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בראשית פרק לה

ֵכר )ב( הנכר  4שיש בידכ" משלל של
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵית וְ ֶאל ָל ֲא ֶר ִע ָה ִסר ֶאת ֱאל ֵֹהי ַה! ָ
)ב( ַו ֶ
ֲלה ֵית שכ" :והטהרו  4מעבודה זרה:
ָקמה וְ ַנע ֶ
יכ") :ג( וְ נ ָ
ֲא ֶר ְת ְֹכ ֶכ" וְ ִה ֲַ #הר וְ ַה ֲח ִליפ ִ& ְמל ֵֹת ֶ
ֱ&ה ָ*" ִמ ְז ֵ ַח ָל ֵאל ָהעֹנֶה א ִֹתי ְי" ָצ ָר ִתי וַיְ ִהי ִע ָ ִדי ַ ֶֶ /ר ְ .והחליפו שמלותיכ  4שמא יש
ֵאל וְ ֶאע ֶ
בידכ" כסות של עבודה זרה:
ָד"
ֵכר ֲא ֶר ְי ָ
ֲא ֶר ָה ָל ְכ ִ0י) :ד( ַו ִ ְ0נ ֶאל ַי ֲעקֹב ֵאת ָל ֱאל ֵֹהי ַה! ָ
ֵיה" ַו ִ ְטמֹ 2א ָֹת" ַי ֲעקֹב ַַ 0חת ָה ֵא ָלה ֲא ֶר )ד( האלה  4מי 2איל 2סרק :ע
1זנ ֶ
ָמי" ֲא ֶר ְ ְ
וְ ֶאת ַה!ְ ז ִ
שכ  4אצל שכ":
ִע" ְ ֶכ":
דברים פרק לא פסוק טז

אבן עזרא

וק הע הזה  4לא יתכ 2היותו דבק ע" אשר
י .וְ ָק"
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ִה!ְ ֵָֹ  .כב ִע" ֲאב ֶֹת ָ
ַו ֶ
לפניו ,כי מה טע" הע הזה וזנה? וטע" וזנה 4
1רֲ 8א ֶר הא
ֵכר ָה ֶ
7ח ֵרי ֱאל ֵֹהי נ ַ
ָה ָע" ַהֶ6ה וְ ָזנָה ֲ
לצאת במחשבתו מתחת רשותו .אחרי אלהי נכר
יתי ֲא ֶר
ָבנִ י וְ ֵה ֵפר ֶאת ְ ִר ִ
ָבא ָ ָה ְ ִק ְר ַו ֲעז ַ
האר  4ידענו כי הש" אחד ,והשנוי יבוא
ָ ַר ִ0י ִא:0
מהמקבלי" ,והש" לא ישנה מעשיו ,כי כול" ה"
בחכמה .ומעבודת הש" לשמור כח הקבול כפי המקו" ,על כ 2כתוב את משפט אלהי האר) 8מ"ב יז,
כו( ,על כ 2אמר יעקב הסירו את אלהי הנכר )ברא' לה ,ב( .והפ .המקו" הדבק בעריות שה" שאר.
והמשכיל יבי .2וטע" בקרבו  4שב אל נכר ,כאילו אמר וזנה אחרי אלהי ע" נכר ,שה" אלהי האר.8
והקרוב ,כי בקרבו שב אל האר .8כי ימצא לשו 2זכר ,כמו ולא נשא אות" האר) 8ברא' יג ,ו( ,נעת" אר8
)ישעי' ט ,יח(:
יהושע פרק כד פסוק כו

רש"י

ויכתב יהושע וגו'  4תרגו" יונת 2וכתב יהושע ית
0רת
ה ַע ֶאת ַה ְָ /ב ִרי" ָה ֵא ֶ?ה ְ ֵס ֶפר ַ
ַו ִ ְכֹ0ב יְ >
?7ה פתגמיא האלי 2ואצנעינו 2בספר אורייתא דה'
ימ ָה ָ*" ַַ 0חת ָה ָ
דלה וַיְ ִק ֶ
ֱאל ִֹהי" ַו ִ ַ@ח ֶא ֶבָ ְA 2
ובמסכת מכות נחלקו אמוראי' חד אמר אלו ח'
ֲא ֶר ְ ִמ ְק ַ /יְ קֹוָק:
פסוקי" מ 2וימת משה עד לעיני כל ישראל שהרי
ס"ת חסר והשלימו וחד אמר פרשה זו של ערי מקלט כתב בספרו כמו שהיו כתובי' בספר התור' :תחת
האלה  4תחות אלתא היא מזוזות הפתח כמו שנאמר האיל מזוזת חמישית ומדה אחת לאלי" וי"א זו
האלה אשר ע" שכ" שכתוב ביעקב ויטמו 2אות" יעקב תחת האלה :אשר במקדש ה'  4כלפי שהביאו
ש" את הארו 2כמה שנאמר למעלה ויתיצבו לפני האלהי":
רמב"ם הלכות תשובה פרק ו הלכה ה
ומהו זה שאמר דוד טוב וישר ה' על כ 2יורה חטאי" בדר .ידר .ענוי" וגו' ,זה ששלח נביאי" לה" מודיעי"
דרכי ה' ומחזירי 2אות 2בתשובה ,ועוד שנת 2בה" כח ללמוד ולהבי ,2שמדה זו בכל אד" שכל זמ 2שהוא
נמש .בדרכי החכמה והצדק מתאוה לה 2ורוד Bאות" ,והוא מה שאמרו רז"ל בא לטהר מסייעי 2אותו
כלומר ימצא עצמו נעזר על הדבר ,והלא כתוב בתורה ועבדו" וענו אות" הרי גזר על המצריי" לעשות רע,
וכתיב וק" הע" הזה וזנה אחרי אלהי נכר האר ,8הרי גזר על ישראל לעבוד כו"" ולמה נפרע מה ,2לפי שלא
גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה אלא כל אחד ואחד מאות 2הזוני" לעבוד כו"" אילו לא רצה
לעבוד לא היה עובד ,ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עול" ,הא למה זה דומה לאומר הע" הזה יהיה
בה 2צדיקי" ורשעי" ,לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע מפני שהודיע למשה שיהיו
רשעי" בישראל ,כעני 2שנאמר כי לא יחדל אביו 2מקרב האר ,8וכ 2המצריי" כל אחד ואחד מאות2
המצירי" והמריעי" לישראל אילו לא רצה להרע לה" הרשות בידו ,שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו
שסו Bזרעו עתיד להשתעבד באר 8לא לה" ,וכבר אמרנו שאי 2כח באד" לידע היא .ידע הקב"ה דברי"
העתידי 2להיות.
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ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן כב

מסר ֵמ ֵא?
ָדיִ " ַה ְמ ַק ְ ִלי" ָ
חת"ַ ,היְ נ ְ ִחינת י ַ
חת" ֶהא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ6ה ַה ָ
]ב[ וְ יֵ ָ
ָדיִ " זֶה ְ ִחינַת ֱאמנָה
ַח .""0וְ ַה ַ
1ד" י ְ
יחי"ִ ְ ,חינת ) ִא ב ל"ז(ְ " :יַד ָל ָ
כ ִ
ַה ִ
מFה"ִ ְ ,חינַת ) ְמת י"ז(" :וַיְ ִהי
ֶ
סרְ ִ ,ב ִחינַת " ַ ֲא ֶר ִֶ /ר ה' ְיַד
ֶ!ִ ְת ַק ֵל ַָ Eה ָ
ָדיו ֱאמנָה":
יָ
ירה יְ ֵת ָרה ֶ?ֹא יִ ְת ַק ְל ֵקלַ ,היְ נ ֶ?ֹא יִ ְת ַק ְל ֵקל ָה ֱאמנָהִ ,י ְ ֶ ַחס
יִ ְ .מ ָ
חת" ָצ ִר ְ
וְ זֶה ַה ָ
חת"
יק ְל ְקל ַה ָ
ימי ,וִ ַ
חת" ַה ְGנִ ִ
יכל ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ָ
חת" ַה ִחיצְ ,2
וְ ָל" נִ ְת ַק ְל ֵקל ַה ָ
חת" ַה ִחיצֶ ,2הא ָה ֱאמנָה:
ימי ַעל יְ ֵדי ִק ְלקל ַה ָ
ַה ְGנִ ִ
ֲ&ה ִמֶ6ה ְ ִפירתִ ֶ ,היא ֶה ֶפ ְָ .ה ֱאמנָה,
ָדיִ "ַ ,נע ֶ
חת" ַה ַ
כ ֶ ַחס וְ ָל" ,נִ ְת ַק ְל ֵקל זֶה ַה ָ
ְ
ָדיִ "
ָרה ֵאיָ 2לַֹ  Eחֶ ,א ָ?א ַעל  4יְ ֵדי ֶ ְ ַק ֵל ֵמ ַה ַ
ֲבדה ז ָ
ֲ&ה ֱאמנת ָ ְז ִ תִ .י ִע ַ@ר ָהע ָ
וְ ַנע ֶ
ָצר אֹת ַ ֶח ֶרט" )וְ ַכ ְמבֹ1ר ְז ַֹהר ִי ִת ָֹHא,
ָד" ַו ַ
ֵא?ְ ִ ,ב ִחינַת ) ְמת ל"ב(ַ " :ו ִ ַ@ח ִמ ָ
ָד""
עב ָדא ָדא? ְ ִגיַ "/ְ 2ו ִ ַ@ח ִמ ָ
7צ ְלח ְ ָ
ֲ&ה ָה ֵעגֶלָ ַ :ה ְ
קצ"בַ .על ָGסק זֶה ְל ִענְ יַַ 2מע ֵ
7ר ָעא; וְ ַ 4 B7על ַA 4ב ְ/יִ ֹ#ל ֵלְ Eל ָב ָתרָ ,לא ֲהוָה
ידיהֲ 2הוָה ָ ָדא ְל ְ
וְ כ' ִא? ַד נְ ַטל ִמ ֵ
ָדיִ ",
יא ָ/א וְ כ'ַ ,ע ֵ .("ָ 2וְ גַ" ִ@0נ הא ַ 2ֵ "ַAרק ַעל  4יְ ֵדי ְ ִחינַת ַה ַ
עב ָדא ִ ָ
7צ ַלח ָ
ְ
חת""'
ָד""ִ ,י ֵמ' ָ
ֵכר ֲא ֶר ְי ָ
אית ל"ה(ַ " :ו ִ ְ0נ ֶאל ַי ֲעקֹב ֶאת ָל ֱאל ֵֹקי ַה! ָ
ִ ְב ִחינַת ) ְ ֵר ִ
ֲ&ה 'נִ ַ"/ת'ְ ִ ,ב ִחינַת )יְ ַ ְעיָה א(:
ַנע ֶ
ֲבדת
יכ" ִָ /מי" ָמ ֵלא"ִ ,י יָד ְ ִמ?א ) ָזֶה :יד ֶָ /לת( הא ִמ ְס ַGר נִ ָ"/תַ ,היְ נ ע ַ
"יְ ֵד ֶ
ילי" ֶ ְ ַט ְ1ה ְנִ ָ/ה ) ַ ָת פ"ב(:
ֱא ִל ִ

