם, שימות ולא בהם", "וחי שהעיקרון סיני מהר קבלו חז"לוהתשובה:
 שלטות שנצטווינו איסורים, 3 מ- חוץ בתורה, והעבירות המצוות כלעל

 עריות* גילוי 3( דמים, שפיכות 2( זרה, עבודה 1( : והםעליהם.
- 

 יעבור ולא יהרג של המצוותשלוש2.
 אביזריה וכל זרהעבודהא(

 ואפילו לעבודתה, שקשור מה וכל ע"ז של סוג כל על לעבור ולא ליהרגמצווה
 כופר שהוא חושב שהגוי בצורה ע"ז עובד ורק בלבו, בה' מאמין נשארשהאדם

 הע"ז. את יעבוד ולא יהרגבה',

 אביזריהן וכל עריות גילויט
 בהן. שקשור מה וכל עריות גילוי של צורה כל על לעבור ולא ליהרגמצווה

 דמיםשפיכותג(
 יהרג אדם, של לרציחתו שתגרום פעולה כל לעשות או לרצוח, לאדם אומריםאם
 יעבור.ולא

 המצווה( של והיסודות )הטעם המצווה שורשיב.

 ומי בוראו, לעבוד )=אלא( כך נברא לא הארם כי ידוע זו, מצווה"שורש
 אדם בני והרי ; טוב עבד איננו אדוניו צבורת על גופו מוסרשאינו
 מלכי מלך מצוות על והומר קל ן אדוניהם על נפשותםימסרו
 החינוד()ספר הקב"ה".המלכים

  9ע6ו 9parnl אפא19ן 14ח9  פמע1ע גססי 1ה1אר פי4  אפו 1(שאלות:
 פ'?  עי9ו46א11%ת

 פא'ותואפ2(
-9 

 'ע, 9א  011יס1ת צבעת 1416י  ע"ג  פא1%ןתן 1
fdowee~le ,פא772ס pf~ftn kpil~  61;ש צ4יפ1 ןיפי 

 י19י?4
.. 1(תשובות:

)2..

נו[ יןר
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 המצווהדיניג.

 ולא יהרג של עבירות 3 ל- בקשר קיבלו שחז"ל המיוחדהציווי1(
יעבור*

 צניין, בכל נפשו למסור האדם חייב שזכרנו, עברות השלוש"שבאלו
 בצנעא, אפילו או בפרהסיא ובין שמד, בשצת שלא או שמד בשעתבין
 התינוי( )ספר צצמו". להנאת אפילו או להעבירו הגוי שיתכווןובין

  1141 צ4 4י19י וי% $4פיp~k 6  פ911 עא?9,ש3 6 תגמע 3:שאלה
 %ות9. 1פס9י פא91יק ak אנפ פפא1ו1ת.פא1ו1ת

 א( : 3תשובה
ב(
 ..ג(
ד(
ה(
 ..ו(

 החמורות( 3 מה- )חוץ העבירות שארדין2(

 את שיעשה דווקא מתכוון שהגוי ואפילו פרטי(, )באופן ובצינעא השמד בשעתלאא(
 יהרג. ולא יעבורהעבירה

 : רואים יהודים 10 כש- בפרהסיא, השמד בשעתלאב(

 יעבור הגוי של התענוג לשם העבירה את יעשה שהיהודי מתכוון הגויאם1(
 יהרג.ולא

 לשם )ולא ה' נגד העבירה את יעבור דווקא שהיהודי מתכוון הגויאם2(
 יעבור. ולא יהרג הגוי( שלהתענוג

 השמדבשעתג(

 בפרהסיא שכן וכל פרטי(, )באופן בצינעא אפילו עבירה, לעבור ליהודי אומרהגוי
 ה', נגד דווקא העבירה שיעבור שכן וכל הגוי, תענוג לשם ואפילו אחרים(,)לעיני
 מצווה על שכן וכל לעבור, היהודי את מכריח שהגוי קלה מצווה רק שזוואפילו
 יעבור. ולא יהרגחמורה

 קלה: למצווהדוגמא

 סנהדרין(. ובמסכת הסנדל רצועת = דמסאנאאערקתא
 של כמו ורצועות נעליים ולעשות לתפור היהודי את מכריחכשהגוי
 כמו בנעליים ילך שהיהודי כדי אותם, וללבוש הע"ז, עובדיהגויים
 יעבור. ולא היהודי יהרג זרה. עבודהעובדי

 %סעו 4צ19ו %41  4יפי6 פיפ1וי פייט סמאו 19צת  ח11צ 4:שאלה
 Fn~p א112פצ4

 4:תשובה

 ע"א. ע"ד,סנהדרין,נ4וריו
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 בידך" ידבק "לא של לאו זרה העבודה של אביזריה איסור3(
נ3[

 בו להשתמש בלאוו אסור זרה, לעבודה המיוחד וכדומה, צמחים, כלים, דבר,כל

 ע"ז: של מאביזריה ליהנות או להשתמש לאיסור המקורא(

 )דברים החרם" מן מאומה בירך ידבק "ולא 2 של תעשה לא"מצוות
 התינוי( )ספר בע"ז". המיוחד לאו דהואי"ג(,
 או להשתמש ואסור להשמדה, מוחרם הוא לע"ז ששייך דבר כל - "החרם"הסבר:

 ממנו.ליהנות
 :לדוגמא

 וכדומה, פירות, עלים, תביאו אמר והרופא נפשות, סכנת של במצב חולהאדםא(
 בדברי יתרפא ולא החולה, נפשו ימסור החולה את לרפאות בכדי ע"ז, שלמעץ
העיז.

 לע"ז. משמשת שהיתה )האשרה( עץ של סוג הוא ע"ז של אשרה עצי :הסבר

 עץ שעכשיו אפילו האשרה. עץ של פירות או עלים רק ומצא החולה, אתלרפאות כדי שהוא, כל מסוים עץ של פירות או עלים סתם להביא אדם שלחהרופאב(
 אשרה מעץ שהנאה מכיון אבל כע"ז, אווזו עבדו ולא ע"ז, ממש אינו זואשרה
 ולא יהרג לכן הע"ז מן מאומה" בך ידבק "לא של לאו בה יש ע"ז, הואשכללית
 מע"ז. הנאה איסור על חולה אותויעבור

 עיוור" "לפני משום בע"זאיסוריםג(
 : מהפסוק הלימוד עפ"י ושאסורים בע"ז, שיש הרבים האיסוריםכל

 החיסד(וספר י"ט( )הקיא מכשול". תתן לא עיוור"לפני

 ליהרג מצווים אין ולכן בידך", ידבק "לא הע"ז, אביזרי של בלאו כלרליכ(אינכ(
 לע"ז. מיוחד ואינו כללי הוא עיוור" "לפני של שהלאו משום לעבור, ולאעליהם
 "לפני של הלאו משום מהם, ליהנות או להשתמש ולגרום להכשיל אסוראך

 .עיוור"

 שאסור משמעה, מכשול", תתן לא עיוור "לפני של תעשה לא מצוותהסבר:
 בה. אותו להכשיל או עבירה,לעבור ליהודי שתגרום כלשהי, פעולה לעשות או לומר, או דבר, שוםלהניח

 בתקופות )אז לרפואה, להשתמש לחולה אומר ע"ז עובד גוי שרופא דברכלד(
 ידבק "לא משום להשתמש ליהודי אסור ע"ז(, משל היו שהתרופותהקדומות,
 רבו(. בשם החינוך )ספר יעבור ואל יהרג ולכןבידך",

 דמים שפינותדיני4(

 אחר. אדם ירצח ולא יעבור ולא שיהרג למצווה ההגיוני הטעםא(

 גברא הההוא דמא דילמא טפי, סומק הידך דהמך חזית"מאי
 החינוך()ספר סנהדרין( )מסכת טפי".סומק

ר5,
 ע"א. ע"ה,פסחים,נכו
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 יותר". אדום אדם אותו של דמו שמא יותר? אדום שדמך ראית "מהתרגוט:

 שהרגו, מאותו מצוות יותר לעשות ראוי יהיה הנרצח 2"כלומר
 הוא יהרג ואפילו לחברו, אדט שום שיהרוג בדין אינו כןועל
 החינוך( )ספר זה".על

 סס9ל 5:שאלה

~JJeip 
 פפע?ק 6ססל  ספ116נית, פ6"נפ פסיל*, *גג

 ריס.  יצ19י זע* ופר 6*9ן תור. 4א  4א11%תע7ג7
 : 5תשובה

 קבוצה מתוך אחד לרצוח רוצים שהרוצחיט במקרההדין

 יהודי לנו "תנו : יהודים לאלפי ואמרו )=אנסים( בכוח רוצחים שבאובמקרהב(
 ולא כלשהוא, יהודי סתם על ומדובר כולכם", את נהרוג לאו, ואם מכם,אחד
 שמצווה יהודי, אותו על ליהרג ואפילו להלחם, כולם חייבים מי, להםמשנה
 הזה. היהודי את להם יתנו ולא לעבור, ולאליהרג

 שמו, וכך וכך מסויים, יהודי לנו תנו ליהודים אמרו שהרוצחיםבמקרהג(
 למסור יכוע הם גדול, רשע או רוצח, הינו יהודי שאותו יודעיםוהיהודים

 לעבור. ולא ליהרג חייבים היהודים ואין אותו, שיהרגו לרוצחיםאותו

 נשים. וגם גברים כולם לגבי זהים הללוהדיניםד(

 עריות בגילוי יעבור ולא יהרגדיני5(
 : עריות בגילוי יעבור ולא יהרג ללימוד המקורא(

 ואל יהרג רוצח מה לרוצח, מאורסה נערה שהוקשהפלפל
 יבעול ולא אדם יהרג המאורסה, נערה כן שאמרנו כמויעבור
 החינוד( )ספראותה".

 איש, אשת והיא בקידושין, בעלה אותה שקידש נערה זו מאורסה נערההסבר:
 אצל גרה עדיין והיא ולביתו, החופה תחת הכניסה לא שעדייןאלא

 דין. בית מיתת חייב אותה שיבעל אחר אדם כל לכן,משפחתה.

 : רוצח לבין שנאנסה מאורסה נערה בין )ההשואה(ההיקש

 את להציל יכולה היתה ולא המאורסה הנערה את אנס אחר אדםאם
 עצמו. את להציל יכל ולא אותו לרצוח שקמו לאדם דומה, מצבהעצמה,
 זהה. דין להם ישלכן

 למצב דומה אותך, נהרוג או מאורסה נערה תבעל לאדם אומריםאם
 המקרים בשני אותך, נהרוג לא ואם זו, אישה או איש תרצח לושאמרו
 לעבור. ולא ליהרגחייב

 : החינוך ספר מסביר לכך הטעםב(

 עניין". ללמד )=אלא( רק חינם, משלים תמשל לא חתורה,וכל
 החינוד()ספר

ן4ק
ש

 ד' והלכה י"ב, משנה ח', פרק ונרומות, כ,עונונ יו1ו)שולביי
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 או משל נותננו התורה אם החינוך, ספר אומר בתורה, קיים יסודי כללהסבר:
 כאשר "כי בפסוק שכתוב המאורסה, הנערה של במקרה כמודוגמא,
 כי )פרשת הזו" המאורסה והנערה כן נפש, ורצחו רעהו על אישיקום
 כתבה לא והתורה ודינים, הלכות אותנו ללמד בא הזה המשלתצא(,
 ספרותי. כסגנון סתםאותו

 : הוא עריות בגילוי יעבור ולא שיהרג נוסף טעםג(

 לכל ברזל חומת שהיא הקבלה. מן סמך בזה )לחז"ל( לחםגלש
 החינם( וספרדבריהם"

 והמסורת יעבור, ואל יהרג עריות שגילוי בסיני, רבנו ממשה קיבלו חז"להסבו:
 בהלכות, לנו קבעו שחז"ל מה לכל מסביב העומדת החזקה החומההיא
 פעם. אף אותם נשנה שלאכדי

 מצווה לעשות לא יהודי שלופים למקרהדיניות6(

 כמו עבירה, לעבור יהודי כשכופים רק הינו יעבור", ולא ניהרג שלהכללא(
 לעיל. הדינים בכלשהסברנו

 להניח לא להתפלל, לא כגון, מצווה, לעשות לא יהודי על שכופיםבמקרהב(
 וכדומה, הלולב, על לברך לא מילה, ברית לעשות לא צדקה, לתת לאתפילין,
 את יעשה שאב"כ אפשרות שיש משום ליהרג, ולא המצווה על לעבור עליוחובה

 תעשה ואל תשב תעשה", ואל "שב : הכלל חל זה ועל אחרות. מצוות אוהמצוות
 לך. מותר וזה המצווה,את

 לקיים לא לה היה ומותר מצווה, על לעבור יהודיה אשה על כפייה שלדוגמאג(
 הלאוו.את

 ליהרג חייבת היתה ולא איתו, להתחתן אותה הכריח אחשוורוש המלכה,אסתר
 שהיתה וגס כלום, עשתה לא והיא תעשה", ואל "שב הוא הדין שהרי לעבור,ולא

אנוסה.

 יעבור: ולא שיהרג חסידותמידתד(
 מצווה. לבטל ולא ליהרג להם שמותר גדולים, וצדיקים חסידים שלמדרגה
 ברית לעשות שלא אותם הכריחו שהגויים חסידים, שהיו , לנו מספריםחז"ל
 לעבור. ולא ליהרג חייבים היו לאהדין שלפי למרות כך, על ונהרגו מילה, ברית להם עשו זאת ולמרות לילדיהם,מילה
 לולב ולקחו הלכו והם בסוכות, לולב לקחת עליהם אסרו שהגויים חסידים,היו

 חסידות. מידת זו אותם. והרגו באו שהגויים למרות עליו,ובירכו

 אבל בזמנם, רק היה המצוות, על נפשם שמסרו והצדיקים המסידים של זהדיןה(
 על בידו עבירה זו תכי כך, יעשה ואם מצווה, עשיית על ליהרג ליהודי אסורכיום
 [ - יהרג. ולא המצווה על יעבור אלא המצווה, על נפשושמסר

 יעבור ולא יהרג של מצווה שאין עריות באיסוריבוקרים7.
 איתה, להתחתן לו שאסור למרות לאישה, אותה קידש גדול שכהן אלמנה,אשהא(

 לכל אשתו והיא כאישה, לו נתקדשה שהיא מכיון יעבור, ולא ביהרג חייבאינו
 כך. על לאו איסור שיש אע"פדבר,

5
  התורה, יסודי הלכות תורה, משנההכמב"ס,

 פרי
 ד'. הלכה  ה',
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 תצטרך שלא כדי לגיסה, הנעל את )חלצה חליצה שעשתה אשה או גרושהאשהב(
 )=הדיוט( סתם וכהן ילדים(, לה ואין נפטר שלו האח שבעלה לאחרלהתייבם,
 או גרושה עם להתחתן הכהן על לאו של איסור שיש למרות לאשה, אותהקידש
 תופסים שהקידושין מכיון יעבור, ולא יהרג משום עליה חייב לא הואחלוצה,

 דבר. לכל אשתו והיאבה,

]6[
 לא הוא לאשה, אותה קידש ושיהודי שנתגיירו, נתינה או ממזרתיהודיהג(

 לו, ומקודשת דבר לכל אשתו שהיא משום יעבור, ולא יהרג משום עליהחייב
 איתה. להתחתן לאו איסור שישלמרות

]6[
 עליו חייבת לא היהודיה כשירה, יהודיה עם שהתחתן נתין או ממזריהודיד(

 עליה שיש למרות לו, ומקודשת אשתו שהיא מכיון יעבור, ולא יהרגמשום
 איתו. להתחתן לאאיסור

 לאו על עבר הוא וכדומה(, אלמנה, גרושה, )רווקה, פנויה יהודיה על שבאיהודיה(
 שהיא או התורה שלפי משום יעבור, ולא ליהרג חייב אינו אבלמהתורה,
 עליה שחייבים ונות בעילת סתם היתה שזו או אשתו, להיות והפכה לונתקדשה

 חמור. באיסור מהתורהלאו

 וכדומה(, אלמנה גרושה, )רווקה, פנויה אשה לבעול מוכרח שהוא שטועןיהודיו(
 אסור אשה, לאותה אהבה מרוב עמוק דיכאון כגון, שלו, מהמחלה שיתרפאכדי
 תיבעל זו פנויה שאשה שכשיאשר מהמחלה שימות ומוטב זאת, לעשות לוהתיר

נגן
 זו* עם זה להתחתן מוכנים והיא הוא אם רקלו,

 אותה עם אפינבלדבר אהבה, של עמוק בדיכאון שחולה ליהודי, להתיראסורז(
!

 נגן
 עריות* לאיסורי מביא שזה משום בה, חפץ שהוא פנויהאשה

 ה' קידוש של המצווה ומערוםזמןג.

 ומן. ובכל מקום בכל בה חייבים זו,מצווה1(

 ן ונשים. גברים כולם, בה חייבים וומצווה2(

 ה', שם את קידש ולא זו, מצווה על שעברמי3(
 ישראל". בני בתוך "ונקדשתי : עשה מצוות ביטלא.
 קודשי" שם את תחללו "ולא : תעשה לא מצוות על ועברב.

 ויום תשובה, ועשיית מאוד", עד וחמור "גדול ה', שם חילול על והעונשהחומרה4(
 במיתתו, רק העוון, את לו מכפרים לא האדם על שיבואו וייסוריםהכיפורים,
 ה'. שם את קידש ושלא ה' חילול עוון לו מתכפר אז גמורה, בתשובה והואכשימות

 עזרא בתקופת  והיו יהושע בזמן  בעורמה שנתגיירו  מהגבעונים  גוי/גויה נתין: /נתינה6
 גרים.  שהינם  למרות איתו/איתה להתחתן יהודי/יהודיה על אסרו אולם שני,ובבית

 כ"ב"כ"ד[. הלכות י"ב, פרק ביאה, איסורי הלבות תורה, משנהןהרמב"מ,
 יסודי הלכות תורה, משנה הרמב"ם, ע"א. ע"ה, ומורה, סורר בו  פרע זרה,עבודה '7

 ט'. הלכה ה', פרקהתורה,
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 לחזרהשאלות

 ה'? חילול של תעשה לא מצוות ובין ה', קידוש של עשה מצוות בין ההבדלמה1.

 על שכתוב למרות נפשנו, למסור חייבים החמורות העבירות 3 שעל חז"ל למדומהיכן2.
 בהם"? "וחיהמצוות

 : הטבלה אתהשלם3.

 העברות גלשאר החמורות  העבירות3 מקוה ,א,
 האיסורים כל1(.1( בפרהסיאא( השמד בשעת1(

 קלה מצךןה2(..2(
נו

 האיסורים כל1(.1( בצינעאב(
 קלה מצווה2(..2(
)3

 האיסורים כל1(.1( בפרהסיאא( השמד בשעת שלא2(
 קלה מצווה2(..2(
)3

 האיסורים כל1(.1( בצינעאב(
 קלה מצווה2(..2(

 אשירה עץ של מפירותאפילו או לע"ז, ששימשו דברים עם להתרפאות לחולה אסורמדועא
 ע"ז? בו עבדושלא

 עיוור"( )"לפני אותי מכשיל מישהו במקרה אם לעבור, ולא ליהרג מצווים לא אנומדוע5(
 לע"ז. ששייך דבר שלבעבירה

 לתת דרשו או סתם, יהודי להם לתת דרשו הרוצחים הגויים אם בין ההבדל אתנמק6(
 שלו? השם לפי מסויםיהודי

 רוצח? מדין יעבור, ולא שיהרג המאורסה, הנערה דין את חז"ל למדו ומהאיך7(
 החינוך. ספר עפ"י 7 שבשאלה לדין נימוקים 2תן8(
 מצווה, לעשות לא אותו כופים כאשר יהרג, ולא יעבור שיהודי לדין מקרים 2 לפחותתן9(

ומדוע?

 ומדוע? עריות, באיסורי יהרג ולא יעבור שיהודי לדין מקרים 3 לפחות תן10(



 אדם. בני בין שמים שם בו שיתהלל דבר לעשות שלא מצווה%.%................*י,י4
יע0 אמור( פרשת - רצ"ה תעשה לא)מצוות1~9

 שפתכנו פמו פו, שיצטיינו סשם קווש ס9ו והיא סשם. מחלילש?ינזנף*

 יחללו ו'ןל(ש 1נ(: כנ, )וע:ר6 שפ8נח41 סרס(. סמנוס )5סנעו: זה וןרימייה2"1
F%י קדשי שםטח 

 לשלשה :סלק סיז ןס?ן: ה,ו: מת ונספנת 1"ל סר?ס"ם aqt3 מטץ9יק91מג*
 ססט7 סאתס רס:ה סש9די פשקת סיענית סז "~ה עי לאבי "שפי שזקאשסיי"4 שיי סוללי: סבסד וינסיק סירס. עי הטסד סייי' עי נישנים :מישם44
 על לעמר ממפו שיבקש מי או ; חמורות ט?רא זיז קלות טירות ייזלס2ייר'4

 סיב הוא - סילד סש?ת שלא וטפלו ךמים, שסיכות או רת אך ,לף יקה ה ירב0%4
y%השם טת ס% פ9ר - נסךג ולא ?סר ךטם יץלר* ך5ל ויהרג נישו,שייסר 

 אמנם מחד. ?צום ותיאו קדשי", שם את יסללו "ו..א טירו על ןעכרמרפים,*

 סךג אי טלקית ?ביל שזא:מי דין לסקי שזיז ל9י ; לנוס שהוא פרפור ליקה' ניט(04
 טת "ך9ססי לצלף, טבועי יניסו סקלא ילשת רסקךטה. פעדים יצון יטזידטלא-4ן-

 ךל4 שתג, ךלא ינוס, ךל4 - "סהוא" ז"ל: טמרו נ(, נ )רקו6 סהוא" 9ץיששני*
 שפן וכל 9ךת, סיב זלנו ?אנס ?ךה ?בידה שעיבד יף* ס9?5ר ויערט9?ה*%4
 סשם. דייל על ?סר וטמנם דין. פיתסיסת-4תצ--

 היל איבות, זלף שה 145ה איו ןסוה סתום י!ץ?מ מסללי: משויייסלק*
ישוק עג )סם טמר ולפיכף רילקה. שמזם שם מסלל כן פמו ולה לס9?יס.ייעלתיזמן"%4ה

 יןה סכע9ה יךטה שזה ; אלאיף" שם את וחללה לשקר, בשמי תשבעו "ול4 .ע(
 9ןהי קשטי נצלבות ךטיןסף9ר, .*

 ראוי קינו סהוא הטייה ולגון אבךה, שהוא לרפים שיראה טסד ס"יהטובים.ין וטישים ק9דים בגמילות 99ך9ם איש ששץשה סירטי ?ל "שרךססיק4

 טת סיל סקרי ס??ה שהוא טי על אף - שטעשהו סהוא החסיד הקישלימו*
 דשקלנא אנא לגון השם? חלול ךמי היכי 6(: סו, )עמ6 נ"ל טמרם והואסשם.[%
 ייס5עא טלא ?גיד אסר: פלוני רפי לאלתר. דמי זס9?א ךיא טפסא מפיבעזרא--4קך

 ?קל'ז. ובלא ת,ךה ילא שמותטרסע*

 זי". איי אלהיף, שם טת תחלל "יל4 נ6(: ט, )ויקור ךטמר זה לאו נכפלרכ9ר4
F%זקית זי ק?ןהשרש* 3איעד 

 רין'י
 אשה סשם קרוש ויקרת ?מ9מ' ולויג' א,:1.פ ויל

 הנוס.. נענה (DtDS: !ה בקדרו'*

4
**4%%%***י******
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 המצווההגדותא.

 ה'. שם לחילול שיגרום דבר שום לעשות שלא תעשה, לא מצוות1.

 בו". שנש:טוינו רצ"ו(, עטה )מצוות ה' קידוש הפך והוא ה' מחילול"שנמנענו
 החינוך()ספר

 המצווה מקור2.

 אמור( )פרשת קודשי". שם אם תחללו "ולא"שנאמר:
 מות( אחרי )פרשת ה'". אני אלוקיך שם את תחלל "ולא :"שנאמר

 החינוד()ספר
 פ14? 9א11%פ פ'  E/plp  94ין  1ן61%י" pe א "ן/ Epn~ ומוג צ. :שאלה

תשובהינ.

  המצווה( ויסודות )טעם המצווהשששב.
 ה'. קידוש רצ"ו עשה ממצוות לקוח המצווה שורשהערה:

 ימסרו אדם בני והרי בוראו לעבוד )=אלא( רק נברא לא האדם כי"ידוע
 הקב"ה". המלכים מלכי מלך מצוות על וחומר קל : אדוניהם עלנפשותם

 החינוד()ספר
 למען חברו, את להציל מטרות, מיני לכל נפשו את למסור מוכן האדם אם :הסבו

 ואפילו שביכולתו, מה כל לעשות חייב שיהיה בוודאי וכדומה,המדינה
 אחרים. לעיני ה' שם את לחלל לא כדי נפשו, אתלמסור

 תצ6פ 4א )א11%ת פ' pe 4ת44 4א 6ן  פא15%פ e~le "79? 2.שאלה:
 י%"1(? צ6פ )א11%ת פ' elptp 4א%נ5ת לפפע"פ(

 . 2 :תשובה

 המצווהמדיניג.
 ה' שם לחלל לא תעשה לא מצוות את המרכיבים החלקים1.

 המצווה חלקישלושת

 יפרט עלג ?יהנלל חלקים2
 מצוות כשומר שידוע אדםא. יהודיכשכופים השמדשעתא.

 ה' כחילול הנראית פעולהועשה איסור או מצווה על לעבורבכוונה
 שלא לאו על עבר האדם, בניבעיני לעבור. ולא ליהרג חייבכלשהו
 ה'. שםלחלל יהודי כופים השמד בשעתשלא
 ורה, עבודה מצוות: 3 עללעבור
 דמים ושפיכות עריותגילוי
 יעבור. ולאיהרג

 להכעיס כדי כלשהי עבירהעושהב.
 שם לחלל שלא לאו על עבר ה',את
ה'.

 מאונסשעשה
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 המצווה חלקי שלושתפירוט2.
 הכלל: שעל החלקים2א.

 כלליי  הראשון חלק1.
 על היהודים את להעביר פועלים בכוונה שהגויים מצב השמדבשעת
 כלשהם. שכנוע באמצעי או הזרוע בכוחהיהדות

 מצווה על לעבור השמד בשעת היהודי את  מכריח  הגוי כלשהיבמצווה
 קל. או חמור כלשהו, איסוראו

 השמד. בשעת כלשהי עבירה לעשות ולא ליהרג חייב היהודי :הדין

 בשכנוע או בכוח דורש הגוי כלשהו, ובמצב בזמן השמד בשעתשלא
 : המצוות 3 על לעבורמהיהודי

 זרה. עבודה לעבודא.

 וכדומה(. אחותו או אמו, או איש, אשת על )לבוא עריות גילויב.
 )לרצוח(. דמים שפיכותג.

 3 מ- אחת על יעבור ולא יהרג נפשו, את למסור חייב היהודיהדין:
 לעשות עליו שכופה ובין הגוי, עם לבדו שהוא בין אלה,איסורים

ג
 ברבים.זאת

 כןן על נפשו מסר שלאיהודי

 : אמרו על ועבר ברבים, ה' את חילל כבר נהרג ולא עבר"ואם
 אינו אמנם מאוד, עצום וחטאו קודשי", שם את תחללו"ולא
 החינוך(נספר אנוס". שהוא בצבורלוקה

 שמים. בידי נענש הנ"ל, המקרים 2 ב- ה' שם את למחללהעונש:
 משום במלקות, או במיתה להענישו יכולים לא הדין ביתאולם
 אותו. הכריח כשהגוי אונס, מתוך זאתשעשה

 מרצונו. שעשה  לאדם רע  מענישים דין  שבית  לדיןהמקור

 של זרה לעבודה בת או בן  שמסר אדם של הפרשה על בסיפרא כונוב
"המולו",
 קדושים( פרשת )ויקרא, ההוא". באיש פני את אני"ושמתי

 : סיני מהר חז"ל קיבלוהסבר:

 ע"ז עובד אותו דווקא מוטעה ולא שוגג ולא אנוס, ולא"ההוא"
 או בשוגג, שעשה או אנוס, יהודי אך מיתה, חייבמרצונו
 מעונש. פטור ע"ז שעבד ידע ולא אותו הטעהשמישהו

 יסודי הלכות תורה, משנה הרמב"ם, ; י"ג תעשה לא מצוות המצוות, ספרהרמב"ם,1
 א'8ד' הלכות ה', פרקהתורה
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 בית מיתת חייב ואינו שמים( בידי )מיונה כרת חייב אינו מאונס ע"זעובד
 ולא ליהרג צריך היה שהרי ה', חילול על עבר אבלדין,

 ה'. מאת יהיה עונשו ולכןלעבור,

 את עבר היהודי אם רק מלקות, או מוות עונש לתת יכולים הדין ביתכללית:
 )הזהירו והתראה אותו, שראו עדים והיו רצונו, מתוך במזיד,העבירה
 .אותו(

 כללי שני חלק2.
 ה' את להכעיס כדי עבירהעבר

 יכוון אבל ערבות, ולא בה תאווה אין עבירה, האדם"שיעשה
 וילקה". שמים שם מחלל כן כמו וזה להכעיס,בפצולתו

 החינוך()ספר

 שם את וחיללת לשקר בשמי תשבעו "ולא י אמר"ולפיכך
 החינוך()ספר קדושים( )פושתאלוקיך."

 ה', שם את להכעיס כדי במזיד כלשהי עבירה שעבר אדםהסבר:
 שום לו ואין להכעיס, כדי בכוונה ה' בשם לשקר נשבעכגון,
 שחייב מה )בנוסף ה', שם חילול על חייב מכך, תענוג אוהנאה
 שעבר(. האיסורעל
 משום חייב אבל ה', שם מחלל משום חייב לאלהכעיס, בכדי לא זאת עשה או מכך, תענוג או הנאה לו יש אסאך

 עבירה. אותה שלהאיסור

 מפורסם מצוות שומר של ה' חילול מעשה הפרט שעל אחד חלקב.

 אחד מעשה טובים ומעשים חסדים בגמילות מפורסם איש"שיעשה
 לכמו ראוי אינו ההוא המעשה וכגון, עבירה. שהוא לרביםשיראה
 ה'" חילל התר מעשה שהוא פי על אף שיעשהו, ההוא החסידהאיש

 החינוד()ספר
 : כלשהו במעשה ה' חילול על יעבור מפורסם מצוות שומר שאדםהדרישות1.

 חסדים. וגומל טובים מעשים כעושה לכולם ידוע זה שאדםא.

 ה'. כחילול נראית אחרים שבעיני פעולהעשהב.
 הדתית ברמה זה לאדם ראויה ואינה מתאימה אינה שעשההפעולהג.

שלו.
 וכל התורה, עפ"י מותרת שהינה אפילו ה' לוזילול שגרמה פעולהעשהד.

 מהתורה. אסורה היא אםשכן
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 יומא( )מסגה מצוות שומר ע"י ה' לחילולדוגמאות2.

 הכסף את לו שילם לא אך מהקצב, בשר שקנה )אמורא(רבא.
 לחשוב עלול אותו שראה ומי מאוחר, יותר לו ישלם אלאבמקום,
 גזל.שהוא

 מחוייבים שוץרי בתפילה(, התפילין הנחת על )בנוסף עליושהתפילין בלי או תורה ללמוד בלי אמות 4 בדרך הלך שאם יוחנן,ר'ב.
 מקיים שאינו חשב אותו שראה ומי היום, כל תפיליןללבוש
 גדול. רב הוא והרי שצריך, כמוהמצוות

 המצווה וזמן מקוונוג.
 ומן. ובכל מקום בכל בה חייבים הי, שם את לחלל לא תעשה לאמצוות
 נשים. וגם גברים גם בהחייבים
 או מיתה עונש עליו להטיל יכולים לא הדין בית ה', שם את המחללהעונש
 ה'. בידי נתון עונשו אולם אונס. מתוך זאת שעשה משוםמלקות,
 עוה"ב לו ומובטח בעוה"ו, גדול שכר לו יש ה' שם לחלל שלא נפשו אתהמוסר

 עדן.וגן

 לחזנהשאלות

 ה'. שם את לחלל שלא תעשה, לא למצוות הפוכה דוגמא ותן ה', קידוש למצוות דוגמא תן1.

 הנפש את למסור מאשר כלשהי, ה"' מצוות על נפשו את למסור וחומר "קל מדוע2.
 אחרותזלמטרות

דוגמאהדין י המקרהי - ה' שם לחלל לא של המצווה חלקי שלושת : הבאה הטבלה את השלם3.
 מצבים 2א( על חלשם2
 כלל ,ש,

.ג.

22 .~.

 1 מצבב(

ן1

 1 מצבא( הפרט על 1חלק
11 .1.

 העובד את להעניש יכולים הדין בית שאין חז"ל למדו כיצד והפסוק, המקור אתהסבר4.
 מאונסזע"ן

 דינוז ומה מרצונו, ה' שם את מחלל שיהודי מצבתאר5.

 השמדו בשעת שלא לבין השמד בשעת בין ההבדל,במקרהמה6.

 דינו? ומה ה'? שם כמחלל נחשב ה', את להכעיס כדי עבירה שעבר מילמה7.

 שנראה מעשוי שעשה מפורסם, מצוות שומר יהודי עם כך כל חז"ל החמירומדוע8.
 ה'?כחילול
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מ סתורו "ןלא )ט(: סו, )נמינו שנאמר העינים, וראית הלב מחשבת אחי ותירשי" * שיח-,ד( פישת - שפ,,, תעשה יא,מיית * העיניים וראיימ הלב מחשבת אוזר לנצור )צל(ו , בתפילהעיון '-4;4י';ע;ס אחרים". לנים אתם "שר ציגיקם ואסרי לבבכםארי

* הךעת חקך שהם ביעות לחשב סקשכיסינו ויסד NSW ש,9נ?נו :ה: לאועוין  יקלה אם אלא למינות. כף מתוף לבוא שאפשר לפי עליו, בנוןהשסתורה
 לקשב ךיקן5ס ans שנשלתי ןקצר - הךעים דעות פאיתן לחשב רוח לפועל

* ציטיי. סךטה אסר האדם ןרלף של.א כן וכמי והטובים. האמתיים סחורה9רךסי ג%- - ייון נקיי ך?ה טסריסם כי הזה, נעולם תאוות אחר לרלף של" לה,ובכלל  "ךאחךי מינות, זו - לסחם" טסני סחררי "ןלא )מסיי(: יווי שטייר תהן2?ף.
 זנות, זו -?יגיקם"

~awDui טסיי יל שקשין "ןיאקר ו(: 'ג ,ייני an~w 4 י קח  בעיטי"- ןשיה קיאיי
 השאת והמצוה ןמיו. ?ל לין מחמא סאדם ישמר פזה פי נגלה, זי מצוהשרש

* והטישים קיאית, הית - סךעהץ הטסשבית כי סדת, *דיל רודטאטת  סמגיעה לאת נמלאת ללנים. 97ר טין - ייליד עקם סטךם ןמפת ךטם נלייסז'-
 ?"ל שטמרו טה פפשף מרגלא ותהא פס ודע טשטה. יוצאות סטיות שכלשרש
* למלאת לעטף תשית שסם מצוה. גוררת ומצוה עברה, גוררת עבךה ס(: ד,)136מ  צפור. לקיית תןוה דצם פעמים, טיה טסךיס תירשף - אסת .שצם סך?ה"אוסף

 טן לקשית בצץיף דקל - טסת פעם פרע מךאות עיניף ולעצם ?צרף לטפשטטך(
* ל" סטובאים סי שוחיו. אל המון פמשף הבשר טמשף ס%8ה כי פעמים.פמה  בו נקשם סך8ילם מלסי גדילהו תאיה אליי ?קטיף "טל טץזי לעילם נקשםתשסע
 ך:?ךב סמן טחית טש דקיד ןפרג - כיס שם ?שתו ךלו טחוסמי ?ליחםטחןק
 ?ליי נסיק - פסן ובהתמידו טמ"יית יסך8ילי טיש ?ל סןה: סדטר טזלסם.
 כי קרטה שים, ?ל שיד יסלקי ~nbW - טסם ולסייעי יומי יים סיעשרי

* תועלת לל4 נט( ז, )ק"מ רבים חשבינות בקשו וסמה ןשר האדם את ?שהלאלצים ,4 ?לום.?ל  עקרן. רב פזה פארנף הרי קציים. יו סטיהדיגי
 ונקבות. כזכרים tlOT ויכל מקום בכל זו טורהונוסגת
4 . לצאת סידם שיכייין ?,וךנו. טלו יע?:וים סקילת, ןן5ר לה ולןעו4ר

 הפופרים, הטסטילים פךעת ולהפנס ךהטק"ה השלמה תורתנו 5צתטךרף
 העולם, תאוית אסר רודף שהוא ?לזמר, עיניו, אחר תר שהוא טי רסן וסר;רע
 פסן שיכון מפלי לנפשו גדולים שלנוגים להרפות תמיד לעף טשים שהיא?גיז
 פעבודת להשתיל ךיוכל בריא שנעמד כדי שיה שלא ?לוטר, לטגהז?לל

 על עובר זה פדךף הזלף שהוא מי ?ל - פתענוגים נפשי להשלים רקפוראו,

*,44%414,4*4**4**4ש



48

*,4%414,41414,41414,414141414ש
 לה שאין לסי ןה. לאו ?י ייקיז ו"יז שטסרני* סטה זקקי ות 9סי יסיד ?הלאר041
 לו טקשר אי כן וקמו שראוי, מטה יותר לטיסים פסיליי ?דטה של" לי95שר094 שאי בעננן בנוי סטדם סטיית ?י ?לידי לעוכר בו לסטרית שפוסל יףיםדקרנן
 סטדם יהוייל ט9שי סי סז על סדאףיי מן יומר לפעמים המסיסה מלקשטשיא%
F%שבר מעשה, שרם סקלי לה לאר ?ל לטלר אפשר פעמים פי 5ם ידוע. פגבולולה 

 סי ?ל אף מ?קוה, מבלי עליו לעשר שאפשר לאו שפל ומ6(, )מ15ס לסקלה?מיסי1
--1וק הדומה. לפי עליו, לוקין אין - ס?זה פי??שה044  - . -  

-  ----................%
 העיניים. וראיית הלב מחשבות אחר נלך שלא תעשה לאמצוותא.

 המצווה הגדרת1.

 שלא שנמנענו ... העיניים וראיית הלב מחשבת אחר נתור"שלא
 בנויה שהתורה הדעת הפך שהם בדעות לחשוב מחשבותינוניחד
 יררוף שלא כן, וכמו .., למינות כך מתוך לבוא שאפשר לפיעליו,
 הצולם תאוות אחר לרדוף שלא זה ובכלל עעיו, מראה אחרהאדם
 החינוד( נספר וקצף". ביזיון וכדי רעה אחריתם כיהזה,

 ובתורה. בה' כפירה של  מחשבה וו  מינות :הסבר

 עע"ן עעעינעק Jv~llokn ע?9ועע שנן "עע 9ן18נקמספר 1(שאלות:
kiE#"תתןלן  

 %א pk פן1%,  אפאיס1ריא אחי כן  6%י1ק ~f/eאע2(
 Plt~Y 1ני19ינע1יא1

א.תשובותי(
ב.

א.2(
ב.

 וזנות. כפירה מחשבות אחרי ללכת שלא למצוות המקור2.

 נ-וון נל זנות". זו עיניכם" "ואחרי מינות, זולבבכם"

 וקו
 ספר תורה, משנה הרמב"ם, מ"ז; תעשה לא מצוות המצוות, ספר הרמב"ם,ן

 ג'. הלכה ב' פרק עכו"ם, הלכותמדע,
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 אשיי חתניו "41א  ploaP.. פקיעות epn /'9~ אם3(שאלות:
 כ10יפ(? נס* אינות 6ן אמ96פ 94ין994כק",

 אביי תת1י1 "תא 09ס1ע2 פאת91 119 פרו אפ4ן
 פלנ1ת? חרי פ4יכפ 94ין ",ציניות

.. 3(תשובות:

 - זנות של חמור איסור לעבור לבסוף נגרר עיניו, מראה אחרי שהלך שמידוגמא,3(
 בעיני". ישרה היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון "ויאמר שנאמר:משמשון,
)שופטים(.
 התחתן גם ואח"כ בעיניו, חן שמצאה פלשתים( )מבנות גויה אשה ראהשמשון
 זנות. של לאיסור נגרר ובכךאיתה,

 ? רעות מחשבות על האדם יתגבראיך4(

 הרעים דעות באותן לחשוב רוח ליבו על יעלת"אם :תשובה
 התורה בדרכי לחשוב וישנה בהם* מחשבתויקצר

 החינוך()ספר והטובים".האמתיים

 בהן, מחשבתו את מיד יפסיק האדם, של בשכלו רעות מחשבות כשעולותהסבר:
 שהם טובים, ומעשים מצוות תורה, של לדברים שלו המחשבות אתוישנה

 והאמתיים. הטוביםהעניינים

 המצווה( של  והיתודות )הטעם המצווהשורשיב.

 בחייו הטובות גל את לאדם מביא זו מצווה  קיום1.
 באמת הזאת והמצוה ימיו. כל לה' מחטוא האדם ישמר בזה"כי
 והמעשים הטומאות, אבות הרעות המחשבות כי בדת, גדוליסוד

 זאת נמצאת לבנים, זכר אין יוליד טרם האדם ימות ואםילדיהן,
 החינוד( )ספר ממנה". יוצאות הטובות שכל שורשהמניעה

 :הסבר

הנמשלהמשל
 הן הרעותהמחשבות הרעות המחשבות"בי מת נשויאדם ימות"אם
המולידוההאבות הטומאות" אבותשהולידלפני טרםהאדם
 אכ לכן רעים,מעשיםילדים.יוליד"

 ומוחקיכ"ממתים"
 נוצרות. שהן לפניאותן

 הרעים, המעשיםאזי ילדיהן""והמעשיט וכר שום איןלכן
 שג התולדותשהןילדיםשל זכר"איו

 לא הרעות,המחשבות הזה.מהאדםלבנים"
 וכן האדם, אותןיעשה
 זכר. להן יהיהלא



50

 אנפ"? א  %11א1ת "6)9)ג אשלן ~pgl 5) א?))ם 8)ל6  ח19צ 5(שאלות:

 5( :תשובה

 גוררת ומצווה עבירה, גוררת "עבירה חז"ל: של לאימרההסבר2(
 אבות( )פרקימצווה"

 תמשך אחת פעם הרצה תאוותך למלאות דעתך תשית"שאם
 יצרך לכבוש בארץ גבור להיות תזכה ואם פעמים. כמהאחריה
 כמה כן לעשות בעיניך יקל אחת פעם ברע מראות עיניךולעצום
 החינוך( )ספרפעמים".

 פירושה: עבירה" גוררת "עבירההסבר:
 אחת, פעם )=העבירה( הרעה התאווה את לבצע לעצמו מאפשר אדםאם

 הרעות. בתאוות עבירה ועוד עבירה לעשות וחוזר אחריה, נגרר הואאזי
  פירושה: מצווה"  גוררת"מצווה

 את וסוגר לו, שיש הרעה התאווה על מתגבר הראשונה בפעם אדםאם
 לו יהיה הבאות בפעמים אזי אותה, עושה ולא בה מסתכל ולאעיניו
 עושה ובכך בהן, נתקל שהוא רעות, תאוות על להתגבר ופשוט קליותר
 מצווה.עוד

 ועוד? עוד תאוות אחרי להמשך גורמות רעות תאוות מדוע3.
הנמשלהמשל

 את מושכת לעיניים הנראית התאווה1. לו המכורים עיני את מושךהיין1.
 האדם. של 7=הבשר[הגוףןהאלכוהוליסטים[.

 שבע לא לעולם הרעות לתאוות המכור2. 3האלכוהוליסטים[, יין לשתייתהמכורים2.
 עושה. שהוא התאוות מכלגופו תתמלא ולא נפשם" "תשבע לאלעולם

 ליין.תאוותם
 'הם יייי"ש גה;~נמה%:המכייים3'

 הרעים לדברים גה;~:ןילהימתאווה 3.

 המשתכרים עצמם את שמרגיליםככל4.
 התאווה הרעות, לתאוות שמתרגלים ככל4. נעשית ליין התאווה יין, של שתיהליותר
 הם, מרצונם חזקה יותר נעשיתשלהם מהם. חזקהיותר

 יותר. עוד בתוכם מתחזק הרעויצר

 כוס במקום מים כוס שותים היו אםאבל5.
 על וחושבים טוב מעשה עושים היי אם5. והיה נרגעת, שלהם ההתמכרות היתהיין,
 הרעות, התאוות במקום תורה'דברי להם.טוב

 על טוב להם והיה נרגעת, נפשםהיתה
הנשמה.

 של לעניינים והולך יצרו, על ומתגבר תאוותיו את מלמלא נמנע האדם כאשרמסקנה:
 היום". כל תמיד בחלקו "שמח יהיה אז ומצוות,תורה
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 ? אותו כשברא האדם בלב נתן ה'מה4(
 "שבקשו אדם בני יש אבל הישרה, בצורה שיחשוב ישר האדם את עשה ה,תשובה:

 תאוותיהם את למלאות איך חושבים קוהלת(, )מגילת רבים"חשבונוונ
 שבני במקום הפסד, רק ויש תועלת, שום אין ומכך הרעים,ומחשבותיהם

 האדם. את ברא שה' כפי והגיוני, ישר יחשבוהאדם

 המצווהדיניג.
 ובשורשיה. המצווה בהגדרת עיקרם נתבארו וכבר מאוד קצריםהינם

 המצווה וניקוםזנכןד.
 זמן. ובכל מקום בכל נוהגת תתורווי, "לא של תעשה לא מצוות1(

 הנשים. וגם הגברים גם בה חייבים2(
 : לבבכם" אחרי תתורו "לא של לאו על עובר על העונש3(

 האדם שמביאין שזכרנו, אלו בענינים מחשבתו וייחד זה על"והצובר
 המהבילים בדצת להיכנס והנקיה, השלמה תורתנו דצות מדרךלצאת

 החינוך( )ספר ומר". רע הכופרים, ההבל( אחרי)=ההולכים

 לבבכם" אחרי תתורו "לא על ועובר בה', הכפירה של מחשבותיו אחרי שנמשך מיהסבו:
 והאמתית, הקדושה מתורתנו מתרחק כפירה, של דעות לעצמו מסגל מינות,וו
 הכופרים. כל כמו ומר רע סופוואז

 עיניכם". אחרי תתורו "לא של לאו על לעובר :העונש

 תאוות אחר רודף שהוא כלומר: ציניו, אחר תר שהוא מ,"רכן
 גדולים תענוגים להרבות תמיר ליבו משיב שהיה כגון,העולם,
 הולך שהוא מי כל בתענוגים חפצו להשלים רקלנפשו
 החינוד(יפר שאמרנו". כמו עסקו עת בכל תמיד זה לאו צל עובר זהבדרך

 עוד אחרי רודף הזמן כל והוא שלו, הרעים התענוגים תאוות אחר שנמשך מיהסבר:
 זו עיניכם" אחרי תתורו "לא הלאו על עובר תאוותיו, את למלא כדיתענוגים
ונות.

 ? מדוע עליו, שעבר מי הזה הלאו על מלקותאין4.

 : אסיב"
 עליו, העובר בו להתרות שנוכל מסוים דבר זה שאין"לפי
 יראה שלא לו אפשר שאי בעניין בנוי האדם מהיותכי

 לו אפשר אי כן וכמו שראוי, סמה יותר למצמיחבציניו
 אי כן על הראוי. מן יותר לפצמים המחשבה תתפשטשלא
 פעמים כי גם ידוע, בגבול בזה האדם להגבילאפשר
 מעשה". שום מבלי זה לאו על לעבוראפשר

 החינוד()ספר
 ועד מסוימים דברים רק שיראה האדם על לצוות במציאות אפשרות שום איןהסבר:

 האסורים דברים מיני כל שרואה לו קורה שהאדם משום מוגדר,לגבול
 מרצונו. שלא במקרה, או בדרכו, הולךכשינוא
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 שיחשוב בלא תורה, של מחשבות רק שיחשוב האדם על לצוות אפשר איגם
 שלפעמים השכל, את להגביל אפשרי שבלתי מכיון כפירה, של דבריםעל

 תורה. עפ"י שאינם דברים מיני כל עלחושב
 לא התורה האדם, בידי לגמרי ושאינם מוגדר, גבול להם שאין דבריםעל

 האדם. את עליהםמענישה

 שום שעושים בלי עליו עוברים שבמציאות מהתורה, לאו איסור כל צלל ב':סיבה
 מעשה עשב כן אם אפילו בהרהור, או במחשבה כגון, פעולה, ושוםמעשה
 - - החינוך. ספר לבעל לו )נראה( נדמה כך עליו. מלקות איןכלשהו,

 ? גדולים תענוגים לעשות לאדם מותו מקרהבאיזה5.

 את לו לעשות שצריך אומר והרופא נפש, בפיקוח לא חולהי שהאדם במקרהתשובה:
 הרבה שיאכל כגון, שיבריא, כדי ההלכה, לפי המותרים התענוגים,אותם
 מצוות ולקיים ה' את ולעבוד לקום יוכל הוא ובכך יין, ישתה אובשר
מותר.

 לחזרהשאלות

 עיניכם"? אחרי תתורו "ולא על עובר האדם עינייםראיית סוגי ובאיזה לבבכם"? אחרי תתורו "לא על עובר האדם ומחשבות דעות סוגיבאיזה1.

 דברים ראיית ונגד כפירה, של מחשבות נגד החינוך, ספר לפי האדם, יתמודדכיצד2.
אסורים?

 מחשבות של ילדיהן" "והמעשים הטומאות"? אבות הרעות "המחשבות נקראותמדוע3.
אלו?

 וכיצד מצווה"ז גוררת "מצווה : אבות( ובפרקי חז"ל אימרת את החינוך ספר מפרשאיך4.
 למעשה? זאת לבצעניתן

 שבראיית התאוות על שלו הנמשל ואת ליין, המכורים של המשל את בקיצורסכם5.
העיניים.

 זנות, איסור על עבר ולבסוף עיניים, ראיית אחרי שהלך מישהו של לפחות אחת דוגמאתן6.
 לאסון. אותושהוביל

 אחרי ללכת במקום שלו, והדעות המחשבות לבבו, אחרי שילך אדם של בסופו יקרהמה7.
 התורה?דעת

 תתורו"? "לא של הלאו על מלקות איןמדוע8.

קיק
 עליו שעוברים לאו רמ"א, סי' לנקום/ שלא מצוות החינוך בספר שכתבכמו
 עליו. לווין אין מעשת,  שוא  לעשות בלי עליו לעבור אפשר אם במעשה,אפילו




