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א-בעמדוקנודףשבתמסכתבבליתלמוד 1-
חדא[ולאמאיביה.חדאולאגבריהי-בשבאדבחדמאןהאילוי:בןיהושעדרביאפינקסיהכתיב
והאמרלבישו,חדאלאו-אלאהואי!בשבאבחדאנאאשי:רבוהאמר-לטיבוחדולאאילימאביה]?

כוליאיאלא:-גנבי!רישהוה-והואמלך,-אנאבשבא,בחדהווייןקקוזתאברדוימיאנאאשי:רב
מאירגזן.גבריהי-בשבאדבתרימאןהאיוחושך.)אורביהדאיברו-טעמא(מאילבישו.כוליאילטיבו,

-טעמאמאייהא.וזנאיעתיר,גבריהי-בשבאדבתלתאמאןהאימיא.ביהדאיפליגומשום-טעמא
משום-טעמאמאיונהיר,חכיםגבריהי-בשבאדבארבעהמאןהאיעשבים.ביהדאיברומשום

ביהדאיברומשום-טעמאמאיחדסים.גומלגבריהי-בשבאדבחמשהמאןהאימאורות.ביהדאיתלו
מאוהאיבמצות.חזרןיצחק:ברנחמןרבאמרחזרן,גבריהי-שבתאדבמעלימאןהאיועופות.דגים

רבאוקדישאשילא:רבבררבאאמרדשבתא.רבאיומאעלוהידאחילועלימות,בשבתא-יהידבשבתא
האיגורם.שעהמזלאלאגורם,יוםמזללאליואי:לברליהאמרופוקוחנינא:רבילהואמריתקרי.

מאוהאימצלח.לא-גניבאםגליין.ורזוהימדיליה,ושתימדיליהאכיליהיזיותן,גבריהידבחמהמאן
גבריהידבכוכבמאןהאינורא.ביהדאיתילידמשום-טעמאמאייהי,וזנאיעתירגבריהינוגהדבכוכב

סתירוסתיר,בנאימרעין,סבילגבריהידבלבנהמאןהאיהוא.דחמהדספראמשוםוחכים,נהיר
גבריהידבשבתאימאוהאימצלח.-גנבאםכסיין,ורזוהידיליה,דלאושתידיליהדלאאכילובנאי,

נחמןרבאמרצדקן,גבריהידבצדקמאןהאיבטליו.עליהדמחשביןכלדאמרי:ואיתבטליו,מחשבתיה
איגנבא,איאומנא,איאשי:רבאמרדמא.אשידגבריהידבמאדיםמאוהאיבמצות.וצדקןיצחק:בר

וקטיל.ענישנמימראבייאמר-הואי!במאדיםאנארבה:אמרמוהלא.איטבחא,
לישראל.מזלאיואמר:יוחנורבילישראל.מזלוישמעשיר,מזלמחכים,מזלאומר:חנינארביאיתמר,
הגויםדרךאלה'אמרכהשנאמר-לישראלמזלשאיומנייןיוחנו:רבידאמרלטעמיה,יוחנורביואדזא

איוסבררבואףישראל.ולאיחתו,גוייםמהמה,הגוייםיחתוכיתחתואלהשמיםומאתותתלמדואל
אמרהחוצה.אתוויוצאשנאמר-לישראלמזלשאיןמנייןרב:אמריהדוהרבדאמרלישראל,מזל

יצאאשראםכילאו,לו:אמראתי.יורשביתיבועולםשלרבונוהוא:ברוךהקדושלפניאברהם
צאליה:אמרבן.להולידראויואינישליבאיצטגנינותנסתכלתיעולם,שלרבונולפניו:אמרממעיך.

במזרח.ליהומוקמינאמהדרנאבמערב,צדקדקאידעתיךמאילישראל,מזלשאיןשלך,מאיצטגנינות
ואבלטדשמואללישראל.מזלאיןנמי,ודמשמואללרגלו.יקראהוצדקממזרחהעירמידכתיבוהיינו

ליהטריקאתי,ולאאזילגבראהאילשמואל:אבלטליהאמרלאגמא,אינשיהנךקאזליוהוויתבי,הוו
שדיהאבלט,קםואתי.אזילאדיתביואתי.אזיל-הואישראלבראישמואל:ליהאמרומיית.חיויא

יומאכלליה:אמר-עבדת?מאישמואל:ליהאמרגובי.בתרתיושדידפסיקחיויאביהאשכחלטוניה
קאהוהריפתא,ליההוהדלאמינןחדאיכאהוההאידנאואכלינן.הדדיבהדיריפתאמרמינןהוה

היכיכימיניה,דשקיליכמאונפשאישואילגביהמטאיכיוארמינא.קאימנאאנאלהו:אמינאמיכסף.
אלאמשונה,ממיתהולאממותתצילוצדקהדורש:שמואלנפקעבדת!מצוהליה:אמרליכסיף.דלא

יומאההואכלדאי:ליהאמריברתא,ליההויאדר"עלישראל.מזלאיונמי,ומדר"עעצמה.ממיתה
למכבנתא,שקלתאיומאההואטובא.אמילתאדאיגאהוהומיתא.חיויאלהטריק-גננאלבידעיילה
חיויאואתיסריךקאהוה-להשקלהקאכילצפראדחיויא.בעיניהאיתיבאיתרמיבגדוא,דצתא
עלמאכוליטרדייוהוואבבא,קראעניא,אתאבפניאליה:אמרה-עבדת?מאיאבוה:להאמרבתרה.

מצוהלה:אמרניהליה.יהבתיהלי,דיהביתלריסתנאישקלתיקאימנא,דשמעיה.וליכאבסעדותא,
ברנחמןודמרבעצמה.ממיתהאלאמשונה,ממיתהולאממותתצילוצדקהדורש:ר"ענפקעבדת!
שבקתיהלאהוה.גנבאבריךכלדאי:להאמרייצחקברנחמןדרבדאימיהלישראל.מזלאיןנמי,יצחק
אמאיידעהוהלארחמי.ובעידשמיא,אימתאעלךדתיהויהיכיכירישיך,כסיליה:אמרהרישיה.גלויי

לדיקלא,חזאעיניהדלירישיהמעילויהגלימאנפלדיקלא,תותיגריסקאיתיבחדיומאליה.קאמרה
בשיניה.לקיבוראפסקיהסליקיצריה,אלמיה
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אעמדוקנודףשבתמסכתרשייי 2-

בשבת.באחדהנולד-בשבאדבחדמאוהאי
להמפרשולקמואחרת,ה mמבואחתולאיהא,אחתבמדהשלם,אדםיהא-ביהחדאולאגבריהא

שמעמיהו,בראשית,למעשהראששהיוםכמוראש,יהאבשבאדבחדדמאו-גנבירישואזיל.והוא
ביהדאיברונואף.-אדם.זנאימכליבדלהואכך-מיאורשעים.דאיפליגוצדיקיםבודנולדיםמינה

עניודהואולצמוחלגדלוממהרמא,דורבהשפרהדברוהואא)(בראשיתהארץתדשאדכתיב-עשבים
בצוויים,בעשביםלמינהוכתיבדלאאחרינא]:[לישנאבלעז,לסטות+הדרך,מו+לסוראשוויייאפריצות,

אור.ותורהוכתיב-מאורותביהזיותו.דאיתלו-מזו.ונהירזוויונקיובערבוביאשיוצאיו(ועוד)
מחזר-הוא.חזרוברוךהקדוששלבחדסוניזוניםאלאלאוכליו,טורחיושאיו-ועופותדגיםביהדאיברו
פרוששיהא-יתקרירבהשבת.וקדישאמצותאחרלחזרשבתערבדרךשכו-במצותמצות.חזרואחר

יהושע.ר'שלפנקסושקראולתלמידים-חנינארןלהוויקדשהו.אמרכ)(שמותדכתיבוקדוש,
אחדוהואממש,חמההיינו-חמהשציים,חנכיילהשעותאתהמשמשיוהומזלותשבעה-שעהמזל
מסיגשאינוכשמש-מדיליההמאיר.אכילכשמש-כוכבים.זיותוהווייווהשארלבנה,וכוהמזלות,מו

שהואהזהכשמשאלאותיו,ונסתרסדוולכסותרשותלואיו-גלייךבלילה.ורזוהילמשולרעהוגבול
שלסופרהוא-כוכבכתנור.מזלבוערתשמיששליצרמזלבאותותלויאש-נוראביהלכל.דתליפומבי
והולכת.שמתנוונהזו,כלבנה-מרעיותמיד.סבילאצלוומצויותקופותיו,הילוכודרךלכתובחמה,מזל

אףלמשולהחמה,גבולהמסגתכלבנה-דיליהלאומתמעטת.אכילשגדילהזוכלבנה-וסתירבנאי
ישבותולאכמו-שבתאי.בטליוששמוכוכבמזל-מאירה.דבשבתאישאינהכלבנה-כסייוביום.ורזוהי

-נפשות.אומנאההורגליסטים-אגדה.גנבאלשוו(בכל)מצוהליהדקרילענייםצדקה-במצותצדקו
דבריו.עלהעובריןאדםבני-דם.ענישמקיז
תפלהשאין-לישראלמזלוחכים.וישנהירדבחמהכדאמרהחכמה,היאהמזללפי-מחכיםמזל

-לטובה.איצטגנינותמזלומשתנהוזכותתפלהידידעל-לישראלמזלהמזל.איואתמשנהוצדקה
מאיצטגנוניתו.חוץ-החוצהאותוויוצאדכתיבהיינו-מאיצטגנינותךהמזלות.צאחכמת

רבינובתלמדומצאתיכךלהולי,דראויואיןמצונן,מקוםשהוא-שלך.במערבמזלשהוא-צדקדקאי
בשבילו.-למזרח.לרגלולהביאוקראוהואברוךהקדוש-חום.צדקמקוםשהוא-.במזרחוהלוי
גובי.בתרתיתפלהלוורועיללישראל,מזלדאין-ואתיבכוכבים.אזילוחוזההיהנכריחכם,שם-אבלט

כאח,דהחבורהלכל[לסל]פתמטילין-בהדדיידוע.מרמינובלאהקניםעםשקצצוחתיכות,בשתי-
דשקליכמאונפשאיבסל.שוואיואשיםאגבה-ומרמינאקאימנאמכולן.אנאגובהוהאחדיח,דואוכלין
ימות,הגונהמיתהומיהו,-משונהממיתהחלקו.לאמשליונתתיממנו,כגובהעצמיעשיתי-מיניה
נושקא-תחבתה.למכבנתא-בכוכבים.דצתאחוזים-חיים.כלדאיונותנתמצלתעצמהממיתהאלא,
אשכול-הרע.קיבוראיצרבךישלוטשלארחמיםבקש-רחמיבראשה.ובעיטסכמושישזהבשל

היה.שלולאוהדקלתמרים,

אעמדוקנודףשבתמסכתתוספות 3-

מילתאתליאבזכותאלאוומזוניחייבניושם)כח.(דףמוווקבשילהירבאדאמרוהא-לישראלמזלאיו
כדאמרמשתנההמזלשאיןפעמיםאבלמשתנהגדולזכותידיעלמקוםמכלמילתאתליאבמזלאאלא

לישראל).מזל(דאיןלופוחתיוזכהלאלומוסיפיוזכהושם)נ.(דףהחולץפרקביבמות

אעמדוכטדףסוכהמסכתבבליתלמדו 4-

שמלומדיומפניישראל,שללשונאיהםרעסימו-לוקיושמאורותזמןכלאומר:מאיררביתניא,
הואויוםיוםבכלללקותשרגילמי-דואגמיבידו,ורצועההספרלביתשבאלסופרמשלבמכותיהו.

שללשונאיהםרעסימו-לוקהלבנהכוכבים,לעובדירעסימן-לוקהשהחמהבזמורבנו:תנודואג.
מזרח,ליושבירעסימן-במזרחלוקהלחמה.כוכביםועובדיללבנהמוניושישראלמפניישראל,
באחרב-לדםדומיןפניוכולו.העולםלכלרעסימו-הרקיעבאמצעמערב,ליושבירעסימו-במערב
פורענות-בכניסתולקהלעולם.באיןרעבוחיציחרב-ולזולזולעולם,באיורעבחיצי-לשקלעולם,
שארושלוקהואומהאומהכללךואיןהדברים.חילוףאומריןוישלבא.ממהרת-ביציאתולבוא,שוהה
איומקוםשלרצונועושיןשישראלובזמושפטים.אעשהמצריםאלהיובכלשנאמרעמה,לוקהאלהיה

יחתוכיתחתואלהשמיםומאותותתלמדואלהגיייםדרראלהןאמרכהשנאמראלו,מכלמתרראין
יחתו.ישראלואיןיחתו,גוייםמהמה,הגויים
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אעמדוכטדףסוכהמסכתרש"י 5-

כשהחמהכך-בחשךלה.והושיבםנקטקללהבסימניהכאדאיירימשום-כוןלוקהשהחמהבזמן
להםישבעולםהבאיןפורעניותמיניכל-במכותיהםשמלומדיםכך.מפניכלמאירהאינהלוקה

יותרללקותרגיליםשהןמפניאומות,משאריותרבשבילנואלאזהסימןבאלאולומר:לדאוגלישראל

ללקות.שרגיל-יראמהוזהאי-דואגלהכות.מי-בידותינוקות.ורצועהמלמד-לסופר.משלמכולם
אדם.כלבראשכשעומדתהיום,בחצות-הרקיעבמזרח.באמצעכשהחמהבבקר,-במזרחלוקה
בשקיעתו.-בכניסתו.לקהפניםמשחיריו-רעבלשחור.חיצידומהוהואעזים,שלמנוצהעשוי-לשק

-לבאממהרתפורענותהיום.ביציאתוכלותעדלהראותהסימן,ששוההכדרך-לבאשוההפורענות
לבא,ממהרתפורענות-ערביתבכניסתולקה-הדבריםחילוףאומריםלבא.וישהסימושמיהרכדרך

לבאלפורענותשהותאיוכך-הואלשקיעתושסמוךביוםלשמששהותלושאיוכשםשהסימו
ביום.שהותעדולחמהשישכשםלבא,שוההפורענות-שחריתביציאתו,

לעשות-תלמדואלהגויםדרךעשו.אלשלשרשהיהסמאלכגוובעדה,המליץשרה-אלהיה
תחתו.אלהשמיםמאותות-רצונוומשתעשוכמעשיהם,

אעמודכחדףקטומועדמסכתתוספות 6-

וי"ללישראלמזלאיוושם)קנו.(דףשבתבסוףדאמרוהאבתוספותוהקשו-מילתאתליאבמזלאאלא
רביגביכה.)(דףבתעניתכדאמרינומשתנהשאינופעמיםדהתםהנהוכימזלע"ימשתנהדלפעמים

דמזוני.בעדינאאבריןדאוליעלמאדאחריבלךניחאדא"לפדתבןאלעזר

אעמדוב-נעמדומטדףיבמותמסכתבבליתלמוד 7-
וחכמיםעקיבא;רןדברילו,פוחתיו-זכהלאלו,משלימיו-זכהדורות,שניאלואמלאימיךמספראת

לו.פוחתיו-זכהלאלו,מוסיפים-זכהאומרים:

אעמדונדףיבמותמסכתתוספות 8-

במזלאאלאמילתאתליאבזכותאלאוומזוניחייבניושם)כח.(דףקטובמועדדאמרוהא-לומוסיפיו
שכיחלאומיהולישראלמזלאיוושם)קנו:(דףבשבתכדאמרמועילגדולדזכותפשיטאמילתאתליא

פדת.בודר"אעובדאגביכה.)(דףבתעניתכדמוכחהמזלשישתנה

אעמדוכהדףתעניתמסכתבבליתלמדו 9-
דתומאבראשקללמטעם,מדייליההוהולאמלתאעבדטובא.מילתאליהדחיקאפדתבואלעזררבי

דנוראצוציתאונפקוחייך,בכידקאחזיוהוביה,לשיולירבנואזולונים.לביהחלשבפומיה,ושדייה
ברוךהקדושעמייתיבדהוהלהו:אמר-וחייכת?קבכיתטעמאמאיליה:אמרואתערכימאפותיה.

מרישא?לעלמאדאפכיהלךניחאבני,אלעזרלי:ואמרעלמא?בהאיאצטערמתיעדליה:ואמריהוא,
דחיינא?אוטפידחייליה:אמריואפשר?האי,כולילקמיה:אמרידמזוני.בשעתאדמתילדתאפשר
לךיהיבנא-בעינאלאדאמרתאגראבהאילי:אמרבעינא.לאכו,אםלקמיה:אמרידחיית.לי:אמר

לקמיה:אמריבהו.דמענגתדויגלת,כפרתדכייו,אפרסמוודמשחאנהרוותאתליסרידאתילעלמא
מחייןבעינא?ליהדליתמגבראואנאליה:אמרי-יהיבנא?מאיולחברךלי:אמר-לא?ותוהאי,

גירי!בך,גיריברי,אלעזרלי:ואמראפותאי,באסקוטלא

אעמדוכהדףתעניתמסכתרש"י 10-

בעל ,)ב ,כ(נדהבמסכתישראלדארץדארעאמראהנקראוהואהיה,אמורא-פדתבואלעזררבי
דם.הקיז-מילתאועני.עבדדחוקוהיהלקיש,רישמותאחרייוחנורבישימשוהואהיה,הוראות

ממצחו.-ניצוץ.מאפותיה-נתעלפה.צוציתא-ליביהשום.חלששלצלעהשום,בו-דתומאברא
דמזוני?בשעתאמיתרמינאלאדלמאספיקאהךואכתיעבדת,האיכוליבתמיה:-ואפשרהאיכולי
שכברמה-דחייתלחיות.אמרעתידשאניממהרביםהםכברשחייתיחייימי-דחיינאאונפישאדחיי

שלשהמשום-דחייךוהאיהכי,שכינהאמרכיבכידקאוהיינולחיות,עתידשאתהממהמרוביםחיית
לעלמא.דתיחרביה-בעינאלאהכילזה.אימזהבהוולטיילבהו,לרחוץנהרוותאעשר
ליהדליתמגבראאנא-יהבינאקאמאיולחברךליהאחרים.אמרדבריםלינותואתהאיווכי-לאותו

כתוב.שליובספררבי,בספרגריסלאבעינא
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בצפורןומכההגדול,עםצרדאאצבעשמדביקמיניה,דנפקצוציתאהיינו-אפותאיבאסקטולא
כן.אמרבעלמאלחדווהבחיצי,הכיתיכלומר:-גיריבךהאצבע.איגרו

ותיאולוגית:רעיוניותגישות

אעמדויזדףפרובנס) 12-13מאהמלונילאשר 'ר(המנהגותספר 11-

לחייםלאלתרונחתמיונכתביושלמהתשובהשעשוזכותלויין,בינוניםושלתקצרנה.רשעיםושנות
בראשנגזריםוכןזו,מימראשל+פירושה+נ"בכךהשנה.ראשבכלעושהוכןשנותיהם,תקצרנהשלא

ומזוניחייבניאמרוכןועלהשנים,כמומולדםביוםנגזריםוהבניםהמזונותכיוהבניםהמזונותהשנה
המצותשבעבורלישראל,מזלאיודאמרי'והיינומילתא,תליאבמזלאאלאמילתאתליאבזכותאלא

במועדאמרינווהכישעשה,חשבוולפימזלומיטיבכרהמצותמושעשהכפילטובהרעמזלומשנה
שתיןמרובביתכלישתיןמרבביאינון,הוו+צדיקי+רבנוגמורצדיקתרויהוחסדאורברבאקטו

ולרבשתין,אםכילוהיושלאהועילוהטוביםומעשיו+תכלי+משתיןיותרלולהיותמזלווהיההלולי,
לוהיהלאשמאאודבר,הב"הלוחסרשלאמעשיווהועילוהלולישתיןלולהיותמזלוהיהחדסא
יוםבכלמתפללי(ישראלכלכוועלהרבה,מצותיובעבורלווהוסיפוחמשיםאםכילולהיותמזלו

הכתו'ולעשותתורהללמדוומתחזקים

ספרד) 13מאהאדרתבןשלמה(רבייטסימואחלקהרשב"אשו"ת 12-

לאדםלאכיי)(ירמיהכתיבוהלאאחריתיבמתאליזלבמתאליהדבישמאןהאישאמרומהשאלת
צעדו.אתוהכיןהולךלאישלאדרכו

שנויהואהכפרהרכי mואחדכפרההואוצריךהטובממנולמנועגורםשהחטאפעמיםתשובה
תכפרוגלותושגרםהואהחטאאוליאחרלמקוםוללכתממקומולגלותשצריךאמרולפיכךמקום.

אבלההפכה.מתוךיצאאחרלמקוםוכשנסתלק!כאן,גורםההואהמקוםשמזלפעמיםנמיאיעליו.
שאמרווכמוהואישראלשלבידומקוםומכלדרכו.לאדםלאשכתובוזהולואפשראיעליושנגזרמי

כיהשמיםלמזלותמסוריוואינםנחלתוחבלה'חלקשישראללישראל.מזלאיןלברכהזכרונםרבותינו
ומהמהמה.הגויםיחתוכיתחתואלהשמיםמאותותי)(ירמיהשכתובוזהוהמזלות.מולמעלההם

וביובינוהבדילושעונותיולפילמזל.מסורהואשאזהשםרצוועושהבשאינודרכולאדםלאשכתוב
שכתבוהואהמזלות.תחתתחתונותבמדרגותלווישבובאעליונותממעלותעצמווהשפילהשם

בידואנרחםמהםהשגחתיאסלקלומררוצהאחריתם.מהאראהמהםפניאסתירהל"ב)(דברים
מידיצילםמיבאחריתםאראהואזהאומותכשארבםבחרואשרהשמיםמשרתיושארהמזלות
צלמותבגיאאלךכיגםכ"ג)(תהליםכתבבצדיקיםאבלוהמזלות.הגלגליםמתנועותההוויםהמקרים

י. mעאתהכירעאיראלא

מחסימןהחלקהרשב"אשו"ת 13-

ובמקומותלישראל,מזלאיואמרומקומותשבמקצתישראל.לחכמיבאעניןלךלבארשאלתעוד
תליאבמזלאאלאמלתאתליאבזכותאלאוומזוניחייבניע"א)כ"ח==דףדכ"ח(במו"קאמרואחרים
(דקנ"ושבתמסכתשלאחרוובפרקלהםמפורסםמחלוקתוזה 1הרבהבמקומותלהםבאוכךמילתא.

הםחלוקותדעותאומריםהיינולבדדבריהםשלמחלוקתהיהואלואחרים.ובמקומותקנ"ו=)=דף
מהכפיקבלתם.אוהכתוביםמשמעותאווסברתואחדכלשלחכמתושחייבהמהכפיבזהנחלקו
ברמיזתונתלובכהאומרוזהבכהאומרזהדדובוובביאתבגאולהוגםמקומות.בכמהלהםשיקרה

דלפיזהבמחלוקתשהםנראהמפורשיםשבמקראותהגדולהתימ'אבלחלק).בפ'(כמ"שהכתובים
והואגופנים.ייעדויםהםכולםשהייעדויולישראלמזלשאיןעלמיודסיםשבתורההייעדויוכלהנראה
בזמנםהמשיגיםהמקריםמןראיההביאבמזלא,אלאתליאבזכותאלאוומזוניחייבניז"לשאמרו
שאנוהתפלותכלגם ...הרשעיםכמעשהעליהםשהגיעובחכמהבחסידותאצלםצדיקיםלאנשים

מלתא,תליאדבמזלאהאומרלפייוםבכלנדיוושאדםואמרוהרפואה.ועלהגשמיםעלמתפללים
כמאוהשנה=,=בראשבר"הנידוואדםשאומרמילבעלטז)דף(ר"הבגמראששאלווכמהנידוו,אמאי

ז"ללהםרואהואנייום][בכל(בר"ה)נידוואדםדאמריוסיכרביכמאוואמריעי.אקציריהאידנאמצלינו
לוהראהבמדרשואמרולו.ורעוצדיקלווטובברשעעמוקסדובווישג'דררהואוכאלואחרדרר

זומשהאמרבמסרק.בשרואתשמסריקיןלוהראהואח"כותורתועקיבאר'למשההואברוךהקדוש
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מאמרוהואאיוב.עניוכלוזהשתוק,במחשבה.עלהכךהואברוךהקדושליהאמרשכרה,וזותורה
העניועיקרהביוולבטוףוכו'.רגלינטיוכמעטואניזהעלואומרוכו'.לישראלטובאךבמזמורהחכם
מוכנקדוהרקאזנישמעהלאמאדעמוקעניווהואלאחריתם.אבינהאלמקדשיאלאבאעדואמר
לפרש.אוכלולאהיםמוכטפהמרבותיקבלתיולאהגדולהגלגל

פרובנט) 14מאההמאירימנחם)רביאעמדוקנודףשבתמטכת(מאירי)הבחירהבית 14-

ואישאישכרצוןלעשותפעולותיובכלהאדםבידשהבחירהלהאמיןהאמונהומיטדוותהדתמפנות
מכחאםהיוםמכחאםות mוקניוכחותבנולדבאוהכוכביםשממערכתהחכמהמדרךנודעואם

מלךבןיולדשאםעדדמיםשופךטבעולפייהיהבמאדיםשהנולדמשלדרךשתאמרכמוהשעה
מבניהואואםוהורגונוצחמלחמותבעלשיהיההכוכבמשפטמצדעליוישפטושעהבאותה

משפטיהןשהתבארוהדרךעלהכוכביםבשארוכובאלווכיוצאוקצבטבחשיהיהעליויורוהפחותים
בזהיקראולאממנוהבחירהימנעלאזהשכללהאמיןישמ"מהחכמותבטפריוהפרטייםהכלליים
ישיבוהוהדתוגדריתולדתוטבעלהכריחבחירהבידונתןשהשםמפניורצוןבבחירהחוטארקמוכרח
טבעבזולתאחרתדררבעצמולבחורויוכלתולדתועקבותאחרילכתלבלתיבעצמולמשולמטבעו
משלדרךשתאמרכמוזהעניועלטובבתמחלקיהבאחדהתורהוכונתוהשתדלותעמלבמעטתולדתו
והמעשרותהתרומותונתינתהצדקהמצותהנהידואתוקופץלבבואתומאמץבטבעוכיליהואשאם

הנההמגוניםבדבריםעיניוואחרלבבואחרתרטבעולפייהיהאםוכןטבעולהעתקירגילוהודוומיהן
גבוללוישימוחיקובאשתשגםעדהאומותשארחברתומניעתהעריותבאיטורידרכיויגדרוהדתגדרי
ישנווהצדקותוהזכיותשהתפלותלהאמיוצריךוכןלאחתאחתות mהבכלוכןיעברנהובלחוק

זובטוגיאובאוטובליוםומאבללשמחהמיגוולחייםממותגםלטובהכוכביםמהלכותלפיעליוהנגזר

ואלהדתבדרכיהגדורישראלבשםורוצהלישראלמזלאיןכללדרךואמרוהאמונהזאתעליורודברים
באופניהטדורהעדרבראותםנבוכיםחכמיםקצתהיושפעמיםלישראלמזלישהאומרלמאמרתביט
מילתאתליאבמזלאאלאמילתאתליאבזכותאלאוומזוניבניחייהאומרכמאמראדםבניוגמולעונש
יוםקשהוראהווחטידוחכםצדיקשהיהלמישראהמהאלאכולומרהביאושלאבמקומווטופר
כלוכותפתחבמהרהלאהננעלתדלתאמרםעלמהםא'אמרוכןהעניניםבאלומצליחובלתי

הביאושלאבמקומוטופרוכברלומטיביואיןלעולםמהםאחדאמרלומטיביןבמהרהלאלושמריעיו
דנפשיהמילתאמשוםהיאולאעליושנאמרעדנפשוצדקועםמזלומקשישראהמהאלאכולומר
בזולתםאובעצמםרואיםשהיומהלפינאמריםמאמריםאלאשאינםהוראהזהוכלהכידקאמרהוא

שאמונתר"ללישראלמזלשאיןהכלליהמאמראבליושרםותומתצדקתםדעתםעםיומםמקשי
שעריעדשבאולהםונתבררשבחנולהםשאירעזובטוגיאשהעידווהואהכליכריחוהעונשהגמול
להזכירצריךואיניהצדקהבזכותוניצולובכוכביםהחוזיםשמיםהוברימצדכןלהםושנדועמות

לפניךפשוטההטוגיאשכברזובטוגיאע"זשבאוהמעשים

הפרקתשובההלכותרמב"ם 15-

בהלכה
האדםעלגוזרשהקבייהישראלבניגולמיורובאומהייעטפשישאומריםזהדברבמחשבתךיעבוראל

אורבינוכמשהצדיקלהיותלוראויאדםכלאלאכוהדבראיורשע.אוצדיקלהיותברייתומתחלת
מילוואיןהדעות,כלשארוכושועאוכיליאואכזריאורחמןאוטכלאאוחכםאוכירבעםרשע

דרךזולאינוטהומדעתומעצמוהואאלאהדרכיםמשנילאחדשמושכומיולאעליוגוזרולאשיכפהו
להיותהאדםעלגוזרהבוראאיןכלומרוהטוב,הרעותתצאלאעליוןמפיאמרשירמיהוהואשירצה,

ולקונןלבכותלוראויולפיכךעצמו,אתהפטידהואהחוטאזהנמצאהואשכןוכיוןרע,להיותולאטוב
ואמרוחזרוגו,'חיאדםיתאונומהאחריושכתובהוארעה,וגמלהלנפשושעשהמהועלחטאיועל

עתהשהרשותרשענוולעזובבתשובהלחזורלנוראויהרעותכלעשינוומדעתנובידינוורשותנוהואיל
וגו'.ונשובהונחקורהדרכינונחפשהאחריושכתובהואבידינו

גהלכה
וכתיבהחיים,אתהיוםלפניךנתתיראהשנאמרוהמצוההתורהעמדווהואהואגדולעיקרזהדובר

האדםבניממעשהלעשותהאדםשיחפוץוכלבדיכםשהרשותכלומרהיום,לפניכםנותןאנכיראה
כופההבוראשאיוכלומרלהם,זהלבבםוהיהיתןמינאמרהעניןזהומפנירעים,ביןטוביםביןעושה

להם.מסורהכלאלארעהאוטובהלעשותעליהןגוזרולאהאדםבני
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הלכהד
בעיקרהאדםאתשמושךדברשםהיהאילואורשעאוצדיקלהיותהאדםעלגוזרהיההאלאילו

כמוהמעשיםמולמעשהאוהדעותמולדעהאוהמדעותמולמדעאוהדרכיםמולדרךתולדתו
כרתעשהואלכרעשההנביאיםידיעללנומצוההיההיארשמיםהובריהטפשיםמלבםשבדוים
אותותמשוךתולדתואועליונגזרכברברייתומתחלתוהוארשעכםאחריתלכוואלדרכיכםהטיבו
הרשעמונפרעמשפטואיזהדיוזהובאיכולההתורהלכלהיהמקוםומהממנו,לזוזאפשרשאילדבר

עושההאדםיהיההיאךותאמרתתמהואלמשפט,יעשהלאהארץכלהשופטלצדיק,שכרמשלםאו

אומרוהכתובחפצוולאקונוברשותשלאדברבעולםיעשהוכילומסוריםמעשיוויהיושיחפוץמהכל
כיצדלנו,מסוריןשמעשינופיעלואףיעשהכחפצושהכלדעובארץ,בשמיםעשהה'חפץאשרכל

בעיגולסובבוהגלגללמטהיורדיםוהארץוהמיםלמעלהעוליםוהרוחהאשלהיותחפץשהיוצרכשם
מסוריןמעשיווכלבידורשותוהאדםלהיותחפץככהבו,שחפץכמנהגןלהיותהעולםבריותשארוכן
יכולשהאדםכלעושההאללושנתןובדעתומעצמוהואאלאמושךולאכופהלאלויהיהולאלו

שהנביאהואלו,מריעיורעהעשהואםלומטיביוטובהעשהאםמעשיולפיאותודניןלפיכךלעשות,
דועבילדותךבחורשמחשלמהאמרזהובעניובדרכיהם,בחרוהמהגםלכם,זאתהיתהמידכםאומר

הדין.אתליתןאתהועתדילעשותכחבידךשישדעכלומרבמשפט,האלהיםיביאךבאלהכלעלכי

איידלסהלוייהודהבייראליעזרשמואלר'אעמדוקנודףשבתמסכתאגדותחידושימהרשייא 16-
 ) 1555 (שטייובשנתכנראהקרקא

משתנהגדולזכותעייימיימכו'במזלאאלאכו'ומזוניחייבניכו'והאהתוס'כתבוכו'.לישראלמזלאין
התורהיעדויוכלמשתנהלאגדולזכותעיייאפי'לישראלמזלישדאמרחנינאלר'דאייכוקייקעכיילכו'

וייילבחובתםאיישראלבזכותשתילהאלאכןמוריןאיןתשמעולאאםובקללותתשמעואםבברכות
הכאפליגיולאכללבמזלתולהדאינודואיהרביםוזכותישראלכללעלנאמריהתורהיעודידדואי
ולהכיליחידאפי'לישראלמזלדאיןאמרורייייחידלאותומעשירמזלמחכיםמזלדלרייחביחידאלא

ביחידאיירילומוסיפיןדזכהההואוכןביחידנמידמייריכו'ומזוניחיידבנימההיאהתוס'הקשו
בזמןקראלהאימוקיהישוובפ'יחידיישראלאפי'ליהמשמעישראלולאיחתוגויםלרייידומייתי
דווייק:התוס'כמיישמשתנהזכותעייידהיינומקוםשלרצונועושיןשישראל

המזל:שלההלכתיהצד

אעמדובדףכתובותמסכתבבליתלמוד 17-

אמרהמציאדלמאאוקאימנא,האאנאלהאמרמצימהו?היא,חלתהמזונות,להמעלההואחלה
שדהו,נסתחפהליהאמרהלומר:תמציואםשדהו?נסתחפהליה

אעמדובדףכתובותמסכתרשייי 18-

עליךמוטלתאנימהיוםכיגרםמזלךכלומרשדךנשטפהכח)(משליסוחףמטרלשון-שדהונסתחפה
לזון.

בעמדודסדףיבמותמסכתבבליתלמדו 19-
לשלישיאומר:גמליאלבןשמעוןרבורבי;דבריתנשא,לאלשלישי-ומתלשניומת,לראשווניסת

דמא,דקמיטמשפחהואיכאדמא,דרפימשפחהאיכאמילה,גביבשלמאתנשא.לאלרביעיתנשא,
גורם;מעיןהונא:דרבמשמיהמהגרוניאאבימיאמרהכיאשי,לרבמרדכירבאיילמייט?נישואיןאלא

ומית.דמיקלאדנפלנמי,איומית;דאירסהבינייהואיכאבינייהו?מאיגורם.מזלאמר:אשיורב

 ) 13-14מאהגרמניההרא"שבויעקב(רביטסימואישותהלכותהעזראבוטור 20-
ניסתואםמתיםאנשיהלהיותהוחזקהא)שכברא]לג'תינשא(א)לאימתולשניםשנשאתאשה

להפרישחייביןשביידוכמומאיסוראסכנתאדחמירתאלהוציאאותושכופיוזיילאייאכתבלשלישי
להאיןבההכירב)לאכתובהלהישבההכירואםבעצמויפשעשלאלמונעוחייביוכךמאיסורהאדם
למנועאייצנשיושתילישמתוד)ואישד]בההכירשלאפיעלאףכתיבהלהישמשניג)אבלכתובה
השלישית:מלישא
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טסימוהעזראבויוסףבית 21-

זהדוברמתיםשאנשיהרעמזלהדהאשהנ"לגורםמזלפירושח)(סי'נ"גכללבתשובההרא"שכתב

והאשהעניאועשירלהיותלושישבשעהנולדאםבמזלתלויופרנסתוהאנשיםחייכיבמזלתלוי
שימותוזואשהעלונגזרמפרנסהשהבעללאאםעצמהי IIעלהתפרנסיכולהואינהבביתכלואה

בעליהשימותומזלבאותושנולדהלפרשאיואבלשיפרנסנהמיואיובעוניימיהכלשתחיהכדיבעליה
וכיוצאימיםאורךאועניאועשיראואלאבמזלתלוישיהאכח.)מו"קקנו.,(שבתבתלמדומצינודלא
ע"כ:במזלתלויאינואחריםדבריםאבלבזה

לאהלכהכאפרקביאהאיסוריהלכותרמב"ם 22-
יכנוסנתקדשהואפילותצא,לאנשאתואםתנשאלאלשלישיומתו,אנשיםלשנישנשאתאשה

כאפרקביאהאיסוריהלכותמשנהכסף 23-
והפחדהניחושצדעלמרוחקהואאבלאיסורבואיוקטלניתשלישיתבתשובה[כתב]עצמורבינו

דאסרמכישאלאוכלזהביוחילוקואיוהחלשיםהגופותבהםשינזקוהשעותברובשישוהתימהוו
נחייבנולאאותךשיקדשמיתמצאיאםלהאומריםתנשאשלאשסובריםחכמיםשישפיעלואףגננא.
לחופהאותהדמכניסיוכתובהב"דלהכותביוואח"כעדיםשניבפניומקדשיםמערימיווהיולגרש

רבינושלוב"דההלכותבעליצחקרבינושלב"דעושיםהיוכוונתקדשו.הואילברכותשבעומברכיו
כולווזהעדווכתבעכ"ל.להתירבמצריםאנחנועשינווכואחריהםהבאיםוכלתלמדיוהלוייוסף

לכתחילהאותםשקדישונשיםבכמהלמעשההלכהליבוםשנפלהביבמהאבלבעלמאבנישואיו
ע"כ:זהעלשחולקמימעולםנראהולאונתייבמו

טסימוהעזראבןתשובהפתחי 24-

גםבמו"מומצלחתחילאשתשהיאדאשהאחתקולאזהע"פשהמציאט'סימונו"בבתשובתועייו
להתירלבומלאולאומ"מלעניותגורםמזלהאיודהריגורםמזלדקי"ללמאימותרתבעלהמיתתאחר

קצתיתדלויהיהסק"ב)הב"ששהביאהרמב"םעל(ולסמוךעובדאלמיעבדשרוצהמיאךבפירוש
ע"ש.מלבוהפחדולהסירבולתלות

דדרושבפרדס,טיול-דמאמרניסוחדושמאמרייששכרבני 25-

כיישראלבנילמספרעמיםגבולותיצבוכו'גויםעליוובהנחלהאזינובשירתמ"שנקדיםמתחלהוהנה
העמיםאתחלקאשרבעתהיינוגוים,עליוושהנחילבעתכיבודורשו ,]חלב[דבריםוכו'עמוי IIיחלק
קרובועםישראלולגורלולחלקונפלכביכולעמו,י"יחלקאזשרים,השבעיםידתחתהשמיםכלתחת

מצבאמזלשוםתחתנתוניםאינםוממילאממש,ית"שידותחתרקשרשוםידתחתמסוריםשאינם
אלקינו,הואכלהיוצרבהםשהטביעכפיבטבעהעולםהמנהיגיםוכסיליהםהשמיםוכוכביהשמים

לישראלמזלאיולישראלשנוגעבמהמשא"כהאומות,אלשנוגעבמהרקהואבטבעהנהגתםאבל
מולמעלההםכיישראלעבורוכסיליהםהשמיםוכוכביהשמיםמערכותמשדדוהש"יא]קנו[שבת
אותםויבתראלהכלאתלוויקחי]טו[בראשיתאבינואברהםיחוסינולראשהנאמרוהואהטבע,
וישמעאלימנייםשריםל"ההיינואלייהמולאל"ההםשהאומותלך])לך 'פ[עמוקותבמגלה(עייובתוך

(באמצע)בתורוישראלאל"המולאל"הגביהם,עלואדוםשמאלייםשריםול"האל"ה,היינוגביהםעל
 ,]הטו[בראשיתהחוצהאותוויוצאלאברהםג"כשנאמרוזהונחלתו,חבליעקבית'לשמומיוחדים

ושידודנסיםתמצאלאכועל ,]אקנו[שבתלישראלמזלאיושלךמאיצטגנינותצאחז"לדורשו
בישראל.אםכיהמערכה

לךלךפרשתבראשיתאמתשפת 26-
רקוהמזלהטבעתוךמקדוםהי'ולמהומהמזל.הרקיעמכיפתלמעלהחז"לדרשוהחוצהאותוויוציא
כלמדתהואוכוהמזל.מולמעלהלעלותהצדיקיםיזכוהטבעתוךהעבדוהשע"יית'רצונוהי'שכן

העבודההקדמתע"ילזהלזכותצריכיןואעפ"כלישראלמזלאיןעליהםשנאמרבנ"יוכללותהצדיקים
והמזל,הטבעבתוך
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דיפרקשמות 27-

ק Jj~ך~גע.ר lוקךא-Iיו~ז,כים~זג~ך~ם}ו;:>ינכנוקך 3~ות I;!.ו~ם~ב 1נ!ל-tים יד~-ת>;:ומ~ה כl ~l(כז)
 :ם~ס, ךי~ן,::ו:;>ת-זג~ך~ם

כזפסוקדיפרקשמותהחייםאור 28-

התנאימקוםזהאיןלדבריהםליוקשההראשון.לתנאופכ"א)רבה(שמותאמרורז"ללאיתנו.(כז)

תנאישהואדיעאזששבאחרכיהכתובידויעכיואוליזה.תנאייזכירשםהחלוקהבשעתאלא
אולילו,ידועהיההתנאיכיוהגםמהעולם,להבטלצביונוהגעתאוכליונוגזירתולאה'עמושהתנה
כייאמרואבניםחומותנעשוהעומדיםהמיםוגםיבשההמיםונעשושנתיבשהדברהפלאתשלראות

היהאםהתנאיאופולדעתוצרירלבד.ראשוןתנאיאלאזהאיןכיידעוכשחזרכךגםקיצועדבא
אניאיןלוואמרמשהכנגדשהתריס(שם)ז"לכמאמרםהזאתבפעםנרעשלמהכואםמצריםליוצאי
דכתיבמשהלימיןימינוה'שנטהעדוכו'ששיביוםנבראתואתהג'ביוםנבראתישאנימפניךנקרע
הובאכמעשהכרחובעלנקרעהיהסגולהליחידיכירואניועודמשה.לימיןמוליך )'זס"ג(ישעי'
בןר"פשלכוחומהלבדמצריםליוצאיאלאעמוהתנהלאואםוכו'יאירבןפינחסברביא)(זבחולין

בראשית:מעשהעללהתגברהשלוםעליויאיר
ועמליהלתורהכפופיםלהיותבראשיתמעשהכלעלה'שהתנההתנאיםבכללהואזהתנאיאכן

כןכמותמצאולזההוא.ברורהבוראכממשלתעליהםוממשלתםעליהםיגזרואשרכלולעשות
כאשרמרוביםלומרצריךואיןיחידיםהצדיקיםעליהםשלטווירחובשמשובכוכביםובארץבשמים

פל"ו)רבה(ויקראז"לואמרווגו'יעקבבוראךמ"ג)(ישעי'אומרוסדווהואהבריאה,בעתלהםה'חקק
בפסוקמ"ש mולוצאהתורה.בכחוהכלישראליצרךמיבראךמילעולמוהואברוךהקדוששאמר

לאולזהגזירההנבראיםעלגזירתוואיןהתורהקבלולאעדייןממצריםישראלביציאתוהנהבראשית.
בןהיהשאםתורהבןאינוכירמזזהבג'ואניבששינבראתאתהלמשהוטעןלהםליחלקהיםהסכים
פירושמשהלימיןימינווהוליךה'נתחכםולזהכולו,לעולםקדמההתורהכילוקדוםהואהנהתורה

נקרעומידתיכףוכשראהווגו'מימינוב)לג(דבריםדכתיבימיןלההמתיחסתורהבןהואכיהראהו
ליחלקלכופוא'חובשטרבידויביאהתורהקבלתאחרשיעמדווצדיקצדיקכלולזההראשון,כתנאי
ממנו:היםופחדלקונסורצהעמוולהמתלוהיאירבופנחסלר'ליחלקרצהשכשלאותמצאלפניו,
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