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קנהיומאהכפירים יום פרקאגודה

 גדולים ע״י( אלא קטנים או )כותים ע״י לא הללו דברים עושין ואין דין מבית
ינס. מישראלים
 למים נופל תינוק ראה ס. אחרת לחצר ואפי׳ הדליקה מפני וטפסיקין ^טכבין

 הדלת שובר תינוק בפני דלת ננעלה כוורי. דצר ואע״ג ומעלהו מצודה פורם
 מפקהין העולם. רוב אהר נפש בפקוח הולכין אין כא( שיפי( לטיתבר דמכוין )ואע״ג

כב(. צריך אומר ואחד צריך אינו אומרים רופאים שני ואפי׳
 וחולה צריך אינו אומר רופא צריך אינו אומר וחולה צריף אומר רופא

 יתנו לא אם מסתכן אני שאמר לא צריך אומר חולה ופר״י כג(, מחללין צריך אומר
 לי יתנו ואומר הוא כיפורים יום לו שאמרו אך הוא נביא חולה דאטו לאכול ^לי

קודש בשר שהריחה עוברה כדאמרינן מכשיעור פחות פחות לו לתת וטוב לו, נותנין
כד(. הבשר מן לה נותנין לאו ואם טוב דעתה נתיישבה אם ברוטב לה תוחבין

התשובה מכפרים, הכפורים ויום מיתה מכפרים, ודאי ואשם חטאת
 הכיפורים ויום ומיתה החמורות, עבירות על ותולה קלות עבירות על מכפרת

כה(. מכפרים
 ארבעה שמעתי ברומי, אלעור רבי את חרש בן מחיא רבי את שאל

 אחת, כל עם ותשובה הן שלשה לו אמר דורש ישמעאל רבי שהי׳ כפרות חלוקי
 עבר לו שמוחלין עד מבאן זז אינו תשובה, ועשה עשה מצות על עבר

 כריתות על עבר מכפרים הכפורים ויום חשובה תשובה, ועשה תעשה לא על
 ויפורים תולין חכפורים ויום תשובה תשובה, ועשה דין בית ומיתות
 יום ולא לתלות בתשובה כוח אין השם חילול בידו שיש טי אבל ממרקים
 דמי היכי ממרקת, ומיתה תולים כולם אלא למרק יסורים ולא לכפר הכפורים

 משאו ואין הבריות עם בנחת דיבורו ואין ושנה שקרא אדם בגון השם חילול
 שבא ׳כגון תשובה בעל דמי היכי כח<, תשובה בעלי גדולים כס. באמונה ומתנו

 ובאותו פרק ובאותו מקום באותו יהודה רב מהוי ופירש לידו עבירה דבר
נשוא אשרי לחבירו אדם שבין בעבירות יצליח לא פשעיו מכסה אשהכנס.

וביאורים הגהות
 גויים ע״י לא ובכת״י ע״ב פ״ד דף גמרא ים(
 גדולי ע״י אלא נשים ע״י ולא קטנים ע״י ולא

 וטלואים. בהשמטות ועיין ישראל,

 דאפי׳ מכבין בד״ה שם והתום׳ שם גמרא כ(

שרי. רד,"ר דרך כלים להביא

שם. גמרא כא(

 אחד דרו&א משמע ע״א פ״ג דף מגמרא כב(
 וכן חשיב, אחד של דבריו אין שנים במקום

סי׳ בשו״ע הלבד, וכן ובר״ן, ברא״ש מפורש

צ״ע. רביגו ודברי תרי״ח

בגמרא. שם כג<
שם. בשו״ע הלכה כן כר(

ע״ב. פ״ר. דף משנה כד,(
 את ותיבת חרש בן סתיא רבי שאל בגמרא כו(

מיותר.
ע״א. פ״ו רף גמרא כז(

 תשובה. גדולה בגמרא שם כח(
שם. גמרא כט(
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יומא הכפורים יום סרק אגודה קנו

ל(. למקום אדם שבין עבירה חטאה כסוי פשע
אחטא והאומר הרבים המחטיא וכל ידו, על בא חטא אין הרבים המזכה כל
 יום אין מכפר הכפורים ויום אחטא חשובה, לעשות בידו טספיקין אין ואשוב

לא(. מכפר הכפורים
לב(. טבחא לגבי דאזיל רב כדאשכחן לקטן גדול ואפילו וזבירו שירצה עד

שורות כשלש לפייסו צריך בדברים אפי׳ הכירו המקניט כל יצחק רב אטר
 ויאמר קברו על אדם בני מביא יוסי רבי אמר מת ואם אדם בני שלשה של

 לבקש צריך אין מחבירו המבקש וכל זה, ולפלוני ישראל אלקי להשם חטאתי
 תלמיד וכל לד(, ליה דמפיים עד רבו אבל הכירו דוקא לג(, פעמים משלשה יותר
 מעכבין דברים כ״ד ת״ר ח״ח אינו בדברים ליה דספייסו עד ונוטר נוקם שאינו חכם

שנויה(, היא היכן ידעתי לא כתב ור״ן זה בפרק שי״ט דף מביאם )האלפסי בג׳ עי׳ התשובה
 קודם שיתודה צריך אומרים חכמים הכפורים יום ערב וידוי מצות ת״ר

 היכן יחיד נעילה, מנחה שחרית ערבית שיאכל, ואחרי במנחה, וישתה שיאכל
 קאיטנא הוה הטדורי בר אמר תפלה, באמצע צבור ושליח תפילתו אחר אומרה

 חטאנו אנחנו לאבל דציבורא שילוחא מטא כי יתיב, והוה שמואל דמר קמיה
 של פוטרת נעילה תפלת רב אמר לה( הוא וידוי עיקר מינה שמע אכרעיה קם

 תפלת וזמן לז( נעילה אחר ערבית תפלת להתפלל עלמא נהוג והאידנא לס, ערבית
לנס. כתבי כל ופרק לוס דתענית בתרא פרק עיין ודוכנה נעילה

 בשרו על יבש שהקרי טבערב ואם וטובל יורד ביוה״ב קרי הרואה ת״ר
 שנה לו עלתה ואם כולה השנה כל ידאג הכפורים ביום קרי הרואה ישפשף,
נז(. שבע והוא רעב העולם שבל הבא עולם בן שהוא מובטח

 היה ראוי כי הכפרות, דמי הפחות לכל לעניים שולחין הכפורים יום בערב
מא(. שמתביישין לולי לעניים הכפרות לשלוח

 גיד מפרק וראי׳ הפורחין. העופות על לרחם מעיים בני הגגין על להשליך ומנהג

מב(. וכולייתא כבדי שדא עורבא אתא הכיפורים יומא במעלי הנשה

וביאורים הגהות
 טובי׳ בר זוטרא רב וכתירוץ בגמרא שם ל(

נחמן. רב אמר
 דח בגמרא הרבים את המוכה וכל המימרא לא(

 ויום אהטה ואשוב, אחטא והאומר ע״א, ס״ז

 ע״ב. ס״ר, דף במשגה מכפר הכפורים
 להכירו אדם שבין עבירות במשנה שם לב(

 חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין
ע״א. פ״ז דף גמרא לג(
 וטלואים. בהשמטות ועיין בשמעתין, הרי״ף לד(

ע״ב. פ״ו דף גמרא לד.(

שם. גמרא לס
 ישראל. תפוצות בכל נהגו וכן לז(

 מירושלמי ראי׳ רביגו מביא ית בסימן שם לח(

ביום. דזמנה
 מתלמודא ראי׳ רביגו מביא קמ״ה, בסי׳ שם לט(

 עיי״ש. ביום, דומנה דידן

 דהסכת. בטוף גמרא מ(

 כתב והמג״א חר״ה בטי׳ הרמ״א הביאו מא(
 לפדותן. יותר שטוב ד׳ טעי״ק שם
דשטא ראי׳ כך כל דאין כתב והמרדכי מב(
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מז סימן ד׳ אה״ע חלק משה אגרות שו״ת

ממנו. ונתעברה עמו זנתה נכרית שבעודה גיורת לישא לאחד מותר אם

? חי?
ס

 דבוענאס הגאב״ד שליט״א אפענהיימער הכהן יוסף מוהר״ר הגאון הרב הנכבד ידידי מע״ב תשל״ד אדר כ׳
איירעס.

.,J 1'

 דראה מטעם לישאנה רוצה שאחד ע״י זה שבא אף לגיירה תחלה בדעתו כתר״ה החליט שכבר הנכרית בדבר הנה
 שלדאבוננו שבארגענטינא ישראל ובנות גרוש והוא ומצות תורה שומר שהוא לישאנה שרוצה לזה הגדול הצורך

 ולכן ארבעים, בן גרוש ליקה ירצו לא והמעטות והמצות התורה בדרך ללכת שמוכנה למצא וקשה העזובה רבת
 שדרש בזה אותה בחן וכתר״ה והמצות, התורה עול ומקבלת לו להנשא רוצה זו ונכרית מצא, ולא הרבה השתדל

 וגם בתפלה, שתתחייב הגרות אחר תיכף להתפלל שתוכל כדי הקדש לשון לקרא שתלמוד דברים שני ממנה
 כן ועשתה הגרות, אחר להתנהג איך שתדע כדי שפאניש לשפת המתורגם ש״ע קצור מתוך דינים עיקרי שתלמוד

 =לשון לה״ק לקרא ויכולה הדינים את שיודעת וראה כתר״ה בחנה וגם לזה מורים בשכירות כסף ע״ז ובזבזה
 והדינים הקריאה שלמדה האחדים החדשים כעבור אבל ברצון, התורה דיני כל מקבלת והיא להתפלל הקודש־

 שהוא אף עליו התגבר יצרו כי מעוברת היא שממנו האיש והודה מעוברת היא כי כתר״ה הכיר להתגייר ובאה
 ביבמות דתנן הנכרית על הנטען מדין לכונסה לו שאסור מחמת לגיירה אין דאולי כתר״ה נסתפק ולכן תורה, שומר

יכנום. לא דה״ז ע״ב כ״ד דף

ישאנה. שלא הנכרית על שבא כשידוע שגם רש״י עפ״י הטעם באור א.

 קמא, לקלא לאחזוקי דאתי ממך הרחק שפתים ולזות משום אסי דא״ר מה על פרש״י יכנוס דלא בהטעם והנה
 לי ומשמע יכנום לא ה״ז הנכרית ועל השפחה על הבא ישראל ה״ה פ״ד מהתוספתא הרמב״ן בשם הרשב״א והקשה

 לא שזו יאמרו שלא שפתים לזות משום פי׳ ולכן אמת, הוא דהא ודאי בבא זה טעם שייך שלא אף היא דהקושיא
 לו דקל בעלמא לזנות אלא בחו״ק כנסה דלא דיאמרו וכוונתו זנות, לשם אלא כנס לא וזה זנות לשם אלא נתגיירה

 דלרש״י להו שמשמע רש״י על דמקשה משמע הרשב״א דלשון איברא נכרית. מכשהיא גיורת כשהיא עמה לזנות
 דאוקמא מהא הקשה וכן יוציא לא ודאי עליה בבא דאף מהתוספתא והקשה יוציא כנס אם אף בודאי עליה בא אם

 וקתני בעדים הוא נמי הנכרית על דנטען הרישא ומסתמא בעדים דאיירי יוציא שכנס אע״פ א״א על דהנטען הסיפא
 איסור דאיזה ודאי, עליה בבא יוציא כנס אם לומר שייך היה טעם איזה בעניותי לי מובן ולא יוציא. לא כנס ראם
 דהלכה אישות לשום נתגיירה אם אף למסקנא דהוא כדין נתגיירה אם מלישאנה נכרית על שבא מי על להיות שייך

 לשם אלא נתגיירה שלא יאמר שלא הוא שפתים דהלזות מתרץ מאי זו קושיא איכא ואם הן. גרים דכולן איפסק
 שיאמרו משום אם הוא שפתים לזות איזה להוציא שלא או להוציא כנס אם בדיעבד לדין הוא חלוק דאיזה זנות

 והחסירו כאן, נפל סופר טעות שאיזה ודאי ולכן זנות. לשם שנתגיירה שיאמרו משום אם עמה שזינה הוא שאמת
 כך כל שייך לא רש״י שטעם שכתב ברש״ש ועיין לכתחלה אף לכנוס יאסר מ״ט רש״י דלטעם דהיא הקושיא עיקר
 וכן עיי״ש, ודאי עליה בבא לפ״ז אסור מ״ט שלמה בחכמת הקשה ה׳ סעי׳ י״א סימן ובאה״ע ודאי, עליה בבא

 גם שלכן ודאי, בבא לכונסה מותר רש״י דלטעם מתחלה לומר רצה ל״ו סימן באה״ע ה״ב חיים דברי בתשובות
 הטעם פירשו ולא אחר מטעם אחר דין הוא ודאי בבא דלרש״י ופירשו פרש״י, על זה הוקשה והרשב״א להרמב״ן

 מצות קבלת דהא כלל, גיורת אינה מצות קבלת ובלא כלל המצות עליה קבלה לא שבלבה לחוש דיש משום ואולי
 מצות לקבלת הוא לגרות שצריך שלשה של ב״ר דין מי ד״ה ע״ב מ״ה דף יבמות ולתוס׳ הגרות המעכב עיקר הוא

 עיקר הוא המצות שקבלת ע״ז פליגי לא נמי ורמב״ם ורי״ף ג׳, סעי׳ רס״ח סימן בש״ע ראשונה שיטה והוא עיי״ש
 וכדומה אישות לשם עדיף לא וא״ב שלשה, צריך וטבילה למילה דגם שסברי אלא שלשה בפני וצריך המעכב
 לזה לחוש טעם שיש מאחר שבלב כדברים זה אין אפשר דהא כלל גרות אינו מצות קבלת דבלא לשמה מגרות
 דאף והיל״ל דאורייתא ספק הוא דהרי לחוש יש כנס אם אף הא כן נימא ואם האישות, בשביל רק שמתגיירת באשר

 דאב וקתני בעדים נמי רישא וא״ב בעדים איירי סיפא דהא כן משמע ולא עליה, שבא עדים באיכא יוציא כנס אם
 אלא כרש״י דלא פירשו ולכן יוציא, לא כנס אם נמי בא דבודאי בתוספתא דמפורש ועוד מידו, מוציאין אין כנס

 שייך זה דטעם קאמר, זנות לשם אלא כנס לא וזה זנות לשם אלא נתגיירה לא שזו יאמרו שלא הוא שפתים דהלזות
 המצות עליה קבלה לא לשמא דלחוש ואמרינן ודאי, בבא אחר טעם לומר הכרח אין שלכן ודאי בבא בין בנטען בין
 שבשביל אלא הב״ד את מרמית רק שהיא חיישינן לא ג״ב שמים לשם שלא הוא דהגרות דאף כלל חיישינן לא

 הלזות בשביל רק הוא אלא שבלב, כדברים נחשב הוא אולי וגם ממש, להתגייר עליה קבלה ענינים ושאר האישות
הויא. מיהא דגיורת כיון מפקינן לא זה שבשביל בעלמא רננה שהוא נתגיירה הזנות שבשביל שיאמרו שפתים

 וליתא בלבד כיעור בעדי או בקול דנטען דמתני׳ מדבריו ונראה פרש״י על בקושיתו שכתב מריטב״א משמע וכן
ורשב״א דברמב״ן הא כתב ולא יוציא, לא כנס אם נמי ובהא הנכרית על כשבא אפילו בהדיא לה קתני דבתוספתא
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 להיפוך משמע אדרבה אלא כלל משמע לא רזה כדכתבתי והוא מפקינן, דבעדים משמע דא״ב רש״י לשון על איתא
 כניס דאי משום הוא הכניסה האיסור שנקט דמרש״י הוא קושיתו אבל האחרונים, כקושית כלל לאסור אין דבעדים

 שייך דלא בלבד כיעור בעדי או בקול תטען מתני׳ דמפרש נראה הוה דקושטא לומר קמא לקלא לאחזוקי אתו לה
 יכנוס לא התם דתניא מרישא קושיא דהיא ודאי בבא בהדיא לה קתני דבתוספתא ליתא וזה ודאי בבא זה טעם

 יוציא, לא כנס אם נמי ובהא דכתב והיינו מסיפא עוד מקשה ואח״ב ודאי, בבא כלל לאסור אין הא רש״י ולטעם
 בהגרות ספק שנעשה אחר מטעם הוא התוספתא דדין לומר שאין ורשב״א רמב״ן בכוונת שבארתי כהקושיא דהיא

 קצת להגיה וצריך ורשב״א רמב״ן כוונת גם שזהו לפרש לנו יש מהריטב״א וא״ב יוציא. דלא תניא נמי בהא הרי
 אלא יוציא נמי כנס דאם חמור עליה שבבא לרש״י סברי ורשב״א דרמב״ן לומר א״א שנימא איך עכ״פ בדבריהם,

 מה חיים הדברי על קשה ולא כדלעיל, מוכרח והוא מהריטב״א כדמשמע לדידיה שנימא איך רש״י על דהקשו
 חלק יצחק כבית דלא ורשב״א, מהרמב״ן ודאי בבא מלישאנה לכתחלה אף איסור ליכא דלרש״י תחלה לומר שרצה

 דא״א יוציא כנס אם גם עליה בא ודאי דאם רש״י בשיטת להיפוך מבואר דמרמב״ן עליו שהקשה ק׳ סימן יו״ד
הרמב״ן. בכוונת כן לומר

 גם איכא תכרית זנות על שעבר קמא לקלא להחזיק דאתו עצמו הטעם ראותו רש״י שיטת לתרץ הנכון נראה אבל
 לפרסם אסור למקום אדם שבין דבעבירות ע״ב פ״ו דף אביומ תאאי דהא אמת, שהוא אף בודאי הנכרית על בבא

 לו היא פנים ועזות מדמסיק מ״מ עצמו לפרסם צריך אינו לשון רק כתב ה״ה מתשובה פ״ב שהרמב״ם ואף שחטא,
 לאומרו אסור מפורסם שאינו דבחטא סק״ב תר״ז סימן /או״ח/ המג״א כתב וכן איסור, הוא עצמו זה הרי גילם, אם

 נכון בלחש מתודה ואם בידו הרשות לפרט רצה ואם המחבר דכתב הא על הגר״א כתב וכן כשמתודה, רם בקול
 אסור רם בקול אבל לפרט ונכון בידו הרשות לפרט ורצה בלחש מתודה אם לומר ורצה אחד דבר הכל החטא, לפרט
 שפליג ולא המחבר דברי מפרש הוא בהג״ה והרמ״א שאסור סובר המחבר שגם מפרש הרי בהג״ה, כמש״ב לפרט

 אמת הקול דהיה בזה האינשי יאמרו עליה נטען שהיה שנתגיירה הנכרית את שיכנוס שבמה מאחר ולכן עיי״ש,
 בזה יפרסם דהרי בודאי עליה בבא גם זה מטעם לאסור יש ממך, הרחק שפתים דולזות מקרא עליו אסרו שלכן
 לפרט איסור דליכא דסובר שם דהמג״א אליבא להמחבר ואף לפרסם, שאסור למקום אדם שבין איסור והוא חטאו
 ואם בידו, הרשות לפרט רצה ואם לפרט א״צ רם דבקול דברים לשני הש״ע דברי דמפרש רם בקול אפילו החטא
 דהרי דמתבייש, להתשובה צורך בזה דאיכא הוידוי בשעת רק הוא נמי במחצה״ש, עיין לפרט נכון בלחש מתודה

 גם איסור ליכא שלכן יותר, שיתבייש כדי לפרט בלחש יותר עדיף לר״ע ואף לפרט תורה חייבה בבא בן יהודה לר׳
 שמיעוט בחטא בד״ה שם רש״י שכתב מטעם שחטא יתפרסם שלא מה עדיף שיותר אף זה צורך מצד רם בקול
 דכונסה כהא וידוי בשעת שלא אבל איסור, ליכא להתשובה צורך שאיכא כיון מ״מ בהפרסום הוא שמים כבוד

 דלאינשי אלא חטאו על וחרטה צער שום ניכר שלא רק לא שאדרבה תשובה לצורך ולא שחטא עי״ז שמתפרסם
 טעם לפרש יש דהמג״א אליבא להמחבר גם שלכן וכנסה, שנתגיירה בא שמזה שמחה לו אית שעוד יתדמה אולי

 רק שמפרש הרי״ף( מדפי ע״ב ה׳ )דף בנ״י ועיין בנטען. דפרש״י עצמו הטעם מאותו בודאי עליה בבא גם האיסור
 האיסור איכא בלבד רש״י לטעם דגם אלמא יוציא לא כנס ואם יכנום לא בודאי עליה בבא שגם וכתב רש״י טעם

 ונתחרט שעבר מה על רק לא שמים כבוד מיעוט דהוא בודאי עליה בבא שגרע לומר מקום היה וגם בתרוייהו,
 שלא בשעה פרסום שהוא מה על אלא שמתחרט איך שומעין דהא טובא קטן מיעוט דהוא שחטא מה על ונצטער

 תדוש ואיכא להוציא, גם מדרבנן חייבו שאולי ביותר כבוד מיעוט שאיכא שמח עוד ואולי וחרטה צער שום ניכר
 והנ״י רש״י גם שסובר פשוט וכן יוציא, לא כנס ראם הא על ובין לכתחלה יכנוס דלא הא בין בתרוייהו בהתוספתא

 שהוא שמשמע בודאי הנכרית ועל השפחה על בא אפילו אלא רננה דוקא ולאו הנ״י מש״ב וזהו רש״י, בשיטת הוא
 איזה מצד חשוד הוא שמשמעותו נטען נקט בודאי בבא גם שהוא אף דבמתני׳ ונטען יוציא, לא שכנס מה על הדוש

 איסור הוא ודאי בבא שגם התוספתא ופירשה האיסור טעם ידעינן רמזה משום לעז דברי עליו שטוענים קול
רש״י. על הרמב״ן קושית ומתורץ רישא אגב נטען נקט שזינתה בעדים לרב דהוא דסיפא נטען ולשון המתני׳,

 לשם אלא שמים לשם שלא דנתגיירה יאמרו שלא משום לא והרשב״א הרמב״ן דטעם שבארתי לפ״מ ונמצא
 כנס שלא גם יאמרו שלא משום אלא גמורה, גיורת היא דבדיעבד מאחר זה בשביל לאסור שייך היה דלא אישות

 כהא ידוע ב״ד ע״פ אלא נעשין לא הנישואין שכל במקומות לכאורה שייך לא כנסה, לזנות אלא התורה כדין כלל
 התורה כדין שלא רוצה אם זה לבד וגם כתר״ה, של הבד״צ ע״י רק הוא דת שומרי של שנישואין כתר״ה דבמקום

 יראי רבנים ע״י תהיה שהגרות דוקא ומדרוצין הקאנסערוואטיוון, של להראבייס לילך יכולין הרי דזנות לכניסה רק
 שמפרשי חיים בדברי וכן יצחק כהבית נימא ואם כדין. וכניסה כדין גרות שהיתה ממילא לכל מזה ידוע השם

 הא מדבריהם, זה משמע לא וגם מסתבר שלא אף שמים, לשם נתגיירה שלא דיאמרו הוא שפתים דהלזות בכוונתם
 אישות לשם היה גרותה שתחלת אף גמורה גיורת דתהיה דהכיר מטעם להגרות להזדקק החליט שכתר״ה מאחר

 דסופו בטוח שהיה משום לגיירו שקבלהו דהלל בעובדא דתירצו מהתוס׳ שהוכיח כ״ג ס״ק רס״ח סימן כהש״ך
 הלעז שחשש לומר שאין זה, בשביל לישאנה שנאסור שייך לא וא״ב הב״ד, עיני בראות תלוי שלכן לש״ש לעשות

הזונה נכרית להאשה לגייר לר״ח אסור היה דא״ב לש״ש סופו שיהיה שהכירו שאמרו להב״ד יאמינו שלא הוא
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 כדאמר נשאה וגם במקחך זכי לכי לה אמר דהא התירה והרי לישאנה לו ולהתיר התלמיד לאותו להנשא שנתגיירה
 של דעתו שהיה כיון שלכן ע״א, מ״ר דף במנחות כדאיתא בהיתר לו הציעה באיסור לו שהציעה מצעות ואותן

עליה. שבא בשביל מזה לחזור טעם ליכא לגיירה שיכולין כתר״ה

 אלף סימן בתשובה הרשב״א שכתב הדבר שמכוער מצד אבל הדין מצד להתיר נוטה היה שבעצם חיים בדברי ועיין
 טובים בת הישראלית לאשתו שעשה נבלה דבר שם היתה הרשב״א תשובת ענין אבל לגיירה, שאין מסיק ר״ה

 אותה יגיירו דכשלא לחוש יש ראם מסיק חיים הדברי וגם כוונתו, וצ״ע כלל ול״ד עיי״ש השפחה בשביל שנשא
 לחוש יש ובודאי יוציא, לא כנס ראם שהדין זה קל איסור להתיר יש חמורה עבירה על יעבור לישאנה לו יתירו ולא
 הוא שבזו וגם הגונה אשה למצא לו יקשה ודאי ועתה ארבעים בן שהוא הנה עד אשה מצא שלא זו בעובדא גם

זו. בעובדא וכ״ש הד״ח מתיר כזה שבאופן להבא גם שיעבור לחוש שיש חפץ

ודוי. בשעת שלא מפורסם בחטא פרסום אסור יש אם כ.

יתחשב ובהכניסה שחטא לפרסם דאסור משום האיסור הוי עליה שבבא לרש״י שבארתי לפ״מ לעיין יש אבל
להתודות וצריך האיסור דליכא שם ביומא איתא מפורסם בחטא הא אבל לאסור, שייך אולי שחטא, במפרסם

כיון ויתבייש שיודה טוב יותר וגם רשאי כששב בוידוי דרק לחלק שיש ואף ברבים, רם בקול גם החטא בפרוט
 רואה דאינו כיון מפורסם בחטא גם אסור אפשר לאשה כניסתה ע״י לפרסמו אבל מהחטא, ומצטער ששב שרואין

 בשעת גם לאסור לן היה הוידוי בשעת שלא הפרסום איסור היה ראם כן לומר שאין מסתבר וחרטה, צער בזה
 מפורסם בחטא גם פרסום איסור יש ואם בהפרוט שיש מהצורך וידוי בשעת אף החטא פרסום דאסרו מאחר הוידוי

 בחטא גם דאיכא דאמרינן מאחר להתיר, לן היה לא ג״כ מפורסם שאינו חטא מלפרסם האיסור שנקטן נימא אם אף
 כן על אשר הוידוי, בשעת לפרט הצורך על להעדיף יש שג״כ הפעם עוד כשמפרסם שמים כבוד מיעוט מפורסם
 מצד מלישאנה לאסור אין שלכן יתפרסם הפעם שעוד מה שמים כבוד מיעוט חשיבא לא מפורסם דבחטא מסתבר
שחטא. כבר כשמפורסם עי״ז הפעם עוד מזה שיהיה הפרסום

 סובר שהרמב״ם הלח״מ וכתב לפרט, צריך מפורסם דבחטא הא הרמב״ם הזכיר לא ה״ה מתשובה בפ״ב והנה
 חטא בין לחלק ומתרץ הקראי רמי דרב דאמר יהודה ר׳ על פליג אר״נ טוביה בר זוטרא דרב האמוראי שפליגי
 פליגי דלא לפרש ניחא היה יותר הא ולכאורה כר״נ, ופוסק החטא לפרט בתרווייהו ואוסר מפורסם לאינו מפורסם

 כרב לפסוק הי״ל פליגי אם וגם הראב״ד, וכדסובר דפליגי מלפרש כתרווייהו ולפסוק חרא אמר ומר חרא אמר ומר
 מהכ״מ הנראה וכפי ואילך. ורבא מאביי רק הוא כבתרא דהלכה כר״נ ולא כתנא נחשב וגם קדמאי מאמוראי דהוא

 אלו לפני רק הוא מפורסם חטא לגלות שצריך שאומר שרב מפרש אבל שפליגי, מפרש לא הרמב״ם שגם משמע
 דאלו לחברו אדם שבין לעבירות ל״ר למקום שבינו מפורסם דחטא רבינו וסובר הכ״מ כתב רהא שחטא, שיודעין

 שב ואני עברתי יאמר אלא שנתפרסם כיון פלונית עבירה עברת לו כשיאמרו להעלימם לו דאין נהי למקום שבינו
 ואיכא ידע ועכשיו בדבר ידע שלא אדם שם יהיה שאולי לפרסמם מצוה אינו מ״מ המקום לפני שלימה בתשובה

 לו אין שעבר היודעין אלו דלפני שהדין הכ״מ בכוונת להוסיף וצריך לפרסמן, שמצוה כתב לא ולכך השם חלול
 שלפני נתגלה שלא לו היא וטובה גילם אם לו הוא פנים ועזות כתב רהא הרמב״ם השמיט לא רב שאמר להעלימם

 למסקנת גס צריך וזה דבריו בתחלת הכ״מ זה וכדכתב להם נתגלו רהא מלגלות איסור ליכא שעבר שיודעים אלו
 שאין כמו העבירה על ששב איך אותו שואלין כשאין גם מעצמו להודיע דמחוייב הרמב״ם סובר שאינו וגם התירוץ

 עברתי לא לומר יכחיש לא פלונית עבירה על עברת לו כשאומרין אלא שעשה האחרות המצות להודיע צריך האדם
 לכסות הוא שכוונתו אף להכחישן פשעיו שמכסה במה יצליח לא פירוש וזהו בתשובה, עליה ששב יאמר אלא

 חטא שלא יאמינהו לא דאפשר בזה יצליח דלא בודאי יודע אינו לו שהאומר שחושב משום שמים כבוד בשביל
 מהא הוא דק״ו לשנות, להתיר שייך היה שמים כבוד שבשביל אף לשנות, ההיתר בזה דאין להכחיש אין שלכן

 ע״ב, ס״ה דף ביבמות כדאיתא שלום דרכי ומפני כ״ג דף סוף בב״מ דבפוריא כהא עצמו כבוד מפני לשנות דרשאי
 בתשובה ששב ולומר להודות צריך ולכן בכוונתו, יצליח ולא יאמינהו דלא קרוב דיותר שמים, כבוד מפני כ״ש
 רדשולהכ לסמוך לו יןששבא2אן שחטא ידעו מאם כלל שחטא ידעו שלא הוא שמים כבוד יותר שודאי שאף
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היתה לא שמחל לו שיאמר שאף אפשר צמובע ובשיבקש גמורה מחילתו ותהיה לו שימחול ממנו לבקש שיסייעוהו

 יצחק ר׳ דרש בממון שאם־אינו לפייסו־ צריך חברו את במקניט ע״א פ״ז דף ביומא כדאיתא גמורה מחילה מחילתו *
 עצמו בקשת דע״י משמע הרי מחילה, הימנו לבקש רעים הרבה ופרש״י רעים עליו הרבה דהוא רעיך ורהב הקרא
 איירי שודאי שאף יצליח לא בלשון אמר לכן ,שלם בלב מחל לא שמא לחוש יש לו שמחל שיאמר אף המקיל
שלם בלב מחל שלא לחוש _ישש דמשלי הקרא העיד מ״מ מועילה, לשמים תשובתו אין דאל״ב חברו לו במחל
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 מחל לא אם דדוקא רעיך דורהב מקרא נימא שלא הוא אולי קראי והשני רעיך, דורהב בקרא במשלי שהעיד וכמו
 לא שלכן אחרים גם שיבקשו טוב נמי בעצמו כשבקש כבר לו שמחל שאף אלא רעים להרבות צריך בעצמו כשבקש

 דאף משום לרבים יודיע כשלא גמורה תשובתו אין לחברו אדם שבין שבעבירות וזהו פשעיו, כשיכסה יצליח
 ותהיה אחרים גם עבורו יבקשו אולי לרבים וכשיודיע גמורה, התשובה שאין שלם בלב היה לא אולי כבר לו שמחל
 עבורו הרבים יבקשו לא אם אף תהיה גמורה שתשובתו הרמב״ם זה פי׳ מדלא ומשמע כדפרש״י, גמורה מחילה
 לו וימחול לו אית חברא חברך דהא ומתנחם ושב לו שחטא ברבים שהודה איך לו שחטא מי ישמע דודאי משום

שלם. בלב גמורה במחילה זה בשביל

רם. בקול לחברו אדם ביןד חטא רטלפ ל״ב דהטוש״ע הא ביאור ג.

 של שורה לו מביא לו למחול חברו רצה לא לו שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך שכתב ה״ט שם ברמב״ם ועיין
 x של שורות כשלש לפייסו וצריך שם דאר״ח הא דמפרש משום והוא ממנו, ומבקשין בו ופוגעין מרעיו בנ״א שלשה

 סימן /או״ח/ בש״ע אבל לו, למחול רצה ולא לו שימחול בעצמו בקש באם שהוא אנשים על דישור מקרא בנ״א ג׳
 אנשים ג׳ ליקה צריך הראשון בפעם מתחלה שגם שמשמע אנשים ג׳ עמו יקח פעם ובכל כתב א׳ סעי׳ תר״ו

 ך יומא סוף מירושלמי ומביא בזה, שעמד שם הלכה בבאור ועיין המחילה, בקשת תחלה על גם דאר״ח הא דמפרשי
 . "?ף בוידוי החטא לפרט צריך היה לא אנשים ג׳ עמו ליקה צריך מתחלה גם דאם הכרח בעצם והוא כהרמב״ם, שמפורש

 כמו ברבים לגלות אסור ממילא והיה בזה צורך שוב ליכא אחרים בקשת ע״י גם המחילה שהיתה כיון ברבים
 שלכתחלה יעקב העין בשם כתב והב״ח כן. הרמב״ם ופסק הירושלמי טעם וזהו למקום אדם שבין באלו שאסור

 בעין חביב אבן מהר״י סברת סברי שלא והש״ע הטור בטעם רלומ צריךו סק״ג, שם במ״ב והביאו בעצמו ילך דוקא
 בפירוש סברי שלכן מוכרחין, דבריו שאין מראה יפה ספר בשם גם והביא לו נראה שלא שכתב בפר״ח עיין יעקב,

 שימחול מה על לסמוך ורשאי אנשים ג׳ הראשונה בפעם תיכף עמו ליקה מדינא לחייבו הטריחוהו דלא הירושלמי
 פיוס יהיה בעצמו ושזה בעדו שיבקשו שקרוב רם בקול רבים בפני יהודה הספק קצת ובשביל שלם בלבב שהוא לו

 אנשים ג׳ עמו ראשון בפעם גם ליקה לפניו טוב יותר לטרוח רוצה אם אבל כדלעיל, לו אית הברא דחברך גמור
 כדלעיל. רם בקול להתודות יצטרך שלא מזה וירויח שלם בלבב מחל שודאי כלל ספק יהיה לא לו ימחול שאם

 משום דהוא רם בקול החטא לפרוט צריך לחברו אדם שבין שבעבירות זה הזכירו לא וש״ע שהטור מה לפ״ז וניחא
 שוב צורך שום אין הרי לו שימחול לפייסו שיסייעוהו עמו אנשים ג׳ ליקה צריך מתחלה שגם שכתבו דכיון

 על שכתב ט׳ ס״ק תר״ז סימן במ״ב ועיין רם. בקול להתודות לחברו אדם בבין גם אסור שלכן רם בקול להתודות
 כרב דפסק ה׳ אות הציון בשער טעם ונתן אסור, ג״ב לחברו אדם שבין בעון דאפילו משמע מדסתם הרמ״א דברי
 כר״נ רמב״ם ודעת מפורסם לאינו מפורסם בין רק לחברו אדם דבין עון ובין למקום אדם דבין עון בין מחלק דאינו
 במפורסם דגם וסובר פליג שר״נ רק הוא האמוראי בין מחלוקת דאיכא להלח״מ דאף לכאורה תמוה והוא דשרי,
 ולא בתרווייהו, במפורסם דוקא הוא וההיתר אסור נמי למקום אדם דבין וסובר פליג שרב לא אבל רם בקול אסור

 שגם פי׳ והכ״מ הראב״ד כדמשיג מוקשה דבר הוא בחרא שפליגי לפרש דגם בתרתי דפליגי שמפרש מי מצאתי
 ודאי המחבר ההוא הכ״מ הא וגם כלל. מצינו שלא מה מחלוקת עוד להוסיף אין ובודאי שפליגי סובר אינו הרמב״ם

 דברי שלכן ברבים החטא לפרט צריך לחברו אדם דבבין להזכיר להמחבר לו היה שלכן האמוראי פליגי דלא סובר
 ראשון פעם דגם תר״ו בסימן שכתבו דלמה משום דהוא זה הזכירו שלא והש״ע הטור בטעם הנכון אבל צ״ע. המ״ב

 כלום קשה ולא אסור גם וממילא לחברו אדם שבין בעבירות גם רם בקול בוידוי צורך שום ליכא אנשים ג׳ עמו יקח
בשיטתם. ואמת נכון והוא

באחרים. יחשדו שלא כדי חטא שעשה לפרסם דצריך המקור ד.

 דמכסה קרא דהך הגמ׳ מתרץ שלא מה על שהקשה ב׳ סעי׳ תר״ז בסימן קלוגער להגר״ש שלמה בחכמת וראיתי
 האחריני ליחשדו דלא היכי כי ברבים להודות שמחוייב אינשי עוד על חשד שאיכא בחטא הוא יצליח לא פשעיו

 ד־לא כלום קשה לא שבארתי ולמה אחוהי, ליחשדו דלא היכי כי ראובן דאודי הא על ז׳ דף בסוטה הגמ׳ כדמתרץ
 עבירות ועל הכ״מ שמפרש כפי מפורסם חטא על אלא זה לשון ששייך שבקרא, יצליח לא בפירוש זה לפרש שייך
 שצריך ומה זה, לשון שייך לא אחריני אינשי יחשדו שלא כדי לפרסם שצריך ע״ז אבל כדלעיל לחברו אדם שבין

 לבדם להם שם בגמ׳ כמפורש ע״ז שכר ונטל משבחו והקרא ראובן שהודה ממה הוא אלא זה מקרא אינו להודות
 ה׳ שישמע זה בשביל ראוי שיודה לראובן שגרם יהודה שגם משה אמר ע״ז שכר נטל שראובן רק ולא הארץ, ניתנה

 פ׳ במ״ר כדאיתא יהודה שחטא קודם עוד שב כבר הרי בצנעא דהא ברבים, שהודה מה על רק והוא יהודה, קול
 על בפרש״י והובא אביו יצועי שבלבל על ובתעניתו בשקו עסוק שהיה אומר שר״א י״ט פיסקא פ״ד פרשה וישב

 מחוייבין אחריני על גם חשד דאיכא שהיכא מזה למילף שייך שלכן עיי״ש, זקנים בדעת כן וכדכתבו החומש,
 היה דראובן דבהא הדוד בדברי לתרץ שם בח״ש שרצה ומה בפרסום. היה שלא למקום בחטא אף ברבים להודות

קשה לא אר״נ טוביה בר זוטרא לר׳ שא״ב ליעקב שחטא חטא אביו יצועי לבלבול דחושב לחברו אדם דבין חטא
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 אלו על דגם וסובר ר״נ על שפליג דמפרש רב על רק הגמ׳ קושית והוי ברבים להודות צריך לחברו חטא דעל כלל
 לחברו בבינו גם אוסר דרב כוותיה סובר הגרש״ק דגם המ״ב למוץ חבר )ומצאנו לפרסם, אסור לחברו שבינו

 ראובן מותר היה דהא להודות מותר יהיה לאחריני ליחשדו דלא שבשביל סבר לא כר״נ הרמב״ם שלכן לפרסם(,
 דעבירת חדא כלל נכון לא עיי״ש, כן לתרץ הכרח דליכא כיון לחברו שבינו מעבירות שהוא משום ברבים להודות
 כמפורש אלא הגוף צער שום בזה היה לא שליעקב למקום חטא אלא אביו ליעקב חטא היה לא אביו יצועי בלבול
 אמרו, ורבותינו בשם הרמב״ן הביא וכן השכינה והיא יצועי על שעלה שם אותו ופרש״י עלה יצועי חללת אז בקרא
 ולא מיעקב מחילה לבקש לו היה ליעקב חטאו היה דאב מוכרח הוא זה בלא וגם למקום, אדם שבין חטא הוא א״כ
 ודאי אלא מותו, קודם בזה מוכיחו היה לא לו מחל יעקב ואם ברבים, שהודה במה ולא ותעניתו בשקו לו סגי היה

 הבכורה בלקיחת וענשו לשמים חטאו על יעקב והוכיחו יעקב, למחילת כלל הוצרך ולא למקום חטא זה שהיה
 נמצא דהא ועוד תשובה. שעושין אחר אף עונש שאיכא הדברים כרוב תשובה שעשה אף שמים כבוד עבור ממנו

 להודות שצריך אחריני תחשדו להיכא קרא וליכא מפורסם לחטא דורשו רב דהא כרב דלא גם שהוא לדידיה
 וכוונתו דסוטה, כגמ׳ הלכתא ולהראב״ד דסוטה הגמ׳ כתירוץ הלכתא לית שלהרמב״ם שמסיק מה וגם ברבים.
 דבין והא מפורסם דחטא הא שהוזכר כמו ביומא זה תירוץ הוזכר שלא כיון והא כולהו דרשינן דלהראב״ד משום

 זה תירוץ על דיומא סוגיא דפליגא משום דהוא לומר לנו ויש תירוץ ליכא קושיא שהיא לדידיה הרי לחברו אדם
 נימא להראב״ד שנימא מה אלא לתרץ אין לרמב״ם גם אפשר בקושיא ע״ז ונשאר פליגא לא ואם דבסוטה

 יהודה וגם גדול שכר ונטל הכתוב שבחו דאיך ראובן שעשה כמו הדין יהיה דלא לומר אפשר איך וגם להרמב״ם,
 היה ואם ראובן, עשה וכן מסברא גם דהוא מקרא לדרוש צורך אין כי כלום קשה שלא והנכון כדלעיל. בשבילו

כדלעיל. אלו לתרי רק שייך דהוא יצליח דלא מקרא לדרוש שייך היה לא לקרא צריך

 היה לא אם אבל מחטאו ידעו שלא אחרים שישמעו כשאפשר רק מפורסם בחטא אף לאסור שייך להכ״מ עכ״פ
 עמה שעבר ידעו לא זו לגיורת שישא עי״ז דלכן איסור, שום ליכא עתה עד ידעו שלא אחרים מזה שידעו שייך

 עבירה שעשה יאמרו לא בשבילו שנתגיירה זו אף בעלמא גיורת דמנשיאת מזה שיודעים אלו אלא בגיותה עבירה
 אסור במפורסם דאף וסובר ר״נ שפליג סובר דהרמב״ם שסובר להלח״מ אך עליו. לאוסרה טעם ואין תחלה עמה
 הוא אבל זה, בלא היודעים לאלו רק חטא פרסום שהוא אף לישאנה לאסור לכאורה שייך היה מפורסם באינו כמו
 וראיה יותר. עי״ז יתפרסם כשלא לאסור אין דבמפורסם להורות יש שלכן דהרמב״ם אליבא ורק הלח״מ דעת רק

 דהלך גדולה עבירה עכ״פ עבר הא הנכרית עם נשג״ז ביאת על עבר שלא אף שהתלמיד ע״א מ״ד דמנחות מעובדא
 חטא הוא תלמיד על כזה גדול חטא שפרסום לפניה ערום ישב הוא וגם ערומה לפניו וישבה עמה לזנות ע״ר לזונה
 משום שנושאה בזה שאין לומר שצריך שישאנה ר״ח והתיר לפרסם אסור שג״כ ע״ז בתשובה לשוב שצריך גדול

 ע״י שיודעין אלו מכפי אינשי ליותר יתפרסם דלא משום או לרש״י, כדכתבתי דלא כלל החטא פרסום איסור
לרש"? למש״ב אף לן איכפת לא שספרה

 לבנו מאב המדינה בדיני שאיכא החיובים כל ממנו תתבע ודאי ישאנה לא שאם ממנו שנתעברה זו בעובדא והנה
 פלוני של הוא זה שולד איך לכל ותספר תתבייש לא ודאי היא וגם ממש, העבירה על פרסום דבר הוא עצמו וזה

 שאוסר דהרמב״ם אליבא להלח״מ אף שלכן יחידים, אלא ידעו שלא שישאנה שע״י מהפרסום ויותר יותר ויתפרסם
 מטעם הוא לישאנה עליה בבא דהאיסור רש״י לשיטת שבארתי למה אף בזה לאסור אין מפורסם בחטא אף פרסום

 אין גמורה גיורת ותהיה ממש המצות את מקבלת כי והכיר בחנה שכתר״ה זו בעובדא למעשה ולכן פרסום.
לו. ולהשיאה לגיירה כתר״ה יכול כתר״ה, כדכתב לפניו גדול צורך שהוא ובפרט עליו לאוסרה

פיינשטיין. משה מוקירו, ידידו והנני

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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M I

קנז תפארת לח סימן אדרת

תכתב, טובה לשנה לחבירו לאחל יכול ר״ה של שני יום חצות שעד בידינו ועלה
יכול זה זמן ואחר ותע״ב( כיו״ב, עוד להוסיף )ויכול ותחתם להוסיף וטוב

 הושנא עד כן לומר שניתן )ואפשר העולם מנהג וכפי תחתם, טובה לשנה ^,^לאחל
 בתחילתה באגרת כן לכתוב אלול מר״ח שלום איגרת בשולח בכ״ז הדין והוא רבה(.

 לחבירו אחד כל לאחל נוהגים מהספרדים )עכ״פ( רבים ואצל הענין, לפי בסופה או
וכיו״ב(. וטובות, נעימות רבות לשנים תזכו

לח סימן
 בודאות יודע כאשר גם לפייסו לו יש תכירו כלפי שחטא כוי האם

כנגדו. שחטא כוה על גמורה מחילה לו מחל שהכירו

 בגופו בין כנגדו וחטא חבירו ציער אם אבל ...וז״ל: תשובה( )אות יועץ בפלא כתב
ימחול הנחבל אם ואף שירצהו, עד לו נמחל אינו בכבודו בין בממונו בין

 וסולח מוחל "הריני לילה: בכל שאומרים העולם וכמנהג מדותיו, על ויעביר מעצמו
 לעשות דאיניש עליה רמיא חיובא עכ״פ אבל הרבה, דמועיל דנהי בהכי סגי לא וכו'"
 עובדא פז.( )יומא בש״ס מייתי רהא תדע חבירו, את ולרצות עליו שמוטל מה את
 דלשאל היכי כי דכפורי יומא מעלי בכל טבחא לההוא נפשיה וממצי מהדר דהוה דרב

 לחוד, מעצמו הנחבל כשימתל סגי דלא מינה שמע כפרה, ליה ותהוי מחילה מיניה
 מוחל "הריני נוסח: האומרים הרוב שעל חבירו לו מחל אם יודע אדם שאין גם ומה

 שאחריו שביום והראיה קאמר, מאי ידע דלא ויש שוים, ולבם פיהם אין " וסולח
ע״ש. מחילה שאלת בלא סגי לא כן כי הנה שאת, ביתר עומדת במקומה הקפידה

 אדם כל ובלב שבלבו דברים של בגדר הו״ל מ״מ דברים, אינם שבלב שדברים ואף
ובקונטרס ,266,277 )עמודים ח״ג כמוך לרעך בספר ועיין דברים הו״ל שכן
 בליבו דאינו משום מועיל קטנים שבדברים והוסיף ז(( )סימן הספר בסוף הביאורים

 שיבקש בדוקא דבעינן למ״ד מועיל רזה אלא וע״ש מועיל שאינו אדם כל ובלב
 מדלג כן ומחמת עליו מקפיד חבירו חבירו, כנגד שחטא שמכיון ג״כ ויתכן מחילה,

 קנ( )עמוד ח״ב לציון אור בשו״ת וכמוש״כ וסולח, מוחל הריני לומר של הנוסח את
 ידבר שאיך מסויים אדם על טינא לו יש עדיין אם וסולח מוחל הריני לומר שאין
 זה קטע ידלג למחול יכול אינו ואם בליבו, לו למחול ישתדל ולכן הקב״ה לפני שקר

שאף מבואר )הנ״ל( יועץ הפלא שמדברי אלא ע״ש לגמרי מליבו זה דבר שיעבור עד
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תפארת לח סימן אדרת ^קנח

 מחילה, יבקש החובל שהוא בלא מחילתו מועילה לא שלם בלב לו מתל אכן אם
.)הנ״ל( ביומא מהגמ׳ כן וכדהוכיח

 מילתא ליה דכי־הוה )שם( ביומא זירא מרבי כיו״ב ראיה להביא יש לכאורה ולפי״ז
ליה וניפוק דיניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוה איניש בהדי

 מחילה ממנו יבקש אולי לו שחטא מי לפני נפשיה ממציא )שם(: ופרש״י מדעתיה
לדחות יש לע״ד אולם ע״ש. רבות פעמים ומשלש ושונה עובר ותני. חליף לו. וימחל
 תלמיד אבל הי״ג(:" פ״ז תורה תלמוד )הלכות הרמב״ם שכתב מה לפי אלו ™"®ראיות
 נענש מחל ואם כבודו, על למחול לו אסור בפרהסיה אדם חרפו או שבזהו חכמים

 ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד כנחש הדבר ונוטר נוקם אלא תורה, בזיון שזה מפני
 ובשו״ע ברמב״ם בנו״ב וע׳ ע״ש ט( סעיף רמג )סימן יו״ד בשו״ע נפסק וכן ע״ש לו

 יש ממילא ולפי״ז ועוד, ע״ש האהבה( )שער צדיקים באורחות כיו״ב וכ״ב ע״ש )שם(
 ביומא מ״מ מחילה, ביקש שהחוטא ללא אף חבירו מחילת שמועילה דאעפ״י לומר

 משום זהו מחילה שיבקש בכדי החוטא לפני לבוא עצמם והטריחו מחלו שלא )הנ״ל(
 וראיתי מחילה. בקשת לולי למחול להם אסור והיה בפרהסיה אותם וביזו ת״ת שהיו

שנב( )סימן חיים שלמת בשו״ת השואל הרב )הנ״ל( יועץ הפלא ע״ד בזה העיר שכבר
 והיה עצמו לבין בינו אף המחילה שמועילה דאה״נ לדחות לכאורה יש ועוד וע״ש.
 שעדיף ודאי לכתחילה בכ״ז אולם בפרהסיה, ד״ז היה שלא משום כן לעשות רשאי
 חלק על גם תשובה ויעשה איסור במחשבת יהיה שלא ובפרט מחילה, לבקשת להגיע
 הרי ועכ״פ שליח, ע״י שיודיעו עי״ז לעשות יכל שזה אלא למקום, אדם בין שהוא
 יכול שאינו ואף לפי״ז, ראיה אין וממילא בפרהסיה כנגדו שחטא להעמיד אפשר
 בכדי אליו עצמו להמציא חסידות ממידת רשאי מ״מ מחילתו בקשת ללא למחול
 )עמודים השנה לתשובת בספר שהאריך ממה לאפוקי וכ״ז מחילתו, את שיבקש

מנ״ל. וכ״ז וע״ש, עוד ודחק עמו, להתפייס לת״ח יש מעצמו בא אם שרק קנו־קנז(

 להביא בתחילה רצה שג״ב ג( אות רנח( )סימן ח״ב חאו״ח יציב דברי בשו״ת ושו״ר
שיבקש לולי מחילה מהני דלא )הנ״ל( ביומא זירא דרבי ממעשה ראיה

 משמע לו וימחול רש״י דמלשון דחה ושוב נפשיה לממציא ליה למה דאל״כ החוטא
 כנחש ונוטר נוקם דת״ח י״ל אך לו, שימחל רק דבעינן ונראה לו, מחל לא דמקודם
 דייקא רש״י נקט ולכן למחול, לו אסור ממנו שיבקש קודם ולכן ע״א כ״ג כביומא

 אורח למידות שו״ע הנפלא הספר מדברי מתבאר ג״כ כן ואכן ע״ש וכו' יבקש אולי
 אבל לו ימחל בלבו דמ״מ דאפשר )שם( ומ״ש שם(. ובביאור ז׳ סעיף כ' )פרק מישרים

 מבלי עצמו ושומר בלבו, הדבר ששומר כלומר בלביה ליה דנקיט והיינו בפרהסיא לא
 אעפ״י הנה ע״ש וכו' הדבר ולזכור לשמור צריך וע״כ שמחל, בפרהסיה להראות
שדוקא ו׳ סימן סוף ח״ב )קצין( יהודה מחנה ספר בשם המפתח בספר כיו״ב שראיתי
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קנט תפארת לח סימן אדרת

 ע״ש לזה טעם ושהביא בלבו, מוחל אבל כבודו, על למחול לו אסור הבריות בפני
 )הנ״ל( והשו״ע הרמב״ם דברי פשט אולם טעמו, בידילראות מצוי זה ספר אין הנה

 בספר מתבאר וכן כבודו, על למחול לו אין בסתר אף בפרהסיה, הת״ח את ביזו שאם
 שהמחילה מדבריהם שיוצא ג״כ )ובפרט וע״ש. (365, 276 )עמודים ה״ג כמוך לרעך

 וממילא בסתר(, מחלו שכבר משום עינים אחיזת רק זהו והשו״ע הרמב״ם שהזכירו
 אע״פ כנגדו שחטאו זה של מחילתו מועילה שלא ראיה אין שלפי״ז לומר חזרנו

מחילה. ממנו ביקש לא שהחוטא

 זירא שרבי ואף מחול, ה״ז שמחל דמכיון המחילה, מועילה שכן מסתברא ואדרבה
לפני עצמם להמציא החמירו עצמס לבין בינם למחול יכלו לא ורבא

 להתקרב היא טובה שמרה )הנ״ל( מישרים אורח בספר וכמוש״ב כנגדם, החוטא
 בצנעה והיה בת״ח או ת״ח שאינו במי ואף ע״ש שיפייסנו כדי המצערו אל הת״ח
 שתהיה עדיף בודאי עצמו לבין בינו למחול שיכול שאף כן, לעשות טובה מידה

 לו ראוי אדרבא שכתב:... )שם( במאירי ועיין כנגדו. שחטא מזה בקשתה ע״י המחילה
 לו וימחול מחילה ממנו לבקש לו מזומן שיהא לו שחטא אותו אצל עצמו להמציא

 למחול יכול שלא בפרהסיה שביזוהו בת״ח דאיירי משוס או זהו ולפמש״נ ע״ש וכו'
 בכה״ג למחול יכולים שהם בנ״א בשאר או בצנעא שביזוהו בת״ח או עצמו, לבין בינו
 כנגדם שחטא בקשתסמזה ע״י המחילה שתהיה עדיף בודאי מ״מ עצמם, לבין בינם
 מחילה ממנו לבקש לו מזומן שיהא לו שחטא אותו אצל עצמו להמציא לו ראוי ולכן

 מונסה אברהם להרה״ג אברהם את פדה בספר לפמש״כ עוד להוסיף ויש לו, וימחל
 נקיט שהוא שציערוהו למי להראות שציערוהו לת״ח שראוי סז( )עמוד ח״ב שליט״א

 כן שאומרים כאלה שיש כמו וסולת מוחל הריני אומר שהוא ע״ז יסמכו ולא בליבא
 זה, טעם נוסף בזה״ז ועכ״פ בכיו״ב, רגילים היו הגם׳ חכמי בזמן שאף ואפשר וע״ש
 ע״ז, סליחה לבקש שצריך יודע ולא שביזוהו לב שם לא אולם שביזהו יתכן וג״כ

 אדם שצריך הראב״ן בשם יג(. ס״ק תרו )סימן החיים הכף דברי יתבארו ועפיה״א
 ומט״א, בא״ר ושכ״כ מחילה ממנו שיבקש כדי לו שחטא אותו אצל עצמו להמציא

 אף המחילה שמועילה דאעפ״י זו, חסידות מדת יש ת״ח שאינם בנ״א בשאר ושאף
 כמוך לרעך בספר כתב )וכיו״ב בקשתם ע״י תהיה שהמחילה עדיף מ״מ בקשתם ללא
ודו״ק. ע״ש( נדוננו לעצם להכנס מבלי (278 )עמוד ה״ג

 ראיה להביא כתב )שם( דבריו ובתוך נד״ד בעיקר האריך )הנ״ל( יציב דברי ובשו״ת
מאחי המחילה בקשת ללא אף כנגדו שחטאו זה של מהילתו שמועילה

 מחל שיוסף חשבו דבתחילה י״ל אך תיכף, מהילה בקשו ולא המתינו דמדוע יוסף,
 מת כי יוסף אחי ראו כאשר משא״כ שימחל, לבקשו הוצרכו ולא שלם בלב להם

בבעלי וששו״ר שלם בלב מחל שלא מזה ודנו קרבן לא אביהם שמשמת אביהם
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תפארת לח סימן אדרת קס

 )סימן בח״ה ונכפל צה( )סימן ה״ב יהושע דבר בשו״ת הרואה ואנכי וע״ש שם התוס׳
 מהירושלמי החוטא בקשת ללא אף המחילה שמועילה ראיה להביא שכתב כ(

 להם שימחל ממנו בקשו טרפון רבי את שהכו שהשומרים ה״ב( סוף )פ״ד בשבועות
 מקודם, להם מוחל הייתי שירד ומקל מקל כל על לא אם עלי יבוא ר״ס להם והשיב
 מחל שכבר לפי עכשיו מחילה ממנו לבקש צריכים היו שלא היתה שתשובתו משמע

 לומר האריז״ל בסידורי יש וכן זכה, בתפילה אומרים אנו ושכן שהכוהו, קודם להם
 ולא וכו' אותי והקניט שהכעיס מי לכל וסולח מוחל הריני המיטה שעל ק״ש בשעת
וע״ש. מחילה, בקשת בלא מחילתו דמהני אלמא בסיבתי אדם שום יענש

 הראיה את מדנפשיה להביא שכתב נד( )סימן וז״א וזמנים מועדים בספר וראיתי
מחילה בקשת ללא כנגדו שחטאו זה מחילת מהני דלא )פז.( ביומא מהגמ'

 רב שאם לדחות ושאין כן, זו מגמ׳ הכריע זצ״ל בלזר ר״י שהגאון וששמע מהחוטא
 היה שלזה איסור, במחשבת והיה יודע היה לא הטבח עצמו לבין בינו לו מוחל היה

 עצמו מכניע אם רק ע״כ אלא לעבירה, עוד מתכוין שלא משום בזה וסגי מודיעו
 למכתו, רפואה שאין שאני ת״ח שהמבזה לדחות נוכל אולי אומנם מתכפר, ומבקש

 היא מחילה לבקש שההכנעה עיקר נראה אבל סגי לו מחל אם חבירו המבזה אבל
 אר״ש וכו׳ תרו( )סימן הגר״א בביאור מובא התנחומא מדברי משמע וכן הכפרה, מגוף
 חבירי, ובין ביני היתה קטטה להם ויאמר אחת שורה ויעשה אדם בני עשרה יביא

 ומשמע עליו, ומרחם עצמו שהשפיל רואה והקב״ה עליו, קיבל ולא לרצותו והלכתי
 דאף )שם( בהערה עוד והוסיף נתכפר, לא זה ובלא עצמו שהשפיל מפני היא דהכפרה
 ולא לך חטאתי לו לומר מחוייב אפשר אם מ״מ החטא את לפרט לו שא״א במקום

 שהכפרה שמשמע תנחומא מהמדרש שהביא מה והנה וע״ש לבד מחילה בבקשת סגי
 פעלים רב בשו״ת כיו״ב כ״כ אכן נתכפר, לא זה ובלא עצמו את שהשפיל מפני היא
 שבפני נשים, עשרה בפני כן כשעשה מועיל אם הסתפק ולכן סב( סימן )רזאו״ח ה״ב

 לכתחילה אבל שמועיל נוטה הסברא שבדיעבד והסיק יותר, השפלה לו יהיה אנשים
לקמן. ועיין וע״ש אנשים עשרה בפני יעשה

 ע״ד שהקשה לשואל להשיב שכתב סה( )סימן וז״ז נדברו אז בספר ראיתי כבר אולם
הראיה את ודתה בכה״ג המחילה שמועיל שכתב סה( )סימן ח״ב נדברו באז

 אלא חסר, בתשובה תנאי שזה המחילה בקשת רק לא שביומא )הנ״ל( ביומא מהגמ׳
 ובפרט כנגדו, מתריז שעדיין כיון לו שמוחל שאומר מהני ומאי בתשובה, עצם חסר

 רעים כדרך המדברים אבל מחילה, מועיל אינו בזיונו שעל התורה לכבוד שנוגע
 תשובה משום היא המחילה שבקשת נאמר אם אפילו לו שמחל מפורש ואומר
 ולכאורה לו, מחל שכבר מחילה לבקש ממי אין הרי אבל עצמו, את להכניע שצריך
הטבח לפייס כפשוטו הוא לפייסו שהלך הגמ׳ דלשון להפך ראיה הו״ל )הנ״ל( מיומא
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קסא תפארת לח סימן אדרת

 אף בטוב עולה היה כנגדו מעיז היה לא הטבח ואם אותו לפייס צריך שרב דעתו לפי
 )הנ״ל(, ח״ב נדברו באז ובדבריו וע״ש, קודם מחילה ממנו מבקש היה לא שהטבח

 למחול יכל שלא משום כפשוטו היא והדחיה בכ״ז, להדחק א״צ שהתבאר מה ולפי
 שמועיל שאף משום א״נ מחילתו, בקשת אחר הידר ולכן בפרהסיה, שביזהו מכיון
 לפייס צריך שרב הטבח של דעתו לפי לפייסו הלך שרב שר״ל ומה עדיף, הכי מ״מ

 דרבי במעשה ברש״י מפורש ג״כ הרי בגמי, הפשוט הפשט זה שאין מלבד הנה אותו,
 מכאן גם לפמש״ג אלא מחילה, ממנו שיבקש כנגדו שחטא זה לפני שהלך )שם( זירא
הנ״ל. וככל ראיה, אין

 לדברי בקשר וזמנים המועדים בעל עם שהתקשר שאחר )שם( נדברו באז כתב עוד
ה׳ מאמר אור בכוכבי ישראל באור שהם וא״ל דבריו מוצא היכן בלזר הגר״י

 מימי ע״א כח דף במגילה הגם׳ והב״ד בשמו שכתב למה ראיה משם שאין ע״ז כתב
 בכה״ח עיין )א״ה: רלט באחרוניסבסימן ומובא חבירי, קללת מטתי על עלתה לא

 נענש שחבירו שכל )קמט:( משבת הוסיף ושם ה״ג(, עא )סימן ובקצש״ע סק״ב( )שם
 בתפילה בח״א מ״ש נוסד וע״ז ע״ש(, הקב״ה של במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על

 אין אבל הטינא. מהלב להסיר רק שזה שהבינו ואפשר מזה, העירו שלא ופלא זכה,
 לסמוך אם צ״ע למעשה אומנם כן, אינו הדברים ופשטות המחילה, בקשת במקום זה

 בפלא מזה קצת העיר כבר ואכן ע״ש ההרגל מחמת זה שאומרים כהיום ובפרט ע״ז
 שהבינו שאפשר לדחות ומ״ש וכנ״ל. )הנ״ל(, יהושוע דבר בשו״ת וכן )הנ״ל(, יועץ
 בבא״ח ממ״ש לנד״ד ראיה להביא ג״כ א״א עפי״ז הנה הטינא, מהלב להסיר רק שזה
 רבותי לומר נדרי כל קודם יכריז שהחזן שטוב שכתב ה( הלכה וילך פרשת )ש״ר

 על למעלה סניגוריא שעה אותה שיתעורר כדי מחלנו הקהל ויאמרו לזה זה תמחלו
 שוטה הבן שאם )ה״ו( שם וע״ע ע״ש בעירו הנהיג ושכן טוב מה בעתו דבר ישראל

 מוחל אנכי בפיהם שיאמרו מחילה לו יתנו הם בעיוה״ב מהוריו מחילה ביקש ולא
 אשר על לאשתו מחילה יתן הבעל וכן גמורה, מחילה שחטאלי מה כל על פלוני לבני

 דאף מד( מג ס״ק תרו )סימן החיים בכף והובא ע״ש כרצונו שלא הבית מן בזבזה
 וע״ע ביקש, שהחוטא בלי אף המחילה מועילה בדיעבד דעכ״פ מורה הדברים שפשט
 בנוסחו כיוצא וזה ע״ש ערבית תפילת קודם מחילה נוסח מה( ס״ק )שם בכה״ח כיו״ב

 מהלב להסיר רק שזה אלא בכה״ג מועיל שלא ע״ש קמר( כלל )סוף הנ״ל הח״א של
רע. תקרי אל טוב ומהיות הטינא,

 ראיה להביא )הנ״ל( וזמנים במועדים מ״ש על להעיר )שם( נדברו באז כתב עוד
שאינו נתכפר, לא זה ובלא עצמו שהשפיל מפני היא שהכפרה מהתנחומא

 להראות צריך הפחות לכל ולכן מחילתו, בקשת את קיבל לא הרי ששם ראיה
בזה דדי אפשר לו מחל אם אבל ממש, לו מחל כאילו עליו ומעלה עצמו שהשפיל
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תפארת לח סימן אדרת קסב

 ראיתי עוד ודפח״ח. ע״ש והנה( בד׳ה קנו )עמוד השנה לתשובת בספר וכ״כ ע״ש. וכו׳
 נדברו באז וע״ע וע״ש בטוטו״ד בזה אמרים שהוסיף סח( )סימן ח״ה נדברו באז אליו
 כנגדו חטא כאשר החטא את לפרט שיש דאף עוד ונראה ע״ש מא( סימן )סוף חי״א

 וכמו החטא, פירט לא הרי מחילתו בקשת ללא לו שמוחל כאן וא״כ מפייסו, כאשר
 כיעו״ש ע״ז השיב לא )שם( נדברו ובאז )ה״ל( ח״ח נדברו באז השואל כן שהקשה

 בזה מתבייש שאם סק״ו( )שם החיים ובכף סק״ג( תרו )סימן במ״ב מבואר הרי אולם
 שחבירו אעפ״י דמהני לו מוחל עצמו הוא כאשר דה״ה י״ל וא״כ ע״ש, אותו יפרוט לא

 לפרט שצריך דמה י״ל ע״ז, לפקפק נפשך ואם מחילתו, את ביקש לא כנגדו שחטא
 חבירו לו יפרט אם מ״מ שמחל אומר הוא בסתם שאף שיתכן משום זהו החטא את
 הוא כאשר אולם מחילה, ומבקש בא כאשר כ״ז אולם ימחל, לא כנגדו חטא אשר את

 כנדפס וכו/ ברצון בין באונס בין צד, כל על מחילתו היטב הדק ומפרט מוחל מעצמו
 מחילתו ומפרש מוחל הוא מה על שיודע כמי הו״ל שלם בלב כן ועושה בסידורים

 ג״ב ותשובה ז(, סעיף רלב )סימן בוזו״מ כיו״ב שמצינו וכמו מחילתו מהני ושפיר
ודו״ק. פ״ה( עמוד תשס״ג, חשון )תשרי וישראל אהרון בית בקובץ למ״ש מכ״ז

 )סימן משה המטה שאף תרה( )סימן תשובות פסקי בספר מ״ש ג״כ נדחה ועפי״ז
שכתב למה שכוונתו וכנראה לעיכובא, היא המחילה שבקשת ס״ל תתמח(

 בקובץ כמוש״כ ג״כ ודלא שם. מעויין )הנ״ל( תנחומא המדרש בדברי כיוצא שם
 ע״ז, כתבו )הנ״ל(, ח״ז נדברו האז שהב״ד שלאחר (304 )עמוד ח״ר לאדם האדם תורת

 בצלם שפגע מה על לכפר עצמה מצד מוכרחת באמת הפיוס פעולת שלפמש״נ
 של מחילתו שמועילה א״כ ומנ״ל ע״ש הנפגע של מחילתו מועילה לא שע״ז אלוקים
 שום מבלי המצודקים דברים ודוחים ובאים הפוגע, של מהילתו בקשת אחר הנפגע
 שמועילה שכתב קסה( )סימן ח״ט ישראל האבן דעת נראית וכן מוצק, יסוד או ראיה

 של במחיצתו אותו מכניסין שאין ע״י שנענש מי יהיה שלא חבירו של מחילתו
ע״ש. הקב״ה

 מקומות בכמה בנד׳ד שדיבר זצ״ל כהן להגר׳י התשובה ספר הנפלא בספר וראיתי
את הביא ריר( )עמוד בח״א ראשונה יצא וזה דבריו, סדר לפי בזה ונבוא

 לחוטאים עצמם ממציאים היו שהאמוראים )הנ״ל( ביומא מהש״ס בלזר הגר״י ראיית
 נמחל אינו לו נותן שהוא אעפ״י )צב.( ב״ק המשנה מלשון כן מוכח ושבאמת כנגדם

 הראיה את לדחות שיש מה התבאר וכבר ע״ש, שיתרצה עד אמר ולא שירצהו עד לו
 מהמשנה לדייק שהוסיף ומה וכנ״ל, הש״ס, דברי רק הביא בלזר והגר״י )הנ״ל( מיומא
 מרצים כאשר מתבצעת גמורה ומחילה בהוה, המשנה שדיברה י״ל והרי )הנ״ל( בב״ק

 המהרש״א עפ״ד כתב ד( )אות הנ״ל יציב דברי ובשו״ת כנגדו, שחטאו זה את
שיעקור עד זה באופן שיהיה במחילה שיעור שהוא )שם( המאירי בשם והשטמ״ק
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קסג תפארת לט סימן אדרת

 וע״ע וע״ש, בעדו מתפלל שיהיה עד כ״כ טוב בלב וימחל שבלב טינא אבינו אברהם
 נראה שמ״מ ע״ז כתב שבכאן שהב״ד שאחר קמט( )עמוד ח״א לעיל התשובה בספר

 לו, נמחל שכבר מכיון הכפרה את מעכב זה אין מחילה ביקש לא אם שאף לו
 משמע ושכן למקום, אדם שבן בעבירות כיו״ב יט( אות א )שער בשע״ת וכמוש״כ

 ע״ש ליה מפייס דלא אע״ג לי מצער מאן לכל שרי דהוי )הנ״ל( במגילה דאיתא מהא
 מיומא הראיה את לדחות שאפשר רכג( )עמוד ח״א לקמן התשובה בספר כתב עוד

 שיבקש עד למחול לו אסור ולת״וז בפרהסיה, אותם שביזו היה שהעובדא )הנ״ל(
 היא הכפרה שעיקר משום מועיל לא שזה בלזר הגר״י דברי עצם אולם וכו׳, מחילה

 שכיוונו לראות ושמחנו ע״ש וכו' התנחומא מדברי כן מבואר וכו׳ וההשפלה ההכנעה
 ובספר נדברו באז בטוטו״ד דחו כבר מהתנחומא ומ״ש לעיל, וכמבואר זאת, לדחיתו

ריד־רטו( )עמודים ח״ב התשובה בספר עוד וראיתי וכנ״ל. )הנ״ל(, השנה לתשובת
 המחילה בקשת ללא אף חבירו מחילת שמועילה הלבבות מהחובת מתחילה "־־שדייק

וע״ש. הנ״ל לדבריו וציין

 אם מ״מ לפייסו, לו יש חבירו כלפי שחטא שמי שאף האמור מכל נראה ע״כ ואשר
יודע כאשר דוקא שזה אלא מחילתו, מועילה פייסו, שלא אף לו, מחל חבירו

 משום הן וסולח, מוחל הריני שאומר ע״ז לסמוך קשה אולם שלם, בלב לו שמחל
 שהוא שיתכן משום והן אומר, מה יודע שלא ויש שוים, ולבו פיו אין הרוב שעל
 לו יש בכה״ג שאף אומרים שיש ג״כ ובפרט עליו, מקפיד שהוא מכיון ע״ז מדלג

יותר. למעלה זהו שעכ״פ אומרים ויש לפייסו,

לט סימן
 "יעלה לומר ושכח כהיתר סוכות של טוב יום כליל כביתו שאכל מי

 לומד ששכחת אשת וכן לכו״ע, לברך חוזר האם המזון בכרכת ויבוא"
לכו״ע, לברך חוזרת האם המזון בכרכח סוכות של כיו״ט ויבוא" "יעלה

כסוכה. שאכלה הגם

 והרב וז״ל: שכתב א( אות ה״ו קפח )סימן לאלפים חסד בספר המגיה להרב ראיתי
לומר שכח )אם ביו״ט לחזור דאין כתב א׳ סימן ברכות בהלכות ידבר משה

 ראשון מליל חוץ להקל, ברכות וספק דרבוותא פלוגתא דהוי משום ויבוא(, יעלה
אכל שלא מי ולדעתו וכו/ דאורייתא המזון דברכת ואף דסוכות, ראשון וליל דפסח
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תתשיט ירושלים — ר״ע הלק —אוצרות

 שיפייסנו עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות
יצ״ו. ברק בני התש״ט, באלול ב׳ בס״ד תס״ד( )סימן

לו, מחל שחבירו שיודע הגם בפיוס, דין זהו נאמר האם שיפייסנו, עד פירוש מה
המחילה, זהו — הפיוס תכלית — דלמא או לפייסו, חייב עצמו מצד הוא

לפייסו. צריך אין לו, שמחל לו, נודע ואם
)רש״י: טבחא" ההוא בהדי מילתא ליה הוה ר,ב ע״א( פ״ז )דף יומא במסכת

איזיל איהו, אמר דכפורי, יומיה במעלי לקמיד, אתא לא לו( חטא הטבה
 ליה אמר ? מר אזיל קא להיכא :ליה אמר ד,ונא, רב ביד. פגע ליה, לפיוסי אנא

 וקם אזל נפשא, למיקטל רביד.( )רש״י: אבא אזיל אמרג לפלניא. לפיוסי
זיל, את, אבא ליה: אמר וחזייה, עיניה דלי רישיא, פלי וקא יתיב הוה עילוייה,

עצמות משבר רישא, תבר )רש״י: רישא פלי דקא בהדי בהדך. מילתא לי ליו!
וקטליה.. בגרגרתו( )רש״י: בקועיה ומחייה גרמא אישתמיט בהמה( של ראש

חטא שהוא מדה. כנגד מדר. בגרגרתו\דזהו הטבח מדוע^הרג הרש״ש: מסביר
 •וחטא וזלזלהו בשמיה, אבא שקראו עתה וגם דברים בחמו־ם רב נגד

מהגרון. היוצא בקול
 רב לפייסו, ללכת רב צריך היד. מדוע כן אם לרב, חטא הטבח הרי קשה אולם

שרב מה מספיק שלא מפה, רואים כן אם לו, למחול במקומו יכול היה
לטבח. עצמו את המציא רב ולכן רב, את לפייס גם צריך הטבח אלא לו, מוהל היה

לפייסו רב צריך היה לא בכלל כן אם לרב, חטא הטבח הרי הלשון, קשה אולם
 הסבר לפי זאת, להבין נוכל אולם רב, את לפייס צריך היוז הטבח אלא —
רב, נגד חטא שהוא הטבח, נענש כן ועל כן, אמר הטבח דעת שלפי הטהרש״א,

ברב שזלזל גם לפייסיה, אצלו לילד בכבודו זלזל רב אבל לרב, לפייסיה לו והיה
אבא. בשמו לקראו

 לומר פניו העיז הטבת איר להקשות מוסיף הכפורים" יום ה״תוספות אולם
יראה ולכן לטבח, שחטא הוא שרב דמשמע בהדך, מילתא לי לית זיל לרב,

 כיון ורב לטבח, זלזל רב גם מריבה, בשעת מ״מ לרב, חטא דד,טבח הוא דהאמח
סובר דד,טבח ודאי אמר מחילה, ממנו לשאול יוהכ״ם בערב הטבח אתי דלא דחזא

לפייסו, לטבח ללכת רב הסכים ולכן לי, חטא שהוא ממה יותר לו חטאתי אני כי —
לרב, חטא דד,טבח הוא האמת כי יען גברא, למיקטל אבא אזיל אמר: הונא ורב

 לי לית זיל :א״ל והטבח לפייסו, ואזל החוטא, הוא שמא עצמו על חשש רב אמנם
 פשפש שלא ולפי לו, חטא דרב המשובש, ודעתו במרדו, עומד דעדיין בהדך, מילתא

מספיקה שלא ראיה אין זד. הסבר לפי ומת. נענש החוטא הוא אם לראות במעשיו
מחילה.

 ליה הוה כי זירא ר׳ ע״א( פ״ז )דף יומא מסכת זירא, מר׳ ראיה יש אולם
פעמים ומשלש ושונה עובר )רש״י: ותני, חליף הוה איניש בהדי מילתא

 אולי לו, שחטא מי לפגי לנפשיה, וממציא )רש״י: ליה וממציא לקמיה רבות(
ר׳ מדוע קשה מדעתיה. ליה וניפוק דניתי היכי כי לו( וימחול מחילה ממנו יבקש
 מוכח מכאן אלא — לו למחול היה יכול הרי — עצמו להמציא צריך היה זירא
פעמים ומשלש ושונה עובר היד, ולכן פיוס, גם צריך אלא מהילה, מספיק שלא

לו. וימחול מחילה, ממנו יבקש אולי רבות,
בחרא אור", "כוכבי בספרו מפטרבורג בלאזער יצחק ר׳ הגאון הרב אולם

 להם שחטאו מי אם כי זירא, ור׳ רב שעשו מה וכותב, מחתינהו, מהתא
לא
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ירושלים - ר״ע חלק -אוצרות תחשב

 עצמם אח ממציאים הם היו מחילה, מהם ולבקש אותם לפייס אצלם באו ל£
 מקום אל קרובים יהיו כאשר כי למען כנגדם, שחטאו להחוטאים ומתקרבים

 אל החוטא יחץ אפשר לטרוח, יצטרך ולא אותם יראה החוטא כאשר אולי החוטא,
 וכר. הזאת, החסידות דרכי נורא ומה גדול מה טחילה, מהם לבקש ■"לבו י

לבקש צריך החוטא אלא — ימחלו זירא ור׳ שרב מה מספיק שלא אנו רואים
סליחה.

 העולב מדוע — במחילה, נסתפק לא מדוע הדברים, שורש את להבין צריכים אנו
העלוב. את לפייס צריך

 מוהר״ן כתב תר״ו, בסימן חדש" ה״פרי מביאו חביב, מוהר״ן כותב מזה ויותר
— בדברים והקניטו לאיש איש יחטא כי זה, בזמנינו שנוהגין שמה חביב,

 מעצמו ילך שהעולב אלא בטעות, מנהג הוי השלום, לתווך ביניהם אמצעי נכנס
כותב, חדש הפרי אולם הירושלמי, מן כן ודקדק סרהתי, לו ויאמר העלוב, לפני ־־

 עבר אם בכך מה מתפייס העלוב אם לפייסו, הולך סוף דסוף דכיוז כן, נ״ל ואין
 וכן עיקר, וכן מוכרחים דבריו שאין כתב מראה" "יפה בספר וגם בתוכם, זה

מ״ט, סימן בבא־קמא פ״ח שלמה" של "הים את תר״ו בסימן החיים" ה״כף מביא
 מחילה. ממנו שיבקש כדי לו, שחטא אותו אצל עצמו להמציא אדם צריד
אדם וישים :וז״ל הכפירים", ״יום סרק בסוף ברא״ש מוצאים אנו לזה ההסבר

 כדאמרינן איבה, לו שגוטר אדם כל לסיים הכפירים יום ערב לבו אל
 גביה אזל בהדיה, מילתא חניגא לרבי ליה דהוה רב גבי פ״ז:( )דף יומא במסכת
 מילתא ליה הוה רב התם, גמי ואמרינן איסיים, ולא דכפורי, יומא מעלי תריסר
 יומא מעלי מטא כי אתא, ולא דשתא, ירחי תריסר ליה נטר טבחא, ההוא בהדיה

 עם שלם ישראל כל לג שיהא כדי מדעתיה, ליה ואפיק אנא איזיל אמר דכפורי,
שלום שימת השרת מלאכי "מה ע״ש( )פמ״ו אליעזר דרבי בפרקי כדאיתא הכירו,

כן. הכפורים ביום ישראל אף ביניהם
 להשלים, פירושו — לפייס שהפעל ומנין שלום, לעשות גאו ורב זירא ר׳ כן אם

דא״ל טבחא ההוא ע״א( צ״ה )דף ברש״י בפרוש חולין במסכת מצאתי
 וכו׳. אתמול דעבדי פטם של משור לך ספיי לא מי מינאי, פייסת הוות אי לחבריה
א״ב לזה( זה היו שונאים עמי, שלם היית אס מינאי, פייסת הוות אי )רש״י

 מהטבח האיבה את להוציא הלך רב גם שלום, פירושו פייסת, אנו רואים
מדעתיה. ליד, דאפיק זהו הרא״ש גירסת ולפי נגדו,

 משלימים וכד לפייס, צריד השני הצד גם אלא אהד, מצד מהילה מספיקה לא א׳ב
 )בדף יצחק הליקוטי מביאו הגדול"' "מראה הרב על לי קשה רק הצדדים. שגי
 "מראה הרב בשם הכפורים( יום )מערכת חמד בשדי הובא ח״ל. ע״א( מ״ג

 )דף יומא . בסוף ששגינו במה וכר. ואשר בד״ה לתשובה, ו בדרוש ה״א הגדול'
 את שירצה עד מכפר, ,כפוריםד יום אין להכירו אדם שבין עבירות ע״ב( פ״ה

 השמיטה, בשנת אבל שנים, בשאר היינו חבירו, ריצוי דבעינן דהא ונראה הכירו,
טוב ימנע לא ה׳ גם חבירו, חובות ומשמט כתקונה, השמיטה מצוות שמקיים ניוון

 עיי״ש. מדה, ®נגד מדה ריצוי כלא להכירו אדם שביו העבירות נם לו ומכפר

מקום מכל לזה, שם מפורשת סתירה מצאתי לא כי ואם ה״שדי־חמד" ומוסיף
 הדין הוא זמן דבכל נראה אלא בזה, לחלק מסכמת העניה דעתי אין

עכ״ל. להכירו אדם שבין בעבירות חבירו ריצוי בלא מכפר הכפורים יום דאין
אי״ה( יבוא )המשך

ברק בני הרמן צבי פינחס הרב
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תתקם

 פטירתו בשעת *<. אותך מקבל ואיני משלי גופך עפר אין מקום שבאותו הארץ תאמר לא
 «. המות מדין והצילוני בואו מכם בבקשה להם ואומר בניו ובני לבניו מכנים הוא אדם של

 היה כך בשביל «. בארץ ששקעה האש מאותה עליו שיעבור עד העולם מן נפטר אדם ואין
 שיצטרך עד העולם מן נפטר אינו בחמתו מעותיו המפזר ". פטירתו בשעת ר״י בוכה

 והלך ונפטר חייו ונתקצרו חבירו של במשנתו צרה עינו שהיה באחד מעשה «. לבריות
 חבירו את הבתה וכל בקלון ממנו שנפטר סוף ממון לשום חבירו את המכבד כל «.לו

 בשעת אצלו, באים אורחין שהיו בשב״א מעשה י.7 בכבוד ממנו שנפטר סוף מצוה לשום
 ממני גדול שרבו ובין מרבו גדול שהוא בין מרבו הנפטר י.8 אותם מלקה היה פטירתן

 הנפטר, מן גדול הפוטר אומר הוי י הנפטר או הפוטר גדול מי י.9 פטור הריני לו אומר
 פוטר יעקב הרי השחר עלה כי שלחיי לו אומר המלאך המלאך מן אבינו יעקב היה גדול

 צדקך לפניך והלך שנאמר פטירתו בשעת לעושיה מלווה שהיא צדקה גדולה .50למלאך
 מלאכי באו הקב״ה עם מדבר אברהם היה *». משה של פטירתו על אלא נאמר לא זה פסוק

 מבית מתפטרים שהתינוקות בשעה .52תחלה השכינה מן נפטר א״ל עמו לדבר השרת
 יום הוא אדם של פטירתו בשעת ".3 לחמך בשמחה אכול לך להם אומרת קול בת רבן

 .5< השכינה את שרואה עד העולם מן אדם נפטר ולא הגוף מן מתפרדת שהנשמה הגדול הדין
 אתחזי דלא בגין בארונא לון אעלין הוו עלמא מהאי מפטרי הוו כד קדישין הסידין נון אי

מיתה. ע׳ ע״ע ».5 ברית להאי דנטיר מאן אלא בארונא למיעל

דבור. ע׳ פטפוט.

 היו ודם בשר מלך לפני אילו ■. ז כעסו בשעת לאדם לו מרצין שאין מנין)רצוי(.| פיוס
 אותי שמוליכין ועכשיו בופה הייתי כן ע״פ אף בדברים לפייסו יכול ואני אותי, מוליכין

 חבירו את לחושד מכאן =. בדברים לפייסו יכול ואיני הקב״ה המלכים מלכי מלך לפני
 למאן פייסת אתה 3בדברים שאפייסך עד לי המתן .3לפייסו שצריך בו שאין בדבר

 ליה הוה דריב״ח כריה רבא .5פיוסך יקבל מתחמי ולא רחמי דין חמי ולא דמתחמי
 יחכמנו. השמים ומעוף .0ואפייסיה איזיל אמר דכיפורי יומי מעלי מטא כי לר״י מילתא

 ". שנטמא החלב ועל הבשר ועל הדם על מרצה הציץ .7 בועל ואה״ב שמפייס תרנגול זה
 לחבירו אדם שבין עבירות .3° ומפייס ליה דמפייסו °. ומפייס מיסרן אמר צעדיה !ליליא

ספק חבירו את מקניט ודם בשר מדת ". חבירו את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין
 אין ספק בדברים מתפייס ספק הימנו מתפייס תאמר ואם מתפייס אין ספק הימנו מתפייס
ליה הוי רב .32בדברים ממנו מתפייס בסתר עבירה עובר אדם הקב״ה אבל מתפייס
אנא איזיל איהו אמר דכיפורי יומא במעלי לקמיה אתא לא טבחא ההוא בהדי מילתא

רשותא למעבד בעי ;פעמים מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחברו מטו המבקש כל י.3 לפיוסיה
 שורה יעשה קומיהון, ליה ומפייס גש בני מייתי חבריה, על דחטא ההן .31איפיים ולא
עצמו את אדם מפייס אף .” קיבריה על מפייסתיה צריך מית חטאתי, ויאמר אנשים של
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תתקפא פיוס

 את ופייס לך מחול עלבוני וא״ל המלך את לפייס בא פרעו ולא זמן הגיע *.8בליטרא
 להוי". מפייס דבעי אימת כל מאתיה דבני *.8וקרי דאתי עד ליה ומפייסינן *.7הכירך

 היה ריב״ט 3* דיניה לבעל פייסיר. אזל לסוף .2° למאריה לרצויי מרבנן האי ידע כמה
 נתינים .22פייסיה? פיוסי ודילמא נשמע, קולו יהיה הרוג אותו של קברו על משתטח

 אידי כבן לפייס יודעין אתם אי מה מפני .23 פייסינהו ולא מיפייס ? ונפייסינהו ניקרינהו
 .25 בסילוא לכו מחינא להו מפייסיתו לא אי א״ל אשגחו לא פייסינהו זילו א״ל .2*• 1 חברינו

 גדול עשיר דר״ט משום .28 י נדרת מי שעה באותה שיפייסוך אדם בני ׳י היו אילו א״ל
 ל׳ עד לה פייסנא לא אי .281 דאיפייסת עלך אתא ומאן ־.7 בדמים לפייסו ליה והוד. הוה

 )של דמיה נייח קא דלא שנין כמה והא .28איפייסא ולא פייסה אזל גיטא לייהוי יומין
 עד לו נמחל אין לו נותן שהוא אע״פ .30ליה מפייסינא אנא )נבוזראדן( א״ל זכריה(
 בו׳ מתברך לעני פרוטה הנותן כל .’* י אכזרי שהוא לו מחל לא שאם ומנין ממנו, שיבקש
 של מטתו אחר שיצא בדוד מציגו שכן .32 ברכות בי״א מתברך בדברים והמפייסו ברכות
 .3< נתפייסו כולם מיתה ובשעת .33 ונתפייסו העם את לפייס אלא הדבר היה לא א״ל אבנר

 חברך את תרצה אל .38 כולו העולם כל את ומפיס שסר יוסף שם על .35 דעתו להפיס כדי
 פייסיה למבוריה פייסיר, לשמעיד. א״ל שמואל .38 לרשב״ג פייסוהו זילו .°7 כעסו בשעת

 של משור לך ספיי לא מי מינאי פייסת הוות אי לחבריה דא״ל טבחא ההוא .30ואיקפד
 32 פייסא רבנן עבדו 3* ? פיוס מקבלת אשר. ואין פיוס מקבל האיש מה ומפני 3° ? פטם

 ועל הבהמה על כעס ארי 3* לפיוס הגשה 33 לפייסה רנב״י אזל דאיקוט גלותא דריש דביתהו
 את יוסף פייס שלא כשם «. נפשיה על יפייס וחד חד כל ? יתיר. ומפייס אזיל מאן אמרין התיה
 מקבל שהוא מי כל 38 בכיה מתוך אלא ישראל את גואל אינו הקב״ה כך בבכיה אלא אחיו
 אמר 37 מבפנים בוער הוא עדיין מתפייס והוא ומפייסו הולך שאתה אעפ״י הרע לשון
 גבר 38 האומות כל לעיני הודיע אלא לישראל שמחלת מפויים הריני העולם רכון משה
 3י< כיומא זמנין הרין יתה מפייס והוה ביש לישן אמרה צמידה והות ׳בישא כלה ליה דהות

 מרצה היה לשעבר .50דבר שהשיבו מוצא את ואין לקרח משד. פייס האלו הדברים כל
 3* לירצות ולא לרצות לא ועכשיו ושוב, ביה קרי המחנה אל ושב אומר ואת כועס משד. לאחרים

 להודיע .53 פיוס בה שאין ממדה פיוס בה שיש במדד. לילך מוטב .52 מתרצה סופו דכעים מאן
 *■°. לו נשמעין והיו והרבבות האלפים אותם לכל ומפייס עומד היד. היאך שלמה של חכמתו

 )55מהקרבנות יותר מרצים שהיסורים ועוד מרצים יסורים כך מרצים שקרבנות כשם
 את לו ולהחזיר לפייסו יכול הוא החי את שהגוזל הודים מגזילת המתים נזילת מרובה
 המשיח למלך הקב״ה מושיב לבא לעתיד .58לפייסו יכול אינו המת את הגוזל הנזילה
 ? משמאל ואני לימין יושב בני בן ואומר מתכרכמות אברהם ופני לשמאלו ואברהם בימינו

 לפייסא פיוסין במלי הוה לא אי אתתיה לגבי למיתי לבעל יאות לא .” מפייסו והקב״ה
 * * * * * * *10 כפרה. ע׳ ע״ע .5° דפיוסא מלין בתוספת בשבת לאתתיה לפייסא נש בר צריך «».לה
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אברהם אור הו

 אדם שבין עבירות על אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה אין ט
 אבל בהן. וכיוצא אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל מי כגון למקום

 גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות
וירצהו. לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא

 דאמנם מילתא בגילוי רק סגי שפיר דבזה אלא וידוי, המחייבת התשובה מצות בכלל דאינו
 מכאן לעדות דהוכשר הוא לבד ובזה התורה, ומצות כדת מתנהג הוא והרי מעתה, בו חזר

ולהבא.
 נאמר דלא התם דמבואר לעיל, שהבאנו תנחומא מדרש בההיא לפי״ז לומר נראה וכן

 ענין האי לגביהן נאמר דלא דהיינו בזה, ביאורו יהיה כמו״ב הרי נח, בני לגבי תשובה דין
 וכדחזינן ולהבא, מכאן תשובה בהם דמהני והא ווידוי, התשובה בכה שיש העבר על דכפרה
 אלא התשובה, דין בכלל זה אין ולהבא מכאן דלגבי משום היינו דנינוה, מעשה מההיא

 וירא ב׳( )יונה בקרא שם וכדכתיב לטובה, ומעשיהם דרכם ששינו במה הסברא מצד רק
 הטובה בדרך ללכת דחייבין זה דבר ואשר וגו׳, הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם את אלקים

 מצות בז׳ חיובם מצד בזה דנתחייבו אלא התשובה, במצות יסודו אין בו, שנצטוו בדברים
 ודין מצות נזכה זה אין אמנם מקום, בכל תשובה נקרא זה דגם ואף נח, בני בהם שנצטוו

וכמש״ג. התשובה
 דבריו בין שם שכתב וידוי, באות ז״ל בחיי לרבינו הקמח כד בספר ראיתי דשוב אלא

 אדם שחטא כיון ודרז״ל לפניך, חטאתי להקב״ה ויאמר שיתודה הוא הוידוי וענין וז״ל,
 בלעם ויאמר ר״ב( )במדבר שנאמר בו, ליגע רשאי מלאך אין שוב חטאתי, ואמר והתוודה

 לומר צריך ואין וכו׳, בדרך לקראתי נצב אתה כי ידעתי לא כי חטאתי ה׳ מלאך אל
 ממלכי גדול מלך בזק אדני שמצינו מה והוא מכפר, הוידוי העולם באומות שאפילו בישראל,

 כאשר וגו׳, בזק אדני ויאמר וכו׳, לו נתכפר השם, את והזכיר שהתודה כיון וכו׳, כנען
 בירושלים, מיתתו שהזכיר ענין מה שם, וימת ירושלים ויביאוהו אלקים, לי שלם כן עשיתי

 שקבל אחר כפרה מיתתו היתד. בוידויו, יתברך השם את והזכיר שהתודה שכיון ללמדך אלא
 התשובה מועיל דשפיר מדבריו מבואר דנראה הרי יעו״ש. עכ״ל מדה כנגד במדד, דינו

 ועדיין בדבריו, לזה זה דימה דהרי ישראל, על דמכפר בדוגמא והיינו נח, בני על אף לכפר
כ״ח. בהערה לקמן עוד בזה מש״ב ויעויין יותר, להאריך ואכ״מ בזה, יל״ע

ט הלכד,

 גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל בגון להכירו אדם שכין עכירות אכל טו(
 לעיין יש וירצהו. לו חייב שהוא מה להכירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו כהן, וכיוצא
והיינו כולן, העבירות ככל הוא הרי דביסודו נימא מי לחבירו, אדם שבין דחטא זה בענין



קז תשובה שני פרק הלכות

 שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ
 עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא אפילו לו.

 אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול הבירו רצה לא לו. שימחול
 ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה לא ממנו. ומבקשין בו ופוגעין מריעיו

 הולך רבו היה ואם החוטא. הוא מחל שלא וזה לו והולך מניחו רצה לא
:לו שימחול עד פעמים אלף אפילו ובא

 לכעוס וקשה לרצות נוח יהא אלא יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור י
 ואפילו חפיצה. ובנפש שלם בלב מוחל למחול החוטא ממנו שמבקש ובשעה

 ולבם ישראל זרע של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא הרבה לו וחטא לו הצר
 וכן נצח. שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי כוכבים העובדי אבל הנכון

 מבני לא והגבעונים נתפייסו ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר הוא
:המה ישראל

 אדם בני עשרה מביא מחילה שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא יא
 שכך זה ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר קברו על ומעמידן

 לו יודע היה לא ליורשים. יחזירו ממון לו חייב היה ואם לו. עשיתי וכך
:ויתודה דין בבית יניחנו יורשין

 לגזול שלא הזהירה כמו״ב הרי וכדומה, אסורות מאכלות על התורה שציותה דכמו
 התנאי בזה דנאמר ורק למקום, האדם שבין האיסורים ככל בעצם הר״ז וממילא וכדומה,
 החטא, לו שיתכפר טרם מחילתו ולבקש חבירו את לרצות דצריד הזה, החטא למחילת

 כמו״כ הרי הקב״ה, כלפי חטא שיש דכמו והיינו חדש, חטא סוג בזה דנתחדש דנימא או
 בדוגמא הר״ז ע״ז, וסליחתו מחילתו לבקש דצריך הא וממילא לאדם, האדם שיחטא שייך
 הרי לחבירו כשחטא כאן ה״ה וא״כ לו, כשחטא מהקב״ה ומחילה סליחה לבקש שצריך למה
 ולדעת לעיין דצריך ודאי הרי השני, הזה כצד נימא דאי ורק המחילה. ממנו לבקש צריך
 להקב״ה לחוטא בדוגמא לאדם חטא ענין דנתחדש והיינו זה, דבר לחידוש המקור מהו
נ״י. צוובנר חיים הר״ר ידידי עוררני ולזה

 דומה אינו וז״ל, ה״ט ומזיק חובל מהל׳ בפ״ה הרמב״ם ממש״כ בזה לעיין יש עוד
 לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו ממון שהמזיק ממונו, למזיק בגופו חבירו מזיק

 ואפילו לו, מתכפר אין הדברים חמשת לו שנתן אע״ס בחבירו, חבל אבל לו, נתכפר
 לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו מתכפר אינו גביות אילי כל הקריב
למש״ב סותרין הם שם הרמב״ם דברי דהרי בזה, הקשה שכבר בלח׳׳מ ויעו״ש עכ״ל.



אברהם אור קח

 שהשיב אע״ם ויפסייסנו, הנגזל את ירצה אם אלא לו מתכפר אינו חבירו את דהגוזל כאן,
 ולבקש לפייסו גם דצריך אלא בלבד, הממון בהחזרת מספיק דאינו הרי הגזילה, את לו

 דהחובל שם, ממש״כ קשה וכמו״כ אנפי. בכמה בזה לחלק שרצה מה ויעו״ש מחילה, ממנו
 משמע, ודאי הרי פשוטו דלפי לו, וימחול הנחבל מן שיבקש עד לו מתכפר אין לחבירו

 פעמים ג׳ ממנו יבקש אם סגי דשפיר כתב וכאן לו, יתכפר לא לעולם הרי לו מחל לא דאם
 שיעור לו דאין דכתב הוא לרבו שחטא מי לגבי ודוקא צריך, לא דתו ומשמע אדם, בני ובג׳
זה. בכל ביאור וצריו לו, שימחול עד

 שהחזיר אע״פ דבריו, בהמשך במש״ב והיינו כאן, הרמב״ם בלשון לדייק נראה וכן
 בתחלת כן כתב כבר והרי לו, שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו

 מה לשם וא״כ וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו כאן, דבריו
 צריך זאת בכל הרי ששלם דאע״ם דקמ״ל הוא רבותא ואיזה שוב, זה דבר וכופל חוזר

כאן. כתב שכבר מה ממש והר״ז לרצותו,
 ה״א בפ״א כאן הרמב״ם מש״כ על העיר שכמו״כ הכפורים יום תוספות בספר ויעויין

 מתכפר אינו לו, חייב שהוא מה לו ששילם אע״פ ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן וז״ל,
 דמאי צ״ע והרי עכ״ל, האדם חטאות מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה עד

 משאר גרע וכי לחבירו, אדם שבין חטא על אף להתודות דצריך בזה הרמב״ם קמ״ל
 דע״כ זו, קושיא מכח להוכיח שרצה מי וראיתי עליהם. להתודות שצריך שבתורה העבירות

 סי׳ באו״ח הב״ח וכמוש״כ ממש, לחבירו וידוי חיוב כאן דיש לומר, הוא הרמב״ם כוונת
 כוונת דהיינו לומר, הנ״ל רצה ולפי״ז יעו״ש. לחבירו החטא ופירוט וידוי חיוב דיש חר״ו,

 צב.( )דף החובל סוף בב״ק משנה כו׳, החובל וכן וז״ל, הזה הרמנ״ם על במש״ב הכס״ט
 מכל רביגו לה דמפיק מאי ומ״מ מחילה, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו שנותן אע״פ

 ההיא דהא ביאור, צריכין בזה הכם״מ דברי והרי עכ״ל. לה מייתי היכא צ״ע האדם, חטאות
 וא״כ לחבירו, לעשות שחייב מה הוא זה שדבר מחילה, בבקשת איירי הרי בב״ק משנה

 הרמב״ם, דכוונת לכס׳׳מ דס״ל ע״כ אלא התם. הרמב״ם בה דאיירי הוידוי לדין נוגע זה מה
 שיתודה, עד לו מתכפר דאינו שם במש״ב כוונתו וזהו לחבירו, וידוי ענין כמו״ב דיש הוא,

לחבירו. וידוי חובת דהיינו
 הרמב״ם הביא ההלכה בריש שם דהרי הרמב״ם, בכוונת כן לבאר דוחק דנראה אלא

 אחת על אדם עבר אם תעשה לא בין עשה בין שבתורה מצות כל וז״ל, הוידוי חובת כל
 החובל וכן וכו׳ חטאות בעלי וכו׳, שנא׳ הוא ברוך האל לפני להתודות חייב וכו׳, מהן

 איך א״כ להקב״ה, לעשות. אדם שחייב בוידוי כאן. דאיירי בדבריו מבואר הרי וכו׳. בחבירו
 להתודות הוא דהחיוב והיינו בזה הכוונה נשתנה הרי בחבירו, חובל לענין דכאן נאמר

 החיוב הוי דכאן כלל בזה הרמב״ם לנו רמז ולא אחד, בהמשך כאן נכתב הכל והרי לחבירו,
פשוט. נראה וזה לחבירו, וידוי

חובל בהל׳ למש״ב כאן מש״כ ביו חילוק עוד נראה כאן הרמב״ם בלשון וכשנדייק



קט תשובה שני פרק הלכות

 שימחול עד לעולם לו נמחל אינו לחבירו דבחטא כלל הזכיר לא דכאן ההלכה דבכל ומזיק,
 לו להחזיר שחייב וכן לו, שימחול מחבירו שיבקש עד לו נמחל דאינו רק אלא חבירו, לו

 וכדומה, עבורו שיבקשו אדם בגי להביא וכן לו, שימחול עד בו ולפגוע ולרצותו הממון
 פשוטו ולפי צריך, אינו מזה ויותר פעמים, ובג׳ אדם בני ג׳ דהיינו שיעור, נתן בזה וגם
 אם ואף לו, נמחל שפיר הרי בזה, לעשות שחייב מה כל שעשה דלאחר משמע, ודאי הרי

 מתכפר דאינו בלשונו, מפורש כתב ומזיק חובל בהל׳ משא״כ לו. מחל לא חבירו למעשה
 לו, מחל לא דאם דמשמע הרי לו, וימחול הנחבל מן שיבקש עד לעולם לו נמחל ולא לו

ביאור. צריך והדבר לעולם, עון וכפרת מחילה בזה אין הרי

 אדם שבין בחטא דאיכא הוא דברים ב׳ דבאמת זה, בכל לומר נראה ממילא ואשר
 גזילה על האזהרה שונה אינו דהרי להקב״ה, חטא בזה דיש דודאי כפשוטו הא׳ לחבירו,

 הקב״ה, של אזהרתו על עבר הרי בהם כשחטא ובשניהם אסורות, מאכלות על להאזהרה
 מעשה גם לחבירו, אדם שבין בחטא דיש נאמר וכמו״כ ווידוי. לתשובה בזה הוא וצריך

 כעין הרי להקב״ה, כשחטא וסליחה מחילה צריך שהוא וכמו עצמו, להאדם ועבירה חטא
 הביאור, בזה להוסיף דנראה אלא אליו. שחטא במה חבירו של למחילתו צריך הוא נמי זה

 במה דהיינו כאן שיש זה מחלק רק זה אין לו, כשחטא חבירו של מחילתו לבקש דצריך דהא
 כתנאי נאמר כמו״כ הרי הקב״ה, כלפי כאן שיש החטא מצד דאף אלא לחבירו, שחטא
 ויבקש חבירו את שירצה עד מהקב״ה לו נמחל החטא דאין וסליחתו, החטא בכפרת

בזה. כפרתו ולבקש הקב״ה לפני לשוב דשייך הוא אז ורק מחילתו,

 כאן והן בפ״א הן תשובה, בהל׳ כאן הרמב״ם שהזכיר מה דכל לומר, נראה הרי ולפי״ז
 וכפרתם, עליהם התשובה ובענין למקום, האדם שבין בחטאים איירי בכולם הרי בפ״ב,

 זה בחלק הוא כאן כוונתו מ״מ הרי לחבירו, אדם שבין החטא שהזכיר במקום אף וממילא
 אבל מהקב״ה, זה חטא על והסליחה התשובה ובדרכי להקב״ה, עבירה בזה שיש דהחטא

 שהוא שנתחדש במה והיינו זה, בחטא שיש וכפרה הסליחה בענין לדבר כאן ענינו אין
 הדבר ובביאור ומזיק. חובל בהל׳ איירי הוא הרי זה דבדבר עצמו, לחבירו כחוטא נחשב
 למקום, אדם שבין חטא ככל נחשב כמו״כ שהוא במה דהחטא זה בחלק דגם דמש״ב נראה,

 תשובתו דתתקבל הוא בכה״ג ורק חבירו, את שירצה דצריך בזה כתנאי נאמר זאת בכל הרי
 הוא התשובה מענין חלק דהא התשובה, מדרכי הוא זה דדבר י״ל הרי הקב״ה, כלפי

 לפייס מוכן אינו דאם י״ל וא״כ כאן, בה״ב לעיל הרמב״ם וכמוש״כ העבר על החרטה
 מה על ונחמה דחרטה זה בעיקר כאן חסר ממילא הרי לו, שחטא במה חבירו את ולרצות
 מתחרט הוא דאכן וראיה סימן זד, הרי לו, שימחול חבירו אצל ההשתדלות ועצם שעשה,

 השתדלות ובחובת הקב״ה. כלפי תשובתו דתתקבל דשייך הוא וממילא שעשה, מה על
 וכדאיתא מסויים, ושיעור מסויימת דרך בזה דיש מקרא לה ילפינן הרי חבירו, אצל זו

ודאי הרי כן, לעשות שטרח וכל אדם, בני ובג׳ פעמים בג׳ והיינו יעו״ש, פז. דף ביומא



אברהם אור קי

 תשובתו מועיל דשפיר הוא ואז לחבירו, שחטא במה ומתנחם מתחרט עכ״פ דהוא ראיה
הקב״ה. לגבי ווידויו

חבירו, כלפי בזה לעשות חייב שהוא מה ככל עשה הוא דאם לפי״ז, נראה וממילא
 תשובתו תועיל שפיר זאת בכל הרי לו, ולסלוח למחול חבירו ירצה לא למעשה אם ואף

 מבואר נראה וכן למקום. האדם בין כאן שיש החטא לו יתכפר ושפיר הקב״ה, לגבי ווידויו
 מביא מחילה, שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא וז״ל, בהי״א כאן הרמב״ם ממש״כ
 זה ולפלוני ישראל אלקי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר קברו על ומעמידן אדם בני עשרה

 יגיחנו יורשין לו יודע היה לא ליורשים, יחזירו ממון לו חייב היה ואם לו, עשיתי וכך שכך
 בתשובתו אין הרי לו, מחל לא שחבירו דכל נימא אי והשתא עכ״ל. ויתודה דין בבית

 אין כך בין והרי ולהתוודות, קברו על לעמוד לו יש מה לשם א״כ תועלת, שום ווידויו
 מיתת לאחר הוידוי לו יועיל מה מחיים מחלו שלא וכל מעתה, לו למהול המת של בכחו

 משוס ואי לשם. אדם בני עשרה והבאת לקברו בהליכה כאן יש בכלל ענין ומה חבירו,
 לו יש שפיר א״כ שמת, קודם מחיים לו מחל כבר חבירו דאולי לומר, ספק כאן דיש דנימא

 מה לשם אבל בחבירו, שפגע במה הקב״ה כלפי שחטא החטא על מספק בביתו להתוודות
בזה. ביאור וצריך לקברו, ללכת צריך

 בחטא היינו כאן, הרמב״ם בה דאיירי זה דין עיקר דכל כמוש״ב, נראה ע״ם אלא
 מחילה ובקשת הפיוס ענין וכל להקב״ה, ועבירה חטא בזה שיש במה לחבירו אדם שבין

 וכמש״נ, הקב״ה לגבי בזה שחטא במה ונחמה כחרטה נחשב שיהא כדי רק הר״ז מחבירו,
 לעשות חייב החוטא זאת בכל הרי בזה, לו מחל ולא חבירו מת אם אפילו הרי ומשו״ה

 עושה שהיה מה לעשות והיינו לחבירו, שחטא במה חרטתו להראות השתדלות מעשה כל
 מחילתו, ולבקש אדם בני ט׳ עוד עם לקברו ללכת דחייב הוא וממילא קיים, היה חבירו אילו
 התשובה יועיל ושפיר לו, שעשה מה על חרטה כאן דיש י״ל שפיר הרי כן שעושה וכל

 חבירו היה אם דאפילו משום בכה״ג, מועיל שזה וה״ט בזה. להקב״ה שחטא במה והוידוי
 שפיר הרי מחילתו, בבקשת שחייב כפי בזה שעשה כל הרי לו, למחול רצה ולא בחיים
וכמש״נ. להקב״ה החטא לגבי ווידויו בתשובתו לו נתכפר

 קודם חבירו ומת לחבירו החוטא וז״ל, כאן ספר הקרית ממש״ב מבואר נראה זה ודבר
 חטאתי לפניהם, ויאמר קברו על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מחילה, ממנו שישאל
 חלף לקברו הליכתו ויהא לבו שיכנע כדי בכך, לו שחטאתי זה ולפלוני ישראל לאלקי

 מת שאם הדין בביאור מש״כ יעו״ש וכן עכ״ל. והוא שורות ג׳ כנגד ובעשרה בחייו, ביתו
 קיום שום בכה״ג דאין ואעפ״י בב״ד, הגזילה להניח שצריך גר, וכגון יורשים לו ואיו

 כתב וע״ז בב״ד, יניחנו אם יש ומעלה תועלת מה וא״כ הנזק, או הגזילה השבת מצות
 לומר דכוונתו ונראה עכ״ל. להתודות ויוכל בידו הגזל יהא שלא כדי וז״ל, ספר הקריות

 שחטא הקב״ה לגבי ווידוי לתשובה שנוגע כמה עד אמנם השבה, קיום בזה דאין ודאי דהא
השתדלות אותה עושה אינו אם וגם עכ״פ, ידו מתחת הגזילה את מוציא שאינו כל הרי אליו,



קיא תשובה שני פרק הלכות

 יש אם להסתפק יש הרי בחיים, בעודנו עושה שהיה כפי שמת, מחבירו מחילה בקשת של
 המחילה בקשת דע״י בזה, הטעם ספר הקרית שכתב כמו או זה, חטא על חרטה באמת כאן

 מחילה דהבקשת מש״כ, כעין נמי והיינו תשובה, לעשות לבו שיכנע גורם הר״ז וכדומה,
 תשובה לעשיית כהכשר בזה ענינו עיקר הרי מחילתו, לבקש קברו על ההליכה או מחבירו
אליו. שחטא במה להקב״ה גמורה

 איירי לא ומזה עצמו, האדם לגבי חטא כאן שיש בזה, נתחדש דכמו״כ כתבנו והנה
 נראה אמנם בס״ד, שיתבאר וכמו ומזיק חובל בהל׳ אלא תשובה בהל׳ כאן כלל הרמב״ם

 כפרה, הלכות שום נאמרו לא דבזה והיינו עצמו, חבירו לגבי החטא הוא דחלוק בזה, לבאר
 שיהיה, טעם מאיזה לו מחל שלא וכל למעשה, חבירו במחילת ורק אך תלוי עיקרו דכל אלא
 לגבי חטא שהוא זה בחלק הרי גיסא ומאידך בזה. כפרה שום לו דאין נמצא ממילא הרי

 ולא לו שימחול החוטא ביקש לא למעשה אם ואפילו חבירו, לו מחל שפיר אם הרי חבירו,
 זה אם ואף לו, מחל שחבירו במה לו נתכפר שפיר זאת בכל הרי השתדלות, שום בזה עשה
 דעצם כתבנו כבר הרי הקב״ה, לגבי חטא כאן שיש במה משא״כ החוטא, ידיעת בלי היד,

 ואשר הקב״ה, לגבי התשובה שתתקבל כדי תנאי הר״ז המחילה, בבקשת ההשתדלות
 זאת דבכל ורק כלל, מחילה ביקש לא שהחוטא באופן והיינו נפק״ט, בזה נמצא ממילא

 אמנם ונתכפר, נמחל שפיר לחבירו בזה שיש החטא לגבי הרי כך, בין ע״ז חבירו לו מחל
חבירו. את שירצה עד לו יתכפר לא בזה הרי להקב״ה, כאן שיש החטא לגבי

 להיזק ממון היזק בין לחלק ומזיק חובל בהל׳ הרמב״ם במש״כ הביאור דזהו ונראה
 מועיל אינו הגוף בהיזק משא״כ הממון, לו שמחזיר במה סגי שפיר ממון דבהיזק הגוף,
 בזה, הביאור הרי פשוטו ולפי וכנ״ל. לו וימחול מחילה הנחבל מן שיבקש עד דבר שום

 כל וממילא לו, שנגרם בהפסד הוא חבירו של הקפדתו עיקר דכל י״ל הרי דבממון משום
 משא״כ לו, מחל כבר דמסתמא די״ל הוא ממילא הרי בתשלומין, ההיזק את שמשלים

 צערא דעל אמרינן דהרי לו, מחל כבר התשלומין דבקבלת לומר אין בזה הרי הגוף, בהיזק
 מחל דאמנם ולברר מחילה, ולבקש לטרוח לו דיש הוא וממילא איניש, מחיל לא דגופא

 החובל לענין התם דאיתא צב. דף בב״ק מהמשנה הוא לזה דהמקור והנראה בזה. אף לו
 אשת השב ועתה שנאמר, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא אע״פ בחבירו,

 חייב, לפטור ע״מ חייב, רגלי את שבר ידי את קטע עיני את סמא האומר וכו׳, ומנין וגו׳
 הרמב״ם ביאר כבר בזה והחילוק ע״כ. פטור לפטור ע״מ חייב, כדי את שבר כסותי את קרע
 שהאומר ממונו, לנזקי גופו נזקי בין הפרש יש ועוד וז״ל, בהי״א הנ״ל ומזיק חובל בהל׳

 אדם שאין ידוע שהדבר וכו׳, חייב הר״ז פטור שאתה ע״מ וכו׳ עיני את סמא לחבירו
 ,וכו פטור הר״ז פטור שאתה ע״מ וכו׳ כסותי את קרע לחבירו האומר אבל בכך, רוצה

 כתב דהרי מיניה, לעיל ממש״כ המשך הוא זה דדבר להדיא ברמב״ם מבואר והרי יעו״ש,
ממון החזרת דמועיל דהא והיינו הנ״ל, ממתני׳ גם מבואר נראה וכן וכו׳, הפרש יש ועוד



אברהם אור סיב

 אפילו הרי בגופו, בחובל משא״ב לו, דמחל י״ל דשפיר משום היינו בממונו, רק כשהזיקו
 בכך רוצה אדם שאין ידוע הדבר הרי אמנם דברים, החמשה וכל ההיזק עבור לו שילם אם

 לו נמחל אינו ושוב לו, מחל לא דמסתמא די״ל הוא כך ומשום הנ״ל, הרמב״ם וכלשון
מחילה. ממנו שיבקש עד

 חטא דיש והיינו כאן, דנתחדש דינא להאי המקור הוא מתני׳ דההיא נראה וכמו״כ
 ורק אך תלוי כולו זה, חטא וכפרת המחילה הרי ממילא ואשר עצמו, האדם לגבי ועבירה

 בברייתא יותר מבואר הוא וכן במתני׳, מקרא לה יליף זה ודבר וכמש״ג, חבירו במחילת
 נביות אילי כל הביא אפילו צערו אבל בושתו דמי שאמרו אלו כל ת״ר דקאמר, שם בגט׳

 ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל אין שבעולם
 מדרכי דבר בשום כפרה שום בזה אין לחבירו החטא דלגבי דנתבאר הרי יעו״ש. וכו׳ בעדך

 הרי לו, מחל לא חבירו דאם מבואר וממילא בלבד, חבירו במחילת ורק אך אלא הכפרות,
 יכול לבדו הוא ורק ע״ז, כבעלים הוא חבירו הרי בזה דהא לעולם, כפרה שום בזה אין

לחוטא. הכפרה להביא

 בסתירת הלח״ט שהקשה מה וכן הרמב״ם, בלשונות הדיוקים כל ליישב נראה ולפי״ז
 מחילה, ממנו ויבקש שירצהו עד לו נמחל אינו בגזלן דאפילו כתב דכאן הרמב״ם, דברי

 בלבד הממון בהחזרת סגי שפיר דממון דבהיזק כתב והתם לו, שחייב מה לו דשילם ואעפ״י
 בין שיש זה בחטא איירי הרי ומזיק בחובל דהתם שנתבאר, מה לפי בזה והנראה וכנ״ל.

 ביארנו וכן בלבד, חבירו בידי ממילא תלוי הכפרה עיקר כל בזה ואשר עצמו, לחבירו אדם
 וממילא לו, ימחול שחבירו הוא דהעיקר אלא המחילה, בקשת חובת בעצם אין זה דלגבי
 חבירו מסתמא הרי שהזיקו, הממון לו ששילם דכל די״ל מכיון בלבד, ממון של בהיזק

 תשובה, בהל׳ כאן משא״כ וכמש״ג. מחילה בקשת של חובה שום בזה אין שוב א״כ לו, מחל
 כלפי עבירה בזה יש הרי וכדומה, בגזל וגם להקב״ה, שהוא בחטא הרמב״ם איירי הרי

 שבתורה, עבירה בכל כמו ווידוי לתשובה בזה צריך הוא הרי זה חטא לגבי ואשר הקב״ה,
 מחבירו מחילה לבקש דצריך הוא כך ומשום שעשה, מה על וחרטה לבו הכנעת כולל וזה

 רק היא הזאת וחרטה וההכנעה אליו, שחטא להקב״ה ווידוי לתשובה והכשר כתנאי בזה,
 נראה הרי בזה, לו מחל חבירו שלמעשה ידע אם ואף לו, שימחול מחבירו ומבקש שהולך בזה

 לבו, את שיכניע כדי זה וכל ולפייסו, מחילה ממנו ולבקש ללכת הוא חייב זאת דבכל
 ועוד וכמש״ג, ושלמה גמורה בתשובה להקב״ה ותשובתו חרטתו דתהיה הוא וממילא
בדברינו. לקמן יתבאר

 שיתן עד לעולם לו נמחל דאינו וכתב, דבריו וכפל כאן הרמב״ם שהאריך מה זהו וא״כ
 לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר ואע״ם וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו
 והיינו הלח״ט, שאלת את בזה להעיר בא עצמו שהרמב״ם ונראה וכו׳, מחילה ממנו ולשאול

אין שוב הרי ממון, רק שהוא בהיזק הממון ששילם כל הרי ומזיק, חובל בהל׳ מש״ב דלפי
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 לעולם לו נמחל דאינו דבריו, בראשית הרמב״ם כתב הרי וכאן מחילה, ממנו שיבקש צורך
 לו שהחזיר דאע״ם ומעורר, הרמב״ם דממשיך הוא וע״ז וירצהו. הממון לחבירו שיתן עד

 דהיינו כלום, לעשות חייב אינו שוב מזה דיותר ראוי היה הרי וא״כ לו, חייב שהוא הממון
 ממנו ולשאול לרצותו צריך זאת, בכל הרי הגוף, צער ולא בלבד גזל רק שהיה כזה באופן

 דבעינן הקב״ה, כלפי כאן שיש בחטא איירי דכאן ומשום שנתבאר, כמו וה״ט מחילה.
 דעצם אלא לו, מחל שחבירו דידעינן מה מספיק אינו ובכה״ג ע״ז, וכפרה ווידוי התשובה
 תשובתו. להשלים כדי לו וצריך מועיל גופא הר״ז לו, שימחול מחבירו ובקשה ההליכה
 דאמרינן הוא בזה הרי עצמו, האדם לגבי בחטא רק דאיירי ומזיק חובל בהל׳ שם משא׳׳כ
 אין וא״כ לו, מחל דמסתמא י״ל שפיר ממון דבהיזק ומשום סגי, בלבד הממון דהחזרת

וכמש״ג. מחילה ממנו לבקש שיצטרך בזה טעם שום

 מילתא ליה הוה כי זירא ר׳ פז. דף ביומא דאיתא מהא למש״כ ראיה להביא ונראה
 ע״כ, מדעתיה ליה וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוה איניש בהדי

 וימחול מחילה ממנו יבקש אולי לו שחטא מי לפני נפשיה, ממציא וז״ל, שם ופירש״י
 לאותו למחול היה זירא ר׳ של דרצונו חזינן ודאי דהא תמוה, הדבר לכאורה והרי עכ״ל. לו

 ממנו שיבקש כדי לפניו עצמו את להמציא צריך היה מה לשם וא״כ כלפיו, שחטא אדם
 הרמב״ם מדברי וכדחזינן המחילה, בקשת בלא אף סתם לו למחול יכול היה והרי מחילה,

 שוב הרי ממון, של בהיזק וכגון לו, מחל שפיר דהניזק די״ל דכל ומזיק, חובל בהל׳ הנ״ל
 נוהגין אנו הרי ]וכן כה״ג מועיל דשפיר וע״כ להדיא, מחילה ממנו שיבקש צורך אין

 מוחל שאני וכשם וכו׳, נגדי שחטא מי לכל גמורה במחילה מוחל והנני זכה, בתפלת לומר
 דמועיל דודאי הרי וכו׳, גמורה במחילה לי שימחלו אדם כל בעיני חני את תתן כן אדם, לכל
 כך דמשום לומר נראה ואין בפירוש[. מחילה ביקש שלא אעפ״י לחבירו, לו שמחל מה

 חזיר בשר לאכול דנתכוון הא כעין יהיה ולא לו, שמחל החוטא שידע כדי והיינו כן, עשה
 הרי וברש״י לו, שמחל לחוטא להודיע יכול היה הא משום דאי וכו׳, טלה בשר בידו ועלה

 כר׳ רבה לגברא בזה היה תועלת ואיזה מחילה, ממנו יבקש שהחוטא רצה דבדוקא מבואר
דורש. היה עצמו לכבוד דלאו דודאי זירא,

 מוחל היה אפילו המחילה מועיל היה דשפיר דודאי דאף שכתבנו, כמו בזה דנראה אלא
 זירא לר׳ בזה שיש החטא לענין שנוגע כמה עד דוקא הר״ז אמנם בפניו, שלא זירא ר׳ לו

 התשובה מועיל אינו בזה הרי למקום, אדם בין כאן שיש בחטא שנוגע במה אבל עצמו,
 לעניו כתנאי דהוא שנתבאר, כמו וה״ט חבירו, את שירצה עד חבירו שיעשה ווידוי

 ר׳ וא״כ וכנ״ל, שחטא מה על ונחמה חרטה בזה ושיהיה לבו את להכניע וכדי התשובה,
 לחבירו שחטא במי אבל בזה. תשובתו שתתקבל וכדי דורש, היה חבירו לתועלת זירא
 רק אלא הקב״ה, עליו שהזהיר דגזילה העבירה ממעשה מתחרט הוא ואין שגזלו, כגון

לו, וחטא בפרט זה באדם שפגע במה מתחרט הוא והרי לנגזל, הגזילה את להחזיר דמוכן
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 דבהיזק ומשום כלום, לעשות צריך דאינו ומזיק חובל בהל׳ הרמב״ם דכתב הוא בזה הרי
 גם מתחרט דהוא דהיכא ורק התשלומין, שקיבל כל לו מחל דמסתמא אמרינן הרי ממון

 דכתב הוא בזה הרי ולהתכפר, ע״ז בתשובה לחזור ורוצה הקב״ה, לגבי שחטא בעבירה
 תשובתו שתתקבל בכדי חבירו, את ולרצות לפייס מקודם דצריר תשובה, בהל׳ הרמב״ם

וכמש״נ. הקב״ה לגבי ווידויו

 אלקי לה׳ חטאתי והיינו, המת קבר על שאומר הנוסח הביא בהי״א כאן הרמב״ם והנה
 של ים בספר ויעויין פו. דף יומא מר,גמ׳ והוא ע״כ, לו עשיתי וכך שכך זה ולפלוני ישראל
 מבקש דמקודם דמשמע והיינו זה, נוסח סדר על שהקשה מ״ט, סי׳ החובל פ׳ לב״ק שלמה
 ולה׳ לפלוני חטאתי ולומר, הנוסח להפך ראוי והיה פלוני, מאותו ואה״כ מהקב״ה מחילה

 כתב וע״ז לו. מוחל אינו הקב״ה גם הרי לו, מחל לא חבירו אם דהא וכו׳, ישראל אלקי
 כמו אלא מצאתי לא הפוסקים בספרי שראיתי הנוסחות בכל מ״מ אבל וז״ל, המהרש״ל
 דהא הנמהל, בדעת הכל תלוי המחילה זה שאין מאחר שוא, כתפלת זה ואין שכתבתי

 שמים, ידי אפילו יצא שכבר פשוט שזהו לו, מוחל ואינו אדם בני שורות ג׳ עליו כשהעמיד
 ולבקש לכך עצמו שמכין היכא וא״כ יצא, עליו המוטל דינו לפי המבייש כשעשה אלמא

יעו״ש. וכו׳ לו מחל לא חבירו אי אפילו לו מוחל הקב״ה מיד ולפייסו, חבירו את

 החטא על ווידוי בתשובה איירינן הרי תשובה בהל׳ דכאן לומר, נראה הרי מש״כ ולפי
 הוא וממילא ווידוי, התשובה ענין דשייך הוא בזה דרק ומשום הקב״ה, לגבי בזה שיש

 והיינו להקב״ה, החטא מהו ומבאר דפורט ורק ישראל, אלקי לה׳ חטאתי ואומר דמקדים
 התשובה לענין והקדמה כתנאי נאמר כמו״כ ואשר וכך כך לו ועשה לפלוני דחטא בהא
 שמראה במה הוא העיקר הרי ובזה לו, שחטא מחבירו מחילה לבקש שצריך במה והיינו בזה,

 ווידויו, תשובתו דתתקבל דשייך הוא וממילא לחבירו, שעשה מה על והחרטה הלב הכנעת
 הרי בב״ד, מניחו או ליורשין הכסף שמחזיר דלאחר וכתב, זו הלכה הרמב״ם שסיים וכמו

 שאר על וידוי כל כמו להקב״ה לוידוי הוא דהכוונה והנראה חטאו, על דמתודה הוא אז
 שייך לא בכלל בזה הרי עצמו, לאדם לחטא שנוגע במה אבל למקום, אדם שבין העבירות

וכמש״ג. הוידוי ענין

 ה״א, בפ״א הרמב״ם מש״כ על שהקשה יוד,"כ התוספות דברי הבאנו לעיל והנה
 מכל דכתיב מהא לה ויליף וידוי, חיוב יש לחבירו אדם שבין עבירות על דאפילו
 הוא הדין דמקור כתב ולכך לה, מייתי מהיכא דצ״ע כתב שם דהכס״מ ]ואף האדם חטאות
 נשא פ׳ בילקוט מובא זה דדבר בהגה״ה שם ציינו כבר הרי הנ״ל, צב. דף דב״ק ממתני׳

 בספר הקשה וע״ז שס״ד[. מצוה בחינוך שכתב כפי במכילתא גם והוא זוטא, ספרי בשם
 עליהם להתודות שצריך שבתורה עבירות משאר גרע וכי קרא, מהאי למילף דל״ל הנ״ל,
 מקרא, דב״ק סוגיא בההיא נתחדש דשפיר כאן, שנתבאר מה לפי אולם לעיל. זה כל וכש״ג

אדם בבין החטא עיקר דכל לומר צד בזה היה אולי א״כ עצמו, האדם לגבי חטא דיש



קטו תשובה שני פרק הלבות

 רק הוא ואזהרתה, בזה התורה קפידת עיקר וכל לו, שחטא חבירו מצד רק הוא לחבירו
 אין שוב הרי שיהיה, טעם מאיזה לו מחל חבירו אם וממילא לאדם, חוטא שהוא זה מצד
 הוא כך ומשום ווידוי. התשובה ענין כל בזה יהיה ולא הקב״ה, לגבי כלל חטא כאן

 דאף וידוי, במצות הנאמר האדם חטאות דמכל קרא מהך והיינו ילפותא, לעוד אנו דצריכין
 הקב״ה, לגבי חטא גם כאן יש זאת בכל הרי עצמו, האדם לגבי מיוחד חטא דנאמר דודאי
 זאת בכל הרי לו מחל כבר שחבירו במקום אף וממילא שבתורה, והעבירות האזהרות וככל

וכמש״ג. ווידוי לתשובה בזה יצטרך

 הרי דב״ק, מההיא הוא הרמב״ם לדברי דהמקור במש״כ הכס״ם דברי בעיקר אולם
 בחטא והיינו לגמרי, הוא אחר ענין דהתם כאן שנתבאר מה לפי ובפרט בזה. דצ״ע ודאי

 אין דבעצם ומזיק, חובל בהל׳ הרמב״ם ממש״ב הוכחנו כמו״כ והרי עצמו, לאדם שהוא
 הרי הממון לו ששילם דכל ממון, דהיזק מהדין וכדחזינן מחילה, בקשת של כלל חובה בזה
 והרי וכמש״ג, לו מחל דמסתמא דאמרינן משום וע״כ כלום, יותר בזה צריך אין שוב

 בעצם אבל לו, מוחל שהוא במה הר״ז לחבירו, אדם שבין בחטא דהעיקר מזה מבואר עכ״פ
 הוא הרי לו, שמחל ידעינן דלא במקום רק אלא המחילה, בבקשת מיוחד ענין שום אין

 בחובת להדיא הרמב״ם איירי הרי בפ״א כאן אבל מחילה, כאן שיהיה בכדי לבקש צריך
 כאן שיש לחטא בזה דהכוונה וע״כ שם, שמנה החטאים שאר דכל דומיא ווידוי תשובה

וכמש״ג. הקב״ה לגבי

 שוב הרי ומת, חבירו לו מחל שלא דכל יוצא, הרי כאן שנתבאר מה כל דלפי אף והנה
 אמנם לחבירו, האדם בין שהוא זה לחטא שנוגע במה והיינו דבר, שום בזה לו יועיל לא

 וז״ל, שכתב ברמ״א א׳ סעיף תר״ו סי׳ בשו״ע דיעויין הכי, משמע לא הפוסקים מדברי
 כתוב במרדכי וז״ל, כתב סק״ג שם ובט״ז עכ״ל. לו למחול א״צ רע שם עליו הוציא ואם

 אבל מוחל, כשאין אכזרי המוחל שאין פי׳ משמע עולמית, מחילה לו אין ש״ר עליו הוציא
 עליו שהוציא אף זה לענין מהני לו, שחטא אותו מת אם מ״ה מחילה, הוי למחול ירצה אם

 כוונתו שביאר שרד בלבושי שם ויעויין עכ״ל. לו מוחל היה קיים היה אלו דאמרי׳ ש״ר,
 לנו דיש ומשום רע, שם עליו שהוציא זה של קברו על ללכת לו יש שפיר דמשו״ה בזה,

 שילך מה יועיל ושפיר רע, שם ההוצאת על אף לו מוחל היה חי, היה אם דמסתמא לומר
 כדי היינו מחילה, לבקש קברו על ההליכה דענין מזה, מבואר דנראה הרי יעו״ש, קברו על

 שיש במה רק ולא עצמו, לאדם שחטא מה לגבי גם בזה, שיש החטא לגבי אף הדבר שיועיל
לעורר. רק באתי ולא זה, בכל לעיין יש ועדיין למקום, אדם בין חטא כאן

 הכי פז. דף ביומא דאיתא מהא נ״י טייכמן יהודה צבי ר׳ הרב ידידי לי העיר ]ושוב
 בעדו, יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם לו, ימחול אלקים ופללו לאיש איש יחטא אם קאמר

 הוא פיוס לשון דקרא דפילול נמי הכי וז״ל, שם ופירש״י ע״כ. טובים ומעשים תשובה
הרי עכ״ל. לו ימחול האלקים וריצהו, לחבירו ופללו לאיש איש יחטא אם קאמר, והכי
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 לחבירו הריצוי בזה מספיק שפיר הרי לחבירו, אדם שבין לחטא שבנוגע להדיא, מבואר
 להבירו פללו שאם בזה קאמר ואיך בזה, אף ומע״ט תשובה צריך עדיין הא דאל״ב בלבד,

 אדם בין של החלק על רק בזה נתכוון לא הכהן שעלי לומר ודוחק לו. ימחול האלקים הרי
 שום בזה אין דשוב והיינו לו, ימחול דאלקים מבואר פשוטו לפי דהרי בלבד, לחבירו
לע״ע[. בזה וצ״ע כלל, עבירה
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 רב .הקור את ונאכל שמפסיד 'מפני עיקרם בלומר)'"( שרשיו סביב משנו טליתו והעביר הרוק נו והגיע רקק "(,במרעי׳) )שעב(]שס[
עקריגחו. לאריסי׳ אשר תאלי בי׳ דהוה חזא בגופני מטייל הוה חסרא שנו לא ר״פ אשר . זוזי מאות ארבע לו נותן

תוקע ל״א .אזנו על תבהו פי׳ . לדובירו Vplffl ט״א[ צ׳ ]דף
יהודה ר׳ בושת טעום סלע לו טתן ממש

: מנה הגלילי יוסי ר׳ משום אומר
מדינר. מנה דילמא או תנן צורי מגה להו בטיאיא ע״ב[ ]שם

סנה . זוזים ק׳ סלעים נ״ה צורי מנה . הנן
 ח״ש . צורי זוו חצי מרינה של הסלע צורי שבטנה שמיני מרינה
 הא א״ל נשיאה דר״י לקמיר. אתא לחבריה ליה דהקע נברא דההוא

 :ש״ש הנן צורי מגה ש״ט צורי מנה ליה הב זיל דגלילי יוסי והאר׳ אנא
 דאנד (םהאנוה׳) ר׳ שנגה שור (אדפ׳) ופשטות זצ״ל )ש^פר״ח

 בתורה האמור קצוב כסף נל אסי רב אמר יהודה ר׳
 מרינה סלע הסלע רזו וקיי״ל . מרינה בסף דבריהם ושל . צורי בסף
 נר״י לה דסבר נשיאה יהודה לדר' וליתא .דזוזי פלנא דהוא הוא

: עכ״ל . צורי מנה דאטר ®®דגלילי
 לנזקין אוסר אין או לנזקק אומד יש להו יאא[’1נ צ״א ]דף

בדגי דאטדינן הוא לקטלא אטרינן טי
 אשר אבן בכל דבחיב משום גשמה נפקא לא ובהכי נשמה נפקא
 אומרין אין לנזקק אבל . הכהו בו ימות אשר עק בכל או בה ימות
 או דרג בכל דאיחזק דזימגין חייב זה להזיק ראוי זה חפץ אין ואפי'

 ליה אמדינן דוראי לז סיבעיא לא גברא לסימר . שנא לא דילמא
 לן מיבעיא קא בי אלא מקצר לא ובמה טהא מכה (’מקצר) כמה

: לא או נזקא האי עביר אי חפצא למימד
 שמסור מיוחד אגרוף מד, אומר התימני שמעון ופשטעא )שסט(

 לערה שמסור דבר כל אף ולעדים לעדה
 הכא והא . כטור שהוא עדים ידי מהרת שיצאת לאבן פרט ולעדים

:ם”ש לנזקק אומד יש ש״ט כתיבא וריפוי שבח  בהן יוצא עכר וחירשו אזנו על וססאד. עינו על הכהו יא4ר* ]שם[
 של עיניו כנגד 'בכותל שהכה עיניו כגנד . לחירות

 . לחירות בהן יוצא עבד אין שומע ואינו אונו כנגר רואה ואינו זה
 וחירשו באזנו תקע כיצר בד״ש וחייב טד״א סטור חבירו את המבעית

 : הוא בידים דטעשה חייב באזנו ותקע אחזו פטור
 ונותנק אותו אומדין ובושת צער נזק דברים חמשה ]שס[תניא

 ב״ר צרינין כלומר שיתרפא עד ושבת ריפוי . מיד לו
 זה את ומחייבין זה מחולי למשכב נופל להיות ראוי במר. לאמוד

 . שיתרפא ער לו הצריבין ומזונותיו ושבתו מיד ריפויו כל לו ליחן
 .שאמרוהו כמה אלא לו נוהנין אק והולך מהנינה והיה אמדוהו
 כ״ו לו נותגין מרובה לזמן אמדוהו והם מועט לזמן והבריא אמדוהו

 לנולי יאמרוהו מאן האי רבא דאמר לרבא ליה מסייע . שאמדוהו
 דכוליה דמי ליה יהיב ענירהא ועביד דיומא לפלנא ואיתרפא יומא
 b'nMb לו נותן סטרו W במתני׳ • עליה ררהסי הוא משמיא יומא

 לוע )י׳( כאילו ישראל של לועו הסוטר כמו הלחי על סטרו פי׳ זוז
 צרם . זוז מאות ארבע לו נותן ירו לאחר .בסנהדרין)'( שכינה של

 :זוז מאות ארבע לו נותן בשערו תלש .פנם ל״א משך עקם פי' אונו
M) עבורק שאינן ,בעורות בפנקס דגדג,בנייר, . החפץ בסי£ל .

 לא זוז מאות ארבע לו נותן שבידו שטרות בטיטום
 קומה שנאסר בזיון טבת שהוא מפני אלא צער של מבה שהיא מפני

 על יכו בשבט ואום׳ .לחי אויבי כל את הכית כי כו׳ והושיעני ה'
 : למורטים ולחיי לטבים נתתי נוי ואומר .ישראל שופטי את הלחי

שלש ולרכובה אחת לבעיטה קרני רב תני (א)ש?
 בפרק דיון בגמרא . עשרה רמש לסנוקרת

 W חד יחקט׳ • עשרה שלש לסנוקרח חמש לבעיטה אמרי' (,המניה)
 . (’)משלם בושתו לו נותן (“הזקן) את המבייש רשב"ל בשם אסר

 דרשב׳ל קוטיר׳ עובר׳ אתא חנינא בר יהודה לר׳ אקפד נש בר חד
: דדהבא ליטרא וקנסיה

 בסערבא אשרי . בדברים כמביישו הוי פטור בבגדו אבל בו אלא
 .מכלום פטור בדברים המבייש אומרת זאת אבין בר יוסי דר' משמי׳
 וביישו בגרו על בדק ליה פטריגן הארץ ובעם הדיוט בארם ודוקא

 חייב בדברים ביישו או חנם תלמיד של בגדו על רק אבל בדברים
 שאי קוגם לדביתהו ראם* דההוא (’,נדרים) במס׳ ר״א דפ׳ בוההיא

 איל . לבושיה על ורקקת אתת ברשב״ג בו שתרוקי עד לי אתנידגית
 אמאניה מירק א״ל . מכוון קא לזילותא האי לרבינא מדיפתי אחא רב

 לביישו הוא זילותא אמאגיה ומדמירק היא רבתא זילותא דדשב״ג
 לההוא רשב׳ל בדחייביה זהבא של ליטרא וחייב זילוחא נטי בדברים
דקגס בסמוך בדפרי׳ דדהבא ליטרא חגיגא בר יהודה לדר' דאקפד

גופני סני לא דיקלי דיקלי קני גופני

 לעיל (0 נ' ינ׳יו 1»הדי׳ )י( סומר )וז( 6ע״ !' לעיל )ד( ע׳ז( )י״ע קצירי6 1נע לעענג טעל עירש׳י ר5ק01 מקצר, 6ל ינפה מנה 6סה מקצר )ג( ■ ג׳ זל״ז לעיל )נ( נע׳ )א(
 'ע׳א 5ו״ לעיל )יד( ומנעלה )יג( נ׳ רעיו נדרים )יג( ע׳א >׳ לעיל )יא( נדמעיק ודהנא ליעדא נסמ לעי והייט )י( נדנרים גייסו ,אשי תיח עי' )ט( פדרנגן מו עיי M נ׳ מ׳ז
, כלס )יח( יותר (1)י קנא דעעין נגע׳ )סז( נתעיה נעירה נל נגע' )טז(

: בסנהדרין כרפוי׳ בבבל אפי׳ מבין זה
ראובן זצ״ל גאון נתן רב מר אמר הכי המקצועות בספל )שעג(

 שמעין ואמר בפגים שטעון עם מתקוטט שהיה
 שסעק בפני הרוק ראו וערים להרים ראובן ואמר בפניו ראובן שרקק
הרין כך .בפניו ובא ספיו ניתזה תפל רוק שמא טוען וראובן

 : ונפטר בפניו לרוק נתנוון שלא ראובן .נשבע
ראובן על מעידים עדים זצ״ל ן ו א נ מחתי׳ ב ר מקמי שאילו

 ודוק בה נגע אם יורעים איגם אבל איש אשת בפני שרקק
 בושת הרוק בה דגיע ולא בפניה לרוק שנתכוון ביון ואפר . לאו אם
 ישראל ובארץ .בבבל אותו ומלקק סנדין הרוק בה רגיע שאם הוא קל

 פיוסי בר וראי חרוק בה הגיע שלא ומביק זוז מאות ד׳ נובק היינו
מהילה (גוםעל)' ממנה ויבקש בתענית האשה לנעל ולפייס ליזל הוא

: לו ויטחול
 הרוק בה שרגיע האשד. תשבע אמר ן ו א ג ם ר ט ע ולב )שעי(

ן ובמלקיות בתעניות אותם יפייס זה ונפי
 ארבע לה נותן בשוק האשח ראש את פרע ),י(במתני' )שעי.(

עקיבא ר׳ אמר בבורו. לפי הכל הבלל זד, זוז מאות
 מגבסיהן שירדו חורין בני הן כאילו אוהן רואין שבישראל עניים אפי׳
 האשה ראש שפרע באחד ומעשה . ויעקב יצחק אברהם בגי שהן

 זמן לי חן ר' א״ל זוז מאות ד׳ לה ליתן וחייבו ר״ע לפני ובא בשוק
 שמן של פך ושיבר חצירה פתח על עוטרת שהיא שימרה .לו נתן

 על ומנהת מטפחת והיתה ראשה את וגילתה שק באים־ ובו לפניה
 מאות ד׳ נותן אני לזו א״ל ר״ע לפני ובא עדים עליס העמיד . ראשה

 פמיר רשאי שאינו אע״ם בעצמו שהחובל כלום אמרת לא א״ל זת
 שאינו אעפ״י נטיעותיו הקוצץ ובן . חייבין בו שחבלו אחרים אבל

 לפי יעל ואוקמינא • חייבין נטיעותיו שקצצו ואחרים פטור רשאי
 האי כולי למשקל בעי דלא עני דאיכא קאמר לקולא ה״ק דקאטר כבודו
 זק יהבינן מי ופרכינן קאמר אכולהו ה״ק דקאמר בבורו לפי והבל

 יהבינן לא כי . לחבלות זק נותנין אין הנינא ר׳ והאפר לחבלות
 : יהבינן מטונא הסריה דלא לבושת אבל מטונא דחסריר, לחבלא

נטיעותי התת שורי . דרב קטיה חנה בר בר רבה רעיי ע״כ[ ]שם
 לקצצו לי אמרת אתה להורגו לי אמרת אתה קצצת

 , כמיניה כל לאו י(“בריה) לכל חיי שבקת לא א״ב א״ל . פטור
 ובאילן שהמית ליחת העוטר בשור טתניתך תתרגם א״ל איסמייה א״ל

 אי . וימות איש על יפול שלא ומתיירא לרה״ר שנוחה ליקצץ העומר
 מצוהנרתניא האי לטיעבד בעינא אגא רא״ל ליה קאטעין מאי הכי

אחר ובא ששפך באתר ומעשה יכסה הוא ששפך מי וכפה ושפך
: זהובים עשרה ר״ג וחייבו וכיסה

 דחייבית יאמר מאן איבא זצ״ל אלפסי יצחק רבינו 3TO )שעי(
גמריגן ולא דקנסיד. קנפא משום זהובים עשרה ר״ג

 סברא להאי לה משבחה לא בנם׳ מעיינת וני . אחריתי לדינא מיניה
 אסאי אחריגי לדינא מיניה גמריגן ולא ר״ג דקנים הוא רקנסא ס״ר דאי
 לקוצצן לי אמרת אתה קצצת נטיעותי דתניא להא רב מיניה גסר

: חייב הבי אמר לא הא הכי דאמר טעמא ש״מ פטור
. לטיקצייה אמוד קבי תלת (’“דטעין) דיקלא רב אמל ]שם[

 רובע פי׳ רובע יקצצו שלא בזית יהא כמה מיתיבי
 אלא ברי שיבחת שביב לא חנינא ר׳ אמר . רחשיב זית שאני .הקב
 שדמיו בדמים מעולה היה אם רבא אמר .זימניה בלא תאינחא דקץ

: מותר פירותיו משבח (,,לבנין' יקרים
 טעמא בהו טעים תמרי אריסיה ליה אייתי שמואל טיא[ צ״נ ]דף

קיימי• גופנא בי א״ל האי מאי א״ל דחמרא
 סקור פי׳ טקורייהו לי אייתי למחר האי נולי בתמרא טבחק א״ל

ונדל לאבול רך שהוא. קור לי הבא מקורייהו ל״א . ועיקרן שלק

 ליער נמהל איט שבעולם ,ממון קל לו שנתן אעפ״י מרעי׳ ]שם[
האיש אשת השב ועתה שנא' סחילה מטנו שיבקש

 אברהם ויתפלל שגא׳ אבזרי שהוא מחל לא שאם ומבין הוא נביא כי
: האלהים אל

 דמי זוז סאות ור׳ ומאחים ומנה סלע שאמרו אלו בל תירי ]שם[
בושתו על דאגה לבו על שנתן לבו צער אבל חם בושתו

 מחילה ממגו שיבקש עד שבעולם poo בל לו תןנו אפי׳ לו נמחל איגו
 : וחיה בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה שנאם׳
 וגחן אומד הוא חדי ר׳ג משום אומר יהודה ר׳ תני ׳tJTlT )שעז(

לד

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)60 מס עמוד מווינה משה בן יצחק ד ג - זרוע אור
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 רחמן שאתה זמן כל בירך יהיר. הזה רסיס; והרבך ורחמך רחמים לך
 רבא)"( . עליך רחק הקכ״ה אק רחק אחה אי עליך רחק הקב״ה

 ראשונה פעם ממנו וביקש הלך החילה ועירו על ארסשסייח אטר
 ארם ■בני של שורה יעשה . יעשה מר. ולא'קיבלו ושלישית ושניה

 ויאמר אנשי׳ של שורה יעשה אנשים על ישור הה״ד לפניהם ויפייסנו
 פדה כתיב מה כן עשה אם .לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי

: בשחת סעבור נפשו
 אבל רע שם עליו הוציא שלא באותו הדהמר יופי ד׳ אמר )שעו׳(

; עולמית ילהחמ לו קא רע שם עליו הוציא אם1׳-׳^1^'
 המנמדר־ירו נל רשב׳יל אמר הרין^ ™ «׳ גרסען )שעט(

 ויאמר שג׳ רשע נקרא דגר! שלא אע׳׳& עלחבירו ׳
: הנה אלא נאמר לא הניח רעך חכר לפה לרשע

 נענש הוא חבירו על דק המוסר כל חנן רב אטל ע״א[ צ׳ג ]ין׳
וטסי אברהם אל שדה ותאמר שנאמר תחילה

 ליה דאית וה״ם ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא ונתיב עליך
 אמר . פרגצעק יותר לצועק לו אוי יצחק ר׳ אמר . בארעא דינא

 נרדף לך׳ שאין הרורפין ק ולא הנררפין טן ארם יהא לעולם אבהו ר׳
 :מזבח לגבי הכתוב הכשירן לפיכך יונה ובני תורק ■מבני יותר בעוף

 על תלי)י( את ושבר ידי את קטע עיני את פסא האומר (’׳) מתגי
 נדי את ושבר כסותי את קרע . חייב פטור שתהא מנח

 חייב לפטור מנת על לפלוני כן עשה . פטור לפטור מנת על חייב
 רישא מ״ש לרבא חטא בר (היוסף) רב א״ל .בממונו בין בנופו בין

 אברים ראשי על למהול ארם בני דרך שאין לפי א״ל סיפא וס״ש
 עיני את סטא לו שאמר אע״ם כלומר )משום( הבי דא״ל והאי שלו
 אברים ראשי על טוחל ארם דאין מהדי ראנן ה״ב פטור כנת על

 ליה הוה ולא הכי דא׳ל הוא רוח קוצר משום דגי דא״ל והאי שלו
 אדם וכי א״ל .שלו אברים ראשי על טוחל ארם שאין מיניה לקבולי

 .אישתוק . פטור פטור מנת על ופצעני הכני דתניא צערו על מוחל
 :טשפתה פנס טשום ששת רב אגר הכי א״ל בהא לך שטיע מירי א״ל

 לפי אמר (’דבד,) משפחה פנם משום אמר אושעיא ר' איתמר
 וברייתא פי׳ .שלו אברים ראשי על מוהל ארם שאין

 מוחל ארם אמר יוחנן ווי׳ מוחל׳ ארם המכה באב צערו רעל לא^שי
 פטור ע״ט ירי את קטע להובל נהבל דא״ל לאו ומתני׳ . הכל על

 אתה אומר כלומר פטור ע״ט חובל וא״ל פתטא ירי את קטע אלא
 שהוא אין דיש פתניתין וקט״ל .אין האיך וא״ל נטור שאהיה ע״ם לי

 זה וא״ל ופצעני הכני דגי גטי הניא . טתטה דטתמה וכנון כלאו
 אתמה אי כלאו שהוא זק יש דרי וא״ל ר,[)'( נחבל וא״ל כטור ע״ט

 ופצעני דגני דקתני דלעיל וברייתא .פטור אהדרי בניחותא ואי חייב
 קאמר דוקא ודאי רהא טילתא כולה נחבל בדאטר כטור נטור ע״ט
 דפטור. מילתא כולה לחובל נהבל א״ל אי ידי קטע נבי וה״ה . ליה
 מגת על זה וא״ל נדי את שבר כסותי את קרע כהן שהוא לאו יש

: כאין שהוא לאו וזה פטור אתמה אי לאו וא״ל פטור
 לכ״ע מילתא כולה נחבל דאטר היכא ופצעגי בהבגי היל^ך (פ)ש

 תלי את שבר ירי אח קטע עיני את משא . כטור
 ,;)י׳(וכד . פטור יוחנן ולר׳ חייב לרבה מילתא לכולה נהבל אמר אי

 הניא רהא יוחג; דר׳ לרבה אית כהן שהוא ובלאו)®( נלאו שהיא
 ברבה הילכהא זצ״ל ופך״ןז • בהכי ''םתנ יםקםו איל אלא נוותיר׳

 הביא לא הפק נספר וכן . שלו אברים ראשי על מוחל ארם דאין
: רבא דברי אלא

m יתנו החובל וסת בהכירו החובל . גליק הפק בפפר 
(,ליורשין) יתנו הנחבל מת . לנחבל שלו היורשק

 ונוטל. נשבע זה דרי טענה שם שאק בין טענה שם שיש בי; הנחבל
 בלא נוטל זה הרי עצמו את לישוך יכול שאין במקום נשוך היה

 דרי הבלתי לא אומר והוא בי חבלת אומר זה זק לאחר . שבועה
: הטענות ק כאחת זה

כי ורסינהו . הייב כדי את שבר בפותי את קרע ]שס[
. לשמור כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי

 קשיא לא בהנא רב אמר . לאבד ולא לשמור . לקרוע ולא לשמור
 דלא והא . פטור ע״ם א״ל לא אי חייב ונךעו ליריה דאתא הא

 אלא . משמע ליריד דאתא לשמור רבה א״ל ]פטור[. ליריה אתא
 קרע א״ל והדר שמירה בתורת ליריה דאתא הא קשיא לא רבה אמד

 קריעה נתור׳ לידיה דאתא והא . חייב פטור ע׳ם )ע״ט( א״ל לא אי
: פטור נטור ע״ם א״ל דלא דאע״ג

. פטור חבירו טמון סמנו ונטלו שאנסוה! תגי,גרםילוש׳ )»ב(
הדתמר יוסף רב אמר . חייב להם ונתן וצא נטל

 אפי׳ פלוני ממון לנו תן לו אמרו אבל סתטא משק לנו תן לו 'באומר
 גמר׳ "(’בתרא) גהגוזל לקק גוונא האי וכי . פטור בידו ונטל נתן

1החוג? )(רק( •!לך הרר! : מסיקי; ונטלוה מחבירו שדה הגוזל

עצים הגוזל פרק f׳
 בגדים ועשאן ציד בלים ועשאן עצים הנוזל מתני׳ ע״כ[ ]שה

חייב ואינו וצמר עצים רמי הנזילה בשעת משלם
 שיק ®(’בלים) ועשאן עצים אמרי . בשינוי דקננד! .כלים לו להחזיר

 אבנים ושיפן עצים מל והתניא לא ליבנן אי; בגרים ועשאן צפר .■לא
 ומתניתק . הנזילה כשינה משלם ונקר! פשתן וליבנן צמר וסיתתן

 ,צמר ובן תחילה שישפם עד חוקקו אינו הא ובגדים כלים נקט אמאי
 אמר . מיד יקנה וליבון שיפו• ומשעת טווה! ואת״ב תהילה מלבנו
 משופין בעצים כלים ועשא; עצים דרבנן שינוי קתני דירן תנא אביי

 דהרר שינוי)"( דהוי נמרים נינהו ומאן וקתרראות תיבות ועשאן
 מזה זה הנמרים ומנתיק ומשליף להו פתר בעי דאי הוא לברייתה

 •מינוי דהוי ושיפן עצים וכ״ש קני ואפ״ה כבתחילה נמרים הם והרי
. ותנינא כתיבא קונה שינוי (דבמרובה)' בראמרי' קני ודאורייתא נטור
 דאי הוא לברייתו דהרר רשינוי וארנן טווי צמר בגרים ועשאן צמר
 ר,וזר שאינו דשינוי וליבנו צמר דאורייתא שינוי וב״ש ליה סתר בעי

 תנא . קחני נמי דאורייתא שינוי -'(‘אמר) אשי רב . הוא לברייתו
 לא דרבנן שינוי אבל דקני קחני הרר רלא דאורייתא שינוי תנא דידן
ל• למה ובגרים וכלים דקני וצא וליבון משיפוי לך ודקשיא . קני

 חקיקה וליכא שיפו; דהיינו לכתוש בוכאני היינו כלים ועשאן עצים ה״ק
 דליבנן היכא אבל הצמר. אותו מלבני; דאי; נטטי בגרים ועשאן צמר

 כל לברייתו חוור הצמר ראי; הרר דלא שינוי היינו דנמטי '(“בליבון)
 לבר״תה ויהדר דשינוי סבר אשי רב ד,'לבך .עצמה בפני ונימא גיסא

:דשיפן דעצים דומיא הדר דלא דוקא אלא בגזלן קני לא
 נוונא האי כי שיפוי דוקא זצ״ל שמואל בר יצחק רבינו ף£יי׳ )שפג(

 בן במו מעשה שינוי דחשיב מועיל בוכאני בכך שנעשו
 בשיפוי משתנה שמו שאין בעלמא שיפוי אבל טחני נסרים עברינד!

 וקטל ריקלא נזל (’’בפרקין) אמרי׳ והכי . מעשת שינוי חשיב אינו
 גובי אבל מיקרו דריקלא דנובי קני לא גובי ועביד דיקלא קגי לא

וצד, מי ליבון ופרכינן .כשורי והשתא נובי מעיקרא קני כשערי ועביד
 פטור שצבעו עד לכהן הגז ראשית ליחנו הספיק לא ורטינה! שינוי

 לא אניי אמר . קגי לא ליבון אלפא . ה״ב צבעו ולא ליבנו דקנייה
(הסצטרפק)י אין וארגו וטוואו גזזו דתגן רבנן הא שמעון האר' קשיא
מתני׳ תקשי ולא דיש דלעיל וברייתא רבנן וטתניתין טצטרפין וחנ״א

 ובעינן דתקשי נמי הכי לעצים מעצים אבל . אצמר מצמר אברייחא
 היא שמעק ר׳ והא הא אמר רבא . אשי ורב אביי כרשנו לשנויי

 סרוקי רפרקיה הא שינוי הוי לא ביר גפוצי דנפצי הא קשיא ולא
 שינוי ד!י לא במסרק פרקיה אפי׳ לרבנן אבל שינוי רצי במסרק
 דבברייה הא אמר אבא)'®( בר חייא רב . למיפרך וליכא רבגן ומתגי'
שיגוי: הוי לא חוורו" דחווריי׳ הא שיגוי הוי יפה להתלבן בגפרית כברו"
 דכ״ע אליבא דתרווייר! זצ״ל שמואל נר יצר,ק רבינו ןיזי' )שפד(

ובנרייד, שינוי הוי לא לר״ש אפי' הוורויי ובחווריה
 סבר דקא בך לתרץ רצה לא ורבא .שינוי הוי לרבנן אפי' כברו״

 הילבך בנופריתא שתקנו צביעה אלא מיקרי ליבון לאו דכברייד,
וסרק• ביר נפצי לרבנן אפי' וקני שינוי ועי לב״ע בגופרית בכברייה

 יש השתא ופרנינן . דרבא אליבא קני לא לרבנן תרוייהו במסרק
ראשו; גזזו דתנן שינוי רצי ליבו; שינוי הוי לא שמעון לר׳ צבעו לומר

 יוצרה בן שמעק ר' מצטרפין אין וצבעו ראשון ראשון וארגו ראשון
קני. ולא שינוי הוי לא לר״ש צבעו. אלטא מצטרף צבעו ר״ש משום
 ד!י לא דצבע דר״ש אליבא יוצרה בן ר״ש יהא קשיא לא אב" אמר

 לאפליני אמר רבא .שינוי הוי דליבון דר״ש אליבא רבנן הא שינוי
 אלא . שינוי הוי לא לר״ש צבעו דאמר יהודה בן דר"ש עליה רבנן
 ויכול הואיל צבע רשאני שינוי הוי לא צבע שמעו; דר׳ אליבא לכ״ע

 שינוי הוי לב״ע לברייתה הדר דלא ליבק אבל . צפון ע״י להעבירו
 פטור שצבעו עד לו ליחנו הספיק לא רתנן והא . דר״ש אליבא

. עבר רלא אילן בקלא לר״ש ׳-אפי' דגל בדברי בכ״ע׳ אוקטינן)®(
 להעבירו יבול ואינו וצאיל שינוי וצי לב״ע אילן בקלא צבע -הילכו

: צפון ע״י
 נזלן שהשביח שבח כל רשנ״א אמד זד, בלל תגיא עיא[ ג״ד ]דך.

אוסר חנה שבחו נוטל חגה העליונה על ידו
 נוטל השביח חיק ששת רב אמר ,קאמר סאי . לפניך שלך הרי לו

שבי* - -
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*25 פג זרוע השנה ראש הרכות אור
 דכא משיבה או בעמידה שופר תקיעת וששאלתם בתשובות כתוב שבך בעמידה

דאנוצדו׳ וגמיי" בחצוצרות ותקעתי דכתיב מחצוצרו׳ לה דגמרינן דבעמירה הזינן
 אתכם הצורר הצר על בארצכם למלחמה תבואו ובי מן לה דנמרינן ותו בעמידה׳
 כדאיתא שופר בקול לשמוע ומברך בעמידה• תקיעה והיא בחצוצרות והרעותס

i־w לשמוע אקבו״ץ לברך צריך בשופר התוקע ',ב״ד ראוהו ם״פ דמבילתץ בירושלמי 
ס״ם בדפרישית שהחיינו מברך שני בי״ט ובן ואה״בתוקע ושהחיינו שופר בקול ־

: מערבי! בבל  לתקוע והתחיל השופר ברכות שבירך מי הגאוני״ם )עי־(מבת״ב
הנמצא או שנאנסה אי התקיעה ונתקלקלה

אח־ שופר לו שיביאו עד פסק אם או תחתיו לתקוע אחר נבנם או בשופר פסול
 ממקום מתחיל אלא ולתקוע ולברך לחזור מראש להתחיל צריך אינו בשר

 דלגבי מתפילה תקיעה עדיפא הלא דמי ושפיר תקיעות סדר ומסיים שפסק
 ממקום ואמרנו ושאלנו תחתל אחר יעבור וטעה התיבה לפני העובר תנן° תפלה דף גרס

 לתקיעה ברבה בין לסם־ רשאי אינו שופר בקול לשמוע שבחך מי זה׳אבל שטעה א'פלי-
 קודם וסיפר עבר ואם לתקיעה ברכה בין ■פסיק שלא כרי תקיעות סרה שינמור עד

 ולברכת ולהמציא המין ולביעור הדם ולכיסוי לשחיטה וה״ד, ומברך חזר שיתקע
 ברכה בין מנתים וסיפר בירך שאם מצות ולבל ולמגילה הפירות ולברכת היין

התקע׳ ונתקלקל׳ לתקוע והתחיל שבידך מי לעיל שאמרנו ומברךיוזה חתר לעשיי'
 התיבה לפני העובר תפילה לעני! ששנינו כמו י תחתיו אתר ונכנס שנאנס או

 ויתחיל מיד יכנס אלא שעה באותה סרבן יד,א ולא מיד תחתיו אחר יעבור וטעה
 שגם תחתיו אחר ונכנס ונאנס בשופר לתקע שתתחיל מי ה׳ת זה׳ שטעה ממקום

 דקיי״ל מזו זו תקיעות הפרש משום לחש ואץ שטעה ממקום ומתחיל נכנם הוא
 אם ר,לבך יצא ביום שעות בט׳ תקיעות ט' שמע יתחנן דא״ה יוחנן בר׳ הלכה
 לסיים תחתיו אהר נכנם )אם( ונאנס לתקוע והתחיל שופר ברכת אדם בירך

 לפני העובר דאמרי׳ מתפילה תקיעות עדיפי הלא זה שפמו, ממקום התקיעות
ובן ולמגילה לתקיעות דין כן לתפילה יכדין תחתיו אחר יעבור וטעה התיבה

: ע״ב בישראל רווחת הלכה
 תקעים שאנו התקיעות כל ותקע שופר בקול לשמוע שבירך א )רעג(

שעל תקיעות ובין תקיעות אלו בין סח שגמרם ואחר כישיבה
 אם בינות פדר ׳נזל תקיעות על שופר בקול לשמוע ומברך חוזר אש ברכות הפרו־

 בקול לשמוע ר״ה יום המברך מתיבתא ריש מקמי שאלו אלפש ה״י בתב זה • לאו
 לא או ברבות סדר של התקיעה על לברך צריך וריבה והסיח ס״ת ]בתר[ שופי
הברכות סדר על יתקע שלא ער שפח בזה שגוערין רבנן חזאי הבין לחו והדר

 חפלה בין °םח ר״ת דאמר לתפילין הא דמיא ולא חוזר אינו ולברך לחזור אבל י' הקיייז
 מעכבת אינה יה של °תפילה נינהודתנן מצות שתי הרגך ומברך חוזר לתפלה *“ ל'

 ההיא ומברך הדר הלא אלא עוד ולא יד של מעכבת אינה ראש ושל ראש של
w ,והא לא סח לא אין סר0 ׳,המקש המברך הוא אחריתי ברכה אלא קמייחא ביכה ל 

 להגיח קומה הגא יד של התפילה על יוחנן די׳ משמיה הונא בר ח״א ר' שלח ע״א
לא דאמדי.מרוייחו ורבא אביי ופרקינן מצות על אומר הוא ראש של ועל תפילין

 תפילה בין '°םת החנן להסיח קשה ואעפ"ב שתים מביך סח אחת סבוך סח לי דף שס
בין שסח האי בי וכ״ש המלחמה מעורכי עליה ותוזרין בידו הוא עבירה לתפלה ‘ני

 היא אתת שמצור, ומברך חוזר שאינו אלא המעומד לתקיעות המיושב התקיעות
 ולא פוסק לפיק פיק בין אעפ״ב לקריאתו קודם דסברנין הלל שהרי ודאה צא

יצא כבר •שהרי ומברך הוזר ׳שאינו נוטה הרעת וכן עב״ל ולברך לחזור הוצרך
:שבישיבה בתקיעות

לתקוע נשר תייש של שהוא השופר וששאלתם • בתשובות )רעד(
שופר לו ויש אל של שופר לו אי! אם ראינו בך לא או בו

 של שופר לו יש אם אנל בו הוצא ונשר לכתחילה בו לתקיע מותר תייש של
 כפופי! זכרים בשל תוקעין בר״ה אומר ירודה °ר׳ דתנן איל בשל תוקע איל ע״נ ט ו׳

• דנרייא ומתת׳ היובל בקרן במשוך והיה דנתיב אילם זכרים דהאי משמע 'ומאי“3'3
׳ ע״כ הגאונים רבותי הורו וכן פסול וגזול אטים כשר העבו״ם מן הקנוי ושופר

 נזל אבל האסור הוא משופה שופר כשגזל0 הגזל לולב בפ' בירושלמי ומפרש א הלנה
 יהא °בםה ב״ה ראוהו פ׳ וירושלמי • בשר לו חייב הוא דמע ושיפרו קרן נן,למ

תהא ובמד, במשהו ולכאן לבאן הראה בידו שיאחזנו בדי שופרפי׳רשב״ג לתאו
:טפח יד אחיזת

 קלנימום בר׳ יהודה רבי׳ מרי אבא אמר השנה בראש נער למול יש 2א )ערה(
החסיד שמואל ר' בשם החסיר יהודה ר׳ ורבנא מתא בשם

 שאירע הגדול אלעזר רבי׳ בן יצחק רבי׳ בן הזקן קלונימום רבי׳ בשם שאמר
 תודה בר׳ גרשום רבי׳ בארץ אשר לקדושים ושאלו נו־״ה נדלה במגנצ״א

 הדינין ספר שעיטר, הנהן יהודה ורבי* יצחק נר רגדול שמעון ורבי׳ דגולה מאור
 למול ורורוכולם הקדוש׳ הישיב' בני ושאר לנדדנין ראש שהיה הגדול יתדה ור׳

תכופה טלה ברית שתהא כרי בשופר שיתקעו קורם והפטרה קה״ח לאחר תער

 סמך והביא■ יצחק של ועקידתו אביהם ברית הקב״ה לנו שחבור שופר לתקיעת
 הבריח את אלמנו ה׳ לנו וקיים היום בתפילת חכמים שטבעו ממטבע להבריחם

 לפניך ותראה המוריה בהד אבינו לאברהם נשבעת אשר .השבועה ואת הרסה ואת
 ברית דהיינו ובו' המזבח גבי על בנו יצחק את אבינו *ההם שעקד עקידה
 דתתימת ועוד איל חמורו שנשחט •טופי תקיעת דהיינו עמידה ואח״ב תחילה
 ליה וסמיך הברית זוכר בא״י ברהטים תזמר היום ארעו יצדק ועקידת הברכה

 • ברחמים ישראל עמו תרועת הול שומע וחותמץ שופרות דהיינו נגלית אתה
 ב״ב שופר תקיעת לעכב בעיניהם קשה היה הקרושה הישיבה מבני והרבה
 אין אם נישום ',דבי והשיבם התפילה כל נמר עד לדרגתה מצו המילה בשביל

 המצות ועוד ונו׳ ולילה יומם בריתי יא אם שנאמי־ בעולם עופר תקיעת אין מילה
 הגאונים בתשובת לדבריהם סמר מצאתי הקטן ואני • שופר לתקיעת קדמה מילה
 בבואו שבתי רבנא בן רומי איש הקן קלונימוש ורבנא •הורה בי' אלעזי רבי'

 זה רבר ממני שאלו יק-זצ״ל בר יעקב רבי׳ ■פטירת לאחר גיפיישא למדינת
 ובת' רומי במתא זו שאילה נשאל׳ שבבר מכתב ידראה קודש עדות חתם והחרא

 ערוך הנקרא ספר שחבל נאין נתן רב מהנא דפנא מן היצחקי שלמה ט־ שאל בו
 בבית נשאלה שבבר הם גם ותשיבו אחו אברהם מר ומן אחיו דניאל מי ומן

 מתיבתא ריש ]גאון[ יעקב מר בשם והשיב גאון יחיאל ,מי אביתם של מדרשו
 שופר ותקיעת לקה״ת סניף מלה להיות הוא כשר המנהג רומי דמתא
 למצו' מקדימין דזדיזין משום בהשכט׳ נדל' להקדים הגא המובחר מן המצור ועוד
 שעות ח׳ בסוף תפילה נמר פעמים הרוב תפלה נמי עד לאחרה נכון ואין

 להקדים נכון לכך עליי בזויה מילה המצות נראה כך כל מילת מצות והמאחד
: שופר לתקיעת התורה קייאת בין תכופה להיות

 שרי • יעקב בר מכויא אפרים ה״ה של ירו סכהב מצאתי >יעי<
הרע מקדה על תוקף ונועה יסר טמננצא אמנון

ח״ל יו שאירע

 ויפה תואר הפה ומיוחם ועשיר הדור גדל שהיה ממנניצא אמנו! בר מעשה
וימאן לדתם שיהפך ממגו לבקש וההגמון השרים והחלו "■מ־אר

 כהיום ויהי ההגמון בו ויפצר להם שמע ולא יום יום אליו כדברם ייד׳ להם לשמוע
 ובדי ימים שלשה עד הרבי על ולחשוב אנילרגעץ הפץ ויאט* עליי בההזיקס
 על ללבו הדבר שם ההגמון פג• מאת יצא יציא אך דתי כן אמי מעליי לדחותם

 באלקים לכפור ומחשבה עצה שום צתך שתה ספק לטון מפיו "גא כבה אשר
 ואוהביו קרוביו בל ויבואו ונחלו־ לשתות לאבל אבה ו״א ביתו אל ויבוא חיים

 לבו אל התעצב ."בך שאולה אבל ניני.' אל איר אמר כי לחתנים וימאן לנתמו
 ויוסף אלך לא ויאמר אחריו ההגמון השלה ודואג כואב בהיותו השיישי כיום ויהי
 ההגמון ויאמר אליו ללכת וימאן מאיה ונכבדים רכים שיים שלוה הצי עוד

 אמנון זאת מה לו ויאמר אותו ויביאה ימהרו כרתו כעל להביאו אמנון את מתיו
 את ולעשות דבר לי ולהשיב להועץ יי יעדה אשר למועד אלי באת ׳לא למה

 ותכזב דכר אשד הלשון בי אחרוץ משפטי את אני אמנון ויאמר ויען בקשתי
 ויען כבה דבר אשר על ה׳' את לקדש אמנץ ר׳ היה הפץ כי להתכה דינר. לך

 לא אשר הרגלים אלא דברה היטב בי אהתוך לא הלשון כי לא האטי ההגמון
 את הקצצו הצורר הצו איפר הגוף ית־ ואת אקצין אלי יברת אשר למועד באו

 אמגון עוד התהפוץ לו שואלי! היו ופיק פיק כל ועל ורגליו חיו אצבעות פרקי
 אמנון ר' את להשכיב הרשע צוה לקצין בכלותם ויה' לא ,־•אמי לאמונתי! להפך
 בי אמנון ר׳ ש»ו נקיא הכי לביתו וישלחהו בצירי אצבעותיו פרקי וכי אחד במנן

 שיצא הדבר על רק מאהבה קשיו יש־רין אמונתו על וסבל ולי באל האמין
 אותו לשאת מקרוביו בקש ר״ה ורגיע ק־במועד האלו הדברים אהה • מפיו

 כ! ויעשו י ש״צ אצל ולהשביבו המלוחים אצבעותיו פרקי בל עם הכנסת לבית
 מעט המתן אמנון ר' א״ל דגה אשר והיית הקדושה לומר ש״צ הניע כאימה רהי

 כלומר קרושה תעלה לך ובכן רם בקול ויען הגדול השם את ואקדש
 • היום קדושת הודף ונתנה אמה ואת"ב ויהודי מלכותך על שמה איל שקו״טת•

 אותן לפניו שיעלו הרץ את עליו להצדיק ברי ומוכיח דיי; אתה כי אמה ואמר
 חי כל נפש ותפקוד בו אדם כל יד וחותם והזכיר העני! בל יכן ורגליו יהיו פרקי
 נל לעין העולם מן ונעלם נסתלק הסילוק כל וכשגמר • בי״ה ע*ו נגזר שכך

 ׳ וגו׳ ליראיך צפנת אשר מובך רב מה נאמר ועליו אלקיש אוהו לקה כי ואיננו
 ביום מעלה של בישיבה ונתבקש אמנון ר׳ הועלה אשר והאמת הדברים אחר

 בן משולם הכנא בן. קלונימום בנא יי הלילה במראות :ראה לס־התו השלישי
 ונתנה ההוא הפיוט את לו ולימד קלינימום רבנא ין משה רבנא ב! קלונימום דבנא
 וזכרו! עד לו להיות דגולה תפוצות ככל אותו לשלוח עליו רצו דיונו קדושת תוקף

:כן הגאון ויעש

השיה ראש הלבות להו סליקו

יום'הבפור-ם ערב הלכות
• הבפוהים ערב אתחיל ומדים משפיל בעזרת

 להכירו שחטא מי כל מחילה ולבקש לטבול מנהג דבפורי׳ יום ערב ]א[ )יעז(
וגבי דכיפורי יומא במעלי טבוזא ההוא לגבי °דאזל ברב בדאיטכח! נ.ה1,
תנחומא ר' במדרש מדאמר שטובלין והראיה דביפורי יומא מעלי תריסר חנינא ר׳ ע״א פ!

 נקיים שהן ביוה״ב אבל אמרי רבניו ונו׳ ישראל שמע ואתחנן פרשת סוף
 שלא סמאל ראה מ״ו בפרר״איבפי־ק ואמרי' בפרהסיא אותו אומרים כמלאכים

 בארי! אהר עם לך •ש רבש״ע הקב״ה לפני ואמר ביוה״ב בישראל חטא מצא
 מלאכי מה ביוה״ב כ! ישראל אף רנל יהופי השרת מלאכי מר, השרת כמלאכי
 מה״ש מה ביוה"ב רגליהם על עומרים כ! ישראל אף קפצין להם אין השרת

 נקיים ישראל בך נקינם מה״ש מה ביוד,"ב בן "טראל אף ושותים אוכלים אינם
 והקב״ה מוה״ב מניה׳ שלום ישראל נך ביניהם שלום מה״ש מה ביוה״ב חטא סבל

 ועל הברנים ועל המקדש ועל המזכה על ומיפה שלהם קטיגור טפי ערות שומע
 שבן ]ש״מ[ שטבלו דהיינו נקיים שישראל ומרקאסר י גדול ועד מקטן הקהל בל

כל מוה״ב שעומדים לאותן פמך בן כמו ומיכן בעיוה״ב לטבול כישראל מנהג

 ומגרג רגילות הוא שכך ביוה״כש״ם ביניתט שלום לישראל ומדקאמרש״ט היום
 יוה״ב כל ונהיה בעיוה״כ מהילה :!מגו שמבקש לחמת •טתטא מ׳ לכל ביוה"ב

 של שמו יתברך מצאתי שובה •במדרש י השרה המלאכי רומיא ביניהם שלום
 יהיו• ׳האפילו עשי״ת להם ותיקן ישראל את מחבב שרוא ־כיו ויתעלה הקב״ה

 ישראל בל צריכים לפיכך ציבור בתימבת תשובתו מקב־ין תשובה יהן עושה
 יוד,"כ בעיב לזה זה ולמחול 'ליזבירו איש מן שיום ולעשוי־ בתשובה להחזיק

 • יתירה ואהבה ובשלום בחיבה הקלייה לפני ותפילתן השובת! שיתקבלו בדי
 להבירו ארם בין קטטה יהיה אם רבי' ׳למדיני שרה את פקד יה' פרש' בתנחומא

 יום למקם אדם שבץ עבירות רבותינו יטנו בך ביוה״ב לו מוזבפ־ צד באיזה
 ואם המרו אי, שירצה ער מכפר יורי׳ב אין המרו ומן שבינו מכם־ הכיפורים

 כל מדר יהי־ סימן זה דף־מסקית בן אר"• יעשה מה עיייו קיבל ילא לרצותו הלך
אץ חמיך על טרהם אתה אין ואם לןקרהמים יש ומידך על. מיהם שאתה זמן

לד
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 שורי ויעמידם ארם טי עשרה יביא נחמני בר שמואל א״ר יעשה ומה רתמים לך
 קיבל ולא לרצותו והלכתי פלוני ובי! ביני ר,׳תה קטטר, להם ויאמר אחת‘5

 אנשים על ישור ענאמר עליו מרחם עצמו שהשפיל רואה והקב״ה עליו
v כתיב מה בן עשה אם לי שור, ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר וירצהו 

 שמואל0 הבפורי׳ יום דפי ובירושלמי ־ בשחת מעטר נפשו בשלום פרה אחריו ' לנהיי
 קבלות ]ואי! עלך סרחית ליר, לטיט צריך לחבריה דחטא ההן אמר
 ישור הה״ר קוטיהון ליה ומפייס נש טי אייתי לא ואי טבאות[ הא
 עלך סרחית לו ומימר קבריה על מפייסיתיה צריך מת ]וט׳[ וט׳ אנשים על

 הנינא[ בר יושי ]א״ר אכהו( ר' אמר יוסף )א״ר מת בפרקין״ואם אמרי׳ וה״נ ;"א
 לאלקי חטאתי חטא ואומר קברו על לו ומעמיד אדם בני עשרה מביא

 עבירות בשאר אמורים דברים במה רחם בירושלמי ומסיים זה ולפלוני ישראל
 הקדמונים נתנו ]נ[ : עולמית מחילה לו אין חבירו על דע שם המוציא אבל

 על ש״ר להוציא שלא וחרם הקדמונים שתקנת שאומרי׳ ריינום שבקהילות
 אב״י רבי׳ מורי ואמר בכר, על ראו מה תמהו ורבים עפר שוכני שהן המתים
 לפניההב״ה משה אמר ואתהנן פרש' דנד' תנחומא דר׳ להגרה ביטונו ד,עזרי

 ביד נא שלח אמרת עונות ט׳ חטאת ער ובו׳ למה עלי כעם ה נל רבש״ע
 נא שמעו • ה׳ יברא בריא׳ אם • שלחני ה׳ לא י פרעה אל באתי ומאז י תשלח

 יצחק אברהם ]ובי[ חטאים אנשים תרטת אטתיבם תחת קמתם הנה המורע׳
 שאמרת למדתי ממך לפניו אט־ בך לבניהם שאמרת היו חטאים אנשים """ויעקב

ולא. בנפשותם אמרת■ אוי הקב״ר, א״ל שו,תםבנפ האלה קהטאים מחתות את
6J07 את ועניתם 0כדתניא הקודש על ביוה״כמחול להופיח ותיירים נ[\ : באטתם

 יכול בערב אי בערב ת״ל בתשעה יתענה יכול בערב לחודש בתשעה נפשותיכם ב״ע
שטסיפי! מיב! יום מבעוד ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה ת״ל משתהשך 2

 קיי״ל והכי שבתכם ת״ל מניין ביציאתו בכניסתו אלא לי אין הקודש על טחול
 הנחלהם יין° כדי המביא ר״פ כדאמר דאורייתא יווז״ב דתוספת תנא האי כי דףלט״א

 בדאורייתא אבל בדרבנן טינהה״ם סבור מזידין יהיו ואל שונגין שיהיו לישראל
 דאורייתא יוה״ב תוספת דרא דרבנן ל״ש דאו,־"תא שנא לא[ ]היא ולא לא
 ריוה״ב דתוספת למרת רא מידי ולא א״ל ולא שחשיבה עד ושתו אבלי וקא

 טובים ומאכלים היטב לאבול וי־גילין ]ד[ :מבעו״י להפסיק וצריבי׳ דאורייתא
 בטצ״ש ולא בע״ש לא יבעול לא בך ובין כך בין דבתובות" כדאמרפר״ק נףד;ע׳י7

 נזירה זירא א״ר לא אמאי שבת מוצאי אלא חבורה משום שבת בערב בשלמא
ידהר, בשבת בשני להיות שחל יוה״ב מעתה אלא אב״ א״ל עוף בן ישחוט שמא
 ערב שהוא השבת אהר בסעודה לחימת שצריבץ עוף בן ישחוט שמא גזירה
 במדרש ואמרי׳ • הספורים יום ערב בסעודה מרכין שהיו למדת הא וכו׳ יוה״ב
 ההגמון שלח ביוקר וקנאו ישראל אחד היע ובא גדול דג לקנות רצה הגמון עבר

 מחילה ויום הספורים יום ערב אדוני א״ל הזה הדבר עשית מוז על ושאלו אחריו
 אנו הלכך • לשלום ההגמון ופטרו לקנותו דוני פזרתי ולכך לנו הוא ומליחה

 שהשמש מבעו״י המפסקת סעודה ואוכלים בעיוה״ב בסעודה לרחבות גוהנין
באכיל' בפירוש עצמו אסר ולא יום רוא וער״ן בערביוה״ב שהפסיק והיכא זורח

 אה״ב אם יותר לאמל בדעתו היר, ולא משלוזנו עמד בסתם כך אלא ושתייה
 בן ירודה ר' רבתי דאיכה בהד,יא בידו רחשות ולשתות לאבול ורצה נמלך

 כבר א״ל לאזטניה בנישתא ריש אתא יבא צומא בערובת לנציבין אזל בתירר,
 עימיוז אזל עליה אשנה לא ההוא אינשי ליכדו דלא עלי אשנה א״ל לי ופסקי אבלי
 ובום בום בל מ! ושתה פם חר תבשיל בל מן ואכל פתית חד עיגול כל מן ואכל

 )נלותא( ריש ההוא בבית שכשאכל לומר לך רש אבל דפסיק אע״ג ש״ם מם חד
ד׳ בפרק בנדרים ]ה[ : פר״ח וכן יום ]היה[ )דוא( שאכל לאח־ עדיין ]כנישתא[

 נדר כל יאמר שיאכלאצלו הכירו את להדיר רחוצה אף אומי ראב״י °תנן נדרים ע״ג ד»
 רחוצה קתני ח״מורגי בר,דיה אתי ולא ליה שמע לא י בטל יהא לדור עתיד שאני

 יתקיימו שלא ורחוצר, דוא זריזי! נדרי ומדירו מ ומסדר,ב אצלו הכירו שיאכל
 בטל יהא לידור עתיר שאני נרר כל ויאמר בר״ר, יעטר בולה השנה כל נדריו

 לאו סיפא דדך מאיר רבי' בן יצחק ה״ר ופי' הנדר בשעה זמר שיהא ובלבד
 פירש היא ראב״י המדברי לומר תמצא ואפי׳ לב״ע אלא הוא ראב״י מדברי
 זכור אי ופרטי בהא עליה רטן פליני רלא אתיו שטאל רבי׳ בשם ]ר״ת[
 בשעת זמר יהא שלא ובלבד תני אביי אמר לנדריה ליה וק״ם לתנאיה עטיה
 ממה ידע ולא בר״ה שהתנה בנק הב״ע מעיקרא כרקאמר לעולם אמר רבא הנדר

 נודר אני ראשונה דעת על ואמר הנדר בשעת זמר אי גדר קא והשתא שהתנה
דאב" אסברתיה פליג לא דרבא ר״ת ופי׳ לנדריה ליר, וקיים לתנאיה עקרי'
 קאמר והכי פליג זמר ירא שלא ובלבד וגרים מתני׳ דמשבש רידיה אנירם' אלא
 שהתנה נלל זכור שאינו לגמרי התנאי ששנה היבא דבל לסברתך טרינא רבא
 והיכא שהתנה כשיזכור לתנאיה וקיימיד, לנדריה דעקרי׳ ונדר בעולם תנאי שום

 דקייטיה עמך הדין זר, גם נדר ואעפ״ב שהתנה ממה רורע התנאי את שזוכר
זמר יהא שלא וגורם המשנה משבש שאתה מה אך לתנאיה ועקת־, לנדריה

 כגון וה״פ זמר שיהא ובלבד ח״ג אלא לשבש צריך אין בי עלך פליגנא בהא
 התנה סה על זוכר אינו אך שהתנה וזוכר בטלין שיהיו נדריו על בר״ה שהתנה

 והשתא הכירו לבין שבינו נדרים על או התנה עצמו למן שבינו נדרים על אם
 נודר אני הראשונה דעת על לומר ובדר כשעת זכור אי שנדר מה נדר קאמר
 לא ואי שנדר הנדר זד, על שתתנה כשיזכור לבסוף מששא ביה לית נדריה

 זהדנדר שעל לבטף שיזמר אע״פ אז עושה אני ראשונה דעת על לומח זכר
 הראשונה דעת על אמר שלא דביק הוא ויסבר לתנאיה בטלית אפ״ה התנה שנדר

 לא רבא ולעולם נודר היה דגי אפי׳ התנה ממה זוכר היה אפי׳ משמע נודר אני
 במתני' דקתני והאי פליג רירית אגירסא אלא דאב" והילכתיה סברתיוז על פליג

 זכו־ שיהא אלא קא' תנאי על לאו הנדר בשעת זכור שיהא ובלבד
 דהיינו ר״ת ואומר . כדפרישית׳ נודר אני ראשונה דעת על לוט־

 נתפלל בן אם וא״ת הבפורים יום בערב נדרי נל מתפללי! שאנו מה
 אינם הכפור׳' שביום משום ר״ת אומר ויאמר בר״ה יעטר השנהכדתנן בראש
 שיום מפני לביהכ״נ ונאספים יום מבעוד הפסיקו שבבר ושת״ר, באכילה עסוקין
 דאיפשר ר״ת אומר ועוד יוה״ב בערב לומר תקנוהו ע״ב הוא ומהילה סליחה
 שנה וחמשה בעשרים ביחזקאל ברכתי׳ יוה״ב היינו במתני׳ דקתני דר״ה

 הוכתה אשר אחרי שנה עשרה בארבע לחורש בעשור השגה בראש לנלותינו
 ע״א ■נ ד איזו דערבץ° פ״ב ואמרי' העיר הוכתה לאט מירושלים הפליט אלי בא העיר

 יש שבך ר״ת אומר הילבך יובל זה אומר דוי בעשור שלה שר״ה שנה רוא
 במחזורים מ״ש וטהק עלינו הבא כיפורים יום ]עד זה מפורים מיום להתפלל

 ג' או טמחה יתיר רבעי ]הדא תה הבא כפורים יום עד שעבר רביפורי׳[ מיום
 את לפרוט שצריך ועור חרטה בלא רגרר מתירין דאין ותו וליכא[ הדיוטות

 ע״ג לה ר אי הנדר את לפרוט צריך לרו דאיבעיא השולח" דפ׳ דגימין הנדרכההיא
 ברב ר״ת ופסק צריך אמר ור״ם א״צ אמר ר״נ הנדר את לפרוט צריך אין דילמא

 הלגהד אית דטסיק השותפין' פרק דנדרים בירושלמי טבח והכי הוא דבתראה פפא
מ חד הגדר את לפרוט א״צ תגי תניי ואית הנדר את לפרוט צריך תני תנאיי

 ויתיב דעטיף ]מן[ )מטן( שלום בר •ודן דר׳ לקטר, אתא מיווחא דלא נדר נש
 ברוך אמר לקוביסטוסא ליה אמר עביר נש בר וכי א״ל מרוחנא דלא א״ל ליה

 שאמר מה כלום מועיל אינו הלכך הנדר את לפרוט צריך שאמרו בחכמים שברח
 כפורים מיום י״ל כך אלא הנדר את פרט לא גם הרטה באן שאין שעבר מיוה״ב

 עט מם־יטם רקד,ל ובל אומר וש״צ • לטובה עלינו הבא הכפורים יום עד זר,
 ר״ת אומר משמע לשעבר דאיהרטנאברו והא וא״ת י לדבריו לבם וממונים
 יךטמ*נ דאטנא משמע פי אמרי לרצון •היו 0בברכת כדאמרי׳ להבא נט דמשמע
 ע־ע את המתיר דחכם משום ר״ת אומר ג״פ נדרי כל שאומרי׳ ומד, דאמרי ומשמע

 נהגו הנעל חלוץ הגעל חלוץ הגעל חלוץ וכן ג״פ לך מותי לך טתר אומר הנרר
 והרץ פ״א אלא אותו שא״א מקוטח שיש תם רבי׳ וכתב צורך ובלא ג״פ ל^זר
 ר״ת אומר נדרי כל אהר וגו׳ בנ״י עדת לבל ונמלה לומר שתקנו ומה עמהן
 ושמע נזיר דחיגי שאמר מי דם׳ בהר,יא נדרים היתר אחר שייבא דסליוזר, משום

 ע״א מ ד דבתוב ידעה לא והיא בעל לר, שהיפר באשה לה יסלח וה׳ הפירם אשר, °דת״ר
 היה זה פסוק אצל עקיבה ר׳ מגיע וכשהיה וסליחה כפרה צריבה שהיא מדבר
 כפרה טעון טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות שטתמי! מי ומת מכת

 לכשיזבו׳ ועבר הניר את המבטל התנאי את ושכח שנדר נמי הבא ומי וסליחה
 אמרי' והא ברבים אותו אומרים אנו איך וא״ת וכפרה סליהה צריך התנאי את

 נדויסשס תנא א״ל בפירקא למידרשיה סבר היננא בר הונא °רב בסמוך התם
 ליה דרשת ואת בנדרים ראש קלות ינהגו שלא כדי סתום• ליה מפתים קא

 בלשון ללועזים בפירק' למדרשית סט־ חינגא בר הונא רב ר״ת אומר בפירק'
 אותו אומרים שאנו עכשיו אבל בנדרים מזלזלים ויהיו מבינים מלם שיהיו לעז

 יצחק רבי׳ ופירש י בנדרים לזלזולי אתי ולא ממנים בולם אץ הקודש בלשי!
 התרת בלא לו שהותר נתחרט אא״ב בלום טעיל אינו דר״ה דתנאי שטאל בר

 ועוד כלום לו טעיל התנאי אץ נדרי עיקר על נתרחט שלא זמן בל אבל חכם
 דוזלאו כיון כלום לו טעיל ר״ה של התנאי אי! רבים דעת על נדר שאם פי'

 לוט־ נהגינן אנן העזר״י אב״י טרי וכתב לנדריה וקיימיה לתנאיה עקריה ברבים
 שאץ לפי כדק איוזדטנא כולרק עלינו הבא תזה יוה״ב ועד שעבר רבפורים מיום
 לדעת ]שמכוונים[ )מכוונים( ומלם במה בנה כאילו דרגורר לידע בקיאי! הבל

 והננו נדרינו על ונתהרטנו שבנו בפי' אמרו ]כאילו[ )כולם( ציבור שלוחי
 עכ״ל טמחה אלא פתיר יהיר שאין רבים בהסכמת להם מתיר והוא נשאלים

 זה כיפורים מיום להתפלל יש וכך מדבריו לפרוש ואין ר״ת דברי נראים ומאוד
 מיום שמתפללין לאותן ואפילו עיקר וכן לטובה עלינו הבא כפורים יום עד

 הקהל מתקנת הוץ לוט־ צריד אין שעבת הנדרים להם שמתיר שעבר הכיפורים
 למשריכך נמילאמצי ויחיד זו להתרה הסכמתם שאין ישוב של ורחם וגזירתם

 הבפודים יום מערב תבשיל להטמין יכול ואם עכ״ל העזת אבי רבי׳ טרי בתב
:שבת ערב בהלכות פירש' זה רבר רכפורים יום במוצאי לאוכלו כדי

הכפורים יום הלכות
 גופו מקצת ° וברחיצה ושתייה באכילה אסור הבפורים °יום )£ךן^י׳ )רעז( נ.ענעיד

שצריך או בצואה או בטיט מלוכלטת ידיו היו אם נופו ככל ד׳טזעע
 טעמאורוקא מהאי מותר הכסא מבית והבא חושש ואינו כדרכו רוחץ לנקביו

להם אט בפרק בדתנן שישפשף לא אם לא מים הטלת משום אבל כשנפנה
 מים המטיל וכל טבילה טעו! רגליו המסיר כל במרקש היה הכלל זה הטמונה" כת יף

 מאי ידים אלא נצוצות משום רגליו בשלמא ואטי׳° ורגלים ירים קידוש צריך ע״א
 לא אם כשפשף דווקא למדת הא לשפשף מצור, אומרת זאת אשי טעמאא״ר יח

 נטילת שא׳׳צ שפשף לא אם הכא כ״ש במקדש אפילו קידוש טעק אי! שפשף נרנ ־ע
 כשעומר ובשחרית בדרכו ורוחץ מלוכלכות ידיו רחי שיפשף אם יאבל ידים

בשמעתי׳ כדאט ביוה״ב בין באב בט׳ בין כדרכו ידיו ליטול ר״ת מתיר מלישן
 הקטן לכנה פת ונותנת אתת ידה מריחה אשר, אוט רשב״ג מגשר, דבי °תנא ע״ג דעו

 שחרית נטלו שלא מדים שנלקה הלחם על שורה רעה שרוח לפי הוששת ואינה
הבא א״ב שנים המש בן קטן שחונק שד רד,"נו ופר״ח שיבתא היצר ושם

 יה יף בשם אומר טנא ר׳ דתניא 0שרצים שטנה דפי כההיא סכנה ואיכא נמיהואיל
 ט־נ לן אפשר דאי ח-י ץתקצ לפה יד תקצץ לאוזן יד תקצץ לעין יד יהודה ר׳

 טח זך ר׳ דלקמן" ורח,יא ובאזניו ובטטט ובעיניו בפיו ידו יניח שלא להזדח לאדם

 ע״א במים אותה שורה והיתה כעיוה״ב סודר פי' לו התה רמטפחת לד בן יהושע
 ת״ב ערב אט מארי בר רבה אתא כי וכן ורגליו ידיו פניו בת מקנח היה למט

 מקנח ולמחר מראשותיו תהה וטיח במים אותה שורה והיה מטפחת לו ממאין
 במים אותה שורה והיה מטפחת לו טיאי! יוה,"כ בערב ורגליו וידיו פניו בה

 לר׳ יעקב א״ר חושש ואזנו עיניו ע״ג מעבירה ולמהר נגובים בלים במין ועשאה
 'לישנא האי מ״מ הלכך י מחיטה ואותיבנך לן אמרת איפכא תהליפא בר ירמיה
 ענין בבל נזתי נההיא ר״ת אוט ננובים אותה עושה היה דביוה״ב עיקר
 יןיייז ואינו לוי בן יהושע דר' להא מייתי ובירושלמי" שירצה שעה ובבל עת בבל

 א הצנה לרתץ מלוכלכת בידיו שטחנו ובמו • כתבתיו לא ולבך שלנו לתלטד מכוון
בירושלמי כדאט במים לרוחצם טט ובצואה כטיט מלוכלכות רגליו ה״נ בררמ

בפרקץ
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יחזקאל אור
>

 הגה״ח המשגיח אדמו״ר מורנו שיחות

זצוק״ל לערינשטיין הלוי יחזקאל מיו

 בא-׳י פוניבז׳ ישיבת של הרוחני מנהלה

ובחו״ל בארץ מיר בישיבת ומלפנים

 חיים אורחות ללמדם לרבים השמיע אשר

והמוסר היראה בחכמת להשכיל למעלה

>

ברק בני

תשל״ח



יחזקאל אלול שיחות ר ו א לב

 ויר״ש, מתורה הוא מופרך גאוה בעל כי הטומאה, אבות אבי היא דהגאוה שאמרו
 והכל זולתו אדם שאין בנפשו מדמה גאוה שהבעל מעשיו לתקון תקוה לו ואין

 נחשבים שהכל מאחר מדותיו על מלהעביר מאוד המתגאה ורחוק הוא, זה הנעשה
 הוא הגאוה מדת תקון וראשית אחר, עבור מרצונותיו יוותר היאך למאומה בעיניו
 ומושרשת בו טמונה כי כלל יודע אינו שהמתגאה הוא, גאוה בעל כי ולידע להכיר
 ובמראהו בדבורו ודרכיו, מעשיו בכל בו נמצאת הגאוה ובאמת זו. רעה מדה בקרבו
 מדה רבות פעמים לראות יש הישיבה כותלי בין הגאוה, נמצאת לימודו ובדרך

 היא לכך והסיבה תורה, בדברי ישיבה הראשי עם מלשוחח הנמנעים יש זו.
 לומדים שאינם יש כן בדבריו, יכשל שמא מפחד ממנו המונעת בו הנמצאת הגאוה

 מלך את הזהירה התורה הנה זו, רעה מדה מכח והכל ביחידות אלא בחברותא
 צוותה שהרי זו במדה ליפול מאוד נקל למלך ׳מאחיו, לבבו רום לבלתי ישראל

 איש כל עאכו״ב בגאוה, ליפול לבלי הוא מחויב ומ״מ עליך אימתו שתהא תורה
 לב, גבה כל ד׳ תועבת כתיב דתא העבודה, מעיקרי וזה בכך מחויב מישראל

 לעמול להשתדל האלול ׳בימי ועכ״פ הקב״ה בעיני נתעב אם לאדם יש תקוה וימה
 העצה שהיא מדותיו על להעביר יוכל אשר הוא בזה והנזהר זו, מדה בתקון
הדין. ליום לזכות הראוי׳

לחבירו אדם שבין בעבירות התשובה חובת

 אדם שבין בעבירות אלא מכפרים ויוהכ״פ התשובה אין איתא יומא בגמ׳
 לחבירו שיתן עד אלא לו נמחל אינו לחבירו אדם שבין עבירות אבל למקום

 לשוב ומשתדלים נפשם טובת הדורשים אותם אף והנה וירצהו. ממנו שלקח מה
 אדם שבין מעבירות הוא וטרחתם עסקם שעיקר לי נראה מ״מ שלימה, בתשובה

 כך. כל מקפידים ואינם מדקדקים אינם לחבירו אדם שבין בעבירות ואילו למקום
 על והלא אלו, בעבירות כ״כ נכשלים שאיננו אנו סבורים וכי מרובה, והתמיהה

 היא בידים גזילה רק לא כי ממון, בהפסד ואף בזה, אנו נכשלים וצעד צעד כל
 נשאל כאשר שהוא כל בדיבור ממון הפסד לחבירו אדם גורם לפעמים גזילה,

ממש, בגזילה אף וכן ממון. היזק לו שנגרם יתכן תשובתו ידי ועל חבירו על

תשכ״א תבא ד׳
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רבים, מגזל הוא נקי כי עצמו על יעיד אשר הוא ומי גזל, הוא אף רבים גזל
אדם שבין עבירות עאכו״כ רבים, גזל מכלל הוא גם בזמנו גמ״ח פריעת אי כן

שהם בודאי הלא וכדומה רכילות, לה״ר, פנים, כהלבנת בממון שלא לחבירו
ביותר. נכשלים רחמ״ל אנו שבהם מהעבירות

 חבירו מסתמא מקום מכל אלו, עבירות שעבר אעפ״י כי האדם יאמר ואל
 כל שימחול הש״ץ מכריז נדרי כל לפגי יוהכ״ם שבערב ובפרט ע״כ, לו מחל
 כך כל בקלות מוחל האדם שאין נראה שבאמת אלו. עבירות על לחבירו אחד
 לפייסו צריך בדברים חבירו את הקניט "ואפילו המחילה סדרי כל בגם׳ ועיי״ש ע״ז,

 ורק ובקשה פיוס צריך אלא בנקל באה אין מחילה לו", שימחל עד בו ולפגע
 יודע ולא חבירו את האדם מזיק שלפעמים ובפרט חבירו. לו שימחול יתכן אח״כ

הוא קל ובאמת ע״ז, מוחל הי׳ לא גודלו ואת מההיזק ידע ואילו מכך הנפגע כלל
 1/ 1 לבחז״ איתא וי,כי ׳אדם מבני הלמחי לקבלמ ה"הקב מאת הלמחי לקבל ייתר

נ' ; / נופלים ובניו שאול לו והראה וכו׳, ושופטיו דור דיר למשה הקב״ה הראה
 M 5 /•'?י א״ל בחרב, ידקר לבניך שהעמדת ראשון מלך הקב״ה לפני משה אמר בחרב,

 הכהנים, עיר נוב שהרג על מקטרגים שהם הכהנים אל אמור אומר אתה לי הקב״ה
 הם הכהנים אבל ע״ז לו מוחל היית אני אומר, אתה לי אמר, שהקב״ה ומבואר

 חשוב כמה מעתה נמצא בחרב, שנהרג שאול נענש וע״כ מוחלים, שאינם אותם
 במאמר שנתבאר מה ומלבד מדותיהן, על המעבירין מאלו להיות הוא והכרחי
 מדותיו על שמעביר גרידא זה בשביל רק אלא לר״ה, לזכות ועצה כדרך הקודם

 הוא חבירו ולהפסד להיזק שהסיבה לחבירו אדם שבין בעבירות נכשל אינו
 רוב שעפ״י ידו על ניזק איננו כן חבירו את מזיק איננו וכאשר האדם, של מדותיו
הניזק. הוא המזיק

 חידוש אלא פשוטים אינם אלו דברים ובאמת בזה, להוסיף עוד נראה אמנם
 מאומה עושה שאיננו ואעפ״י לחבירו ויזיק האדם ויחטא יתכן כי הוא, גדול

 חיוב בעומק תורה מהבנת מאוד אנו רחוקים כי חטא, במה כלל יודע ואיננו
 אדם בבוא בחז״ל איתא מהותה. כלל ומכירים יודעים ואיננו הבריות כבוד
 ב׳ הנך והוקשו חבירך את המלכת קונך את המלכת אותו שואלים הדין ליום

 הוא חייב כן הרבש״ע את להמליך הוא שמחויב מידה ובאותה להדדי, חיובים
 עול עליו ולקבל להמליכו הוא חייב הקב״ה שלגבי וכשם חבירו. את להמליך
 בכבוד ויזלזל יפגע שלא רק אינה שהתביעה לחבירו אדם בבין הוא כן עבדות
 כעבד חבירו בפני עצמו ולחוש להמליכו שחייב מקרא של פשוטו אלא חבירו,

— השלישי בשער יוגה הרבינו מש״כ עיין קונך את המלכת ובענין המלך. לפני
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 ולרוממו דבריו בכל ולקדשו ד׳ את לכבד עת בכל לבו לשים האדם חייב — קמח
 יתבונן חביריו עם וידבר העם בתוך יתיצב וכאשר תמיד ולברכו לו ולהודות

 עבודתו בשבח ולדבר בדבריו ד׳ את לקדש שפתיו מוצא בכל וישגיח וידקדק בינה
 השם וקידוש דבריו, בכל לקדשו שחייב השם קדוש יסוד והוא •ראתו, ותהלת

 ולקדשו לכבדו חבירו את להמליך האדם חייב כן קונך. את המלכת מלכות ענינו
ולרוממו.

 לכבד שחייב וכיון הנבראים !את מכבד עצמו שהקב״ה חדא לדבר טעמים וב׳
 בעצם הוא הבריות שכבוד לכך ונוסף ברואיו. את לכבד אף חייב לכך השם את

 את ברא אלוקים בצלם שהרי שמים מלכות הוא הבריות וכבוד שמים, כבוד
 הדמות את הוא מכבד הרי בצלם שנברא משום האדם את מכבד וכאשר האדם,

 הבריות, בכבוד מחויב שמים בכבוד דמחויב מידה שבאותה פשוט וממילא בעצמו,
 כבוד מספקת ילא ולכן שמים כבוד הוא אף הבריות וכבוד הוא, אחד שיסודם
חבירו. את להמליך חייב אלא הבריות

 ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהי׳ "וכי הפסוק על בחז״ל ואיתא
 ישל זלזולו וברש״י תלוי", אלוקים קללת כי העד, על נבלתו את תלין לא אותו
 תאומים אחים לשני מישל הנ\בניו וישראל דיוקנו בדמות עשוי שאדם הוא מלך
 הרואה כל ונתלה ללסטיות נתפס ואחד מלך נעשה אחד לזה זה דומין שהם
 במלך מזלזל ה״ז באדם שהמזלזל רש״י לשון ונורא תלוי, המלך אימר אותו

 בצלם נברא האדם שהרי עולם של מלכו בכבוד וזלזל תלוי, המלך אומר וכאילו
 המלך, את כמבזה הוא הרי חי אדם המבזה עאכו״כ במת נאמר זה וכל אלוקים
 דאין מבואר ולפי״ז בצלם, הנברא אדם כל לכבד •שחייב פשוט כמה ומעתה

 הבריות את מכבד שאינו כל אלא בפועל חבירו את במבזה רק אמורים הדברים
 אומר אינו העץ על נבלתו תלין לא באיסור אף •שהרי המלך את כמבזה ה״ה

 ואומר במלך כמזלזל ה״ה תלוי הצלם ראית עצם אלא תלוי שהמלך מפורש
 חבירו את שהמבזה להאמור מגיעים, הדברים היכן עד נא ונתבונן תלוי, המלך

 המחילה שאין לעיל ונתבאר מחילה, הימנו לבקש חייב בבזיונו מרגיש אינו אם אף
 מעתה נמצא שלם, בלב האדם שימחול הם הקשים הדברים מן אלא בנקל נקנית

 אותם המלכנו ולא כראוי כבדנום שלא על חברינו •מאת מחילה לבקש שחובתנו
 ויודעים מכירים שאיננו אף ומעתה הבריות. כבוד חובת עצם הוא זה שהרי עלינו
 ע״ז. מכפרים ותשובה י׳והכ״פ ואין בחטא אגו שרויים רחמ״ל הרי מזאת כלל

 למניעת הגורמים שהם האדם של מדותיו הם חמורים כמה למתבונן הדברים ונורא
שמים, בכבוד פגיעה כנתבאר שהוא הבריות כבוד



לה יחזקאל אלול שיחות ר ו א

 תעלה "ולא הפסוק על בחז״ל איתא הבריות, בכבוד החיוב גודל עוד ונראה
 המעלות שע״י ברש״י ועיי״ש עליו", ערותך תגלה לא אשר מזבחי על במעלות

 ועשה כתיב שהרי ממש ערוד. גילוי שאינו ואעפ״י פסיעותיך להרחיב צריך אתה
 דברים והרי בזיון מנהג בהם נוהג ואתה הוא ערוד. ׳לגילוי קרוב בד, מכנסי להם
 ויש הואיל תורה אמרה בזיונן על להקפיד דעת בהם שאין הללו אבנים ומד. ק״ו

 על ומקפיד יוצרך בדמות שהוא הבירך בזיון מנהג בהם תנהג לא צורך בהם
 כמש״ב והוא יוצרך בדמות שהוא חבירך חז״ל בלשון ודייק עאכו״ב. בזיונו
 כאינו הוא והרי בצלם נברא שאדם משום הוא הבריות כבוד חובת דיסוד לעיל
 על הוא הבריות כבוד חיוב בעומק אלו חז״ל דדברי ובאמת הקב״ה. את מכבד

 הרגש במציאות שייך שלא בדבר אף כי מזה למעלה ואף לעיל שנתבאר מה דרך
 אגו רחוקים כמד, ונראה במצבנו נא נתבונן בזיונה, על תורה הקפידה מ״מ בזיון
 חברינו, אצל חסרונות ומציאת ביקוש של במצב ח״ו אגו שנמצאים הנ״ל, מכל
 חסרונותיו ברעיונו עולה ראשית חבירו, על מאתנו אחד שנשאל בשעה למשל הנה
 באחרים למצוא כלל מבקשים ואיננו וכדומה, וכשרון התמדה חסרון חבירו של

 מהכתות שאחד לצים כת בביאור יונה ברבינו ועיין בו, שיש מעולות נקודות
דבר. כל ומבזים הרע לצד שמסתכלים אלו הוא

 לאי העיקרי הגורם שהם הרעות מדותינו בעקירת החיוב גודל מובן ומעתה
 מדת אלא אינו המדות תקון כי בנפשינו מדמים אנו ואילו לבריות כבוד נתינת

 יותר המה וחמורים העבודה מעיקרי הוא ולהמבואר המוסר, ומדרכי חסידות
 להזהר האדם צריך שיותר קדושה בשערי ויטאל חיים ר׳ כתב וכן נזעבירות.

 כולה, התורה כל כוללים שהם אחר מטעם שכתב ועיי״ש מהעבירות. יותר במדות
 הבריות. כבוד תלוי המדות שבתקון אחר מטעם הוא פשוט להמבואר אך

 כולה. הבריאה כל ותכלית השם קידוש שהוא שמים כבוד הוא הבריות וכבוד
 ועובר עון נושא כמוך קל מי מדות הי״ג שכל יראה דבורה תומר בספר והמעיין

 חייב ישראל, עמו עם מתנהג שבהם הקב״ה של מדותיו שהם וכו׳ פשע על
 ולכן אלוקים בצלם עשוי האדם כי זה לכל והטעם חבירו, עם להתנהג האדם
אלוקים. בצלם אינו כביכול כן מתנהג אינו ואם הקב״ה של במדותיו להתנהג חייב

 נוהג שאינו רק לא הבריות בכבוד נזהר אינו אשר דמי יותר נראה ובאמת
 הרע עין בעל הנה לחבירו. ממש מזיק הוא אלא שמים כבוד ומונע בבריות כבוד
 אזיל רב חולי", כל ממך ד׳ "והסיר :קז מציעא בבא בגמ׳ ואיתא ממש מזיק הוא

 אנו אין הרי ולכאורה הרע, מעין מתים ושמונה תשעים כי וראה הקברות בבית
בעל שאינו מי שכל לומר צריך וע״כ הרע, עין בעלי שאנו כך כל מרגישים
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 עין מבעלי שהוא עליו יאמר אשר הוא ומי הרע, עין בעל הוא הרי טובה עין
 עושה טובה עין בו, שנמצאת רעה בעין חביריו את הוא מזיק שהרי נמצא טובה,

 כבוד תורת לפנינו חדשה תורה ומעתה מזיקה רעה ועין למאושר האדם את
 לו אין מחילה ואף ויוה״כ תשובה מועיל לא זה שעל היא חמורה ותורה הבריות,

ידו. על הוא ניזוק כי יודע אינו זזבירו ואף חבירו את שהזיק כלל יודע אינו שהרי

 — לט — הג׳ ■בשער יונה הרבנו כתב דהנה אלו. ■בענינים יש נוספת נקודה
 מעוללת מדה והיא השנאה מדת מנפשינו להסיר הוזהרנו הבריות. שנאת בענין

 והשמחה רעה ודרישת הרע לשון כמו נשחתות עלילות כמה ומסבבת רבים פשעים
 טובה מאבדת ביאור ונראה יתבאר, כאשר הנפש מן הרבה טובה ומאבדת לאיד

 מאבד הוא הבריות שנאת כל הא ולכאורה עצמו. של הנפש של מן היינו הנפש מן
מעצמו. טובה שמאבדת הר״י כוונת היא ומה מחבירו טובה

 מהכלל, חלק הוא אחד וכל בזה זה תלויין ישראל דכל נראה הדבר וביאור
 קיבל בעצמו הוא שרק הביאור אין טובה מקבל י־שראל מכלל אחד וכאשר

 חלק ישראל לכל יש שזוכה יחיד וכל בזה, חלק להם יש כולם ישראל כל אלא
 בשעה אחד מדבר חלקים שכולם וכיון אחדות הוא ישראל עם מציאות כי בזכותו
 שהאדם בשעה זך, כל אמנם בכך. האחר החלק גם זכה ממילא זוכה אחד שחלק

 מקעלם הסבא הי׳ הכלל ובענין באחרים, חלק הוא מקבל אזי מהכלל חלק הוא
 צריך השנה שבראש בספרים דאיתא בהא להךין שיש מה ביאר ובזה רבות, מאריך
 ושמחה בטחון שייך והיאך ירבה, והתמיהה •בדין, שיזכה בטוח כי בשמחה להיות

 לזכות לאדם תקוה ואין וכמעט רבה בסכנה הוא עומד האדם מעשי לאור והרי
 ז״ל הסבא ותירץ בזה[ שהארכנו מה הדין ביום ובטחון פחד במאמר )ועיין בדין

 כל במשפט הוא הסכנה וכל בדין זכאי שיצא הוא בטוח בכללותו ישראל דכלל
 שרק הכלל מתוך שיהי׳ לאדם הנחיצות רבה כמה ומעתה ועיי״ש, ויחיד יחיד

 חלק אלא נפרדת מציאות הוא שאין כיון •בדין לזכות לאחריתו תקוזז יש זו ■בדרך
 מבקשים היו לא לעצמם טובה מבקשים כשהיו המבינים המשכילים ולכן מהכלל

 כולו הכלל את כוללים היו אלא יחיד להיות לאדם לו אין כי עצמם עבור רק
 אלישע ששאלה השונמית האשד. אצל בנביא הוא מפורש זה ודבר בבקשתם.

 יושבת, אני עמי •בתוך האשד. ואמרה המלך אצל עמה לדבר יש האם הנביא
 בתוך אלא מאומה עצמה עבור ומבקשת דורשת שאינה שאמרה בחז״ל וביארו

העם. מן כאחד להיות רצוני יושבת אני עמי

 ורק הכלל בתוך עצמו את להכליל הוא צריך הכלל בתוך לזכות כדי אך
הכלל, מן ולזכות להיות תקוה לו יש אזי הכלל טובת דורש שהאדם בשעה



לז יחזקאל אלול שיחות ר ו א

 עמו מתנהג כללית היא שהנהגתו ובשעה האדם הנהגת לפי השי״ת שמשפט
 מידותיו את לתקן הוא מוכרה כמד. ומעתה הכלל, בתוך ודנו זה בדרך השי״ת
 כן עצמו. טובת רק הוא דורש שהרי הכלל מן אינו מדות הבעל כי הרעות

 ותאוות מדות נפרד", יבקש "לתאוה וכנאמר פרטי אלא כללי אינו התאוה בעל
 ששנאת יונה הרבינו מש״כ שהיינו י״ל ומעתה כללית, היא רוחניות ורק פירוד הם

 בע״כ בקרבו הבריות שנאת אשר שמי הנפש מן הרבה טובה מאבדת הבריות
 הכלל זכויות את הוא מאבד וממילא הרבים טובת ולא טובתו רק הוא דורש

 טובה איבד ולכן לזכות, מאוד הוא קשה בלבד ובמעשיו מעשיו, את רק לו ויש
הנפש. מן — הכלל טובת כל — רבה

 מפגי חרב מה מפגי שני בית בחז״ל דאיתא הא זדי בענין עוד וניחזי
 אלא החנם דשנאת עבירה עבור עונש רק זה ואין ביניהם, שהיתר, חנם שנאת
 בישראל לביהמ״ק מקום אין ביניהם אחדות ואין בישראל שרויה ששנאה בשעה
 אחד גוי ישראל כעמך "ומי לביהמ״ק. מקום יש ;באחדות *שישראל בשעה שרק

 כששנאה משא״כ הם אחד שעם בשעה רק הוא ישראל עם מציאות כל בארץ",
 ולהשתדל מדותינו את לתקן הוא חובוזינו נמצא ישראל, כלל זה אין ביניהם
הכלל. טובות לקבל תקוה לו יש שעי״ז לבז־ זה מחמת הבריות בכבוד

ומשפט אמונה — לבבך אל והשבות

 אדם בני דרכי דהנה העבודה, בדרכי ויסוד עיקר ש״ק בליל הזכרנו כבר
 וידיעת בהבנת הוא מסתפק מ״מ ומעשיו דרכיו לתקן ושואף המשכיל שאף

 אינה השכל הבנת כי היא האמת אך בעולמו. חובתו ויבין ידע ששכלו השכל,
 השכל יודע אמו וממעי ממעל אלוק חלק הוא האדם שכל כי האדם, עבודת עיקר
 השכל, ידיעת את וירגיש יבין שלבבו הלב הבנת הוא שבעבודה הקשה החלק הכל,

 חז״ל שאמרו מה והוא אבן, לב ההא שהלב באדם, הנמצא הקשה החלק הוא הלב כי
 כי אומר היה ז״ל הסבא אבן, לב הוא האדם שלב משום כאבן היא קשה שהתורה

 היום "וידעת האבן. הלב־לב הוא והאויל ולהבין לידע צריך אשר הוא שבאדם האוויל
ורחוק שיעה לכלל האדם ויגיע ויתכן הם נפרדות מדרגות ב׳ לבבך", אל והשבות

תשכ״א תבא מוצש״ק



תשנ״ו אייראורתרסד
תו^ה

 ברוב עצמו על מקבל יהיה בודאי הנורא, מהעונש ינקה לא ג״ם הוא כי ויידע
 העונשים תמורת תמיד מדותיו על ומעביר סבלן להיות הזו המדה שמחה
באורך. ע׳׳ש עכ״ל וכו׳ הנ״ל הקשים

 הראשון העיקר למעשה זה יתברך, מאתו שהכל להאמין זה וענין
 והוא להאמין, יהודי כל שחייב הקדושה התורה של עיקרים עשר משלשה

 לכל ומנהיג בורא הוא שמו יתברך שהבורא שלמה באמונה מאמין "אני
 שכל אומרת זאת המעשים". לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא הברואים

 שעושה מה וכל מלבדו, עוד ואין יתברך, מאתו הכל בבריאה שנעשה מה
 מה וממילא עקיבא(, דרבי נ?עשה וע״ש ם: )ברכות לטובה הכל הקב״ה
 כן אם אלא למטה אצבעו נוקף אדם אין כי משמים, זה חברי לי שעשה

 יכעס לא זה ידי ועל ע״ש( חנינא רבי בשם ז: )חולין מלמעלה עליו מכריזין
 על בתשובה ויהרהר באהבה, שמים דין עליו ויקבל חבירו על יקפיד ולא

 אמונים שומר בספר באורך )ועיין אכי״ר. יזכנו ה־ לו. ורפא ושב עוונותיו
 ובמאמר פרטית, השגחה במאמר זיע״א ראטה אהרן רבי הצדיק להגאון
באורך(. שם עיין וההתחזקות. הבטחון

■p 1^י
I

י י ׳4ל■ fez ר,

יא
 אח״כ יכול כי בחבירו, יפגע אם חשש אין כי לאדם נדמה לפעמים

 יומא במסכת מפורשת משנה הוא שוכח אך לו. וימחל מהילה ממנו לבקש
 בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר ט׳( משנה ח׳ )פרק

 למקום אדם בין חטא גם זה לחבירו אדם בין חטא והרי תשובה. לעשות
 על בחבירו לפגוע לעצמו להקל אדם יכול איך אז חבירו בכבוד להזהר שצוה

 יחזקאל אור )ראה המוסר בעלי לימדונו ועוד מהילה. ממנו שיבקש סמך
 שבין בעבירות התשובה חיוב מאמר אלול, שיחות זצ״ל, לוינשטיין להגר״י

 ריאמ אם םג עלבונו על בנקל מוחל האדם שאין לג( עמוד לחבירו, אדם
 אין ההי בלא שיהיה לגמרי מלבו קטינא אתו^העבי לא םא ךא שמחל, בפיו

 יותר קל ובאמת וז״ל: )שם( יחזקאל אור בספר בזה וכתב .מחילה נקרא זה
 בחז״ל, איתא והכי אדם. מבני מחילה מלקבל הקב״ה מאת מהילה לקבל
 נופלים ובניו שאול לו והראה וכו׳ ושופטיו דור דור למשה הקב־׳ה הראה
 בחרב? ידקר לבניך שהעמדת ראשון מלך הקב״ה לפני משה אמר בחרב,

שהרג על מקטרגים שהם הכהנים אל אמור אומר? אתה לי הקב״ה לו אמר



« תרסהתורהצה סימןאור

 הייתי אני דהיינו אומר?", אתה "לי אמר שהקב״ה ומבואר הכהנים. עיר נוב
 שאול נענש כן ועל מוחלים, שאינם אותם הם הכהנים אבל זה, על לו מוחל

 אם )אלא למחול לאדם קשה כמה רואים הרי עש״ב. עכ״ל וכו׳. בחרב שנהרג
 ולכן וכנ״ל( זכות לכף ובלדון מהשי״ת שהכל באמונה מדותיו את תיקן כן

לו. מחלו לא שהכהנים מכיון בחרב ונהרג שאול נענש
וז״ל: המנוקד( בדפוס תרכא עמוד תשובה )ערך יועץ פלא בספר וכתב

 שאומרים העולם וכמנהג מדותיו על ויעביר מעצמו ימחול הנחבל אם ואף
 גם ומה וכו׳, בכך( די )לא בהכי סגי לא וכו׳, וסולח מוחל הריני לילה בכל

 מוחל הריני נוסח האומרים הרוב שעל חבירו, לו מחל אם יודע אדם שאין
 שביום והראיה קאמר, מאי ידע דלא ויש שוים ולבם פיהם אין וסולח

עש״ב. עכ״ל וכו׳ שאת ביתר עומדת במקומה הקפידא שאחריו
 ,כרך ב_אליהו)ל זצ״ל לופיאן הואלי ביר _ הצדיק ין הגא על ומסופר

 וביקש אחד אדם אליו בא בלונדון דר שבהיותו (44 עמוד בתולדותיו א׳,
 לשמוע הוא שרוצה אליהו רבי לו אמר בכבודו, שפגע מפני מחילה ממנו
 ממנו זאת שדרש אף הדבר את לו לגלות האיש רצה ולא כנגדו, חטא במה

 אליהו רבי לו אמר לו, לומר רצה לא הבקשות כל אף על וכאשר במפגיע,
 המעשה את לספר האיש נאלץ כן ועל לו. מוחל הוא אין לו מספר אינו שאם

 אני שיכול לך דע לאיש: אמר אליהו, רבי זאת שמע כאשר כנגדו. שחטא
 באמת הוא נגדי חטאת בו אשר שהדבר מאחר אך לך, מוחל שאני לומר

 כן ועל שלם, בלב תהיה לא לך שאמחל שהמחילה אני יודע לפיכך חמור,
 ובמשך כשבועיים, בעוד מחילה לבקש ותבוא לביתך, עכשיו שתלך עצתי
 לך שאמחל אקוה ואז הענין, על הרבה מוסר ללמוד אשתדל הזה הזמן

 לכן אמתית, מחילה של צורה זוהי היה. וכן שלם, ובלב גמורה במחילה
 בדעתו אם אף כלל כנגדו יחטא שלא הזולת בכבוד להזהר מאד האדם צריך

מחילה. ממנו לבקש

יב
 משנה ד׳ פרק )אבות הבריות את המכבד מכובד איזהו אומר זומא בן

 ו׳, מאמר תשל״ב, שיחות )קובץ זצ״ל שמואלביץ הגר״ח זה על וכתב א־(
 עזאי בן אמר לא כי הנכבדות, למעלת להגיע הדרך שזו והלאה( נג עמוד
 דוקא אלא בדבר, וכיוצא בתורה גדול או גדול צדיק שהוא מי מכובד איזהו

ידי על דוקא הוא הנכבדת למעלת להגיע הדרך כי הבריות, את המכבד



ישראל אור עב

רניופורט חיים הרב
בלונדון ומו־ץ רב

וגדלה גניבה על מחילה בקשת בענין
משה( אגרות בשו״ת )והערות

 )ב״ק קיי״ל ונזילה גניבה השבת במצות א(
 ה״ח; פ״א נזילה הל׳ רמב״ם ע״ב; קיח,

 מדעת שלא דמנין שנה( ר״ס חו״מ טושו״ע
 לו להחדיר מתבייש ]הנגב[ ש״אם דהיינו פוטר,
 כשנושא בחשבון אלו דמים לו להבליע יכול
 לאיש יתן עמו ונותן נושא אינו ואם עמו, ונותן
 לו שיבליע עמו ונותן נושא שהוא אחר

 בו שיש כיסו לתוך המעות ישליך או בחשבון,
 שעה בכל בכיסו למשמש עשוי שאדם מעות,

 מעותיו, בכלל לו שהחדר המעות מנה והרי
 נזילה הל׳ הרב )שו״ע פוטר" מדעת שלא ומנין

ס״ה(.

 את שישיב מזה ירויה מה צ״ב, ולכאורה
 הלא מבושה, עי״ז ימנע ואיך בהבלעה הגניבה

 ד״עבירות ע״ב( פה, )יומא הוא משנה .דבר
 עד מכפר הכפורים יום לקבזמ^ןק אדם שבין

 בהל׳ הרמב״ם וכ״פ חבירו", את שירצה
 וא״ב סתר״ו, או״ח ובטושו״ע פ״ב תשובה
 גנב אשר הגניבה את הגנב ישיב אם אפילו

 לבקש צריך הוא הרי מ״מ וביו״ב, בהבלעה
 ידע ועי״ז כנגדו חטא אשר על מחילה ממנו
 את ממנו לקח אשר ואיזהו זה הוא מי הלה

מזה. הגנב יתבייש ושוב ממונו

 בהחזרת דהבושה )א( י״ל: אולי ובדוחק
 מחילה בקשת עם כיתד ידיו במו שגנב הממון
 לבדה, מחילה בקשת ע״י מהבושה יותר גדולה
 יוכל היתירה מהבושה להנצל כשרוצה וא״ב

 קיבל )כשכבר ואח״ב בהבלעה הכסף להחויר
 או ;מחילה ממנו יבקש ומנאו( הכסף אח הלה
השבת מחיוב רק )ב( מיירי: גזילה דבהל׳ י״ל

 או וכפרה, תשובה מחיוב ולא וגזילה גניבה
 הדמים את שיחזיר שלאחרי בכה״ג )ג( דמיירי

 שעשה מה כל ׳על מחילה ממנו יבקש בהבלעה
 החטא את לפרט מבלי כל, מכל בבל לו׳

 על לו למחול חבירו יסכים ]ואם כנגדו שחטא
 סגי החטא את שיפרט מבלי לו שעשה דבר כל

 ממנו שיבקש בכה״ג )ד( דמיירי או בזה![,
 ואם הגנב, שם בעילום שליח ע״י מחילה
 למשלחו השליח יודיע לו למחול הנגנב יסכים
 אלו אוקימתות וכל ממנו. שגנב זה לו שמחל

 לא ונו״ב שהפוסקים ובפרט הדוחק מן בהן יש
בזה. מאומה העירו

 משפט חושן משה אגרות בשו״ת והנה ב(
 נשאו "אשר אחד מתלמיד נשאל פח סימן ח״א
 ממון גניבת על שלימה" בתשובה לשוב לבו

 וכו׳, צדקה מקופות וגם אנשים מכו״ב שגנב
 ואיך וכדין, כדת גו״ג השבת מצות לקיים איך

 ובתו״ד ענינים. בכו״ב עיוות אשר את לתקן
 ששאלת ומה וז״ל: כתב, בתשובתו הגרמ״פ

 אם ט״ז ובאות בצלים דעת צריך אם ט״ו באות
 לו נשלח מה בשביל להודיע לכתוב צריך

 שמך, את לגלות צריך אם י״ז ובאות הממון
 ידעו שלא היינו לדעת׳, ׳שלא הוא אם הנה

 בעלים דעת צריך אין מהם שנגנב הבעלים
 לכתוב שלא אף הדואר ידי על לשלם ויכול

 הוא מי לגלות צריך ואין נשלח מה בשביל
 שידע באופן לשלוח[ ]צריך אבל המשלח
 נודעו אם ואף הבעלים. ביד שנתקבל מהדואר
 יוחנן כרבי דהלכה במנין סגי מהגנבה הבעלים

חושן בשו״ע וכדאיפסק חוב בבעל שלא

 הי׳ לא לו עשה באמת מה יודע הניוק הי׳ שאילו שמשער בכה״ג כזו מחילה מהני ולא פשוט נראה אבל .1
לו. מוחל

0) החכמה אוצר תבנה ע״י הודפס)70 מס עמוד קובץ א( יג )שנה מט - >מאנסי< ישראל אור



עגוזמנים חגים

 הא הדואר ידי על כן ואם ס״א, סשנ״ה משפט
 נודעו כשלא רק הוא אבל בזה. ויצא מנין יש
 שצריך מסתבר הוא מי נודעו ראם מהם גנב מי

 שיטעו אפשר אם החזיר הגנב שאותו שידעו
 צריך אופן בכל אך זה. סך להם שלח שאחר

 והי׳ מהגנבה נודעו אם הצער, על מחילה מהם
 מכתב לכתוב צריך זה ובשביל צער, להם

 מתשובה פ״ב ברמב״ם כדאיתא מחילה לבקש
 פשעיו מכסה פ״ו דף ביומא שאיתא ומזה ה״ט.

 לחברו, אדם שבין בעברות הוא יצליח לא
 ושב לו שחטא שמו שיגלה טוב דיותר אלמא

 שאין ה״ה* שם ברמב״ם איתא וכן בתשובה,
 אבל מודיע. ואינו כשמתגאה גמורה תשובתו

 שיבקשו כדי שהוא איתא שברש״י כיון
 לכן נ שם משנה בכסף איתא וכן לו שימחול

 אלא שמו יגלה כשלא שאף לסמוך יכול אולי
 ממנו שגנב מה לו ששולח במכתב יכתוב

 שמו יודע שאינו אף לו שימחול ממנו ומבקש
משה. האגרות עכ״ל שימהול. לסמוך סגי נמי

 שנודע דבגוונא )א( מדבריו:" ומבואר
 מחילה; לבקש צריך אכן ממנו שגנבו להנגנב

 וע״י שמו בעילום כן לעשות יכול )ב( אבל
 אלא שמו יגלה כשלא "אף וכמ״ש מכתב
 ממנו שגנב מה לו ששולח במכתב יכתוב

 שמו יודע שאינו אף לו שימחול ממנו ומבקש
שימתול". לסמוך סגי נמי

דבריו: בהבנת ונתקשיתי

 מפיס ומאן כן, לומר תיתי דמהיכי חדא,
 וריצוי פיוס בלי לו ימחול אכן ממנו שגנב שמי

 "עד מכפר ויוהכ״פ התשובה אין והלא כראוי?
 רק ולא ריצוי דבעינן היינו חבירו", את שירצה
 תשובה בהל׳ הרמב״ם וכמ״ש סתם, בקשה

 ממון לו שהחזיר "אע״פ יו״ד: הלכה ס״ב
ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא

 עד בו ולפגוע לפייסו צריך ... לו שימחול
 ס״א: סתר״ו או״ח ובשו״ע לו", שימחול
 הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין "עבירות

 חיוב לקיים שייך ואיך שיפייסנו", עד מכפר
? שם בעילום הנשלח מכתב ע״י ופיוס ריצוי

 משכח״ל לפעמים הלא בעצמך: הגע
 איזה לעשות רוצה אבל למחול מוכן שהנגנב

 החסרון שימלא )כגון ממנו שגנב מי עם תנאי
 ממנו יגנוב שלא או הגניבה ע״י לו שנחסר
 יראה ספרי בלימוד שיתמיד או עוה״פ

 בפעולות יתרגל או הריעות את המיישרים
 ואם וכיו״ב(, המעשים את המתקנות מסויימות

 שם עילום בנכתב במכתב מחילה ממנו מבקש
 עמו ולהתנות לדבר הנגנב יוכל לא משלחו

 ממנו וימנע לו למחול מוכן יהי׳ לא זה ובלי
הכפרה.

 ע״י מחילה ממנו מבקש כאשר ובשלמא
 יכול הרי א׳( אות הנ״ל )באופן בו״ד שליח

 פיוס מיני )בכמה הנגנב את לפייס השליח
 הנגנב ירצה אם וגם משלחו, עבור וריצוי(
 שלוחו ע״י עמו להתנות יוכל תנאי על למחול
 שיתפייס עד להנגנב מהגנב וחזור הלוך שילך

 להנגנב אין כאשר שייך לא זה כל אבל וימחול,
 זה עם ולהתנות לדבר יוכל דרכו אשר אמצעי

ממנו. שגנב

 אינו ד״אם שם( )או״ח קיי״ל הרי ועוד, זאת
 שני׳ פעם וילך יחזור בראשונה מתפייס

 אנשים", שלשה עמו יקח פעם ובכל ושלישית,
 שהדבר אני )וכמדומה יתכן דשפיר מבואר הרי

 ראשון, בפעם למחול הנפגע ירצה שלא מצוי(
 היאך הכותב שם בעילום מכתב ע״י וכששואל

 או זה במכתב נתרצה הלה אם לדעת שייך
4 3 2? ופיוס בקשה עוד שצריך

 שבינו עבירות ומגלה להם פשעיו ויודיע ברבים שיתודה לשב גדול "ושבח ה״ה: פ״ב תשובה הל׳ ברמב״ם .2
 ואינו המתגאה וכל ומתנחם. שב היום והריני וכך כך לו ועשיתי לפלוני חטאתי אמנם להם ואומר לאחרים חבירו לבין

יצליח". לא פשעיו מכסה שנאמר גמורה תשובתו אין פשעיו מכסה אלא מודיע
 לו שימחול כדי לפרסמם מצוה לחבירו אדם שבין דבעבירות ...רבינו וסובר שם: הרמב״ם על משנה בכסף .3

תכירו.
 מה טעות של מנהג "שהוא התשובה( )עמוד שלו יומא במס׳ בשל״ה והו״ד בספרים ממ״ש להעיר יש ועוד .4

שירצה העלוב עם ומדבר שלום עושה אמצעי ביניהם נכנס בדברים והקניטו לאיש איש יחטא אם בזמנינו שנוהגת
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C ישראל אור עד

להם( שנחסר בכלל ידעו שלא או להם נאבד ואם וז״ל: שם, משה כאגרות כתב עוד ג(
 שהיו הריווח מניעת או המק להם נגרם ־-־*׳מ״מ5 אין צער, להם הי׳ שלא מהגנבה, נודעו לא

ידי על הממון בשילוח וסגי כלום לכתוב צריך
וצ״ל האג״ט. עכ״ל כדלעיל, לבד הדואר
 עכ״ס או הוכחה לו שיש בגוונא דמיירי

 ]ומסגנון מהגניבה. נודעו שלא חזקה השערה
 להך מוקים שהגרמ״פ לי נראה האג״ם לשון
 שלא בכה״ג פוטר מדעת שלא דמנין דינא

 לא הפוסקים שהרי וצע״ק מהגניבה. נודעו
כלל[. בזה חילקו

 תשובה שערי בספר יונה רבנו כתב והנה
 הרע לשון איסור בחומר רז( אות ג )שער

 וד״ל: זו, עבירה על תשובה בעשיית והקושי
 צריך בתשובה הלשון בעל ישוב אם והרביעי,

 ...לשונו מזעם לו מוצק לאשר מחילה לבקש
 ידעו לא והם עכר אותם כי זכר מאשר רבים גם
 להודיעם יתבייש הרעה, את עליהם הדיח כי

 מכה הוא כי רעה, גמלם אשר על אזנם ולגלות
 ד( קב, )תהלים שנאמר כענין ידועה, מכתו ואין
 גבור חצי רמי׳ לשון לך יוסיף ומה לך יתן ׳מה

 כי לחץ, הרע לשון נמשל כן על שנונים׳,
 באדם חציו ישלח רבות פעמים בקשת המושך

’תשובה. השערי עכ״ל הכהו, מי נודע ולא

 דהו מאן על הרע לשון סיפר ראם ומבואר
 ש׳הדיח כיון כלל, מזה ידע לא הלה אם אף

 פסק למה וא״ב לרצותו. חייב הרעה׳ את עליו
 מהגנבה ]הבעלים[ נודעו לא ש״אם הגרמ״ם

 וסגי כלום לכתוב צריך אין צער להם הי׳ שלא
 יתכן הלא לבד". הדואר ידי על הממון בשילוח

שהכסף חשבו )כי מהגניבה ידעו שלא שאף

 ידי ועל לקנות שרצו חפץ איזה לקנות יכולים
 וכל וכיו״ב, לקנותו יכולים היו לא הגניבה

 מבואר והרי הגניבה, ע״י צער איכא הרי כה״ג
 או שהוזקו ידעו לא הבעלים אם דאפילו
 מחוייב ה״ה החוטא של מעשיו ידי על נצטערו
 הגרמ״פ פטר זה ולמה מחילה, לבקש ועומד

 מכתב ע״י )אפילו מחילה מבקשת הגנב את
בכה״גי שם( בעילום שישלח

 דין עיקר לענין כתבתי הנ״ל כל והנה ד(
 זה, חיוב לקיים דשייך בכה״ג מחילה בקשת

 יש שלמעשה שנלפענ״ד מה אכחד לא אבל
 מחילה הגנב יבקש שלא לצדד מקום לפעמים1־'

 בכתב(, ולא בע״פ )לא כלל ממנו שגנב ממי
 )להגאון אהק׳ מטה ׳פרח בספר עפמ״ש והוא

 על חשנ״ז( ירושלים זצ״ל. סולוביציק אהרן ר׳
 וז״ל: (,88 )עמוד ה״ה פ״ז דעות הל׳ הרמב״ם
 וצ״ל הוטנר יצחק ר׳ מהגאון ושמעתי

 ׳חפץ ספרו את לכתוב גמר חיים שכהחפץ
 ממנו ובקש ו״ל סלנטר ישראל לר׳ נסע חיים׳
 סלנטר ישראל ר׳ ספרו. על הסכמה לו שיתן
 ומן כל הסכמה לו ליתן יכול הוא שאין לו ענה

 החפץ סופו. עד מתחילתו בספר מעיין שאינו
 ואחר סלנטר. ר״י אצל הספר את השאיר חיים
 ושאל סלנטר ר״י של לביתו חזר ימים איזה
 אמר סלנטר ר״י ספרו. על הסכמה יתן אם אותו

 שכתב דבר וכל גדול בעיון הספר על שעבר
 וזה, אחד, מדבר חוץ ונכון אמת הוא שם

 הרע לשון דבר אחד שאם כותב חיים שהחפץ
ללכת חייב הוא הרי תשובה ועשה חבירו נגד

 ואומר העלוב לסני מעצמו ילך שהעולב אלא ...ממנו מחילה לבקש העולב יבוא הקדמה ואת ואתר העולב סיום לקבל
 לסיים שההליכה שנאמר ...וראוי לו שימחול לסניהם סניו לחלות וחוזר עסו אנשים יביא אז קבלו לא ואם עלן. סרתית

 מאשר עליו לכפר הם ובזיון הבושה וזאת לפייס, מעצמו ילך שהעולב רק בידיעה הקדמה בהם אין והמה החי לפני
להכירו". חטא

לעיכובא. אתו שכ״ו פשוט לכאורה אבל
 לעשות ובא חברו על הרע לשון וספר עבר "ואם כתב: סי״ב( ד )כלל חיים׳ לה׳חפץ הלשץ׳ ׳שמירת ובספר .5

 ידי על לו שהצר או בממונו. או בגופו הזק וה ידי על לו ונסבב השומעים בעמי זה ידי על נתגנה חברו אם ... תשובה
 כן על חברו, את שירצה עד מכפר אין המיתה ויום הכפורים יום שאפלו לחברו אדם שבין עוונות ככל הוא הרי זה,

 ואפילו ... למקום אדם דבין העוק אם כי עליו נשאר לא לו וימחול וכשיתסייס זה, על מהבירו מחילה לבקש צריך
 שהוא כיון זה, על מחילה ממנו ולבקש כדין. שלא נגדו שעשה מה לו לגלות צריך מזה. כלל עדיין יודע אינו חברו אם

זה". דבר לו נסבב ידו שעל יודע לשה״רן ]־־המספר
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עהוזמנים חגים

 הספר עכ״ל יותר. מסתבר רי״ם שיטת מ״מ
6אהרן׳. מטה ׳פרח

 ישראל ר׳ כשיטת בזה דקיי״ל את״ל וע״ב,
 דשוא״ת נקטינן ספק דבמקום )או סלנטר
 לדון יש וגזילה גניבה בנידון גם הרי עדיף(,
 ידע ולא הולך בתומו הנגנב שאם כיו״ב,

 לו להתחנן הגנב יבא ופתאום כלל, מהגניבה
 הלה יצטער ממנו, גנב אשר על לו שימחול

 יוסיף ועי״ז לו, הרע שפלוני בידעו מאד הרבה
פשע. על חטא

 מממונו שנחסר ידע שהנגנב בכה״ג ואפילו
 ונצטער הריוח מניעת או הפסד לו הי׳ ועי״ז
נגנב, ולא שנאבד סבור הי׳ שהוא אלא מזה
 יצטרך מחילה ממנו לבקש הגנב יבא אם הרי

 הרבה שיצטער יתכן לו שעשה מה לו לגלות
 לפגוע פב״פ של לבו שמלאו שידע עי״ז יותר

הזה. כדבר לו ולעשות בממונו

 ממנו שגנבו יודע שהנגנב בכה״ג ואפילו
 הוא הגנב הרי ובאמת הוא, מי יודע שאינו אלא

 יצרו עליו שתקף אלא וידידיו, רעיו ®"מחבורת3
 ועכשיו ממנו, לגנוב היתר לעצמו והורה

 לאמר אזנו את ויגלה הגנב יבא ובא נתחרט
 שמאד לשער יש הרי ממך׳ שגנבתי הוא ׳אני
 לו בהוודע הכאב ויתעמק הצער יגדל מאד

וגנב בו בגד בו( בטח )אשר ומכירו שיודעו

 לו ולספר נגדו הרע לשון שדבר האיש אל
 סלנטר ר״י אמר עליו. שדיבר ומה נגדו שדיבר
 לא ואם נכון. אינו זה שדבר חיים להחפץ

 ליתן יכול לא הוא הספר מתוך זה סעיף יוציא
 לא שהוא לו ענה חיים החפץ הסכמה. לו

 יונה שרבינו מה ציטט שהוא אלא זה דין חידש
 ׳אני לו אמר רי״ם .בסר״ז תשובה בשערי כותב
 שרבנו לומר מוכרחים אנו אבל זה. את יודע
 נגדו לשה״ר שדיבר שהאחד למקום מכוין יונה

 שאינו אלא נגדו, הרע לשון דבר שהוא שמע
 אבל הרע. הלשון של הפרטים בדיוק יודע

 אפשר איך מזה כלום יודע אינו שחבירו במקום
 מחוייב תשובה עושה האיש שאם לומר

 אמר חיים והחפץ פשעו׳. על פשע להוסיף
 ור׳ סתם. זה דין אומר יונה שרבינו לרי״ם

 אבל בן. לסבור יכול שהוא לו אמר ישראל
 רק מכוין יונה שרבינו לי׳ פשיטא רי״ם, הוא,

 הרע לשון דיבר שהאיש יודע שחבירו למקום
 חיים החפץ הפרטים. יודע שאינו אלא נגדו

 ויכתוב הסכמה לו יכתוב שרי״ס הציע
 מסעיף חוץ נכון בספר דין שכל שלו בהסכמה

 זה את לעשות יכול שאינו לו אמר רי״ס זה.
 את שקוראים אנשים הרבה שישנם משום
 הוא כן ואם בהסכמה מסתכלים ואינם הספר
 שאע״פ ונראה עור׳. ׳לפני של הלאו על יעבור

חיים כהחפץ נראה יונה רבינו לשון שפשטות

 שנים שלש שנים כמה איש באשת נכשל "אחד ע״ר נשאל לה סימן או״ח קמא מהדורה ביהודה נודע בשו״ת .6
 שהוא הגיע לשאול ונפשו בטומאה ישתקע שלא עמדה שתורתו לו ואשרי בחשובה נתעורר ועתה בביתה, שהי׳ רצופות

 אנשי המה כי יפה שתיקתו או הזונה מאשתו שיפרוש לחמיו להודיע מחויב אם כתה שנשא הזאת האשד, התן עתה
 תשובה הבעל רשאי הבריות כבוד ומשום משפחה לפגם לחוש ויש יקרה ובמשפחה בתורה חשובים בנים להם ויש השם

 על שחייב דעתי לעניות נראה "גם הנו״ב: כתב תשובתו ובתו״ד כלל". לחמיו להודיע שלא תעשה ואל בשב להיות
 בינו אחד חלק עבירה, חלקי שני בזה יש איש אשת על שעבר זה עוון שהרי חמיו מאת עצמו על לבקש פנים כל

 ...להכירו אדם שבין עבירות שני חלק בזה יש אבל הכיפורים. ויום תשובה מועיל ובזה חמורה עבירה שעבר למקום
 תשובה מועיל שאינו בדבר לפייסו פנים כל על וצריך מועיל תשובה ולא הכיפורים יום אין להבירו שבינו בעבירות והרי
 שצריך נוקו להכשיר אפשר שאי בזה וחומר קל הצער על לפייסו כן גם צריך הגזילה את והשיב בגזל אפילו והרי

לפייסו".
 לחמיו שיגלה שעי״ו פשוט שהרי סלנטר כהגר״י ולא חיים׳ כה׳חפץ דס״ל מדבריו דמוכח נראה הי׳ ריהטא ולפום

 הלוי דוד ר׳ הרה״ג היקר גיסי העיר )כך שעשה העוול על כלל( לשער אפשר שאי )»ה מבהיל צער יוסיף שעשה מה
שליט״א[. באמבערגער

 דס״ל יראה שם הנו״ב בתשובת המעיין כל כי לעניננו, הנו״ב מדברי להוכיח אפשר שאי לי נראה באמת אבל
 ע״ר ומ״ש הדרך, מן וסטתה שטות רוח בה שנכנס מאשתו שיפרוש כרי שעשה מה לחמיו להודיע מהוייב שבלאה״ב

 הגדול הצער מן חמיו ימנע ולא להודיע צריך בלאה״ב שגם דמאחר דמילהא, לרווהא אלא ב״ב שלא ג״ל מחילה בקשת
ועצ״ע. כנגדו. שחטא מה על מחילה ממנו לבקש שמחוייב רינא הדר שוב וא״ב ההוא, והנורא
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ישראל אור ( עו

 מדותיו על יעבור אם ואפילו ממונו, את ממנו
 יכול שהי׳ מה - רב צער עי״ז יסבול לו וימחול
מחילה. ממנו ביקש לא אילו ממנו למנוע

 מקום יש שבגניבהי לפענ״ד, נראה וע״כ
 כלל מהגניבה יודע אינו שהלה שבכה״ג לצדד

 ובכה״ג 8לרצותו. כדי לפניו חטאו על יודה לא
 מי יודע שאינו אלא מהגניבה יודע שחבירו

 יצטער לו יוודע ואם ממנו, שגנב זה הוא
 ע״י שם בעילום מחילה ממנו יבקש הרבה,
יאמר ואם חבירו. לפני חטאו את שיפרט שליח

 הגנב יבא אא״כ למחול מוכן שאינו הנגנב
 כדי כלל זהותו את יגלה לא אז בפניו, ויתורה

 מעוות בגדר והוה ובבא, בזה חלקו יוגרע שלא
 ממרום רוח הנגנב על יערה עד לתקון יוכל לא

 בין בגופו בין כנגדו שחטא מי לכל וימחול
בממונו.

 להכניס הנ״ל בכל כוונתי אין למודעי: וזאת
 באתי ולא גדולים הרים בין ולהכריע ראשי
 והפוסקים המעיינים לב את להעיר אלא

יצ״ו. מדין על היושבים

 כאב ויוסיף הפחות אל הפח מן יפול מהילה ממנו יבקש שבאם סלנטר הגר״י סברת דשייך מקרה בכל ועד״ז .7

לעצמו. ופשע לתבירו

 בכל לו למחול יתרצה ואולי לו, עשה אשר קטן ודבר גדול דבר כל על בסתם, מחילה ממנו יבקש נ״ל בכה״ג .8

.1 בהערה ע״ש אבל א׳. אות וכנ״ל - כל מכל
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תדא מקומן פה: דף יומא איזהו

 בה ושנה עבירה שעבר דכיון הטעם פירשה
 כהיתר. לו דנעשית ממנה פורש אינו שוב

 אלא וכו׳ בידו מספיקין "אין הוסיף והמאירי
 בהערת ועי׳ בכך", לו תולה זכות א״ב

המאירי. בונת בביאור המהדיר

 ־ מכפר יוה״כ אין מכפר ויוה״ב אחטא
דהיינו )בפיהמ״ש( הרמב״ם מבאר

 לעשות בידו מספיקין אין אמרם "כמו נמי
 בצום שיעשה ה׳ יעזרהו לא ולפיכך תשובה,

 לו שיתכפרו כדי לעשות לו שראוי מה כיפור
 התוי״ט והוסיף עכ״ל. היום", באותו עוונותיו
 פעמים ב׳ כן דאמר מיירי דה״נ נראה דלפי״ז

 דאינו בידו מספיקין אין דלהכי ברישא כמו
פורש.

 דהרי הרמב״ם, פירוש על הרש״ש והקשה
 לא דיוהכ״פ כרבי אף בגט׳ מיתוקמא מתני׳

 באופ״א. שביאר עי״ש - תשובה בעי
 מאחר מכפר יוהכ״פ "אין וז״ל כתב והמאירי

 על בה ומתרצה בעבירה, תוקפו יצרו שאין
במחשבתו". נכשל הוא אף יוה״ב סמך

 הסיפא ענין דאין נקט יוהכ״ם בתוס׳ וכן
 שאינו באדם מיירי דבסיפא דומה, והרישא

 שיוהכ״פ סמך על וחוטא תשובה, עושה
 יוהכ״פ אין אחת בפעם אפילו ובזה יכפר,
 לשוב שרוצה ברישא משא״ב כלל, מכפר
 רק בזה ואשוב, אחטא זימני הרי דאמר אלא
שפ״א. וע״ע לשוב. השמים מן לו עוזרין אין

 יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות
חבירו: את שירצה עד מכפר

והערות: דינים קובץ

 דאע״ג ט.( ב. )חשובה הרמב״ם כתב א[
יוהכ״פ אין הגזילה לחבירו שהשיב

 מחילה. ממנו וישאל שירצהו עד מכפר
)חובל עצמו דהרמב״ם יוהכ״פ תוס׳ והקשה

 ששילם כיון חבירו ממון שהמזיק כתב ט.( ה.
 וא״ב בחבירו, החובל משא״ב לו נתכפר

מחילה. לבקשת א״צ ממון דהמזיק מבואר

 כשגזל הרמב״ם מיירי תשובה דבהל׳ ותירץ
 ומצערו בו שחובל וכגון כורחו בעל ממנו
 אבל מחילה, שישאל עד מהני לא ואז בזה,
 לצערו. כונה בלי דמזיק מיירי חובל בהל׳

שם. חובל הל׳ הלח״מ פירש וכעי״ז

 בחבירו כשחבל נסתפק יוהכ״פ בתום׳ ב[
האם מחילה, שאל וגם הנוק לו ושילם

 מש״ב עי״ש - ה׳ לפני להתודות גם צריך
 משנ״ב ועי׳ והכס״מ. הגט׳ מלשון לדקדק

י״ג(. )אוח הציון ובשער יג.(, )חרז.
 (1י״נ אוח ד׳ )שער בשע״ת יונה רבינו ז״ל והנה
 הגזילה את ישיב חבירו את שגזל מי "לכן

 עלה לא תחילה התודה ואם יהודה, ואח״ב
 הגוזל בענין רז״ל שאמרו כמו הוידוי, לו

 מדבריו ומבואר עי״ש. וכו׳, לשקר" ונשבע
 כנראה לוה והטעם לוידוי, הוא זקוק דאבתי

 לחבירו אדם שבין החלק שכיפר שאף כיון
 למקום. אדם בין לכפר צריך עדיין

 כתב - חבירו את ריצה שלא זמן כל ולהיפך,
 תשובה עשה דאפילו לב.( )שסד. חינוך המנחת

 שעדיין זמן רכל שמים, חלק אף לו נמחל לא
תשובה. כלל מהני לא לחביו־ו חוטא

 דאפילו חינוך המנחת הוסיף כן על ויתר
 אף אתיא משנתינו דהלא מכפרת, אינה מיתה
 ]כדאיתא מכפר עצמו דיוהכ״פ דס״ל כרבי
 אדם בין מכפר שאינו קתני ואפ״ה (בגמ׳[

לרבנן. מיתה נמי וה״ה לחבירו,

 כתב - לגמרי לו שמחל בחבירו שיודע מי ג[
כן דאע״ם התשובה( )מחלקת יועץ הפלא

 שחלק משום מחילה, ממנו לבקש צריך
 וע״ע המחילה. בקשת הכנעת הוא מכפרתו

נ״ד(. סי׳ )ח״א וזמנים מועדים

 צריך נגדו שחטא יודע אינו חבירו אם ד[
ממנו ולבקש שעשה, מה לו לגלות

 סעיף ד׳ )כלל חיים החפץ ב״ב - זה על מחילה
 חיים מים בבאר שם הביא הדין ומקור י״ב(.
 מה ועי״ש תשובה, השערי בשם מ״ח( )אוח

שנסתפק.
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פה: דף יומא איזהו תדב

 עוגמת לו ויהא יתבייש שחבירו יודע אם ברם
 לפרט א"צ נגדו, שעשה מה כשיפרט נפש
 כ״כ - כללי באופן מחילה יבקש אלא

 וכן אפרים, מטה בשם ג.( )מרו. במשנ״ב
 בשם נ״ד( סי׳ )ח״א וזמנים במועדים הביא

זצ״ל. הגרי״ס

 התם מעשה מההוא מחדש )סז:( השפ״א ה[
עמו, שהצדק אף לר״ח לפייס אזל דרב

 חבירו עם שיתפייס קפידא יש דביוהכ״פ
לפייס. צריך עמו שהצדק ואפילו

 לאחד רק והשיב אדם בני מכמה גזל ו[
המנחת כתב - בתשובה ושב אותו וריצה

 על אף לו מתכפר שאין דנראה הנ״ל חינוך
 זה והרי הוא, חד גזל דשם לפי ששב, זה

בידו. ושרץ כטובל

 שכתב הביא יעקב עין על יוסף עץ בפירוש ז[
יוהכ״פ שאין משנתינו דכונת יאיר החוות

 אדם שבין עבירות ואפילו כלל, מכפר
 מש״כ עי׳ - חבירו את שירצה עד למקום,

הדבר. בביאור

 הביא יד.( ב. יוהכ״פ )מערכת חמד בשדי ח[
בשאר דדוקא הגדול מראה הרב חידוש

 בשנת אבל חבירו, ריצוי בעינן שנים
 כתקנה השמיטה מצות שקיים כיון השמיטה
 טוב ימנע לא ה׳ גם חבירו, חובות ומשמט

 בלא לחבירו אדם שבין עבירות גם לו ויכפר
מרה. כנגד מרה ריצוי

 סתירה לוה מצא שלא דאף חמד השדי וכתב
לחלק. מסכמת דעתו אין מ״מ מפורשת

 ה׳ לפני חטאתיכם מכל ראב״ע דרש
למקום אדם שבין עבירות תטהרו

 לפני אשר חטאתיכם מכל הכי: דריש - וכו׳
 ־ חבריכם שלפני חטאתיכם ולא תטהרו, ה׳

ח״א. מהרש״א עי׳

 אתם מי לפני ישראל אשריכם אר־״ע
אביכם אתכם מטהר מי מטהרין

מקומן

 אתם מי "לפני הכפילות בביאור ־ שבשמים
 תוי״ט, עי׳ - אתכם״ מטהר ומי מטהרין
 ותוס׳ במשניות, וליקוטים נ״ד(, )אות ותפא״י

יוהכ״פ.
 על הרי״ף בפירוש יעוי׳ ־ ר״ע דברי ובעיקר

 דרשת על לחלוק ר״ע דבא שמפרש יעקב עין
ראב״ע.

גט׳

 אין הנך א״נ וכו׳ גמורה כפרה מכפרי הנך
גבורת עי׳ ־ וכו׳ כפרתן מכפר אחר

הלשונות. בין נפק״מ מאי ארי

 עליהן שעבר ודאין ואשמות חטאות חייבי
פטורין תלויין אשמות חייבין יוה״ב

 האם נסתפק הרא״ש בתום׳ הריב״א א[ -
 שלא כגון דוקא פטורין תלויין אשמות חייבי
 לו נודע אם אבל יוהכ״פ, לאחר עד לו נודע

 תלוי באשם נתחייב כבר יוהכ״פ קודם ספיקו
 דאף או הקרבן, מן יוהכ״פ ליה פטר ולא

 הרא״ש תוס׳ והוכיח יוהכ״פ. פטרו לו נודע
 מצא וכן יוהכ״פ, מכפר לו נודע דאפילו

בירושלמי.

 מ״מ דפטורין דאף דנראה השפ״א כתב ב[
דבספק יוהכ״פ, וכפרת תשובה צריך בזה

עי״ש. תשובה, שייך נמי חטא

 עשה בין שבתורה עבירות כל על אומר רבי
יום תשובה עשה לא בין תשובה

מכפר: הכפורים

הערות: קובץ

 לבדו מכפר יוהכ״פ דרבי אליבא האם א[
לכפרה שמ״מ או תשובה, בלי לגמרי

 הדבר ־ לתשובה אכתי בעי וגמורה שלימה
 כאן הרא״ש ותוס׳ תו״י בתירוצי תלוי

בסוגיין.
 שנקטו בעומל( )ד״ה יג. שבועות בתום׳ וראה

 תשובה. בלא אף לגמרי מכפר יוהכ״פ דלרבי
כתב ומ״ש( ד״ה ח., ד. )תוספתא דוד והחסדי
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פו: דף יומא איזהותרי
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 ובעל לו היא מועלת מעולה תשובה שאינה
 ועשה ימיו כל עבר אפילו הוא, תשובה
 כל בתשובתו ומת מיתתו ביום תשובה

 רכן הכס״מ וצייץ עכ״ל. נמחלין" עוונותיו
מ: בקידושין איתא

 ראשונה פעם עבירה דבר לידו שבאת כגון
לא שם הרמב״ם ־ הימנה וניצל ושניה

 הלח״ט וכתב ושניה", ראשונה "פעם כתב
 בגירסת וכן בגירסתו, כן היה שלא דנראה

הכי. ליתא והרא״ש הרי״ף
 בתום׳ יעוי׳ - שלפנינו הגירסא ובביאור

אופנים. בב׳ שפירש יוהכ״ם

 בביאור - וכו׳ אשה באותה יהודה רב מחוי
בבן מש״ב יעוי׳ יהודה" רב "מחוי

זה. בענין נורא מעשה שם וע״ע יהוידע.

 שהוא היינו פרק׳ ׳באותו ־ פרק באותו
אז שהיה כמו גופו ובכה בבחרותו

 משמעות וכץ ובמאירי, בר״ן איתא כן -
הרמב״ם.

 וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב
הא ל״ק יצליח לא פשעיו מכסה

 מפורסם שאינו בחטא הא מפורסם בחטא
 כאן לחבירו אדם שבין בעבירות כאן וכו׳

 הרמב״ם ־ למקום אדם שבין בעבירות
 החילוק רק כתבו המאירי וכן ה.( ב. )תשובה

 אדם ובין לחבירו אדם שבין בעבירות
 בין החילוק גם הוסיף והראב״ד למקום,

 הלח״מ וכתב מפורסמות. לשאינן מפורסמות
 ופסק פליגי דהתירוצים סובר דהרמב״ם
 פליגי דלא סבר והראב״ד בתרא, כתירוצא

 דנראה עוז המגדל והוסיף כתרוייהו. ופסק
 בתלמוד ראיות כמה ויש כהראב״ד עיקר

עי״ש. לדבריו,
 לגמרי, פליג לא דהרמב״ם הכס״מ דעת ברם

 רמז הוא שאף ימצא בלשונו והמדקדק
 רק לפרסם א״צ למקום אדם שבין דעבירות
שבעבירות דסובר אלא מפורסמים, כשאינם

מקומן

 כדי לפרסמם מצוה לחבירו אדם שבין
 למקום אדם בין אבל חבירו, לו שימחול

 לפרסמם, מצוה אינו אך להעלימם אין אמנם
 ועכשיו בדבר ידע שלא אדם שם יהא שמא

השם. חילול ואיכא ידע

 בית עי׳ ־ חטאה כסוי פשע נשוי אשרי
שהביא י״ג( דרוש הדרשות )חלק הלוי

 החטא, לפרסם דאין בהא טעמים ג׳ מווה״ק
 קודם רק לכסות דצריך נראה דלפי״ז וכתב
 הגיע כבר אם אבל העבירה, עונש לו הגיע

 אז לצדיק, אותו מחזיקין והכל עונש לו
 שהקב״ה שידעו חטאיו, לפרסם צריך אדרבה
 ואין השם קידוש בזה ויש במשפט, מעניש

ממעשיו. שילמדו חשש

 פעם עבירה עובר אדם אומר "י ריב תניא
 לו מוחלין שניה לו מוחלין ראשונה

לו: מוחלין אין רביעית וכו׳

 הדין יום לענין סוגיא איתא יד. בר״ה א.
חסד "רב הלל בית ואמרו לבוא, לעתיד

 "מעביר רי״ש דבי ותנא חסד" כלפי מטה
 ועון רבא אמר המרה, הוא וכך ראשון ראשון
 מיחשב עונות רוב איכא דאי נמחק אינו עצמו

ע״ב. בהדייהו"
 ב׳ הרכיב ה.( ג. )תשובה הרמב״ם והנה

 הוא דהכא דסוגיא וס״ל אלו, מאמרים
 מיירי דהכא דריב״י מימרא ואף כדהתם,
 של וזכויות עונות משקל לענין לבוא, לעתיד

 שיטת שביארו שם ולח״מ כס״מ עי׳ - אדם
הרמב״ם.

 דהן ומפרש הרמב״ם על השיג הראב״ד אולם
 הוא ישמעאל דר׳ דההיא שונות, סוגיות
 ולהציל הגדול הדין ליום עונות מנין לענין

 הוא דהכא דריב״י וסוגיא מגיהנם, הבינונים
 ושלישי ושני ראשון שחטא דהיינו בעוה״ז,

 שהן ואף לו, נמחלו תשובה עליהן עשה אם
 ובן למרק. ויוהכ״ם יסורין א״צ החמורות מן

ראשונה "פעם שכתב הר״ח מדברי דייקא
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תרטו מקומץ פז. דף יומא איזהו

 תשובה לעשות בידו מספיקין שאין טעם ב[
עליו דומה שהעבירה לפי פירש״י -

 דאמר דוקא למה דא״ב השפ״א ותמה כהיתר,
 ב׳ החוטא בכל הוא דכן ואשוב׳, ׳אחטא
 שפירש מה ועי׳ כהיתר, עליו שדוחה פעמים

באופ״א.

 כתב - כהיתר לו דנעשית הא בביאור ג[
א. אופנים: בשני כ. דף בקידושין המקנה

 מכיר המזיד כי ממזיד, חמור ושנה עבר
 כופהו שיצרו אלא ומצותיו ה׳ בתורת

 לו נעשה ושנה עבירה עבר משא״ב לחטוא,
הבורא. מצות בעיניו והוקל כהיתר

מקיים אפילו א״ב כהיתר, לו כשנעשה ב.
 זה אין העבירה, עובר ואינו המצוה
שכר. ע״ז מקבל ואינו התשובה מחמת
 ביאר ל:( )ערכין אגדות חידושי והמהר״ל

 אדם ואין לאדם, שינוי הוא שהחטא בזה:
 ושנה וחטא כשעבר אבל הסדר, מן בקל יוצא

 בב׳ מדוע שמבאר ועי״ש השינוי, בו הוקבע
פעמים.

 מכפר, יוהכ״פ אין מכפר ויוהכ״פ אחטא
דהלא צ״ע ■ כרבי דלא מתני׳ לימא

 אינו גם וא״כ תשובה, בשעושה מיירי מתני׳
 יוהכ״פ דלרבי כיון פריך דהכי וי״ל כרבנן,
 אחטא האומר ה״ה תשובה בלי מכפר

 עם יוהכ״פ שיכפר ראוי יכפר ויוהכ״פ
הרא״ש. תום׳ - התשובה

 הגהות עי׳ - שאני אגב רבי תימא אפילו
מייזליש. "ל ריח

 יוה"כ אין לחבירו אדם שבין עבירות
איש יחטא אם כתיב והא מכפר

 בסברת פירש״י עי׳ - וכו׳ ופללו לאיש
 שפירש ח״א מהרש״א ועי׳ והתרצן, המקשן

בע״א.

 של שורות בשלש לפייסו וצריך ר״ח אמר
אדם: בני שלשה

 בג׳ פעמים שלש לפייסו דצריך פירש״י א[
מדכתיב לה וילפיבן פעם, כל אנשים

 ג״פ הרי לי" שוה ולא העותי וישר "חטאתי
שמפייסו.

 לפייסו שצריך פעמים דג׳ כתב הר״ן אבל
 נא" שא "אנא בסמוך דמייתי מקרא ילפינן

וגו׳.

 בזה, הטעם תראה ח״א מהרש״א כתב בן
בכל פעמים בג׳ האדם מתפייס דיותר

 ע״י אחרת בפעם משיתפייס אנשים, בג׳ פעם
עי״ש. אנשים, ט׳

 עין דבספר הביא גשו״ד( נ., )מרו. הב״ח ג[
שתחילה הירושלמי מלשון דקדק יעקב

 לא אם רק מחילה, לבקש עצמו החוטא צריך
 ממנו לבקש וחוזר אנשים עמו יביא אזי קבלו

בפניהם.

 שכתב מר״ו( סי׳ )ריש הלכה בביאור וראה
 מלשון אבל הרמב״ם, מלשון נראה שכן

 פעם שהולך שתיכף משמע ושו״ע הטור
אדם. בני ג׳ עמו יביא ראשונה

 ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל
הרא״ש כתב - פעמים משלש יותר

 צריך לרבו אבל מחבירו, דדוקא י״ז( )סוס״י
 הרי״ף נקטו וכן שיתפייס, עד לפייסנו

 בהא ביאורם הוא לוה והמקור והרמב״ם,
 ודלא שאני׳, ׳רב ע״ב ריש לקמן דאמרו

שם. כפירש״י

 מג׳ יותר ממנו יבקש "אל הגמ׳ לשון והנה
 בדבר, איסור דיש לכאורה משמע פעמים"

ריב״ח. והאמר ד״ה ע״ב לקמן בדברינו ועי׳

 יש ■ נא שא ועתה נא שא אנא שנאמר
מיוסף למילף לן מנא להקשות

 דילמא פעמים, מג׳ יותר לבקש שאין ואחיו
היו השלישית בפעם להם מתרצה היה לא אם
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 כבר נתרצה יוסף דודאי וי״ל יותר, מבקשים
 בלשון שכתבה שהתורה אלא אחת, בפעם

 שיש לאשמעינן הוא פעמים ג׳ הבקשה
ח״א. מהרש״א - פעמים ג׳ עד לבקש

 על ומעמידן אדם בני עשרה מביא מת ואם
וכו׳: ואומר קברו

 ארישא, קאי שזה דנראה "א השם כתב א[
מחל ולא ג״פ בחייו ממנו דכשביקש דאף

 לו נמחל מיתה לאחר מ״מ יותר, א״צ לו
אדם. בני י׳ כשיביא

 הפר״ח כתב - אדם בני דעשרה בטעם ב[
אלוקי "ה׳ שמזכיר דכיון ב.( )מרו.
 מעשרה. בפחות ארעא אורח לאו ישראל"

 בני ג׳ של שורות ג׳ כנגד שהוא די״מ והביא
 שורות ג׳ דהנך משמע דא״ב ודחאם אדם,
 זה ואין פעם כל חדשים אדם בני להיות צריך

נכון.

 לשון דמדקדוק יוהכ״ם תום׳ כתב ג[
על לילך שצריך דהא נראה הרמב״ם

 בחייו עליו דחל בחייו, לו שחטא היינו קברו
 אם אבל במיתתו, פקע ולא אליו ללכת החיוב
 ממנו שישאל סגי אזי מיתתו, לאחר חירפו

שחרפהו. במקום מחילה

 וכו׳ טבחא ההוא בהדי מילתא ליה הוה רב
זה. מעשה בביאור יוהכ״ם תוס׳ עי׳ -

 בהדך מילתא לי לית זיל את אבא ליה אמר
הטבח דנענש מפרש ח״א מהרש״א ־

 רב כנגד שחטא חרא בחרתי: שחטא לפי
 לקוראו ברב שזילול וגם לפייסו, לו והיה

׳אבא׳. בשמו
 חולין בתוס׳ הערוך לפירוש ניחא זה והנה
 פירש שם רש״י אבל אצטריך(, )ל״ה לח.

 רש״י ]מיהו כבוד לשון הוא ד׳אבא׳ אדרבה
 בחולין ובתוס׳ חברי[. - אבא פירש נג. בשבת

 הונא רב דאיך הערוך לפירוש הקשו שם
׳אבא׳ הכא ליה קרי רב של תלמידו שהיה

 כאן. הרא״ש ותום׳ תו״י הקשו וכן בשמו,
שפ״א. וע״ע

 גרמא אישתמיט רישא פלי דקא בהדי
רש״ש עי׳ - וקטליה בקועיה ומחייה

מדה. כנגד מדה דהוא

רש״י

 את להטריח שלא - ליה מכתפי ד״ה
כה: בביצה - מפניו לקום הציבור

 זוטרא ומר לאמימר מכתפי דהיו איתא
 משום או ביעתותא, מפני או דריגלא, בשבתא
 מתאים דהכא רש״י ופירוש דציבורא, דוחקא

דדוחקא. התם לטעם
 פירש״י עי׳ - ביעתותא דמשום הטעם וביאור

 שם שיף ומהר״ם הרא״ה חי׳ ועי׳ שם,
בע״א. שפירשו

פז: דך
גט׳

 תליסר לגביה רב אזל חנינא ר׳ הדר-איקפיד
- איפייס ולא דכפורי יומי מעלי

 דלעיל וכן זה ממעשה למד כ״ל( )סי׳ הרא״ש
 יוהכ״ם ערב צריך אדם דכל טבחא, בההוא

 איבה, לו שנוטר אדם כל לפייס לבו אל ליתן
 נקיים דישראל דר״א מפרקי הטעם והביא

 כמלאכי ביניהם ושלום חטא, מכל ביוהכ״ם
השרת.

 יותר ממנו יבקש אל וכו׳ ריב״ח והאמר
שאני: רב פעמים, משלש

 לעצמו. היה מחמיר דרב פירש״י א.
היתה לא דהגמ׳ הוסיף ח״א ומהרש״א

 דסמך שאני, רב אמאי בהדיא לפרש צריכה
 אזל נגדו שחטא לטבח שאפילו אדלעיל

לפייסיה.
 רא״ש, רי״ף, )ר״ח, הראשונים בדעת אולם

 ׳רב ביארו שהם המפרשים כתבו רמב״ם(
שצריך שאני לרבו דתלמיד כלומר שאני׳
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ט. ב. תשובה ]ובלח״ט שיתפייס. עד לפייסו
 שאני׳[. ׳רבו הרמב״ם דגירסת כתב
 אך רש״י, דרך על שאני׳ ׳רב פירש ובשפ״א

 הדין דעיקר אלא מחמיר, היה שרב משום לא
 א״צ פעמים ג׳ דלאחר שהטעם לפי כץ, היה

 לו ימחול שלא דנתחזק משום יותר לפייס
 שלא יעשה לא חנינא שר׳ ידע רב אבל עוד,
 ולכן מוחל, שאינו טעם לו יש וודאי כדין,

יותר. לבקש לו הותר

 הפירושים: בין נפקותא יש לכאורה והנה ב.
להחמיר רוצה אם אדם כל דלפירש״י

 לגירסת אבל רשאי, מג״פ יותר חבירו לפייס
 כל בשאר אבל ברבו דוקא ראשונים •שאר
 עביר "והיכי הקושיא וכלשון לא, אדם

 משלש יותר ממנו יבקש אל ריב״ח והאמר
פעמים".

 הטור על ב.( )שרו. הב״ח הקשה ולפי״ז
 ׳רבו הראשונים כגירסת שפירש דמשמע
 בג״פ מתפייס אינו "ואם כתב ואפ״ה שאני׳,

 דעכ״פ משמע עוד" לפייסו צריך אינו
 דרב סברה שהגמ׳ דצ״ל ומסיק בידו, הרשות

 מג׳ יותר דא״צ פריך ולכך מדינא הכי עביר
 לבקש יכול הדין משורת לפנים אבל פעמים,

עי״ש. פעמים, אלף אפילו מחבירו
 הב״ח קושית מכח כתב א.( )תרו. הט״ז מיהו
 שאני׳ ׳רב פירשו והטור הרמב״ם דאף

 ר׳ של תלמידו היה לא רב ובאמת כפירש״י,
 לחבירו רבו בין לחלק שלמדו ומה חנינא,

 אל מחבירו "המבקש המימרא מלשון הוא
 עד דמרבו ומשמע מג״פ" יותר יבקש

 בהדיא איתא בפיר״ח ]אמנם שיפייסנו.
 של רבו היה חנינא דר׳ שאני׳ ׳רב דמבאר

יוהכ״ס. תוס׳ וע״ע רב[.

 מהמרדכי הביא ב.( )תרו. משה בדרכי ג.
פעמים ג׳ בהנך נתפייס לא ראם ומהרי״ל

 להם ויאמר שורה ויעשה אדם בני י׳ יביא
 הרמ״א פסק וכן קיבל. ולא לרצותו שהלך

שם.

 שלאחר תר״ו( סי׳ )ריש הפר״ח דעת אולם
 יותר, לפייסו רשאי אין פעמים ג׳ שפייסו

 דאיכא משמע הרמב״ם מלשון דגם וכתב
עי״ש. בזה, איסורא

 כל רבא והאמר הכי עביר היכי ור״ח
על לו מעבירין מדותיו על המעביר

 ממשנה לו הקשה שלא צ״ע - פשעיו כל
 אכזרי יהא לא שהמוחל צג. בב״ק מפורשת

הגרי״ב. נמוקי עי׳ ־

 בעי ש״מ אמר וכו׳ חזי חלמא ר״ח אלא
 היכי כי איפייס ולא רשותא למעבד
בבבל: אורייתא ולגמר דליזיל

 רכל מכאן דמשמע ב.( )תרו. הב״ח כתב א.
אלא אכזריות משום מוהל שאינו היכא
כן. לעשות יכול ריוח כגון סיבה משום

 שלא דיכול שפסק הרמ״א מהגהת והביא
 מחילה המבקש לטובת כשמתכוין למחול
 ירגיל ולא הערל לבו נכנע שיהא כדי ]והיינו

 להסיר צריך דמליבו נראה ומ״מ בכך,
 תרו. משנ״ב - מחילה שביקש אחר השנאה

ט•[.
 דר״ח מפרש שהרמ״א דנראה הב״ח וכתב
 רשותא" למעבד בעי מינה "שמע קאמר
 ציבור, צורכי רב על להטיל דרוצים כלומר

 ולא לבבל רב שילך כדי נתפייס לא ולכך
 שלא דהוא ותמה תורה. מדברי יתבטל

כפירש״י.
 פשט מפרש הרמ״א דאף כתב ב.( )תרו. והט״ז
 דר׳ היכי כי כץ שלמד אלא כרש״י, הגמ׳
 ה״ה לו, שהיה מהטעם מחל לא חנינא

 מחילה המבקש של לטובתו כן כשעושה
בידו. הרשות

 פירוש שדחה )סק״ד( השקל מחצית ועי׳
 הרמ״א. פסק מקור באופ״א וביאר הט״ז,
 עין על יוסף ענף ופירוש יוהכ״ם, תוס׳ וע״ע

יעקב.
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יצחק א׳ סימן אמרות
ת[החכמ אוצר1

א סימן

ט

תשובח הלבות ברמב״ם

 הלכה א׳ פרק תשובה הלכות ברמב״ם
 אף ממונו והמזיק בהכירו החובל וכן ת״ל א׳
 אינו לו חייב שהוא מה לו ששילם פי על

 לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה ער מתכפר
האדם. חטאות מכל שנאמר

 של שמקורו אומר שם משנה הכסף
 בבא החובל ממשנת הוא זה לדין הרמב״ם

 איבו לו שנותן אע״ם שאומרת צ״ב דף קמא
 הכסף זה על ומעיר ממנו, שיבקש עד לו נמהל
 מכל רבינו לה דמפיק מאי ומ״מ וז״ל משנה

לה. מייתי היכא צ״ע האדם חטאות

 של לתמיהתו מקום שאין לי נראה
 מקורו באמת כי הרמב״ם, על משנה הכסף

 כי האדם׳/ חטאות "מכל הוא הרמב״ם של
 המחילה ענין על זה בדין מדבר אינו הרמב״ם
 מן המזיק או מהגחבל לבקש צריך שהחובל
 הר״מ מביא זה ודין מיוחד, דין שזה הניזוק,

 הוא פה ט/ הלכה תשובה מהלכות ב׳ בפרק
 הוא אם כי השי״ת, לפני וידוי בענין מדבר
 החובל לבקש שצריר המחילה בעגין פה מדבר

 לשון את כאץ; מביא, אינו למה המזיק, או
ממנו, שיבקש עד לו נמחל שאינו המשנה,

 לדבריו אסמכתא ומביא המשנה, לשון ושביק
 פה מדבר הוא ודאי אלא האדם, חטאות מכל

 חטא אהד אם כי השי״ת, לפני הוידוי בענין
 מגמרא והראיה להמקום, גם חטא הוא לחברו
 שאם אומרת שהגמרא ע״א פ״ז דף ביומא

 קברו על ומעמידין אדם בני עשרה מביא מת
 ולפלוני ישראל אלקי לה׳ חטאתי ואומר

 סעיף תר״ו סימן באו״ח והמחבר בו, שחבלתי
 מזכיר הוא למה להלכה, זה נוסה מביא ב׳

 שנוגע במה רק אליו הוא הלוא לה/ חטאתי
 לו, שימחל מהילה ממנו לבקש בו שחבל לזה
 הוא לחברו חוטא שאם מפני בודאי אלא

 ואהבת אמר שהקב״ה מפני למקום, גם חוטא
 על עבר והוא רע לו תעשה ולא כמוך לרעך

 לי שימחל למקום תשובה גם צריך לכן זה,
 צריך חבירו לגבי לו, מחל שחברו אחרי

 להתודות, צריך השי״ת ולגבי מחילה לבקש
 צריך החובל שגם כאן אומר הוא לבן

ביקש שכבר אחרי אף להשי״ת, להתודות
 מכל מציץ הוא לזה והמקור מחברו, מחילה
 לחברו אדם שבין חטא שאפילו האדם, הטאות

 בתשובתו, תועלת אין לא ואם להתודות, צריך
התשובה. בתורת עקרי יסוד הוידוי כי

ב סימן

מתירין לו שיש דבר מיקרי דחמץ בהא ביאור

גנים. כפר תרצ״ג ניסן א׳

א׳ סעיף תמ״ז סימן פסה הלכות באו״ח
 בין תערובתו אוסר בפסח חמץ המחבר כתב

 בהנאה, אפילו במשהו במינו שלא בין במינו
 דהוה טעם נתן הרמב״ם א׳ ס״ק שם ד״ט״ז כתב
 לא דחמץ טעם נתן והרא״ש דשיל״ט, חמץ

 החמירו לפיכך שתא כולי מיגיה אינשי בדילי
במשהו. עליו

 הרמב״ם דברי על להעיר יש לכאורה והנה
 לו שיש מפני במשהו החמירו למה שאומר
 זה ע״י מתירין לו שיש לומר ומוכרחים מתירין
 יאכלנו ואז פסח לאהר עד החמץ את שיחזיק

 באמת והט״ז בפסח, חמץ להשהות אסור הלוא
 שם וכתב זה את תיקן י״א סעיף סימן באותו

 תערובות אותו לעשות לכתחילה שמותר
 עדיין זה אין אבל פסח אחר עד ולהשהותו

רק זה אח אומר איני הט״ז הלוא גמור תיקון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 13 מס עמוד {9}הלוי[ דוד אליהו בן יצחק ]שולזינגר, תנינא
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מכפר הכיפורים יום אין להכירו אדם שבין עבירות בענין

 על מכפר הכפירים שיום שאמרו שמה אומרים שיש שמעתי שאלה:
על תשובה כשעשה דוקא היינו למקום, אדם שבין עבירות

 שבין עבירות על בתשובה שב לא אם אבל לחבירו, אדם שבין עבירות
 לבאר נא לו, נתכפרו לא למקום אדם שבין עבירות אף לחבירו, אדם

ושכמ״ה. הדברים

 בשנים רבות לפני וכבר ובסיס, מקור לה יש זו שמועה תשובה:
בחיבורי רב בקצור בס״ד הדברים ונדפסו בזה, ^"""",כתבתי

 ט״ז(, סימן תשל״ו )ירושלם מחיים צוואה ספר שעל חיים תוספת
בס״ד. בארוכה ואתנייה דא פרשתא אעבור ועתה

 הכפורים יום למקום אדם שבין "עבירות ב׳(: )פ״ה יומא במסכת תגן
עד מכפר הכפורים יום אין לדובירו אדם שבין עבירות מכפר,

 חטאתיכם מכל עזריה בן אלעזר רבי דרש זו את חבירו, את שירצה
 עבירות מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני
 אמר חבירו, את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין

 אתכם מטהר ומי מטהרין אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי
 ואומר וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי שנאמר שבשמים אביכם
 את מטהר הקב״ה אף הטמאים את מטהר מקוה מה ה׳ ישראל מקוה

ישראל".

 )סימן או״ח יוסף ברכי בספרו ז״ל חיד״א הרב עוזינו לגאון וראיתי
מעבירות שב לא ראם שכתב מי "יש שכתב: א׳( אות תר״ו

ואסמכיה מתכפר, אינו למקום שבינו עבירות גם לחבירו שבינו
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 הרב כתב מיהו בהכי. למארייהו ליה ניחא לא אומר ואני אמתניתין,
 לבין שבינו דבעבירות חדש פרי הרב והביאו ז״ל גרמיזאן מהר״ש

 גבוה הלק גם חבירו את פייס שלא וכל גבוה, חלק נמי איכא חבירו
 בשו״ת ז״ל נתנזון מהרי״ש לגאון ועיין עכ״ל. נתכפר" לא בו אשר

 שכתב ע״ר(, דמ״ח ס״ד סימן )ח״ג רביעאה מהדורה ומשיב שואל
ע״ש. ז״ל גרמיזאן מהר״ש לסברת ראיה להביא

 מעבירות שב לא שאם כן האומר שם העלים ז״ל חיד״א הגאון והנה
מתכפרים, אינם המקום לבין שבינו עבירות גם לחבירו שבינו

 ז״ל פינטו יאשיה רבי המוסמך הרב הוא זו שמועה בעל אבל
 מה לן "וקשיא כתב: כה פ״ב( סימן )שם יומא יעקב לעין שבביאורו

 ]בדברי לעיל מהאמור יותר לדרוש עזריה בן אלעזר רבי עוד הוסיף
 שנה וממנו המקרא דרש עזריה בן אלעזר שרבי ונלע״ד קמא[. תנא

 לו שיש ובזמן מכפר הכפורים יום למקום אדם שבין שהעבירות לומר
 למקום אדם שבין עוונותיו כפרת תלויה לחבירו אדם שבין עבירות גם
 מרצה שהוא וכיון חבירו, עם שחטא מה על חבירו את שירצה עד

 בינו שחטא עוונותיו על לו לכפר לו מתרצה הקב״ה אז ומפייסו אותו
 כי מדכתיב עזריה בן אלעזר רבי דרש הדבר וזה ב״ה, המקום לבין
 ה׳ לפני לומר וחזר חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום

 אמנם תטהרו, עוד לומר צורך מה אתכם לטהר נאמר כבר והרי תטהרו
 מכל אתכם לטהר עליכם הכפורים יום יכפר הזה ביום כי לומר בא

 שתטהרו בתנאי למקום אדם שבין עבירות דהיינו ה׳ לפני חטאתיכם
 אדם שבין עבירות דהיינו לביניכם שביניכם מעבירות האדם בני אתם

 הכיפורים יום גם לדובירו אדם שבין בעבירות תטהרו לא ואם לחבירו,
 למקום, אדם בין שהם ה׳ לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר יכפר לא

 בכתוב" שדייק זה הדקדוק שהוא אלעזר רבי דרש זו את שאמר וזהו
 אמתניתין דאסמכיה בלשונו ז״ל חיד״א הגאון דרמז והיינו עכ״ל.

ודוק.
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 רבן את הגיורת בלוריא "שאלה סע״ב(: )י״ז השנה ראש במסכת וןןייין
פניו ה׳ ישא וכתיב פנים, ישא לא אשר בתורתכם כתיב גמליאל

 הדבר למה משל לך אמשול לה אמר הכהן יוסי רבי לה נטפל אליך,
 לו ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע מנה בחבירו שנושה לאדם דומה
 עלבוני לו ואמר המלך את לפייס בא פרעו, ולא זמן הגיע המלך, בחיי
 אדם שבין בעבירות כאן נמי הכא חבירך, את ופייס לך לך, מחול

 ולימד עקיבא רבי שבא עד לחבירו, אדם שבין בעבירות כאן למקום
ע״ש. דין" גזר לאחר כאן דין גזר קודם כאן

 דעניא( אפרקסתא )בעל ז״ל שפרבר דוד רבי המובהק לגאון וראיתי
דף שיעור רחצי )בסוגיא המועדים על לדוד מכתם בספרו

 בשם )דלעיל( יוסף ברכי שכתב מה על להעיר "יש כתב: שכה נ״ו(
 מכפר הכפורים יום אין למקום אדם שבין עבירות על דגם אחד גדול

 בספר שכתבו ראיתי וכן לחבירו, אדם שבין עבירות בידו שיש זמן כל
 חיים בארחות )הביאו שלמה כרם ובספר דשמיא( )במילי חג עולת

 אדם בין גם יש לחבירו ארם שבין עבירה דבכל תר״ו( ר״ס ספינקא
 עד למקום אדם שבין חלק על גם מכפר הכפורים יום ואין למקום,
 כעולת דלא משמע השנה דראש במשל והרי ע״ש, חבירו את שירצה
 וצע״ק" וכו׳ לך מחול עלבוני קאמר דהרי שלמה, ככרם ודלא החודש

עכ״ל.

 פתח בספרו כי ז״ל, חיד״א לגאון ליה אניס לא רז דבל להעיר רש
דתלמודא מלישנא בזה הרגיש כבר שם, השנה לראש עינים

 ע״ב(, )ד״ה אחדים דברים בספרו לעיין ורמז וכו׳, לך מחול עלבוני
 מהר״ש "ולדעת כתב: וכה בארוכה בזה שעמד יראה שם והמעיין
 חברך, פייס לך לך מחול עלבוני שם השנה בראש שאמרו מה גרמיזאן

 ראיה קצת יש ואדרבה חברך, את תפייס כאשר לך מחול קאמר הכי
 ראש העין מראית בספרו גם ועיין האריך, ועוד הולך", ישר לכל משם

ודוק. שם השנה
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 הכהן רפאל רבי וטהור קדוש גאון אותו שכתב ראיתי ממש וכזאת
שגם ע״ר( )די״ח קדושים דעת המופלא בספרו מהמבורג ז״ל

 יום כיפר שלא כל ז״ל הרי״ף כסברת הן מדנפשיה וכתב עמד הוא
 והן למקום, אדם בין על מכפר אינו מחבירו אדם בין על הכיפורים

 אדם בין חלק יש לחבירו אדם בין דבכל ז״ל גרמיזאן מהר״ש כסברת
 בין חלק נתכפר לא לחבירו אדם בין חלק נתכפר שלא וכל למקום,

 חיד״א כגאק ותירץ וכנ״ל, השנה דראש מההיא והרגיש למקום, אדם
 כן כמו הבונה חברך, את ופייס לך לך, מחול עלבוני שאמרו דמה ז״ל

 עונך סר אז חברך את ותרצה כשתלך לך מחול עלבוני זה בתנאי
 לספרו ורמז שם, עיין דנא בפתגמא האריך ועוד תכופר, וחטאתך
 כזאת כתב שם שגם שי״א( דף הדין יום )עמוד לשון מרפא המופלא

 שם עיין כלל, מכפר הכיפורים יום אין חבירו את פייס שלא זמן שכל
זיע״א. אמריו צוף נועם

 י״ז )סימן מחיים צוואה בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי לגאון וראיתי*
ז״ל הרי״ף דברי שהביא שאחר ע״ב( די״ב אמרינן ד״ה

 מתרצה להיות בא אדם ראם לדבר טעם לתת "ויש כתב: דלעיל
 עורפו כשמקשה כן אם המקום לבין בינו לו שיש בחטאים למקום

 בנגיעת שיהיה בין שיפסיינו, חייבתו שהתורה חבירו עם שחטא למה
 בזה כשבועט כן אם לו, לשלם שחייב בממון יהיה בין בגופו, כבוד
 משאר לשוב זו היא תשובה ומה ה׳ בתורת כבועט ח״ו הוא הרי

 צריך כי שלימה תשובה זו דאין בודאי דוקא, למקום הנוגעים עבירות
 ה׳ לפני חטאתכם מכל קרא דדייק והיינו הקב״ה, לפני ובר נקי להיות

 ה/ לפי ונקי טהור אינו לחבירו אדם שבין מה נשאר עוד וכל תטהרו,
 יפות פנים בספר קבל ז״ל פאלאג׳י חיים רבי שהגאון הרי ברור". והוא

ודוק. ז״ל, הרי״ף הגאון הקדמת

 הגדול הגאון והוא ז״ל, הרי״ף הגאון עם שהסכים מי עוד מצאתי וכץ
מועד בית חלק אריאל בנין בספרו ז״ל שאול רבי מאמסטרדם
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 דבריו: ואלו ע״ר(, דקט״ז ואילך ובהיות ד״ה הכפורים ליום )דרשה
 אדם שבין עבירות שהרי בכך תלויה הכפורים יום כפרת "ובהיות
 בעין הרי״ף וגם גדולים כמה וכתבו מכפר, הכפורים יום אין לחבירו

 הכפורים יום אין לחבירו שבינו עבירות תיקן לא האדם שאם יעקב,
 מצד כי לזה טעם לתת ויש וכו/ למקום שבינו עבירות על אף מכפר

 עשה לא אשר על תשובה ידי על אף חי כל לפניו יצדק לא הסברא
 לו למדוד האדם עם יתברך חסדו מדת אבל עולם, של מלכו מאמר את

וכו׳ עמו" עושה הקב״ה כך כמותו ודם בשר עם מעשיו וכפי כמידתו,
עש״ב.

 ז״ל הרי״ף הגאון דברי יפות פנים בסבר קבל ז״ל הוא שאף הרי
ואף כן, כתבו גדולים שכמה ואמר הוסיף ועוד ניהלן, ואסברה

 לן תסגי מקום מכל הם, ומי כיון למי ידעתי ממני.ולא שנעלם
ודוק. סהדותיה

 ישראל אשי סידור שעל יצחק בשיח ז״ל מאלצאן יצחק רבי והגאון
"הפליגו כתב: כה ת״ב( )דף שופר תקיעת בענין )הגר״א(

 אדם שבין עבירות שאמרו עד לחבירו, אדם שבין עבירות בעונש מאד
 יום אין לחבירו אדם שבין ועבירות מכפר, הכיפורים יום למקום

 כי עוד ואמרו גמור, בפיוס חבירו את שירצה עד מכפר, הכיפורים
 שבין עבירות גם לחבירו, אדם שבין עבירות על התשובה בהתעכבות

 יעביר שהקב״ה אפשר איך כי נותן הדין וכן יתכפרו, לא למקום אדם
 להעביר יבקש לא סרוחה מטיפה הבא הפחות האדם אם מידותיו, על
 באחיו איש כל שעה באותה פנים כל על להיות ולכן מידותיו, על

 נחמתנו זאת ותהי יחזיקו, באהבה ואסיריהם יתלכדו, ויחדיו ידובקו,
אמן יוחקו, ברזל בעט יכתבו בספר וצדקתנו נמקים, עוונותינו להיות

עכ״ל. סלה"
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יאחייםא סימןארץ

 גאון דעת מקום מכל ז״ל, הרי״ף לסברת חברים שהבאנו אף והנה
הוא חבר מצאתי לו וגם וכנ״ל, כן אינה ז״ל החיד״א עוזינו

 שהביא אחר )שם( יומא הש״ם בגליוני ז״ל ענגיל יוסף רבי הגאון
 כאן המשנה ולשון כלל, נהירא "ולא כתב: ודעימיה ז״ל הרי״ף דברי

 ז״ל, חיד״א הגאון כהסכמת זה והרי עכ״ל, איפכא" להדיא מוכחא
שם. קדושים דעת בספר גם ועיין

החלמה; אוצר

 חיים משה רבי הגדול לזקיני תלמיד מבגדאד, מובהק לרב ומצאתי
בספרו ז״ל הרופא יעקב רבי הגאון רבה ניהו מר זצ״ל,

 אין לחבירו אדם שבין "עבירות שכתב: ע״ר( )דף יעקב אהל שו״ת
 הקב״ה חלק דאף כתבו האחרונים שיפייסנו, עד מכפר הכיפורים יום

 וכן לחבירו, שירצה עד הכיפורים ביום לו נמחל אינו רצונו על שעבר
 כאן ברקת טור הנחמד בספרו הכהן חיים מהר״ר מהרה"ו תלמיד כתב

 על כוונתו וכו׳, שכתב מי יש יוסף ברכי הרב שכתב ומה תר״ו(, )סימן
 ע״ש, הכי למימר למריה ניחא דלא וכתב עליו והשיג פינטו, מהר״י
 יתברך רצונו על שעבר חלק על כוונתו נמי פינטו שמהר״י ונראה

וק״ל". למקום בינו הנקרא שזהו

 כתב ברקת טור בספרו ז״ל הכהן חיים רבי הגאון שכבר שהביא ומה
וצע״ע. כן. ראיתי לא ריהטא ולפום שם, עיינתי כזאת,

 ז״ל, הרי״ף דברי לפרש ז״ל הרופא יעקב רבי הגאון שכתב מה וגם
מעיין, כל שיראה כמו בדבריו, זאת להלום לי קשה בעניותי

וקצרתי. בדבריו, האחרונים ושאר חיד״א הגאון כהבנת הוא ופשוטו

 הרי״ף בסברת למאן יוסף בברכי כאן ז״ל חיד״א הגאון דעת והנה
שאלוניקי התורה מעיר המובהק והגאון אצלו, נתקבלה ולא ז״ל

 מערכת טהרה שיורי )חלק המים טהרת בספרו ז״ל הכהן אברהם רבי
 שכתב, מי היש דברי "ודחה יוסף: הברכי בשם כתב מ״ט( כלל ע׳

הגאון דברי הבין הוא איך ודקדק ראה כן", לומר ושלום דחם וכתב
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 בספר עצמו "והחיד״א סיים: טהרה בשיורי ששם אלא ז״ל, חיד״א
 יוסף ]בברכי עצמו מדברי זכר דלא נראה שמות( )ר״פ קדומים נחל

 ואם אב כיבוד על עבר הבן ראם חסידים מספר הביא ששם הנ״ל[,
להענש, צריך שמים בדין אבל אדם בדיני לו מחול לו מחל והאב
 אחת חטאות שתי חטא דהבן משום מדנפשיה הטעם החיד״א וכתב
טהרת הרב צדיק לשון כאן עד שציוהו", לקב״ה והשני ממש לאביו

ז״ל. המים

 חזינא לא בעניותי קושיא אבל חזינא, רבה וכהנא רבה גברא והנה
ז״ל חיד״א הגאון שכאילו ליה קשיא קא מאי ידעתי ולא כלל,

 ויסוד וברור פשוט זה והרי ח״ו, עצמו דברי ושכח משנתו סותר
 עבירה גם יש חבירו לבין בינו עובר שאדם עבירה שבכל הוא מוסכם

 את המאנה כגון כן, יעשה שלא וגזר שציוה ב״ה המקום לבין בינו
 על ועבר להכירו שציער הראשונה עשה, חטאות שתי בדברים חבירו

 שפקד דרחמנא מימרא על שעבר השני והחטא דברים, דאונאת לאו
 רבים כתבו וכאשר ומפורסמים, עתיקים והדברים חבירו, לצער ואסר

 )פרשת התורה על קדומים נחל בספרו ז״ל חיד״א לגאון עיין ושלימים
 דעת בספרו ז״ל הכהן רפאל רבי מאה״ו והגאון ה׳(, אות אחרי

 בספרו ז״ל דאנציג אברהם רבי הגאון כתבו וכן ע״ג(, )די״ח קדושים
 והגאון מ״ט(, )אות אברהם חיי ובצוואתו קמ״ד( )כלל אדם חיי

 הלכות הרמב״ם על בנימין בני הרמב״ם על בהגהותיו ז״ל האדר״ת
 בספרו ז״ל חיים החפץ ורבנא ומרנא שנאמר(, ד״ה ה״א )פ״א תשובה
להדיא, כן שכתבו קדשם דברי בכל עיין א׳(, )ס״פ ח״ב הלשון שמירת

האחרונים ובדברי תר״ו(, )ר״ס ספינקא חיים ארחות בספר הוא וכן
ע״ש. לעיל שהבאתי

שכתב: מ״א( )פ״א פאה למסכת ז״ל הרא״ש בפירוש בס״ד מצאתי גם
הבריות רצון גם בהן שיעשה במצוות יותר חפץ הקב״ה "כי

זצוק״ל וסרמן הגר״א כתב דבריו וביאור לקונו", אדם שבין מבמצוות
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 אדם שבין מצוות "שבכל מ״ב(: )דף מאמרים קובץ בספרו הי״ד
 הללו ז״ל הרא״ש דברי טעם וזהו למקום, אדם בין כץ גם יש לחבירו
ועיין בהו", איתנהו דתרוויהו יותר חמורות לחבירו אדם שבין דמצוות

ע״ש. נ׳( )סימן משה אור בחיבורי

 )פ"ד אבות למסכת בביאורו ז״ל גירונדי יונה רבינו החסיד לשון וזו
ולא חטא אליו כי יחשוב אל חבירו את אדם יזיק "אם מכ״ט(:

 ע״ש, דין" כבעל ההיזק את תובע והוא חטא לה׳ גם כי לשי״ת, _
 קמא בבא משניות על שאול בית בהגהות ז״ל נתנזון מהרי״ש והגאון

 בספרו גם לו ועיין ע״ש, הלבבות חובת מספר כזאת הביא מ״ה( )פ״ב
 ע״ר(, דמ״ח ס״ד סימן )ח״ג רביעאה מהדורה ומשיב שואל שו״ת

 ס׳ אות סוף )ירמיה חיים תנופה בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי והגאון
 דבעבירות תשובה בהלכות הרמב״ם "וכלשון כתב: רע״ב( דקצ״ז
 על ויתורה למקום בנוגע גם תשובה שיעשה צריך לחבירו אדם שבין
רבינו בדברי גם ]ועיין ע״ש. דרחמנא" מימרא על שעבר גבוה ""חלק

לקמיה[. בהערה כאן שהבאתי ז״ל בחיי

 קושית מידי קשיא ולא כאן, שנו פרשיות דעירוב כמדומני מיהו
יוסף בברכי ז״ל חיר״א הגאון דברי כי ז״ל, המים טהרת הגאון

 כאכילת למקום, אדם שבין עבירות על תשובה שעשה באחד עוסקים
 חזר לא לחבירו אדם שבין עבירות על אבל רח״ל, שבת וחילול איסור

 ]והוא שכתב מי היש דברי ז״ל חיד״א הגאון הביא זה ועל בתשובה,
 זה ועל המקום, לבין שבינו עבירות על אף לו נתכפר שלא ז״ל[ הרי״ף

 אבל הכי, למימר למרייהו ניחא ולא היא דלא ז״ל חיד״א הגאון כתב
 דיבר ז״ל חיד״א הגאון שם הוא, אחר הנדון )שם( קדומים נחל בספרו

 זה ועל ואם, אב וכבוד דברים כאונאת לחבירו אדם בין שהיא בעבירה
עשה, וחטאים רעות שתי לחבירו אדם בין עבירה העובר שכל אמר
 לחבירו שציער שבזה והשניה חבירו, לבין שבינו עבירה שעבר אחת

לצער שלא ופקד שציוה השי״ת צווי על עבר באביו כבוד נהג שלא או
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 מחלו חבירו או אביו אם אף ולכן באביו, כבוד לנהוג או חבירו את
 חבירו לבין בינו העבירה ואכן לדידהו השייך על מחילתן הועילה לו,

 במקומו עדיין השי״ת צווי על דעבר דגבוה העון חלק אבל נמחלה,
 חיד״א הגאון לנדון כלל שייך זה ואין זה, על תשובה וצריך עומד

 ]ועיין לי. צע״ר המים טהרת הרב דברי ולפיכך וכמשנ״ת, יוסף בברכי
הסימן[. בסוף במילואים לקמן

 הגאון דברות על לכאורה לשאול יש וזו קשיא הא קשיא דאי איברא
הגאון דברי כלל ליה לית יוסף ברכי בספרו שכאן ז״ל, חיד״א

 אף חבירו לבין קבינו עבירות על בתשובה שב שלא שכל ז״ל הרי״ף
 עליהם בתשובה וחזר ששב עם לו נמחלו לא למקום שבינו עבירות
 א׳ )דרוש אחדים דברים בספרו עצמו ז״ל חיד״א הגאון ואילו וכנ״ל,

 ז״ל, הרי״ף כסברת עזאי בן דברי לפרש כתב ע״ב( ד״ה לתשובה
 עד דבריו בעיניו והוכשרו יפות פנים בסבר הרי״ף דברי שקבל ומשמע

אחר. במקום חז״ל דברות לפרש בהם שמשתמש

 ע״ב( דכ״ה תשובה לשבת ו׳ )דרוש אחדים דברים בספר שם וקוד
איש לבבכם ערלת "והסירו קראי: לפרש ז״ל חיד״א הגאון כתב

 פן וכו׳ והקנאה השנאה שתסירו ביניכם כלומר ירושלם ויושבי יהודה
 לחבירו אדם שבין בעבירות ביניכם תשובו לא שאם חמתי כאש תצא

 בסוף הרי״ף וכמ״ש מתכפרים אינם למקום אדם שבין עבירות גם
 השינה השראת מניעת גורם חנם שנאת דכשיש פשוט והטעם יומא,

 תשובה מועלת מה כן ואם באחדות כשישראל אם כי שורה שאינה
 עבירות כשלש שקולה חנם שנאת וגם למקום, שבינו לעבירות שעשה

 הגאון קבל כאן שגם הרי ע״ש. וכו׳ תשובה" אינה ותשובתו החמורות
 לפי לקראי ופירש יפות פנים בסבר ז״ל הרי״ף הקדמת ז״ל חיד״א

ודוק. לדבריו טעם ונתן טעים טעמא ואף דבריו,
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 ז׳ )דרוש אחדים בדברים שם ז״ל חיד״א לגאון תמצא מזו וגדולה
ז״ל הרי״ף דברי תורף זהו כתב: וכך ע״א( ד״ל לתשובה

 אני גם עיניך, ויאירו ראה נא לך עינים מאורי בספרו הלא
 ראש עינים פתח בספרו ז״ל חיד״א לגאון ועיין וכו׳, דרכו" אבחר
 ד״ה )שם השנה ראש העין מראית ובספרו כאן(, ד״ה א׳ )י״ח השנה

ע״ש. ואילך( עד

 כי עיון צריכה בזה ז״ל חיד״א הגאון שיטת לכאורה פנים כל ן$ל
קבל אחדים דברים בספרו ואילו ז״ל, הרי״ף על חלק יוסף בברכי

יפות. פנים בסבר דבריו

 החיד״א עוזינו גאון במשנת סתירה כאן דאין בס״ד לאמת לי והנראה
אם ואף ז״ל, הרי״ף כסברת דלא אצלו העיקר ולעולם ז״ל,

 הכפורים יום פנים כל על לחבירו שבינו עבירות על בתשובה חזר לא
 ז״ל חיד״א הגאון גם סובר וכך למקום, שבינו עבירות על מכפר

 בכמה אחדים דברים שבספרו וזה שם, יוסף בברכי לו וכמפורש
 משום היינו ז״ל, הרי״ף דברי לפי ופירש ובנה ונסמך נשען מקומות

 לפי אף ומדרשים קראי ולדרוש לפרש הדורות גדולי ת״ל נמנעו שלא
 ז״ל חיד״א הגאון להועיל שלמדנו וכמו כמותם, הלכה שאין שיטות
 "ארחות ע״ד(: )ד״ד פסח של הגדה על הנפש בתי בספרו עצמו

 או טובה סברה פי[ ]על שיהיה רק צד, לכל פנים שמראים הדורשים
 שכל ז״ל האר״י גורי שכתבו מה וראה ובא אחד, פוסק סברת

 לא יפה מכוונת לא בפסוק שאומר שהדרך אפילו אמיתית שההקדמה
 דמה ז״ל למרן לו אמרו בעיון וגם זה, על עונש לו ואין לן איכפת
 והרבנים לזה, כיון לא הרמב״ם אבל להאמר ניתן בתלמוד שאמר

 עמר שלמה וכמהר״ר ז״ל אזולאי אברהם כמהר״ר ממרוקו הגדולים
 דמהר״ר נפשיה נח וכי הזהר, בספר אחד מאמר בפירוש נחלקו ז״ל

 שפירש דמה ז״ל אזולאי למהר״א ואמר בחלום בא ז״ל עמר שלמה
לא יוחאי בר שמעון רבי אבל אמת הוא הענין הזהר בדברי עצמו הוא
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 שהגיד שמענו בזה וכיוצא ז״ל, אזולאי כמהר״א כונתו אלא לזה כיון
 ז״ל שעפטל מהר״ר הרב לבנו בחלום ז״ל של״ה הרב החסיד הגאון

 אמתי הענין ז״ל תם רבינו בדברי ז״ל העשל מהר״ר שפירש דמה
 כיון לא שהוא לו ואמר ז״ל תם לרבינו עדן בגן שאל הוא אבל ונכק,

 לעשות שמים לשם הכונה שתהיה הכל ועיקר ובו׳, כך כונתו אלא לזה
 יזכנו ברחמיו ה׳ בתמים, להולכים טוב ימנע לא וה׳ ליוצרו, רוח נחת

 כאן עד כי״ר", אמן לשמה תורה של לאמיתה ולכוין שלם בלב לעבדו
 עמוד ה׳ )דף הנפש בבתי שם ז״ל חיד״א לגאון עיין ועוד צדיק, לשון

 והרב רע״א(, )ד״ט אחד פה פסח של להגדה ובפירושו תם(, ד״ה א׳
 בהם הרגיל שיראה כמו בספריו זו הודעה על חזר הרבה ז״ל חיד״א

ואכמ״ל.

 דלא יוסף בברכי חיד״א הגאון כדברי דהעיקר דידן לנדון נמי ומעה
ברור לי נראה זה ז״ל, הרי״ף כהקדמת למימר למרייהו ניחא

ודוק. ז״ל חיד״א הגאון במשנת ונכון

 בחבורי נדפסו נמרץ )ובקיצור הללו הדברים משכתבתי רב זמן אחד
לגאון ומצאתי השי״ת עזרני י״ז( דף ט״ז סימן חיים תוספת

 ע״ב( דרי״ד ד׳ אות בלק )הפטרת שלל צוארי בספרו עצמו ז״ל חיד״א
 כתב: דבריו ובסוף דלעיל, ז״ל הרי״ף סברת עם לקראי שם שפירש
 פי על המשנה ויישבתי הרי״ף דברי על פקפקתי אחר במקום "ומיהו

ע״ש. וכו׳ ז״ל" גרמזיאן מהר״ש דברי

 ז״ל חיד״א הגאון שפירש שעם דלעיל, תירוצי לצדקת ממהר עד וזה
ומטעם כוותיה, ליה לית מקום מכל הרי״ף, סברת לפי לקראי

 הקדמות עם חז״ל ומאמרי קראי לפרש המפרשים ארחות רכך דלעיל
 גדול כלל וזה כמותן, סוברים לא עצמם ושהם להלכה שאינם וסברות

ודוק. בתורה
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 לעצמו לחוש אחד לכל שיש ובודאי וירד, שמים עלה מי :מעשה ולבנין
ויפייס וכנ״ל, גדולים כמה עמו שהסכימו ז״ל הרי״ף לסברת

 ז״ל פאפו אליעזר רבי הגאון חסידא רבין נמי וכדכתב חבריו, כל היטב
בס״ד. הנלע״ד זה ע״ש, תשובה( וערך גזל )ערך יועץ פלא בספרו

מילואים

ן׳ חיים רבינו וכתב רעך", את תעשוק "לא י״ג(: )י״ט ויקרא ספר
רעך, אומרו "וטעם שם: הקדוש החיים אור בספר ז״ל עטר

 ויאמר בממונו, יד יתן זה ובאמצעות ריעו היותו טענת לשלול נתכוון
 ולצד להענישו, יחפוץ ולא לו ימחול עצמו לבין בינו לו כאח כריע
מוחל כשהוא לחבירו אדם שבין דברים משום אלא זו באזהרה שאין

עכל״ק. רעך" את תעשוק לא אמר לזה עון, אין

 ז״ל קדשו דברות להבין זכיתי לא כלל, כדאי שאיני עם וב^לותי
בין אלא אינה עמיתך את תעשוק לא שאזהרת שכתב במה

 גאוני רבנן לנו יסדו כבר והרי עון, אין מוחל וכשהוא לחבירו אדם
 עבירה גם יש חבירו לבין בינו עובר שאדם עבירה שבכל נ״ע הדורות

 לעיל וכמשנ״ת כץ, יעשה שלא וגזר שציוה ב״ה המקום לבין בינו
 על גם בזה עובר חבירו, את עושק אדם כאשר זה ולפי בס״ד, בארוכה

 חבירו מחילת תועיל מה כן ואם זאת, שאסר ב״ה עולם של מלכו ציווי
 ויש נ׳(, )סימן משה אור בחיבורי ועיין מחל, מי גבוה וחלק זאת על

 ועיין. זצ״ל. הקדוש החיים אור רבינו של קדשו דברי ולהבין להתיישב
בנתינת מיירי דלא יראה ז״ל החיים אור רבינו בדברי היטב ]והמעיין

דשרי[. כסותי קרע לחבירו האומר כמו שיגזלנו מקודם רשות

 שכתב: כ״ג( )ה׳ ויקרא לתורה בביאורו ז״ל בחיי לרבינו ומצאתי
כפל גזל, אשר הגזילה את והשיב ואשם יחטא כי "והיה

 מי כי כאן ולמדך דינו, ולבעל לקב״ה חוטא הוא כי להורות הלשון
כ״ד( )פסוק ושם חוטא", לקב״ה גם לחבירו, בו וחטא גזל בידו שיש
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 אדם שבין עבירות האחד חלקים, שני "העבירות ז״ל: בחיי רבינו כתב
ואין רעות, ופעולות רעות במחשבות לקב״ה מתנכרת שהנפש "-למקום
 לחבירו, אדם שבין עבירות והשני לנפשו, אם כי בזה חומס החוטא

 הוא הזה שהחוטא בגופו, אותו שהכה או בדבורו, אותו שבזה כגון
 לאלהים, גם חוטא הוא כי כולל, חטא הוא גזל אבל לאחד, חוטא
ע״ש, גזל( )ערך הקמח כד בספרו הוא וכן חמור", הגזל איסור ולכן

 אלא אינו בו, שחבל כגון לחבירו אדם בין דחטא בדבריו ומתבאר
עוון זולת למקום, אדם בין גם בו ואין חבירו, לבין בינו רק

 והדבר למקום, אדם בין וגם לחבירו אדם בין חטא גם בו שיש הגזל
וצ״ע. בחבירו מחובל גזל שנא מאי ביאור, צריך

 פרק א׳ )שער חיים דרך בספרו ז״ל ויטאל חיים לרבינו ראיתי וב^ת
אדם שבין עבירות כי שתדע צריך "גם שכתב: כ״ו( דף א׳

 שגזל כגון למקום, אדם שבין כן גם בהם שכלולות מהם יש לחבירו
 כמעשה בדבר ה׳ חילול והיה בפרהסיה, בדברים הוגהו או חבירו את
 )פ״ז ביומא שאמרו כמו חכם תלמיד החוטא אם ובפרט ואוריה, דוד
 מורכב זה עוץ הנה וכו׳, בישרא דשקיל כגון ה׳ חילול דמי היכי א׳(

 ה׳ שחלל על עצמו לבין בינו שלימה בתשובה לשוב וצריך משניהם,
 הראויים וחיסורים עונשו לקבל וצריך אותו, הרואים הרבים והחטיא

ובין לבינו אחרת תשובה צריך ועוד זה, בדבר לשי״ת חטאו כפי לו
ע״ש. וכו׳ ולרצותו" חבירו

 היינו למקום אדם בין גם יש דבגזל דהא מתבאר ז״ל קדשו ובדברי•
כל זה ולפי ה׳, חילול בכך והיה בפרהסיא שהיה משום

 לחבירו אדם בין רק הוא אכן לרבים, נודע ולא כל לעיני היה שלא
 לחבירו אדם שבין עון שבכל שהבאנו מה מכל קשה ולכאורה גרידא,
מימרא על שעבר מצד למקום אדם בין גם יש דברים, והונאת כגניבה
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 שבדבר ה׳ חילול משום בה נגעו ולא נ״ע, רבנן מפי וכנ״ל דרחמנא,
וצ״ע. בפרהסיא שהיה

 לך אמר מלכא "דוד סע״ב(: )דק״ו ח״ב הקדוש הזהר בספר ומצאתי•
לבדך לך מאי לבדך לך עשיתי, בעיניך והרע חטאתי לבדך

 נשא, ולבני הוא בדיך לקודשא נש בר דחטי חובין דאית בגין אלא
 דחטי חובין ואית הוא, בריף לקודשא ולא נשא לבני דחטא חובין ואית

ע״ש. )אחרא(" נשא לבני ולא בלחודוי לקב״ה

 בדיך לקודשא ולא נשא לבני דחטא חובין דאית מבואר ולכאורה
לה משכחת לא דלעיל ז״ל רבנן דיסדו היסוד ולפי הוא,

 גם עובר חבירו כנגד שעובר שכל חבירו, לבין בינו רק חטא שיהיה
 אור ורבינו ז״ל מהרח״ו כדברי אתה שומע ומכאן וכנ״ל, הקב״ה נגד

היטב. ודוק ז״ל החיים

 חטא ויש הקב״ה, נגד שעיקרו חטא שיש הזהר כוונת ואולי
רק שהוא חטא שיש לומר בא לא אבל חבירו, נגד שעיקרו

 מלכו ציווי על שעבר שמים חלק בו יש תמיד שהרי לחבירו, אדם בין
 בעזר יתבאר ועוד וליבון, עיון עוד צריך זה ענין וכל ב״ה, עולם של

וישועתו. ה׳
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(וייסב סימןאמרי3

ב סימן

מכפר הכיפורים יום אין להכירו אדם שבין עבירות בענין עוד

 מכפר הכיפורים יום למקום אדם שבין "עבירות תבן: ב׳( )פ״ה יומא
שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות

 לפייסו וצריך וזסדא רב "אמר סע״א(: פ״ז )שם ובתלמוד חבירו", את
 בהדי מילתא ליה הוה כי זירא רבי וכו/ אדם בני של בשלששורות

 ליה וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוה אינש
 רבות פעמים ומשלש ושונה עובר ותני "חליף רש״י: ופירש מדעתיה.
וימחול מחילה ממנו יבקש אולי לו שחטא מי לפני נפשיה וממציא

l»°»w■ ליי

 טבח ההוא בהדי מילתא ליה הוה "רב התלמוד: אומר זה ואחרי
הכיפורים, יום במעלי לקמיה אתא לא רש״י(. לו חטא )הטבח

 להיכא ליה אמר הונא רב ביה פגע ליה, לפיוסי אנא איזיל )רב( אמר
 אבא אזיל הונא( )רב אמר לפלניא, לפיוסי ליה אמר מר, אזיל קא

 רישא פלי וקא )הטבח( יתיב הוה עילויה, וקם אזל נפשא, למיקטל
 אבא ליה אמר וחזייה עיניה דלי רש"י(, הבהמה ראש עצמות )משבר

 גרמא אישתמיט רישא, פלי דקא בהדי בהדך, מילתא ליה לית זיל את
וקטליה". בקועיה ומחייה

 א׳(: סעיף תר״ו )סימן חיים אורח ערוך בשלחן ז״ל מרן וכתב
עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין "עבירות

 שנייה פעם וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם וכו׳ שיפייסנו
 עד פעמים כמה אליו ללכת צריך רבו הוא ואם וכו׳ ושלישית

שם. עיין שיתפייס"
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כא חיים ב סימן

 ט״ז )סימן חי לכל מרעד בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי לגאון וראיתי
להרב ועיין שיתפייס, עד צריך "וברבו שכתב: י״א( אות

 רבו ובפיוס רכ״א(, )אות ביתי משק ובספר תר״ו( )סימן גבוה שלחן
 וזכור צדק, משפט הרב שכתבו וכמו המובהק רבו כשאינו אפילו הוא

 ראוי דאין יוסף ראש הרב מורנו וכתב י׳(. )מערכת ח״א לאברהם
 הוא אם ובפרט ממנו, קטן אצל ללכת עצמו שישפיל גדול אדם לשום
 משום היינו ]כדלעיל[ הטבח אצל הלך שרב ומה ממנו, הרבה פחות

 חבירו בסוג זה דאין ועוד הרע, ובערת וכתיב רשע היה שהטבח
וע״ש. עכ״ל וכו׳" ידו על נענש שחבירו כל שאמרו

 אישקאפה יוסף רבי וגדול מובהק גאון לאותו יוסף ראש ספר והנה
דברים מקום ומכל בשרשם, דברים לראות ידי תחת אין ז״ל

 )שם( ביומא בסוגיא דהמעיין חרא להבין, זכיתי לא בעניותי ככתבן
 ורב. להורגו, רב הלך ולא טבח לההוא לפיוסי הלך שרב שאמרו יראה

 דובערת מיתה דמחויב רשע ושהוא ימות שהטבח וכלל כלל ידע לא
 אזיל אמר הטבח אל הולך רב לרבו כשראה הונא כשרב ורק וכו׳, הרע

שם. רש״י בפירוש ועיין נפשא למיקטל אבא

 זירא "רבי שם: ביומא אמרו דהרי למימר איכא מאי זירא רבי גבי ותו
ליה וממציא לקמיה ותני חלף הוה אינש בהדי מילתא ליה הוה כי

 עובר ותני "חליף רש״י: ופירש מדעתיה", ליה וניפוק דניתי היכי כי
 אולי שחטא מי לפני נפשיה וממציא רבות: פעמים ומשלש ושונה
 מקרי לא אנשא מבני ומי שם. עיין לו". וימחול מחילה ממנו יבקש

 )קכ״ב בחולין כאומרם דבבל חסידא דהוה זירא לרבי ביחס קטן
 לשוני תרנן ובחיבורי ל׳(, )סימן יעקב שלום בחיבורי ועיין סע״א(,

 )פ״ה מציעא דבבא כההיא חטא זירא לרבי ליה הוה ולא י״ב(, )סימן
 איחרך ולא בתנור יום שלושים כל נפשיה בריק הוה זירא דרבי סע״א(
 שנאמר עונותיו סרו בחלום שעורים "הרואה א׳(: )נ״ז ובברכות ע״ש,

לארץ מבבל סלקי לא אנא זירא רבי אמר תכופר, וחטאתך עונך וסר

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)21 מס עמוד שלום יצחק בן חיי□ יעקב סופר, תשובה - חיי□ אמרי



זיים1 ב סימן אמרי כב

 ואף לראיה, צריך אין והמפורסמות בחלמא", שערי דחזאי עד ישראל
 ודוק. מחילה ממנו יבקש שאולי כדי לחוטא הולך הוא היה כן פי על

 הרע ובערת בו לקיים ולא הרשע על ולהתפלל לקרב זירא רבי ]ושיטת
 בריוני הנהו על מתפלל זירא רבי שהיה א׳( )ל״ז בסנהדרין וכמפורש

יצחק זכות בחיבורי ועיין ע״ש, שימותו התפלל ולא בתשובה שיחזרו
([.,י )סימן ח״א

 ידעתי ולא תלמוד, אצלי צריכים יוסף ראש הגאון דברי כן על אשד
ולא בשתיקה הביאו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי הגאון רבינו מדוע

וצ״ע. דבריו על העיר

~njr* הכתוב בספרו ז״ל פאלאג׳י חיים רבי לגאון שראיתי אעורר 
לומר עוד "ויתכן שכתב: ע״א( ד״נ ל״ז )מזמור תהלים על לחיים

 ועל הקצב אצל ללכת ענוה שעשה בר״י בקדושין דהובא עובדא עם
 הנראה ולפי מקומו, ידעתי לא קידושין ובמסכת ע״ש. מת" כך ידי

מיירי בר״י לא שם אך דלעיל, א׳( )פ״ו דיומא עובדא ההיא ליה רהיט
וצ״ע. "ל ובג ברב אלא

 חליף דהוה זירא דרבי בעובדא כאן התלמוד מדברי דלכאורה ודן)
וזה כבודו, על למחול לחכם דמותר ליה דסבירא מתבאר ותני

 ספרו בהקדמת ז״ל מרגליות מהרא״ז הגאון שכתב כמו דלא לכאורה
 לחכם דאסור סובר זירא דרבי שם שכתב משפט חושן אפרים בית

 )סימן יעקב ויחי בחיבורי בזה הרגשנו וכבר ע״ש, כבודו על למחול
 והעירוני מ״ט(, אות ט״ז )סימן יעקב כרם ובחיבורי קי״א( דף ט״ל
 לו אסור רב דבעלמא זירא לרבי ליה סבירא דלעולם ליישב דיש

יש ועוד עביר, קא מצוה דלצורך הכא שאני אבל כבודו, על למהול
בעזה״י. למועד חזון ועוד וגר, לחכם ותן אחרים באופנים ליישב
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טז מישרים ארח104
מקום מראה

 וברייתא משנה )כ(
ע״א. צ׳ב כ״ק

 דר׳י מעובדא )ג( ־
 ס״ד מ’כ ור״ל

ע״א.
 5מי מראה )ד(

ל״ג חכדאשס

 מתכפר )ב( אין מקום מכל צערי דמי לי שנותן אע״ם לתברו המצער

 שלא מהר יהא )נ( וביותר לו, וימחול מטנו שיבקש 1ג1 עד לו
yA• יום. ארבעים יתעגת )ד( צערו ואח

 הדין והוא שמצערים, אדם, מבני רחיצה או כביסה )ה( ימנע לא

נפש. עינוי ]ד[ במניעותם שיש דברים )י( שאר
ולהלן. רל׳רסנ״ע שכי׳דסי׳ מהו נמו )ו( ע״ב. ש׳ נדרים ושגיא מכרייחא מראה צער דמקר“)ה(“א'’ע

ביאור

 אע״ג ביתו את רבן לא ואעס׳כ מהנלא פצשער הוי רבינא או אשי דרב אמרינן ע״א צ״ה בשבח שהרי

החום׳ התירו האיך וא״כ צער במקום מותר שבות כל דלאו ש'מ כבות, משום אלא אוסרן אינן דחכמיס

 שהתירו דכיון שסיר אתי שכתבנו לפ״מ אבל יבגמ' נזכר שלא מה מושכו סרעוש ולצוד עצמה האשה לחלוב

 איסור ועל דרבנן צדה על מרו לא צערא כמקים דמעיקרא חוינן בשבת לינק לגונח והתירו נחש צידת

 פרעו> דצידת ה׳ה ע*כ כדלעיל, דגמ' מלישנא וכדמשמע מדבריהם, אלא אכירה שאינה בדרך מליבה

 רבאשיאורטנא רצה לא סתמא אסרו דמעיקרא בריבון משא״ס צער, משוס מיחרוח עצמה אשה וחליבת

 במקום התירו שבות כל דלאו להוכיח עוד ונראה לצער. צער בין לחלק עוד ואפשר ;צער נמקים להתיר

להסיק אסור אוחו ומצערין מעלה כלסי שפרשו אע״ג וציצין דצפורן ע״ב צ״ד שבח דמפקינן מהא צער

 להחיל אץ צער במקום גס דלפעמים ש״מ שטח, משוס אלא אינו כביד אע״ג הרמב״ס, נתב וכן ^ביד,5®

 סכנה ט שאין חולה בשביל מר לכבות שאפרו ממה נם בפירוש, שנאמר ומה דלעיל בנה׳ג אלא שטת

 אס הקוץ את ליטול יד של מתט לטלטל שאסרו ממה נראה וק ק, נראה ע״א ל׳ נשכת לר״ש אפילו

 דלאו מ’ש צערא, במקיס אפילו כלי דלאו דבר לטלטל התירו שלא ע״א, קכ״ג ם5 עוקצה או חררה גיסל
 ולא התירו הצער הסרת בשעת מעשה שטת דדוקא בזה אפשר וטעמא צערא. במקום התירו שבות כל

 מידי לטלטל התירו לא מירסא להפיס שהתירו אע״ג כן ועל זה, לצורך שנעשה אע״ג מקודם הנעשה

 שם מובא אפילו יבכרמליח אמות מד׳ פחות פחות להוליך התירו ברה״ר דבקת ואע׳ג זה, לצורך כלי דלאו

 דהוי א’ע צ״ה בשבת לרטנא דאמריק דלס״מ תדע שאני, דרבים צערא דחשש לחלק איכא ע״א, מ״ב

 הביא שם בשבת הר״ן שהרי שאני, דרבים דנזקא אלא ברה״ר, בקין מחיר עצמו הוא הרי מהכלא מצטער

 משנק לשנויי דאפשר כמה כל אלא דרבים נזקא משוס דאורייתא אישר אפילו שמתיר הלנות בעל בשם

 דבר מדמי! שאין כתב ש״ז סי' בא״ח ז' ס״ק המג״א גס היה. עצמו על מחמיר דרבינא עיר ואפשר ע״ש

ש' ועי' דשנות. שטת לענין יע״ש חכמים שאמרו מה אלא להתיר בס לך ואין השטחים בענין לדבר

בשבח מלב יונק דגונח הא על שסרש״י מה ומה ה׳. סי׳ בא׳ח יעקב שב ושו״ת י׳ ס״ק מג״א ש״מ

___________________ע״א, פ׳ ק*3 תמיד וארר חל הי״זווזרו ול צאנראה-ש------------------------------------------------י-
 דלאבעי ואע״ג אסוריא לכלך אשר על אויא לרב לצעירי בעי דרבא ע״א מ״ו שנח עי׳ שיבקש. ]ג[

; אויא, לרב יבא כסיפיה דלא רחמנא שריך ב״י נחמן רב אמר מ״מ כסרש״י, נשאלות לצעירי אלא

 אכזרי לשות אשר לו, שימחול ממנו ובקש תכרו לו שציער ומי — הר״ו ש' ונא*מ ה׳ שי סיף לעיל ועי׳

 יע7ו ושניה ראשונה פעם לו ונתחנן המונא ממנו שביקש כיון אלא ישראל זרע דרך זה אין כי מלמחול,
הימנו, טחה חכמים ורוח משובח זה הרי למשל הממהר וכל לו •מחול מרעתו וניחם מחטאו שב שהוא

י״ב סעיף נ' ש' לעיל ועי' ע״א, צ׳ב כ״ק מהמשנה הכ״ב ש׳ וח'מ מובל מהלטת פ״ה הרמנ״ם לשין

------------------------------------ופ^ו־ ס״ה כ' וסי׳ —-------------------- י
 כל רב אמר ברונא רב דאמר ט שמתענגים דבר אדס מבני למנוע שאסור כה״ג ואשכחן עינוי. ]ד[

עירובין מענניה מטח חגרשק עמי נשי אומר הכתוב עליו בה שרויין ואכהו כאיש בקילעא הישן

 ומניעת שיגעון ליד מביא כביסה דמניעת ע״א פ׳א נדרים ועי' נדה, באשתו אפילו שס ומסקינן ע״ק ס״ג

שם. ושמואל מימרא יכיט שיחני ליד רחיצה

על
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קכוחייםתת תרה מי׳ יוה״ב הלכות ארחות
 בכל להכריז צוה לכן ד״ת ע״ע הנצרכים הפרטים ככל ליזהר

 אלא בעיו״כ הכפרות שתהי׳ נחוץ הדבר שאין שבעירו ביהכ״ג
 שגם להם והודיע עיו״כ לפני יומים או יום להקדימן יכולים

 אמת מגידי מפי לו שהוגד וכ׳ וכו׳ עשה וכן כן יעשה הוא
 מכריזין ושהם שם דאחרא מארי עפ״י מינסו בעיר כן שנהגו
 מקדימין זריזין להיות חשו׳ בשבת או בר״ה שנה בכל בשמו

 גדול תיקון והוא יו״כ לפני יומים או יום הכפרות לעשות
 ט״ו סי׳ חי לכל מועד מס׳ והביא תקלות כמה מחשש לצאת
 שלפני ביום ביתו בני של הכפרות לעשות שהנהיג שכ׳ מ״ז אות

 שצריך ומצוה בנגיד שב׳ והגם באשמורת הגברים זולת עיו״כ
 ובמתון בישוב שיהא הוא טוב יותר מקום מכל וכו׳ ט׳ ביום

 ראיתי וכבר וכו׳ חששות כמה ויהיו בבלבול באשמורת מלשחוט
 בית בשום תקלה שום יצא שלא יה״ר בזה מ״ש אדם חיי בס׳

 ויש הדחק ובמקום וז״ל שס מפרי באשל ראיתי עתה ישראל,
 יומים או יום לשחוט יותר טוב הגונה שאינה לשמיעה למוש

עכ״ל[. נוהגין ראיתי וכן עיו״כ קולם

 שכתב אביגדור תורת בס׳ עי׳ וכו׳ הקרכן כהג״ח ]שם
כפרה צריך טריפה ונמצא שנשמט הכפרה דבתרנגול

 חאו״ח רננה ככף בשו״ת ועי׳ טריפה, שנמצא בקרבן כמו אמרת
 אמרח, כפרה הצריך ולא ע״ז כ״פ נשאל שכבר ׳שכ נ״ע סי'

יעו״ש[. אמרת כפרה ליקח יש בשמיטה בנתנבל אמנם

-____________תרו סימן
 בס׳/ כתב וכו׳. להכירו אדם שכין עכירות א סעי׳ א

/ רבותא. ומאי פשיטא מקשי׳ רבים ירושלים שלום
 | שבין עבירות ־אפילו חידוש אחד גדול בשם כ׳ ברכ״י ובספר

 ־ אדם שבין עבירות שיש זמן כל מכפר יוהכ״פ אין למקום אדם
 למקום אדם שבין עבירות במתני׳ לרמז בא דזה ואפשר לחבירו
 אפילו ישנם )אם למבירו אדם שבין עבירות מכפר. יוהכ״פ
 את שירצה עד מכפר יוהכ״פ אין למקום( אדם שבין עבירות

 אדם שבין עבירות דכל דנראה כ׳ שלמה כרם ובס׳ ע״ש. חברו
 ! )ויקרא רש״י שפי׳ מה ועי׳ ה׳. מצות נגד עובר כן גם לחבירו

 שביניהם בשלישי מכחש )בפקדון( מכחש הוא לפיכך כ״א( ה
 וגם למקום. אדם שבי; עבירה הוא בהקב״ה הכיחוש וזה ע״ש
׳- מלק ר״ל וכו׳ שירצה עד מכפר יוהכ״פ ואין למבירו אדם שבין

פ״א. שער עקידה ועי' ומצותו ה׳ נגד מעא אשר העבירה

 מבוטשאעש מהגה״ק בא״א כתב וכו׳. שיפייסנו עד שם ב
להסיר כוונתו אם ואשוב כאחטא אינו מלפיים משהה

 ועיין לקיימא הפיוס שיהי׳ שוהה רק מלבו השנאה תיכף
 וידוי צריך לו מוחל שחברו דאף פ״א חשובה הלכות ברמב״ם

 דנסתפק מ״א סי' שמואל שאילת בשו״ת ועי׳ יעו״ש וחרטה
 פיוס צריך אי צער לו היה הננזל"ולא ידע דלא ממון בהונאת

 אבירו ממון בידו שהה אם צער לתדזו שכאב בפ״ת ועי׳ עיי״ש
 אבירו של כיסו המבטל פ״ה ב״מ בירושלמי דאיתא פיוס צריך

 ממון בגזל דגם פ״ב ברמב״ם ועי׳ עיי״ש תרעומת עליו לו יש
בגמ׳ כמ״ש צערו משום והיינו פיוס צריך הממון לו שמחזיר אף

צ״ב. דף ב״ק

 סי׳ יוה״כ מע׳ י״ב מלק בשד״ח עי׳ וכו׳ שיפייסנו ]שם
עבירות ע״ב( כ״ה )דף ביומא ששנינו במה י״ד אות

 כתב אבירו. את שירצה עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין
 ריצוי דבעינן דהא לתשובה ו׳ בדרוש ח״א הגדול מראה בם׳

שמקיים כיון השמיטה בשנת אבל שנים בשאר כיינו חבירו

 ימנע לא ד׳ גם אבירו חובות ומשמע כתיקונה השמיעה מצות
 מדה ריצוי בלא לחבירו אדם שבין עבירות גם לו ומכפר טוב

 זמן בכל אלא בזה לחלק דאין כ׳ שד״ח והגאון וכו׳ מדה כנגד
יעו״ש[. אבירו ריצוי בלא מכפר יוה״כ דאין הדין

 ב׳ אות ח״ו יפל״ל בספר עי׳ וכו׳. לפייסו צריך שם ג
לו שאין או לו שחעא אבירו בעיר אינו דאם שכתב

 לו מכפר כדבעי לפייסו בלבו עליו וקבל עמו להתפייס שהות
 יכפר הזה ביום כי עה״פ אמרי פ׳ מומ״א בספר ועי' יוה״כ

 סי׳ לקמן ובדברינו ע״ט סימן ח״א יעב״ן שאילת ובשו״ת וגו׳
א׳. סעיף תר״ז

 עיין וכו׳. מהילד, המבקש לטובת שמכוין כהנ״ה שם ד
לא אם הרמ״א דמ״ש שכתב שמשון נזירות בספר

 כרש״י דנא בגמ׳ כן נראה מחילה המבקש לטובת שמכוין
 ק״ג דף בכתובות דהא ישיבה ראש כבר היה חנינא שר׳ שפי׳

 ולוי בראש חנינא ר׳ יתיב כי בבבל הוי דרב איתא נ״ע ובשבת
 ונטיל לבבל נמית דרב איתא סנהדרין בריש גם לבבל אתא
 ר׳ קודם אפס ר׳ יתיב רבי מות ואחר להורות מרבי רשות
 ובגמ׳ שנים יו״ד רק ראש הי׳ שר״ח אי' יוחסין בס׳ גס מנינא
 אע״כ דכפורא יומא מעלי תליסר לפייסו הלך שרב איתא

 לראש יהיה ששם רב לטובת משיב ור״ח רבי בימי היה זה
ישיבות. כמה שהי׳ בבבל משא״כ רבי בשביל אפשר הי׳ לא ובא״י

 ובס׳ סק״ס עבאה״ט לד. למהול צריך אין כהג״ה שם ה
סימן ח״ב שאל איים ובשו״ת ד׳ אות מ״ו ללב יפה

יעו״ם. י״ג

 סק״ו באה״ט עי׳ וכו׳. לו הטא אשד מת אם ב סעי׳ ן
 אביו בכבוד פגם דלא ממזר לאחד אמר באם
קפ״א. סי׳ חח״מ מת״ם בתשו׳ ועי׳

 על ש״ר להוציא שלא קדמונינו תקנת ג סעי׳ ז
וז״ל הנבוש על יו״ט מלבוש בספר כתב המתים.

 לחזור בעיניו יקל שלא שעבר ■מי חומרת להורות כאן כתבו
 אם דוקא שזה אלא עוד ולא קברו על מחילה לבקש יו״ד אחר

 על ש״ר הוציא אם אבל בחיים זה שהיה בעוד הש״ר הוציא
במג״א ועי׳ עכ״ל החרם על ג״כ סליחה צריך מת שכבר מי

— ו׳• איה יםפרא ובמטה כנה״ג בשה ז׳ ס״ק

 עמש״ל וכו׳. פ״א רק לטבול צריך ואין בהנ״ה שם ח
פוסל חציצה דאין ב׳( אות סוף א׳ )סעיף פ״ח סימן

 דחציצה דמפו׳ מ״ז יבמות ברשב״א מצאתי ואח״ז קרי בטבילת
 לפרש שרצה ס״ז לנדה בריטב״א )ומצאתי קרי בטבילת פוסל

 בזה(. עוד ע״ש ב״ק גרס לא דבהלכות וכ׳ לתפלה, דחוצץ
 משום אבל קרי מטומאת תורה שיי בטבילה היינו רמתם ונראה
 בטבילת בזה לדקדק בשל״ה ומ״ש פוסל חציצה אין עזרא תקנת

דיוהכ״פ. חומרא משום רק היינו עיוהכ״פ

 באה״ט עי׳ וכו׳ קכין ט׳ דהטלת כהנ״ה ד פעי' ט
סמוך כיה שלא ודוקא סק״א המג״א בשם

 הל׳ למלך ממשנה שהביא שלמה כרם נכפר ועי׳ וכו׳ לטבילתה
 בשם מ״ש ע״ב דף כתובות מקובצת ובשיטה ז׳ הל׳ פ״י מלכים

 להשחית לה אסור פו״ר על מצוה אינה דאשה דאף הריב״ש
 סנהדרין ועי׳ סק״ח קצ״ו פי׳ נדה הל׳ כרו״פ ועי׳ בעלה זרע

פו״ר. והרי בד״ה חוס׳ ע״ב נ״ע דף

 גס חשובה משום דהטכילה הטעם דלפי במג״א ]וט״ש
במטה וכ״כ מצות בני שהן טובלי; ובתולות כנערים



עג רמים ב גרה תשובה תרבית באלות

 יו"הך וידוי ומצות כוי לבל תשוכק זמן הוא י״הך ן
•חנק שמא שיאכל קודש היום מערב ׳שיתחיל

 שצריך תניא ושם דיומא כתיא פי כיייתא .ט*’ כשעורה
 !פירש*" בסעודה דעתו תטרף שמא שיאכל להתודות^קידס

 כן כתב לא עייכורכינו להתודות יוכל ולא שכיות מחמת
 לשביב דעת טירוף כמו דעתו מ״ששמאתטי־ף ,יפ 'אלא

 לאש וידוי בלא וימות בסעודה יחנק לשיוא טשו• מרעוהיינו
 איכפת מה שכיות מחמת להחויות יוכל שלא '□־□־ירש"•

 ןעיצו»ז עצמו זזגןביו"הך ישלו עריק לאיחודהא< לאס לן
 עם יה״ך שיהיה חמן עת בכל הוידוי עם מכפר ע"הן של

 משוס הוא וטעמם /ה על חשו לחכמים ודאי אלא חשיכה *
 קודם שיחודה הצריכו לכך וידוי כלא וימות כשעולה יחנק

 דני לו יארע ש»א וביום כלילה והולך מתודה ואח״> שיאכל
שש•’כ» היום •כשאר או בסעודתן או חטא של קלקלה׳ של

יע״ש בגמ' ־ _—— —ץ
 שנין עכירות ,על מכפי־יס ויו״הך התשובה אין

לו תביא לו למחול ר!חכי רצה לח כוי למקום אדם
 לו מביא להם נתרצה לא עריעיו אדם בני של׳ילשה שורה

כוי כ'.שלישית
 שהוא ממון לו שהחזיר אע"פי במ״ש למייק א

מיותר שהוא דמשמע לרצותן צריך לו חייב

 כזב ולא קפסוק מדשינה יבינו בן שדקדק וכליאה
פמ"שיוכסת וחטאיו מכסה־פשעיו אשיי

 היה השמים ימן די־״ל משמע כן ויגרכתב יצליח לא בשעיו
אותם מגלה קת!א מה א״כ חטאיו נתגלה שלא ר,רט/הז»ג

 קינן רצון הפך עושה שהוא פנים עזוח הוא עחה
 צייך המפורסמות דבעניתת ס*ל JF היאנ"ד ך ס

 שנתפיסס כמו החשיבה לעשות החטא לפרסם 1
 « מין ברכיי לאם וקשה רניצו ’פ הפך החטא

 כוי להכלימם לו דאין לנהי מפדסס דבחטא ליל ויכינו
 איך כ’א צייך דאינו והיינו כוי לפישמו מצוי. אינן »"»ו
 דעגל מקיא ראיה ומביא החטא לפיוט זצי־יך לעיל כתכ
 היה מפי־סש העגל חטא והלא כוי הוה העם חטא ואנא
 כוי החטא לשי!ט וצייך כחב ואיך המקיס לכין וכינס
 דרך חוא החטא לשיוט וצריך כאן ו־מ״ש נאמי ואם

החטא לפיוט צריך פנים כל לעל משוס כלל
 לצריך עכירות ליש וכתב דכי־יו פי' וכאן דנייו ופחם

 שכין עבירות והיינו יתביץ לפצע וכ״ש בינ-ס לפרסמם
 מגולות הס אש למקום א־ס שבין כעיירות אן לחצירו אלם
 פורע •ת' האל לפני אבל ליביס לפרסמן מצור, איבו ככל

 וכינס מפוישם חטא שהיה אף העגל וחטא לפניו חטאיו
כדי המקום לפני עה”י־ משה תן א פיט מ״מ המקים לנק

 י״ש עכ״ל עליו מחילה לבקש '
לכתב לעיל נפשין לןלרחקי מה קשה »ה כפי אך

 מחכירו כי'ע להלכה כיזלדאע״ג;ררץל מין ז
 מפורסם בחטא }6ב למשני דתיי בבא’בליין יבינו עמק

 מפורסם אפיי לר״ע לאלו די״ין"בבא אליבא אזלא ס׳
 מרן כאן מ״ש ולפי היה מפורסם העגל חטא להא לא נמי

 והרא״ש הרי"ף ירשת לב ובפיט כר״ע נמי אתי מצי ככול
 ׳לר"לכתי' צריך אינו אומר ר״ע אלא כר״ע כרסי ללא ןל

 מפורסם שהיה וכיון היה מטרסס העגל לחטא if מרן
 מר״עה שהוצרך ומה צריך איט והיינו לפרסמו מצוה אינן

כתי• ריע נמי הכר מצי כ’א1 ינאי כרי היה החטא לפי־ט
 לפרט וצריך רכינו ומ״ס כוי מפורסם בחטא כאן דשאני ׳

הוא היאך וכתב דכי־יו פי' ובאן כע״ש כלל לרך הנא כחטא
הפירוט

 מה לו שיתן עד לעילם לו נמחל אינו לעיל כתב שכיר
 ע"פיכו' אף לומר עוד צריך מה וא״כ וירצהו לו שחייב

 עד.שיחן למ״ש קאי וירצהו דכתב דמאי נ״ל היה ולכאורה
 ואחייב לו שחי׳ב מה בענק ל י וירצהו לו חייב מה?שהוא צו

 הוא שכוגחו נאמר או ממנו פיוס לענק שהוא אע״פי כתב
 חייבוצייך שהיה לומה נתן שכבר כיון לו נמחל אינו דלמה
 דיכוהאלא וירידלא לו שהחזיר שאע״פי נאלויור לוה ריצוי
 הקניטו לא אפיי דהרי לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך

 נמי החיוב בענץ *כ ג ואיים לפייסו צריך בדברים אלא לו
בו'ועיין לרצותו צייך ל! חייב שהיה מה לו שהחזיר אע"פי

 בזה מ״ש פ"ה הובל לח"סבה' בהי"ב
 של שזרה לו מביא לו למחול חכייו רצה לא מ״ש

שנייה לו מביא לתה נתיצה לא כוי בניאדם ג'
 וצר־ך חסדא רב אמד דיומא בתרא פ' שם כוי ושלישית .

 אנשים על ";!ר שנאי אדם בני גי של ת שויו בשלש לפייסו
 אל מחבייו מטו המבקש כל חנינא בי יוסי יי !אמר ט׳

 עכלה כוי נא שא אנא שנאי פעמים מגי יוחר ממנו יבקש
 משמע יוסי‘דמדר חטדא אדיב יוקיפליג דיי ני' ולכאורה

 של שורה כלא ואפי' לא ותו פעמים ג־ אלא צריך דאינו
אח• המחילה׳דהו־י ממנו יבקש לבדו הוא אלא ארם כני ג'

 מחולה מיוסף בקשו עצמם .הס יוסף
של שניות גי דצריך ס״ל הבי נמי ינס׳ דרי לומר ונראה

 ואס ותני דמסיק וה על והיאיה ארס בני ג'
 וגיי־סת קכח על ומעמידן אדם עשיהבני מחמביא

 אמר מת ואס חסיא רב אדנרי דגויס לוה מסייע הרי״ף
 יוס• ר' מימרת מביא ואחייב כז' אדם כני יי מכיא י!סי ר'

 ר"! אדני• הריין וכ״כ חשיאיע״ש כיב דס״ל משמע לחודא
 ננ» גי פעם וככל כוי נא וא אנא מטו המבקש דכל יוסי
 5 דצריך המפרשים וכיונו כמי'ש כמיסוי־ הוכיח כוי אדם
 מנין דהצריכו ומאי ארס גינני של שורות הגי כנגד אדם בני

 עולת הארס דנשמת השכינה כנגד שהוא שכתבי יש עשייה .
 מחילה מבקש שהוא ומה השבעה כנפי תחת למעלה היא
 מ'מ1 עשיר, צר״ן ולכך נפסד הוא דהגוףככי לנקמה הוא

 ‘דאשש והיבא אדם כני גי של שורות ג' לצריך סי1י ‘ר מודה
 הגמרא 1>לשו כדמשמע אחת כנת שיהיו לא שורות הגי

 דאפקרי היכא אבל ש’יע אגשים על •שוי פ' על ומפירש״י ,
 שיבקשו במצרים שם מריעים להס היה שלא יוסף אחי בגון
יוסף אחי נמיי' והיו בעצמם הס באו ולפיכך המחילה ממנן

 מחילה ממט לשאול א' בגת ובאו
המחילה ממנו דכקשו דאעפ״י יוסי ר' לכן חירש אך

נג' שימכו לבקש צריכי מ מ" ובעשרה אחת כבת
שירן' הל כנגד מהוא נא נעתאשא כמ״ש מחילה של לשונות

 עצמת כפני פת מל נפי־דים באים היו א© אדם מי ג' של
 הא רבעו והשמיטו עצמו בפני מחיצה ממנו מבקשים הין
שויו' שצריךג' חשדא רב דניי כתב דכנר משו• "ועי דרי

- יוסי ר' דכרי דבריו ובכלל ' י י י
עליה דאיקפד לרב עונדא הביא שס ו־בגמיא ודע

דכפור* יומי תליסר רב לגביה ואזל חגינא ר'
 חנינא כר יוסי י־' אמי הא1 הכי עכיד והיכי עליה והקשב

 הכי־יז ווה! שאני כויותיירב יכקש אל המכקשמטומחבירן כל
 שוחתדאל״כ דצריךג' ס"ל הכינמי יוסי דרי ל&"שלעיל

 משים דלאאיפיישריחנינא הא דילמא עסי מרי מקשת מאי
 סיל חנינא ויי הלך לכדו והוא שוחת הגי עמו הוליך דלא

 ס״ל נמי עסי דרי ודאי > אלא שוחת גי דצריך כיכחשדא
 ומסתמא י6ק ר' לקאתך פעמיש הגי והיינו צריך שותת לגי
דאל לקאמר עסי מרי הקשה אך הלך שוי־ות רככגי נפי

יבקש א

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס149 מס עמוד אליהו בן יצחק אבן־שאנג׳י, המים בארות



ממים נ פרק השובה מלבות בארה
 נ»6ש ת »ת»' יו"הך י*ג הלך ויב פעמים סגי יואר יבקש

 מזיר, ט־' יבינו ומיני׳ עצמן על מחמיר היה ריב’ופייש*
 לומר לענ״ר נרי ועוד ?ל ח״ס ל חי־״ב וכי'כ שאני רכז גוי־ס

 המבקש כל קאמי■ לא יוסי רי לתא כן יכינו כתב רמסכיא
 אם אנל דוקא מחכיר! מג״ע יותר ייקש אל מזכירו מס!

 וכן שיפייסנו ער מטהדצי׳יךכמהפעמיג הדעת תיהרס
ייע-א הרי״ף סוכר• ני*

וחאמר הכי עניו היכי חגינא וי' שס הקש! קלך
ר' אלא !ת•' ,כ! עדותיו על המעכיר כל יבא ?

 ולא !סיכה דכי ל! והיה וי״ל כ!' ליה 6י!ז חנינאחילמא
 נובעת מלכות שאין ימותלפי שמא 4י»א נמית ממט איפייס‘

 ל1 ליבינו היה קי־אוי מן וא״כ יע"ש שם ’יש" כלי"ש ,כוי
למחול שלא פיכה שוס מוחל א לאום יש שאס ןה להשמיענו

יתנ

 דוקא לו לימחל רצי־יך משמע לו •מחולי העת! על ;!ניחס
 לת שבאם ולא וידע כמה כל אנל מחטאו ששב /אם;ירע

ועיכב כן לו ועשת הוא הנמחל דלטובת אכזי־י אינו צו •חל
פייוסו .־ .׳

(V1 המוחל יהא שלא והלן הא על כירושלמי דאיחא
רע שם עליו הוציא שלא דתימא הוא אכזי״י

 מרן הביאו ע:למית מחילה לו אין ש״ר עלי! אנל.הוציא
 עלץ וכחכ ה&ררכי בשס תפ״א סי' סיף ח״מ6נ ב״י?ל’

 נאפוקי שמע איניש 'ורילמא לעיל רכה/אית.ביר ,'וטעגזא
t מיי• יצמיקהאיגכרא דפיקסיהולא שמעכישאיולא קלא 

להניא) ליבינו היה הראוי »ן כן ואש תקרא_עכ"צ י ’.. '7

 זכיוא לו יש יאחדוא/מנניהאלס ;כל . 3',
 עונותי) על יתירות /שופיוחיו »גי )עונות, י ׳ .'.;1י י ■י .

 בקהלת נ׳ה"עה כמאמר לס״ל ‘רנינדנך ממןר* ומ».כ)י ;צדיק
 ולכך יחטא יעשה;׳סוב.ולא .אשי צןייקיבאךן כיהאדס/יא״ן' י

 כחה ולא עוטת/וזכיוח יש׳לו מנניהארס א^אי בל *כתב
 פרק וסנהדרין ‘•רכר^הגח »)כח ישמבנ?הא.דס.כו'.וכ|

 התורה מן קכ,רה דאינעיא ‘*א גי4 ואמ ד^, הוין נגמר‘
 כפיה משו■ אמרח )אי ר.צלוקי)3מראיק ת״ש !קאץ־ר סניין

 אשר כארץ צדיק אין אד® דכתי' יז־ין ;צייני יי\93\ צדיקי
 ק״א רף חנק כסי שם 'א*תא גפן עכ״ל י׳חטא טוכיולא יעשה

 טכק הס התחילו לבקרן תלמידיו נכגסו אליעןי ,ר כשחלה
כולה החזרה מן חיסי־חי כלום עקיבא. כויזא׳ל זי״עמשחק

כ»' כארץ איןיצריק ארס כי ירכינו ליסלתצ) א״ל
 סתל די מ״ש כבי אשה *נסי'כסה זל החנס' ־וירנד.

אד® כי רכתי והא שם הקשו נחש של כעקי) ׳ .
 מוכח עביל איסקאמר בני האואכחנ באי־ן/פוי צדיק אין

 יעשה נאקאשר צדיק דיש •יעוטא דהיפא התוש מוכרי
 דאף מ'דכנהדרק43 ס׳יש לתומי קשה )א״ה >לא.יחטא טיב
 ואע"פיכן כולה התורה עי כלוסחישרח• יא ר ואסר• ע״ג
והרי כוי בארן 'צדיק אדס־אין כי יבינו לימדתנו ר״ע א״ל

 תחוס'ד)-״חהואטןהמיעוט אהשי־לתי
נא ,ס בדרשותיו זל למהראנ״א מצאתי החיפוש י !אקר

 דחות ל יש שבזר, אלא זל ן י'1 ו! זה ה הקש ס״כ דף
 עלהקר קאקראלא דכרלבכניארס התוס' אמרן שלא

 כלל כאין צדיק חין האחיזןי® כדורות אנל הי־אשו{ ההוא
 ואם והולכים׳ מתעוטט״ן • שהחיות כוי טוב יעשה אשך

 לנר עה”ישה דוחק מא שיולעלד”יע ׳כו' מלאכים הראשונים
כתג עוד בתיי סיחמא והא“כאחאוכים ולא ראשוני® בדורןת

ו
 כי• שבל-שאין יראה מאתרי.חזל ממקצת אמת ו?לוהנר. שש

 בעטין מת ח־זוא עליו יאמי־ והומת מ!ח משפט טטא האדש
 חייב שאינו כיי■ וחטאות ת נ ע נירו שיש נחשלאעיפי של

 באריכות ש יעי ההם העונות מצר מיתה
 ון’נהדרין,רכ3ר מההיא לתוש' קשה דלל! נר 'ך

 א״כ ארס בני ביוב קיא לאלקומי דמצי
 כפיה כעיא צדיקי וכי יקי צו מיאיקנו־ למיסשט מצי לא

 דמיעוטינינהו דמיעוטא ארם בני ריוב מהנהן דמו ראיפשי
 ההיא וכן כוי של בעטיו דדי'מת• הני כנין כפיה בעו דלא .

 ‘מ צדיק אין אדם כי רבינו לגזרתנו ע ר די"אדקאמרליה
 ממיעוטאדיש ומה גמה־ צדיק ה;ר, דר׳א נמי הכי דאין
 צא כעצמו הוא מ״מ יחטא ולח טוב יעשה אשי נאי־ץ צ־יק

 אע א״ל ולכך ממיעוטא דהוה לנפשיה טינותא מחזיק ה ה
 אמר אני אין כלומר ףט'5צדי אין אדם כ׳ יכינו למדחת

 דאל״ה כך דויש היה ולעצמו יכינו שלמרחנן מתוך אלא כן
 דכונתג ודאי אלא יואר מלא מקיא !הלא יכינו למותגו מרך

 ארם כני וביוב התוס' כמ״ש לאוקומיה מצי קי־א דהאי הי־, י•
 כאין צדיק דאין לומר רגיל הוה כך ויבינו אלא קאמי•
 ןהונלע״ל מהנממיעוטא רקיערליהוי ומאן pep !מאן

הגס' בכונת
 אומר היה כלו• התויה מן חיש־ יראולא מאחי א״כ1

רנינו כתב ולכך חללו בד,רות ש כ" כך עצמו על
 מי ומ״ש וזכיות עונות לו יש האדם מבני ואי א כל כספר!

 על יתירות שעונותיו ומי צדיק ע):ותיו על יתירות שזכיותיו
 ,שנק דמי דבאלומו* כינוניני' למחצה מחצת רשע זכילתין

 גיהפרים כגמרא כמ״ש זכוה שוס־ כלי גמור ישע ה,ח ישע
 צדיק שנקר' בויומי גמורים צדיקים נסגרים י־שעיס דר״ח
 אעפ״י כקרא צדיק אלא כן׳ לאינו וכתב עון שוס כל♦ הוא
 חשינין ופלא במיעוטייהז דגטלי עננות עוט‘• בידו שיש

 ולא טוב יעשה א-ר כאין צדיק דאין מאחי צדיק ונקרא
 ולא ט>כ שיעשה שח״א אעס״י צדיק קראו והכתוב יחטא
 נקיא אינו ורשע דא"אלומר הישע הוי הכינם* א״כ יחטא
 /כ!ת שו® בידו שאין א א כ♦ זכות שים כלי גמור רקע אלא
 כיד» )*הו״א •שום ישע דנקי־א אלא בעולם מצוה גש,®

 הע אם המרינה וכן אח״ב לכתוב ומצרך דוכיות סיעוטא
 כו* היו ואם צדקת ד.ז עונותיה® מחבותעל יושביה כל זכיות
 יוב יש .ראם כך הל• המרינה דשינץל נאמר שלא משים

 א• זכיות רוב איוא' כל של בידם שיש דהיינו צדיקים *ושביה
 כלא בידם יש6 ע)נות ומיעוט גמורים צייקיס יוכה הוו גן

 באותה' שס שיש ואעס״י צדיקים האהווחבא אמכן קשיכין
 עןנ!ת י־וכ כידם שיש דהיינו גמורים י־שעיס מיעוט מדינה
 כל את זכיות יוב ביר® שיש ,הצדיקים אותם מצילין

 יושביה ככל הוי דהשיקול אלא כן דאינו וקת״ל המרינה
 pi צלקת b עונות<ר,ס על מרלכות זכיותיה® היו וא&

 ישעה דנקי־א בתוכה עונזתעשנית הערוב אם איפכא.
 למחצה מחצה לכתוב הוצרך ולא גינונית למחצה מחצה

 ‘העול ככל וכן נשמע חרס שיקיל גבי רממ״ש 01.,מ ביגנית
לשקול דמהצורך שתקשה זל לחיס צהר״ב ודחיתי

 שם יעניין העולם כל ביוןדאח"כשוקל המדינה
 העולם רכל ו ולמדינה דאדש זה דשיקזל לחיץ נראה ד !לעני

 •חולפים בזמנים אלא אות® שוקל״ם חדא בשעתא לאו כלו
לסניהש^ת עונותיו י־וב על לכדו .האדם צעקת רעולי זמן יש

 י־חיה שהגיח וכמו העזלס לכל וכן המדינה א:שי של
ני( אידה חשייית אמר ואז רבה גי והסויה מןעקתסרוס

ואיאה ב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 150 מס עמוד אליהו בן יצחק אבן־שאנג׳י, המים בארות



שאלות
 מסרבת ואשתו לא״י ללכת ורם זע*ד המקום ע״ד משכמה

 ומתו אין המקום ע״ד שנשבעה ואע״ע עד וכו׳ ללכת
 דעתי לפיכך עררה נדנוד נו שיש בדנו מצורף מקום של

 נשרל משמעוןולןי טונה ־קיבל ואס זז שנועה להתיר מסכמת
 הם שיתרצו נחו מאמצי נכל יטלחו שיעשה צריך זו שנועה
 שבועות נפ' הר״ן מלשון הביא ועוד עכ״ל זו שנועה בהיתר
 הפרה לו אין המקום ע״ר אמריגן יכי די״א בתרא שתיס

 אנל לעולם נהתירס נכנס הקב״ה שאין לפי ובמצות בתורה
 ומניאו עכ״ל המרה לו יש' המקים ע״ד אפילו הרשות בדני

 המקו' ע״ר נדר או נשבעה אס מיהו וז״ל סכ״ב ש״ע בהלה
 הרשות לדבר נשנעה חס תקילין ויש רבים שע״ד בנדר היינו
 שלא שנשבעה בתה הרשות דנר שנקרא לאדי ובנ״ד עכ״ל
 תתעגן שלא לה שיתירו היא מציה אפי'דבר ל'אלא לעי תנשא

 התרה היא מצוה שדבר ב״י שהניא דלעיל בתשובות כמבואר
 ונ"דנמידברמצזה )חסרב׳שורות( שתנשאלאיש«

 מאחר התרה וא״צ נחירה שנועה כאן דאין ועוד • היא
 יורשי כנגד שתתקשר שמה שנשבעה קודם מודעא שמסרה

 ,התקשרו יהי׳כל בשבועה או בח״כ בקניןאז או בעדים בעלת
 לעשות היא אנוסה צי לפניכם מבטל ומבוטל׳ואני בטל

 מתנה לקבל כד־ הוא שהשבוע דעתה גילתה א״כ זה התקשרו׳
 את*ל דחפילו שנועה כאן ואין זה בדבר שוין וצבה פיה אין

 מתנה על לשטרמודעא דמי מ״מ באוגסת הכירו ▼העדי׳לא
 כיון אונס אינו אם שאפילו אונסו להכיר א״צ7 לאחד שטחן
 כלום המחילה מו המתנה אין מדעתו מוחל או נותן שחיכו
 הי' דלא נודע דאס כפירשב׳ס ודלא ר״ה סימן ח״מ3 כמ״ש
 לשם ב״י פוסקי׳וכמ״ש כרוב אלא דליתא קיימת המתנה אנוס

 לכת דאין דעתה דגיצתה דכיון דכוזתי׳ נמי ננ״ד א״כ1
 דאיכא ותו * שבועה כאן אי! זו ולמתנה זו לשבועה מסכמת

 ויציב דתליו׳ ההוא ני גמור אונס אנסוה דלא דאע״ג למיתר
 שהלחישוה מטעם ס0נו6 שהיתה לומר נאמנת היא מ״מ

 ואע״פשלא דברים בכמה והפחידוה בסתר גזומים בדברי
 אלא באיסורן ענמה על נאמנת היא נאנסת ס העד הכירו

 שוא שבועת נשבעת הימה ה שהאש צ״ל לא*כ לפי״ז לי דקפיא
 השבוע׳ הי׳בשעת דעתה שהרי חיי׳ ימי כל לאיש מנשא שנא

 ולומר כשרות חזקיק על להעמידה לנו יש וטפי לאיש להנשא
 לינשא דעתה היתה מידעה מסירת בשעת דמנחלה דאע״פ

 לבטל בדעתה גמרה מנשא שלא כשנשבעה אח״כ מ״ח לאיש
 בא שלא ודבר אסמכתא בדין שהרי לאיש הנשא ושלא מודעא
 ודבר האסמכתא מבטל ות״כ שוועה אפ״ה קנה דלא לעילם

 מזדעאדששינוא בדין ה״ה והת״ב השבועה לקיים וחייב שב״ל
 מוכח והכי י הודעא מביטול גרע לא שנשבעת ״השבועה

 על לשם ב״י ה הניאו רע״ו בסימן הרמב״ן מתשובת להדיא
 שמפני מודעא והסר תשודנמו את לישא ■שלא שנשבע אחד

 אצמא ע״ש שבועתו להתיר פחחיס לו אין נשבע תיא האונס
 שבועה כאן שאין לומר מודעא מסירת לי' מהניא הוה דלא
מדטלט היא צשמעה אדרבה אלא שויו היו לא ולבו שפיו לפי

x כד ותשובות
 ונשבע הקהל בפני שקפץ באחד ששאלת מה מו

בעה״ז לא לחבירו ימחול שלא בזרועי בס״ת
 ובקשת לו למחול ממנו שאל לא ההיא והאיש בעת״ב ולא

 בחנם רבים בפני שבוע׳ שנשבע ההוא האיש תשוב' מהו דעת•
 עליו אין לדעתינו תשובה * להענישו לב״ד יש לדעתך כי

 ,חנם שבועת שהוא שוא שבועת נקרא אינו כי עיקר כל עונש
 כגון לכל ידוע שהוא דבר על האתת לאמת כשנשבע ידוקא

 שנים שהם שנים על נשבע או אבן שהוא אבן של עמוד על
 א1ש שבועת זה אין לחצירו יחחול שלא נשבע אבל כזה וכיוצס
 ולכך לו שימחול בו יפצרו פן חושש שהי׳ לפי בחנס שהוא
 בכלל שהוא ולומר להסס שיש י אצא לו ימחול שלא נשבע
 כשהוא לחבירו למחול אדס חייב כמצו׳שהלא את לבטל נשבע
 זה זולת אבל רע שם עליו כשהוציא אלא מהילה ממנו מקש

 כדאיתא מאברהם לה כדילפיני׳ אכזר המוחל שיהי׳ רשאו אין
 המצוה את לבטל נשבע נקרא אינו האמת לפי אכן בפ׳החובל

 ואיננו חכמים מדרש שהוא תה אבל בתורה מפורש אא״כ
 את לבטל נשבע זה ואין עליו חלה שביער בתורה מפורש
 הרא״ש לת״ס דומה הוא זה דדבר נ״ל הר״ןועוד כמ״ש המצו'

 לבטל נשבע זה אין ליבמתו לחלוץ שהנשבע בתשובה
 סי' אה״ע בב״י עיין )רחמנא חלה דבדידי' כיון התצוה אס

 הוא שמצית אע׳ג ה״נ הריטכ״א תשו׳ בשס שכ״כ קס״ה
 לב״ד אין רחמנא תלה דבדידי׳ כיון מ״מ לחבירו שימחול

לפ״ק שפ״ג כסלו כה ב׳ ליל להענישו האיש לזה נזקק להיות
חהנ״ח הוא זו תשובה

תורה הלמוד הלכות
 חייג בני דלבן בתו לב! בנו בן בין שחלקת
דמאחר בתו לבן לא אבל מלמד לשכור

 נמי ממנה הבאים כל א״כ תורה לבתו ללמד חייב שאינו
 דלנן אומר אתת דאס הדבר אלא אמת זה דאין לענ״ד פטורים

 הוא עריך דסלמוד בתו לבן ה״ה מלמד לשכור ח״ב בנו
 בניה בני לו דיש דהיכי ומתו בניס לו בהיו הבע"• בפרק

 וקאמרינין לברא וברשא לברתא ברא ואפילו 6עני 0ה הרי
 ברא ואפילו כבנים ל׳ה בניס בני רבנן דימר מילתא הא מנא

 אבי מכיר בת אל ן חצרו בא ואחר מהנא יאסיקכא לברתא
 חחיקקים ירדו הכיד׳ מני וכתיב שגוב אבי לו ותלד גלעד
 גניו מבני למימו מצינו לא ופרשי׳ מחוקקים יהורא וכתיב

 ולא מחוקקי יהודא קראאחריכא כתיב דהא בתו מבני אלא
 מהוקקי׳מחצרון דגפקי הכי אלא מתרוו״הו דליתי לה השכח׳

 דלפי להדיא ומשמע כבניו בתו בני אלמא מכיר של מבתו
 ,׳תחוקק למדריגו שהגיע עד חורי חו3ן3 עם *לימדהי שתכיר

 דבני היהי׳שמעינין איך מחוקקים ירדו תכיר חני אמו ע״כ
 דמה אלא לבןבתו בני ב; בי! חילוק ואי! כבנים הו• נמי חבו

 הכי משמע לא בני לין להשני׳מלמד דחייב בפשיטות שתפסת
אד׳ חוזיי׳ .הי־יז'יד!רו דא־ז״ח מד־ל׳ה״ר! ח״א הרמד״ח "דברי



משה לב סימן או״וז בד* דד

לב סימן

כשציערו לחבירו מחילה דיני
החכמים אוצר

והטעם כ׳ ג׳( »ן״ק המגן ובאלף בדברים. שאלה:

 וחבירו לו, שמוחל לחבירו שאמר אדם

 שאינו שלם, בלב לו מוחל שאינו מרגיש

 מקודם, עמו מדבר שהיה כמו עמו מדבר

 להוציא צריך והאם המחילה, חלה האם

שלם. בלב לו ימחל שחבירו כדי כסף

 מחילה בקשת דין בעיקר ולדון להקדים יש

את וגוזל וכשמזיק חבירו את כשמצער

 שימחל כדי ממון להוציא צריך והאס תמרו,

בלב. ולא בפה במוחל והדין חבירו, לו

 הבירו את בשמצער מחילה בקשת

המקגיט כל יצחק ר׳ אמר )פז.( יומא בגט׳

לפייסו, צריך בדברים, אפילו חבירו את

 כפיך, לזר תקעת לרעך ערבת אס בני שנאמר

 והנצל בני אפוא זאת עשה פיך, באמרי נוקשת

 רעיך, ורהב התרפס לך רעך בכף באת כי

 ואס יד, פסת לו התר בידך, יש ממון אס

 מחילה, בקשת והיינו רעים, עליו הרבה לאו

 רעים עליו שהרבה משמע קרא ]ובפשטות

 אין ממון לו כשחייב אבל כשמצערו, רק הוא

 לו משלם אס וסגי רעים עליו להרבות צריך

 מזיק אס בעני! לקמן מש״כ ועיין ממונו,

בזה[. ויל״ע מחילה, ממנו לבקש צריך ממונו

 דעבירות כ׳ א׳( סכי׳ תר״ו )סי׳ אפרים במטה

הכיפורים יום אין לחבירו אדם שטן

אלא הקניטו לא ואפילו שיפייסנו עד מכפר

 וכן דברים, דאונאת איסור על שעבר משוס

 הוצרכו אמאי לעיין ויש )סק״א(. במשג״ב הוא

 לא ואס אונאה, איסור על שעבר להוסיף

 את ציער ובכ״ז אונאה איסור על עובר היה

 טון מחילה ממנו לבקש חייב אינו וכי חבירו

 יום דאין כונתס ואולי האיסור. על עבר שלא

 שטנו החלק אפילו היינו מכפר, הטפוריס

 אונאת איסור על שעבר והיינו לשמים,

 האיסור על משמים כפרה צריך ולכן דברים,

וצ״ב. הנ״ל

 בשם שק״א< חר״ו )סי׳ חדש בפרי שו״ר

שבין שבעטרות ז״ל גרמיזאן מהר״ש

 אס כגון למקום, חלק בה יש לחטרו אדם

 לרעך ואהבת איסור על שעובר בדברים ביזהו

 לאו שהוא אונאה איסור כ׳ ]ולא כמוך,

דואהבת עשה איסור רק טו תונו דלא
, 112145*7 1%את־

כמוך[. לרעך

פעמים ג׳ פיוס

 לפייסו וצריך חסדא רב אמר שם( )יומא בגט׳

וכר. אדם בגי שלשה של שורות בשלש

 מטו המבקש כל חנינא בר יוסי רט ואמר

 פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו

 ע״ב ובגמ׳ נא, שא ועתה f» שא אנא שגא׳

 רב והלך רב על הקפיד חגינא דרב איתא

 והק׳ איפייס, ולא דטפורי יומא מעלי תליסר

בר יוסי ר׳ והאמר הכי עטד והיכי הגמ׳
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רה משה כשציערו להכירו מחילה דיני בד*
 וחי׳ פעמים, ,מג יותר ממנו יבקש אל חנינא

 היה. עצמו על דמחמיר ופירש״י שאני, דרב

 ,מג יותר לבקש חייב שאין רש״י מד׳ מבואר

 אולם יותר, לבקש יכול רוצה אס אבל פעמים,

 בעלמא דלאדס דהיינו שאני דרבו כ׳ ברי״ף

 יש' לרבו ורק פעמים, מג׳ יותר לבקש לו אין

 דברי ומפרש שיתרצה, עד יותר לבקש לו

 לבקש צריכין שלרב היינו שאני, דרב הגמ׳

 הרמב״ס פשק וכן פעמים, מג׳ יותר אפילו

 ובא הולך רבו היה ואס ה״ט( תשובה מהל׳ )פ״ב

לו. שימחול עד פעמים אלף אפילו

 א׳( סעי׳ תר״ו סי׳ )או״ח המחבר כ׳ ולהלכה

בדברים אלא הקניטו לא דאפילו

 בראשונה מתפייס אינו ואס לפייסו, צריך

 פעם ובכל ושלישית שני׳ פעם וילך יחזור

 בג׳ מתפייס אינו ואס אנשים, ג׳ עמו יקח

 הרמ״א ]והוסיף לו. זקוק אינו פעמים

 אנשים עשרה עמו שיקח אפריס( במטה )והעתיקו

 מחילה ממנו שביקש ויאמר לפניו ויעמידם

 עוד[. לעשות לו ומה למחול רוצה אינו והוא

 כמה לו לילך צריך רבו, הוא ואס המחבר וכ׳

 לא והמוחל הרמ״א וכ׳ שיתפייס, עד פעמים

מלמחול. אכזרי יהא

 כששואל סגי דלא כ׳ הכפוריס יום ובתוספות

צריך אלא לו, מוחל אס אותו

 לאחר ואס עיי״ש, לו שימחל רעים עליו להרבות

 במג״א גס לו. זקוק אין תו מחל, לא פעמים ג׳

 במין יפייסנו פעם דבכל הב״ח בשם כ׳ >סק״א(

 מחילה בקשת סתם שאי״ז והיינו אחר, ריצוי

חדש. בפרי כ׳ וכן לרצותו, צריך אלא

 פעמים ג׳ לאחר פיוס

אין פעמים ג׳ לאחר אס הפוסקים נחלקו

 שאין רק לילך לו שמותר או יותר, לילך לו

 שאס הב״ח בשם כ׳ ב׳( )ס״ק במג״א חיוב. לו

 בזיון שם אין אס רשאי יותר לפייסו רצה

ה׳(. )ס״ק במשנ״ב והעתיקו התורה,

 הרמב״ס דלדעת כ׳ >שס( חדש בפרי אולם

פעמים מג׳ יותר מחילה לבקש אסור

 שס< )יומא אמת ובשפת הגמ׳. מד׳ משמע וכן

 שלא נתחזק פעמים ג׳ דלאחר משוס לפרש כ׳

 דהא איסור, לידי יביא וא״כ עוד, לו ימחול

 מש״כ עוד ועיין מלמחול, אכזרי להיות אסור

 דין מעורר שבזה יעקב השיועות מד׳ לעיל

לו. למחול רוצה שאינו חבירו על

במח׳__חלב__שהגא לומר יש ואולי

^וחלנ?הוהח? ^7 אס הראשונים

 לא, או כחוטא נחשב פעמים ג׳ לאחר לו

 הוא מחל שלא וזה כ׳ )שם( דברמב״ס

 וא״כ לחטא, שנחשב מבואר הרי החוטא,

 פעמים מג׳ יותר לבקש שאין לומר יש

חוטא. שיקרא לחבירו גורס שבזה

 חסידים ומדת כ׳ פז.( )יומא במאירי אולם

משמע למחול, שלא להתעקש שלא

 הדין, מעיקר ואינו חסידות מדת רק שהוא

 לבקש ומותר לחוטא נחשב חבירו אין ולפי״ז

פעמים. מג׳ יותר ממנו

אנשים ג׳ אותן לפני

 אליהו כסא ספר בשם י״ז< >ס״ק החיים בכף

ישראל אליהו רבי ]להגאון מר״ס )סי׳

 ממאתיס יותר לפגי נדפס החיד״א, של עמיתו

 מחודשים אינם אפילו חי ובאדם וז״ל כ׳ שגה[

 שלשה אפילו באים שהם שרואה לפי סגי,

יותר ואדרבה ומוחל, מהם ומתבייש פעמים
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משה לב שימן או״ח בד* רו

 ,ג ריקם פניהם את להחזיר מתבייש הוא

 לעיין ויש עכ״ל. ודו״ק, למחול שלא פעמים

 אפשר שהרי פעמים, ג׳ לאחר לו שמוחל מש״כ

 ואולי שמוחל, להם אומר שמתבייש דכיון לומר

 פניהם משיב אינו כן גס ובזה מוחל אינו באמת

 להס אומר שאס משמע ולכאורה ריקם.

 ואולי סגי. לו, מוחל אינו בלב אס אף שמוחל,

 מחמת בלב גס לו מוחל הוא כן שמפני כונתו

 ]ועיין ל״ה< )סי׳ בזה מש״כ עוד ועיין הבושה,

 הא״ר דברי דמביא א׳< )ס״ק יעקב בישועות

 עשרה, בפני מחילה דבעינן התניא ספר בשס

 צריך פעמים ג׳ דעד דכיון דבריו לפרש וכ׳

 הרי המנין מן עצמו הוא וגס שלשה עמו ליקח

 רביס, דהיינו בעשרה מחילה ממני ביקש

 יקח פעמים מהג׳ פעס דבכל מזה ומשמע

 בקשת זה ידי על שיהא כדי אחרים אנשיס עמו

 ,מד קצת משמע שכן והרעוני בעשרה, מחילה

וצ״ב[. עיי״ש, שורות( ע׳ בל״ה )שם המהרש״א

 ש״ר עליו שהוציא במקום

לא ש״ר עליו הוציא שאס >שס< הרמ״א פסק

לו, למחול רוצה אינו אס אכזרי נקרא

 מוחל שאינו סיבה לו שיש כיון טעמא והיינו

עליו שהוציא מה ששמעו אנשים שיש לו,

פיוס.!1234567 יאוצואוז׳עז

 וד׳( ב׳ )ס״ק יעקב בישועת ,כ בזה גס אולם
צריך אין פעמים ג׳ ממנו ביקש שאס

 בכל סתס בשו״ע שהרי יותר, ממנו לבקש

 פעמים, ,מג יותר מחילה לבקש שאין ענין

 יבקש רע שס עליו הוציא שאס חילק ולא

 נחשב לו מוחל אינו שאס שבעלמא כ׳ רק יותר,

 שלו חיוב אבל לאכזרי, נחשב לא ובזה כאכזרי

פעמים. בג׳ כבר יצא חבירו לפייס

 למהול רוצה ולא מהילה ממנו ביקש

תו פעמים, ג׳ ממנו ביקש שאס הוא הדיין

 לעיין ויש יותר. לבקש חיוב עליו אין

 אף פעמים ג׳ ממנו כשביקש לו נתכפר אס

 לעשות, שחייב מה עשה שהרי לו, מחל שלא

 יותר, מחבירו לבקש חיוב עליו אין דילמא או

מלמעלה לו נתכפר לא עדיין מקוס מכל אבל

לו. מחל לא שחבירו כיון

 פעמים, מג׳ יותר לבקש שאסור ולהשי׳

לא שאס לו, נתכפר שכבר מסתבר

 זה ידי על יענש שחבירו בזה לו מה נתכפר,

 לבקש צריך הוא מקום מכל אכזרי, ויקרא

 למעלה. כפרה לו שיהא כדי לו שימחל ממנו

 )שם( יעקב בישועת כמוש״ה לומר יש ]אולם

 אותו מכניסים אין ידו, על חבירו נענש שאס

 לחבירו שגורס בזה וא״כ הקב״ה, של למחיצתו

 לבקש לו אין ולכן נענש, הוא גס אכזרי להיות

 שאס מסתבר ומ״מ כפרה, שצריך אף יותר,

 יותר[. לבקש מותר היה בודאי כפרה לו אין

 אס לדון יש יותר, לבקש שמותר להשי׳ אבל

 חיוב עליו שאין רק למעלה כפרה לו אין

 למעלה גס דילמא או פעמים, מג׳ יותר לבקש

 דשוב המחבר לשון ומסתימת כפרה, לו יש

כפרה. לו יש שכבר משמע לו, זקוק אין

 כיון כפרה לו שיש כ׳ חדש דבפרי שו״ר

ומדייק פעמים. ג׳ ממנו שביקש

 עד מחילה לו שאין שכ׳ דמתני׳ מלישנא

 ימחל שחבירו עד כ׳ ולא חבירו את שירצה

 אס ואפילו המחילה, הבקשת הוא דהעיקר לו,

 מרצה שהוא כיון מקוס מכל מחל, לא חבירו

 לשיטתו דהפר״ח ]וי״ל לו. מוחלין חבירו

 וא״כ פעמים מג׳ יותר ממנו לבקש שאסור

כפרה[. לו שיש לומר יש
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רז משה כשציערו להכירו מחילה דיני בד*
 וז״ל שכ׳ ק״א< )סי׳ מהרש״ל בתשו׳ מפו׳ וכן

בדעת הכל תלוי המחילה זה שאין

בני שורות ג׳ עליו כשהעמיד דהא הנמחל,

יצא שכבר פשוט שזהו לו מוחל ואינו אדם

לפי המבייש כשעשה אלמא שמיס, ידי אפי׳

לכך עצמו שמכין היכא יצא, עליו המוטל דינו

מוחל הקב״ה מיד ולפייסו, חבירו את לבקש

 עכ״ל. לו, מחל לא אי_חבירו אפילכ לב,

ן1234567אה^ח
 מ־״ה )פז. הכפוריס יוס בתוספות אולם

המשנה דמלשון מבואר עבירות(

 לו שימחל עד חבירו את לרצות שצריך משמע

עיי״ש. לך, מחול לו ויאמר

 ויבן עה״פ ויחי )פר׳ בחיי ברטנו מטאר וכן

להס שמחל הכתוב באר ולא וז״ל יוסף(

 ועשה לחברו שחטא מי שכל רז״ל בארו וכבר

 חברו, את שירצה עד לעולם נמחל אינו תשובה

 על וידבר אותן וינחם הכתוב שהזכיר ואע״ס

 מכל מיוסף, רצוי להם שהיה בזה שנראה לבס,

 טוסף מחילה הכתוב שיזכיר ראינו לא מקום

 וחטאתם, פשעם את שישא להם שיודה ולא

 ואי יוסף, מחילת בלא בענשס מתו כן ואס

 כן ועל במחילתו, רק עונס להתכפר אפשר

 להפקד וחתום כמוס להיותו העונש הוצרך

 עכ״ל. מלכות הרוגי עשרה בעני! זמן אחר

 דבעיגן דילפי׳ הגמ׳ בד׳ לעיין יש ולכאו׳

 אחיו שטקשו ממה פעמים ג׳ ממנו שיבקש

 ועתה גא שא אנא שאמרו פעמים ג׳ יוסף של

 לעשות שצריכין מה השבטים עשו ואס גא, שא

 מד׳ ראי׳ מטאיס שיש וראיתי נענשו. אמאי

 מחילת בלא שמתו בחיי הרבינו כד׳ הגמ׳

 דאל״כ פעמים, ג׳ שביקשו לאחר אף יוסף

 הטעם י״ל הרי פעמים, בג׳ דסגי הראיה מה

נתרצה שכבר משוס יותר השבטים בקשו שלא

 לבקש צריך מחל כשלא איה״ג אבל להם, ומחל

 בד״ה )שס במהרש״א ]ועיין יותר, אפי׳ ממנו

 כבר יוסף מודאי וחי׳ בזה העיר שכבר אל(

 טקשו מקום מכל ראשונה בפעם להם נתרצה

 לא דבעלמא ההלכה ללמד כדי פעמים ג׳

 לעיין יש עדיין אולם פעמים[, מג׳ יותר יבקש

אין עדיין אס פעמים ג׳ עפגי_הגסשה מה
ןקתכסה א\צג־

כפרה. להם

 רק הוא פעמים, ג׳ דמהני דמה לומר רש

אדם בין כלפי משמים מחילה לו שיש

 עד לו נמחל לא לחטרו אדם בין אבל למקום,

 מהשבטים דילפי׳ מה וזה לגמרי, לו שמוחל

 יותר לבקש צריך שאין היינו יותר, בקשו שלא

 אבל השמים, מן להם ונתכפר דינם יצאו וכבר

 עדיין היה לחטרו אדם שבטן מכיון נענשו

 שזה לפרש אפשר והיה עליהם. תרעומות

 מג׳ יותר מחילה ממנו לבקש מותר אס המח׳

 יש פעמים ג׳ ידי על שאס לא, או פעמים

 א״כ לחבירו, אדם בבין גס גמורה מחילה לו

 פעמים מג׳ יותר מחילה לבקש לו אין תו

 אינו שחבירו ומה כאכזרי, נחשב שחטרו כיון

 מזה, חסרון שוס לו יהיה לא למחול רוצה

 רטנו לדברי אבל לו, שימחל טקש שהוא כיון

 עליו, נענש עדיין לו מחל שלא זמן שכל בחיי

 מכל שמיס, בידי כפרה לו שיש שאף לומר יש

 ממנו ויבקש שילך עדיף עדיין בודאי מקום

 נענש יהא ולא תרעומת לו יהא שלא מחילה

לחבירו. אדם שטן עטרה על

 תרעומת לו יש שחבירו הדבר שעצם ומבואר

לפייסו, וצריך חסרון הוא עליו,

 זקיגי בשם שאומרים לפ״מ לעיין יש אולם

 זצ״ל סלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון

האומנין( פרק ריש ע״ה: דף )מ׳׳מ מהמשנה להוכיח
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משה לב שימן או״ח בד* דדן

 שאסור להוכיח שבא והיינו תרעומת דין שיש

 במקום רק אלא חבירו, על תרעומת להחזיק

 ממנו ביקש אס וא״כ עיי״ש, תרעומת דין שיש

 שמותר דין לחבירו אין ושוב פעמים ג׳ מחילה

 ההידור הוא מה עליו, תרעומת להיות לו

 להיות זכות לו אין הרי יותר, ממנו שיבקש

 ,בגמ שנזכר מהאופנים חוץ עליו, תרעומת

 איחא ,שבגמ לומר יש אולם למחול. צריך שאין

 יש שבעצס והיינו מלמחול, אכזרי יהא שלא רק

 הידור לו יש רק חבירו, על תרעומת דין לו

 הוי מבטלו שאינו במקוס אבל התרעומת, לבטל

וצ״ב. ידו, על נענש ולכן הדין מן תרעומת

 וז״ל שט שס״ד( )מצוה חינוך במנחת ושו״ר

את לרצות צריך כמה עד ריצוי דיני

 )ס״ב כאן בר״מ עיין רבו הוא ואס חבירו

 וב׳( א׳ סכי׳ תר״ו סי׳ )או״ש ובשו״ע ה״ט-י״א(,

 לילך שצריך הוא ברבו הר״מ מלשון ונראה

 מחל שלא זמן וכל שימחול, עד פעמים כמה

 דבחבירו אונס דהוא גב על אף הכפרה, מעכב

 אנוס דהוא אע״ס ממון גזלו אס וגס ,,תלי

 נתכפר לא מקוס מכל להחזיר, לו דאין כגון

 אף כפרה לו שאין ,מד משמע עכ״ל. לו,

 דלאחר רק לו, מוחל שחבירו עד שמיס בידי

 שלא לומר ויש כאונס נחשב פעמים ג׳ שהלך

 אינו ]אולם כפרה. לו אין אבל עליו, נענש

 מחל שלא זמן שכל שסייס מה אס מד׳ ,מפו

 שבכל או רבו, על רק היינו הכפרה, מעכב לו

משמע לשונו ומסתימת רה,2מעכב_הכ _1עני

וצ״ב[. כפרה, לו שאין

בחבירו חובל

 בחבירו שהחובל איתא )צב.( ב״ק במשנה

מקום מכל החבלה, על לו ושילם

ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל אין

 שהוא לו מחל לא שאס ]ומנין .,וגו אשת השב

 האלקיס אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי

 כל ת״ר ,ובגמ אבימלך[, את אלקיס וירפא

 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו

 עד לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל הביא

 מכל האיש שנאמר_השב.א_שת ממנו שיבקש

בושתו. וסירש׳;אוצרהחכ??;ל מקוס,

 שנתכוין זה אבל ,כ הראב״ד בשס בשבדמ״ק

עד שמיס ידי יוצא אינו לצערו

 רחמים עליו יבקש והוא חבירו את שיפייס

 לענין שאמרו כמו חבירו, בצער שחטא מפני

 אע״ס ישלס, גזלה רשע ישיב חטל גזילה

 על כפרה וצריך הוא רשע גזילה שמשלם

 לגזל מזיק שמדמה ,מד מבואר עכ״ל. חטאו,

 לאחר אף תשובה וצריך איסור יש שבגזל דכמו

 בין תשובה צריך נמי הכא הגזילה, שהחזיר

 אס וצ״ב לו. ששילם לאחר אף לחבירו אדס

 ממנו לבקש צריך בגזילה שגס מזה לדייק יש

 ששילם אף ששם שכמו ,ראי שהוא או מחילה,

 על תשובה לעשות וצריך רשע נקרא עדיין

 חבירו ובייש והזיק שחטא נמי הכא חטאו,

 ויש לו. ששילם אף מחילה ממנו לבקש צריך

 אס הא לצערו, שנתכוין שזה שט ,מד לדייק

 שאדם ואף חייב, אינו לצערו, מכוין אינו

 מכל ההיזק, על לו לשלם וחייב לעולם מועד

 שאינו בבושת ורק לפייסו, צריך אין מקוס

 שצריך המשנה קאי זה על מדעתו, רק חייב

בסמוך. מש״נ ועיין לפייסו,

 צערו אבל שט גאון בשס בשיטמ״ק ,כ עוד

יהא אפילו הצער, את לו שמשלם אע״פ

 עד לו נמחל אינו שבעולם, ממון כל לו נותן

 מחיל, קא לא דגופא דצערא ממנו שיבקש

שמשלם דמה משמע ע״כ. ממונא, אגר משוס
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רט משה כשציערו להכירו מחילה דיני בד*

 ,כ עוד שמפייסו. עד הצער לו מוחל אינו לו

 אבימלך שנתן פי על אף הראב״ד בשם שס

 לא כן פי על אף וצאן, כסף אלף לאברהם

 ויש עכ״ל. בעדו, אברהם שהתפלל עד נתרפא

 פייס שאבימלך בתורה מצינו לא שהרי לעיין

 דשמא וצ״ל כסף. לו נתן רק אלא לאברהם

 מחילה, גס ממנו ביקש הכסף לו ששלח בשעה

בסמוך. מש״כ עוד ועיין

 כלומר בעדך ויתפלל וז״ל כ׳ ובמאירי

בלב לך שימחול עד ממנו שתבקש

 והיינו עכ״ל, בעדך, מתפלל שיהא כ״כ טוב

 שאברהם לאבימלך הקב״ה שאמר דממה

 שיהא עד לרצותו שצריך היינו עליו, יתפלל

עבורו. להתפלל מוכן

 מחילה לבקש ממון הוצאת

ויקח עה״ס )כ,יל( וירא פר׳ עה״ת ברש״י

 ושפחות ועבדים ובקר צאן אבימלך

 פי׳ אשתו, שרה את לו וישב לאברהם ויתן

 מבואר הרי עליו, ויתפלל שיתפייס כדי

 וצריך עליו. ויתפלל שיתפייס כדי כסף שהוציא

 נותן שאפילו הגאון בשם לעיל שכ׳ דמה לומר

 שיבקש, עד לו נמחל אינו שבעולם ממון לו

 לו, שימחול כדי הממון נתן אס מקום מכל

ענין שיש לכאו׳ מזה משמע עוד פיוס. הוה

לו. שימחל כדי ממון ליתן

 יוצא ואינו וז״ל כ׳ חיים מקור ]בהגהות

שא״ל אע׳׳פ בבה״כ מצוה בקניית

 מחילה צריך עמו, ומדבר וחוזר כחך יישר

 וצ״ל עכ״ל, לו, שמחל שא״ל לא אס ממש,

 מחילה ממנו שביקש מצינו לא שבאברהם דמה

לומר יש מחילה, לשם מתנות לו שנתן מה רק

 בסתם אבל סגי, בעבורו שמתפלל רואה שאס

 מש״כ עוד ועיין וצ״ב[, סגי לא מצוה קניית

מחילה, בקשת לכל מכאן ראי׳ אס^ש בסמוך
. (1:145*71%-nx

בחבירו. בחובל רק "או

 החכמה אוצר
---------------------משרה מחילה בקשת

 וגו׳ אמר ולשרה בפסוק שם נאמר עוד

כדי לכבודה, אבימלך ופירש״י

 וכן לשרה, גס שפייס מבואר לפייסה.

 בממון אברהם אבימלך שפייס כ׳ ברמב״ן

 אבל נתפייס, שאברהם ועיי״ש בדברים ושרה

 היה זה כל ועם לו נתפייסה לא שרה

תמחול שלא לאמר בטענות עמו מתוכחת

הכתוב. דיבר ובשבחה לו,

 לאבימלך, שרה מחלה לבסוף אס לעיין רש

עמו מתוכחת היתה מתחילה ורק

 גס שמא או הכתוב, משבחה ובזה בטענות

 שלא בגמ׳ שמבואר וממה לו. מחלה לא לבסוף

 שרה מחלה שלבסוף משמע למחול, אכזרי יהא

 לא מתחילה שרק לומר וצריך לאבימלך

 הרמב״ן כ׳ שלא צ״ב ועדיין לו, נתפייסה

 בחיי ברבינו ושו״ר לו. נתפייסה שלבסוף מפו׳

 כל ׳ואת שפירשו ויש וז״ל הרמב״ן כד׳ שכ׳

 עמו מתוכחת שרה היה זה כל ועם ונוכחת׳

 זה וכל התפיסה, עלבון לו למחול רצתה ולא

 מטאר עכ״ל. לה, אשר הגדולה הענוה מתוך

 הטעם אולם לאטמלך, מחלה לא ששרה מד׳

 מה וא״כ מחלה, לא הענוה שמפני מבואר

 כשאין הוא למחול אכזרי שהוא בגמ' דאיתא

 אינו למחול שלא סיבה לו שיש מי אבל סיבה,

 ]ולא וברמ״א, בגמ׳ וכדאי׳ כאכזרי נחשב

שייך לא ענוה מטעם אמאי להבין זכיתי

צ״ב. ועדיין למחול[,
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אוצרהחכמיי!

לב שימן או״ח בד* ת

 מאברהם מהילה אבימלך ביקש ממה

אבימלך צריך היה טעם מאיזה לעיין יש

 את רק לקח והרי אברהם, את לפייס

 משוס מפרשים ויש לאברהם. הזיק ולא שרה

 שכבר ונמצא לו שהחזיר ואף אשתו, את שגנב

 היזק כמו הוא הרי מקום מכל הגניבה, החזיר

 ]ויש לפייסו. חייב לו ששילם שאע״ס לעיל שכ׳

 את שלקח ובזה כגופו, דאשתו משוס מפרשים

 לומר יש ואולי הזיקו. כאילו הוא הרי שרה,

 את לאברהם שלקחו שבזה בושת, מטעם שהוא

 לא בגת׳ אולם לאברהם. לבושת נחשב אשתו

 חייב אשתו את שמזיק מקום שבכל מציגו

 שצריך מציגו לא וכן להבעל, בושת לשלם

 אכתי אבל כן[, לומר צ״ב וא״כ לפיי*~ל:על,

שגנב משוס לפייסו צריך דהיה הטעם שייך

אשחו. את

סיכום
 ואם לפייסו, צריך להכירו שמקניט אדם

אדם בני ג׳ ליקח יש מתפייס, אינו

משה
 שיקח ]וי״א פעמים, ג׳ מחילה ממנו ולבקש

 סגי ולהלכה פעם בכל אחרים אנשים

 בכל לרצות לו ויש אדם[, בני ג׳ באותם

אחר. בריצוי פעם

 לבקש צריך אינו תו לו, מחל לא ואם

יותר, ממנו לבקש שאסור וי״א ממנו,

 חשש כשאין ממנו לבקש מותר ולהלכה

ה׳. חילול

 יש פעמים ג׳ ממנו שביקש שלאחר י״א

זמן שכל וי״א השמים, מן מחילה לו

 נחשב רק כפרה, לו אין לו מחל שלא

 לחבירו, אדם בין דגבי לדון ]ויש כאונס,

להדיא[. לו שמחל עד כפרה לו אין

 לבקש צריך לו, שמשלם אף בחבירו, חובל

ממון נתן אם ]אבל מחילה, ממנו

 כאילו דהוי לומר יש פיוס, לשם לחבירו

להדיא[. ממנו ביקש
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 משה חבית של וממונו בגופו במזיק מחילה דיני בד*

לג סימן

חב*רו של וממונו בגופו במרק מח*לה דיני

ריא

 ממונו למזיק בגופו מזיק בין חילוק

אבל וז״ל כ׳ ט׳( הל׳ תשובה מהל׳ )ס״ב ברמב״ם

 כגון לחבירו אדס שבין עבירות

 גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את החובל

 שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן, וכיוצא

 אע״ס וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו

 לרצותו צריך לו, חייב שהוא ממון לו שהחזיר

 הקניט לא אפילו לו, שימחול ממנו ולשאול

ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את

לו. שימחול עד בו

 וז״ל כ׳ ט׳( >הל׳ ומזיק חובל מהל׳ ובפ״ה

למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו

 מה ששלם כיון חבירו, ממון שהמזיק ממונו,

 חובל אבל לו, נתכפר לשלם, חייב שהוא

 אין דברים חמשה לו שנתן אע״ס בחדרו,

 אין גביות אילי כל הקריב ואפילו לו, מתכפר

 מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו, מתכפר

עכ״ל. לו, וימחול הנחבל

 בהל׳ הרמב״ס דמד׳ משנה הלחם והק'

חייב ממונו גזל שאס שכ׳ תשובה

 וחי׳ לפייסו, חייב בממונו שגס משמע לפייסו,

 שהוא דמון בגזילה רק איירי תשובה דבהל׳

 ועוד לשלם, חייב חדרו של מחסרון נהגה

 בע״כ, ממונו ממנו שלקח לנגזל הרבה שציער

 לא וגס מזה נהגה שאינו ממון מזיק אבל

 לו ששילם כיון הנגזל, כמו הניזק נצטער

 ב׳ צריך אס לעיין ]ויש בזה. לו די היזקו

וגס ממונו ממנו שגזל במקום דדוקא הסיבות

 לקח שלא חבירו ממון בגנב אבל ממנו, נהגה

של מחסרונו נהנה אבל בע״כ, ממונו ממנו

או נמי מחילה חש_ממגו2ל 1אס_צד חדרו,
החכמה׳ אוצר

י/}[. —>/!---------

 בד״ב מזיק נטי השיב נזילה

לחלק כ׳ פה:( )יומא כיפורים יוס ,בתום

 מחילה ממנו לבקש צריך דבגזל

 בע׳׳כ ממונו שלקח בשעה כלל שבדרך משוס

 ולכן בפניו, ממונו שגוזל עד מצערו או מזיקו

 מזיק אבל בגופו, שהזיקו מחמת לפייסו צריך

 גתכוין ולא כדו ושובר עובר שהיה כגון ממונו

 וא״כ מחילה, ממנו לבקש צריך אין לצערו,

 לבקש צריך לצערו כדי בכוגה ממונו מזיק אס

הלחס דברי כעין שהוא וכ׳ מחילה, ממנו

עיי״ש. משנה

 ע״מ לשלא לשלט ע״ט מזיק בין הילוק

לשלם

 על הק׳ ב׳( ענף נ״ט סי׳ )ב״ק משה בדברות

ברמב״ס שהרי משנה, הלחם חי׳

 על גס כוגתו ובפשטות כיו״ב, או גוזל כ׳

 האס הרמב״ס בד׳ סתירה יש וא״כ מזיק,

 מחילה. ממנו לבקש צריך חדרו ממון חובל

 מזיק שאס הרמב״ס דמש״כ שמסתבר וחי׳

 אס רק הוא לפייסו, חייב אינו חבירו ממון

 לשלם החליט ואח״כ לשלם מגת על שלא הזיק

 דעתו היה שלא כיון לפייסו צריך אין דבזה

 ולשלס, להזיק של איסור על לעבור מתחילה

ולשלם, להזיק דעתו היה מתחילה אס אבל
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משהלגבד*ריב

 שהוא פיון לו, ששילם לאחר אף לפייסו חייב

.כאאחר איסור

 גזל בין חילוק אין חבירו, ממון בגוזל אבל

שלא שגזל או לשלם, מנח על מתחילה

 ממנו לבקש צריך ענין ובכל לשלם, מנת על

 גזילה מהאיסור חוץ גזילה שבכל כיון מחילה

 תתאוה לא כמו איסורים עוד על גס עובר

 מהל׳ >פ״א הרמב״ס וכמוש״כ תחמוד ובלא

 ששילם לאחר אף אלו ולאוין י״ב(, הל׳ גדלה

 צריך ששילם אף ולכן עליהן, עובר עדיין

 במזיק משא״כ הלאוין, אותן משוס לפייסו

 במשגה דאיתא ומה הללו. לאוין שייך שלא

 אס בין היינו לפייסו, צריך בחבירו שהחובל

 הזיקו אס ובין לשלם מגת על מתחילה הזיקו

 טון לשלם, החליט מאוצר.החכמה: על שלא

 האיסור על ולוקה עובר שו״ס בו באין דגם

 שעבר, הלאו על לפייסו צריך לכן יוסיף פן של

 מגת על מזיק כמו אינו מזיק בסתם אבל

 ממון שמפסיד מה על אלא עובר ואינו לשלם

 לפייסו צריך אין לו, שילם אס ולכן חטרו

כמוש״כ דבריו לפרש ]ויש בתשלומין. ונתכפר

 לעיין יש אכתי אולם חינוך, המנחת בשם לעיל

 ואין לחבירו הזיק שאס לומר יש שהרי בזה,

 על שעובר מה מלבד הרי לשלם, דעתו

 של חסרון גס יש חטרו, ממון להזיק האיסור

 ששילם אף וא״כ כמוך, לרעך ואהבת מצות

 של האיסור על מחילה לבקש לו יש אכתי לו,

 מנת על שמזיק סבר ואולי וצ״ב. ואהבח,

 דעתו שאין ממזיק אחר איסור הוי לשלם

 היינו טו״ב, ברמב״ס ומש״כ וצ״ב[. לשלם

 ששילם לאחר אף דבכה״ג לשלם מנת על מזיק

 על שלא סתם במזיק אבל מחילה, לבקש צריך

 אינו לשלם, בדעתו החליט ואח״כ לשלם דעת

 ע״כ. ששילם, לאחר מחילה ממנו לבקש חייב

 רק שהוא אף לפייסו צריך בגנב גס ולפי״ד

בגזילה. ולא בגניבה

 הכפרה מעכב הפיוס אופן באיזה

,כ א׳( הל׳ תשובה מהל׳ )ס״א רוקח במעשה

 שאף חטרו ממון מזיק טן לחלק

 מעכב אינו מקום מכל לפייסו, מצוה שיש

 חובל משא״כ לו, נתכפר שילם ואס הכפרה

ששילם אף לו נתכפר לא פייסו לא אס בגופו,

חבירו ממון מזיל, איסור כא
 )מצרה חינוך במנחת לאיסור. המקור מה האחרונים האריכו כבר חבירו, ממון מזיק של האיסור בעיקר

 ממץ לאבד שאסור ובמכ״ש אבירה השבת במצות התורה שחייבה ממה לחבירו להזיק שאסור כ׳ י״א<
 סוגי ב׳ דהוי ניחא וא״ב כמוך לרעך ואהבת משום הוא לשלם, כשדעתו להזיק שאסור ומה חבירו,

 ברכינו ועיין כמוך. לרעך ואהבת משום הוא שהכל משמע אץ סי־ )ב־־ק יעקב בקהלות אולם איסורים.
 כתוב שהרי בי׳, למדע אפשר אי כן לא שאם ניתנה, בפירושה שהתורה וז״ל שב׳ אבות( מהכת )ריש יונה
 נכתבו, שלא אע״פ בסיני משה קבלת שהיה התורה הן והן הלאו, אותו בכלל נזיקין וכל תגזול לא

 חבירו שמזיק אומרים שיש הטעם שביאר כ״א( )סי׳ אהרן רבי במשנת ]ועיין גזל. בכלל שהוא מפו׳ הרי
 ולכן גזל של תורה באיסור עובר מזיק דבל משום לעדות, דפסול שמים ידי לצאת חייב והוא בגרמא

 ממץ מזיק מצינו דלא ז׳< סעי• תי״ח )סי׳ בש״ך כ׳ להלכה אולם לעדות, פסול היזקו שילם שלא זמן כל
 ואכמ״ל[, בזה שדן מה סק״ג( כ״ח >הי׳ ישראל בישועת ועיין עיי״ש. לעדות, פסול שהוא בידים חבירו

 ועדיין אחר, איסור שהוא לומר יש ואם לא, או לשלם דעתו אם בין חילוק יש אם לעיין יש כן ואם
צ״ב.
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תגמשהחבירו של וממונו בגופו במזיק מחילה דיניבד*

 שעבירות יומא בגמ׳ דאיתא ומה עיי״ש, לו

 מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין

 מדרבנן, היינו חבירו את שירצה עד

 לבקש צריך בגופו בחובל רק דמדאורייתא

 לפרש כ׳ ובזה הכפרה, ומעכב מחילה ממנו

 גזל שאס ה״ט< תשובה מהל׳ )ס״ב הרמב״ס דברי

 מה לחבירו שיתן עד לעולם נמחל אינו ממונו

 ממון לו שסחדר ׳£_ואע וירצהו, לו שחייב
 ננו,^!4^1?2צר׳א}צכחפ לו, חייב שהוא

 מכל הכפרה, מעכב הריצוי שאין דאף והיינו

לרצותו. עליו מצוה מקום

 ולא פעמים ג' ממנו ביקש אס דבריו, ולפי

לבקש תו חייב שאינו לומר יש לו, מחל

 מצוה דיש רק לו, נתכפר שכבר כיון מחילה

 פעמים ג׳ ולאחר מחילה, ממנו לבקש עליו

 בגופו במזיק אולם יותר, לבקש צריך אין

 אס לדון יש מרצהו, לא אס הכפרה שמעכב

 או לו, למחול חבירו שצריך כן גס בזה נכלל

 לא שחבירו ואף חבירו את שירצה בזה שסגי

 לדון יש וכן לו, נתכפר מקום מכל לו מחל

 ,ג מחילה ממנו לבקש הענין יש בזה גס אס

בסמוך. מש״כ ועיין וצ״ב, פעמים

 אבימלך של מהילה בקשת

דבגמ׳ לעיין, יש משנה הלחס דברי בעיקר

 אף בחבירו שהחובל ילפי׳ מ״ק

 ממה מחילה, ממנו לבקש צריך לו, ששילם

 את לפייס שהוצרך אבימלך אצל שמצינו

 ממון גזל שאס הרמב״ס ולמש״כ אברהם,

 אשת גזל שהכא לומר יש לפייסו, חייב חבירו

 הלחם לדעת אולם לפייסו, חייב ולכן אברהם

 משא״כ לשלם חייב שנהגה משוס שרק משגה

 אבימלך שהרי בזה, לעיין יש א״כ נהנה, כשלא

שצריך הטעס אס אמגס משרה, נהנה לא

 כאן גס א״כ בע״כ, שלקחו משוס הוא לפייסו

 שלא אף בע״כ לקחו שהרי זה דבר שייך

 שנהנה מה מצד הוא העיקר אס אבל נהגה,

 שאס לומר יש ואולי נהגה. לא שהרי צ״ב

 לא דבמציאות אף ממנו, ליהנות מגת על לקח

 על לקחה שאבימלך וכיון חייב, כן גס נהגה

 ליהנות, הניחו לא שהקב״ה רק ליהנות, מגת

וצ״ב. לפייסו, חייב

 ממנו שבגוזל הכיפורים יוס במוס׳ ולמש״ב

שהרי לעיין יש בו, חובל הרי בע״כ

 שלא לומר יש שרה את לקח כשאבימלך

 וא״כ אבינו, לאברהם הזיק לא וכן הזיקה,

 וצ״ב מחילה, ממנו לבקש צריך היה אמאי

 ילפי׳ דאין לעיין יש רוקח המעשה לחי' וכן

 הרי מאבימלך, הכפרה מעכב בגופו דחובל

וצ״כ גזל, איסור רק היה שס

 בגופו, היזק כמו הוא הרי חבירו גוזל ואולי

במזיק דרק ממונו, למזיק דומה ואינו

 אבל נהנה, ללא נהנה בין חילוק יש ממונו

 ולכן ענין, בכל מחילה לבקש צריך גופו בגוזל

 גס ואולי משרה, מחילה לבקש צריך היה

וצ״ב. מגופו, חלק שגזל כיון מאברהם

 פעמים ב׳ מחילה וביקש בחבירו חובל
א׳( שעי׳ תכ״ב )חו״מ המחבר פסק להלכה

,ה לו שנתן אע״פ בחבירו, החובל

 ממנו שיבקש עד לו, מתכפר אינו דברים,

 מלמחול, אכזרי להיות לנחבל ואסור לו, וימחול

 שביקש כיון אלא ישראל, זרע דרך זה אין כי

 ושני/ ראשונה פעס לו ונתחנן החובל ממנו

 ימחול מרעתו וניחם מחטאו שב שהוא וידוע

 כאן כ׳ אמאי הק׳ ה׳( ס״ק )שס ובסמ״ע לו.

,כ כיפור יוס ובהל׳ ושני׳, ראשונה פעס
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בד•ו״ד
החכמה! אוצר

משהלג סימן או״ח
 כאן כ׳ שהמחבר וחי׳ פעמים. ג׳ לילך שצריך

 ימתין ולא פעמים ב׳ לאחר לו שימחול שראוי

 ,מד מבואר ע׳׳כ. הג׳, בפעם שיבוא עד

 שחבל לאחר לחבירו ריצוי הל׳ שמדמה הסמ״ע

 ממנו לבקש שחייב חבירו את למקניט בו,

 הכפוריס יום התוכן׳ מד׳ מבואר וכן מחילה.

 לאו בדברים, במקניטו שם הגמ׳ דמיירי דהא

 לומר בא אלא מממון, קיל שדברים למימרא

 גס אלא ממון ממנו כשלקח מיבעיא דלא

כן. הדין בדברים

 בקשת גבי שמחלק רוקח המעשה לד׳ ואולי•

רק שהוא ממונו מזיק בין מחילה

 בגופו להזיקו הכפרה, מעכב ואינו לכתחילה

 לחלק יש שגס לומר יש א״כ הכפרה, שמעכב

 או כפרה לו יש אס לו מחל לא אס גבי

 אמר שהקב״ה איתא במתני׳ שהרי לא,

 שיתפלל אבינו לאברהם שיפייס לאבימלך

 לפייסו, חיוב שיש כלל מפו׳ בעדו^ל^^ינו

 ויתפלל לו ימחל שחבירו לראות חיוב שיש רק

 לומר יש אבל פיוס, ידי על רק וזה עליו,

 לו. מחל אא׳׳כ עדיין חובתו ידי יוצא שאינו

 )להגר״מ הלחס שתי בתשו׳ מצדד שכן ]ושו״ר

 המחילה בגופו, חבירו שבמזיק ט״ס שי׳ חגיז

 מחילה לו אין לו, מחל לא ואס מעכבת

 שימחול עד כפרה לו שאין הרמב״ס כמוש״כ

 י״ל וא״כ ממש[, מחילה דבעינן ומשמע לו,

 רק והוא הכי בלאו כפרה לו שיש דבאו״ח

 אין תו פעמים, ג׳ לאחר א׳׳כ לפייסו, מצוה

 מצותו יצא שכבר כיון לפייסו, חיוב עליו

 )סי׳ בחו״מ משא׳׳כ הכי, בלאו לו יש וכפרה

 כפרה לו שאין בגופו בחובל דאיירי <5תכ״

 הוסיף רק לו, וימחל ממנו שיבקש עד

לו וימחול אכזרי יהא לא שהמוחל המחבר

 כ׳ לא ולכן ושני׳, ראשונה פעס לאחר

 צריך אין תו פעמים ג׳ ביקש שאס המחבר

 כיון לילך חיוב עליו יש שעדיין די״ל לילך,

וצ״ב הכפרה, מעכב שזה

 ולד׳ בהחובל הגמ׳ דמד׳ לעיל שכ׳ אף וא״ב

להוציא גס שיש משמע בחומש רש״י

 באבימלך שמצינו וכמו חבירו לפייס כדי ממון

 שזה לומר יש מ״מ לפייסו, כדי ממון שהוציא

 שימחל עד כפרה לו דאין בגופו, בחובל רק

 לו שיהא כדי ממון להוציא צריך דלכן לו

 אין חבירו, את ציער כשרק משא׳׳כ כפרה,

 ממנו לבקש לו שיש רק ממון, להוציא צריך

פעמים. ג׳ מחילה

 וז״ל הלחס שתי בתשו׳ סייס להלכה אולם

הראוי מן שאין לי אומר לבי אמנם

 אין לו מוחל אינו דאס ולומר כ״כ להחמיר

 פעמים[, הרבה ממנו שביקש אף כפרה לו

 רוקח[ ]כהמעשה עיקר הוא בתחלה וכמ״ש

 משה כדת מחילה שמבקש כיון בחובל דאפילו

 מחול, והוא בזה לו די תשובה בה׳ שלמדנו

 הגזילה, בהשבת תכף שבמזיק הוא ההפרש רק

 ניזק של והמחיל׳ מהשמים לו נתנה כפרה

 קדושה ומצות טובה לתוספת רק צריכה אינה

עכ״ל. דרז״ל, לקיים

בגזל ריצוי

 גזל לענין גס המחבר כ׳ לא אמאי לעיין יש

לפייסו, צריך לו שילם כבר שאס וכיו״ב

 וצ״ג בחבירו, חובל לענין רק כן כ׳ ואמאי

 שגזל שבשעה הכיפורים יום התוס׳ ולד׳

 כ׳ לא שלכן לומר יש א״כ בו, חבל ממונו

 ואיה״ג הגזילה ולא החבלה הוא שהעיקר כיון

לדעת וכן בחובל, נכלל זה רק לפייסו שצריך
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רטומשהחבירו של וממונו בגופו במזיק מחילה דיניבד*

 רק כ׳ לא שהמחבר לומר יש רוקח המעשה

 גזל לענין אבל הכפרה, שמעכבים הדברים

 ד״ז הביא לא הכפרה, מעכב אינו שהריצוי

 לרצותו שצריך יו״כ בהל׳ מש״כ על וסמך

 וצריך חבירו ציער הרי גזל בענין דגם וודאי

 הלחם של לטעם אבל מחילה, ממנו לבקש

צ׳׳ב. משה והדברות משנה

 אליהו רבי ]להגאון שער פותח בספר שו״ר

שהאריך י״ס )סי׳ זצ״ל[ פינקל ברוך

 של גופו במזיק מחילה בקשת שדין לבאר

 להקדים ויש ניזקין, תשלום מדין הוא חבירו

 דבכל ה״ס טו״ג )הל׳ הלוי חיים רביגו מש׳׳כ

 ממון חליפי הן התשלומין ממון תשלומי

 התשלומין שאין בגופו חובל משא׳׳כ הנפסד,

 כ״ח( סי׳ )ב״ק שמואל ובברכת ההפסד, חליפי

 עיי״ש, קנס הוי חבלה שתשלומי י״א דלכן כ׳

 במזיק הדין הזכיר הרמב״ס דלכן י״ל וא״כ

 והיינו בחבירו, חובל בדין מחילה לבקש שצריך

 ממה חון נזקין תשלומי מדין שהוא משוס

 תשובה. מדין מחילה לבקש שצריך דין שיש

 בקשת דין דיש אופנים, כמה שכ׳ ]ועיי״ש

 בו שאין אף חבלה, תשלומי מחמת מחילה

 עושה שאינו במי חובל וכגון תשובה, משוס

 שאין די״א )פה.(, סנהדרין דבגמ׳ עמך מעשה

 בודאי אבל לקללה, דהקישו יוסיף פן איסור בו

 גס חייב ולכן לו, לשלם חייב בממונו החובל

 שאינו ובאונס בשוגג וכן מחילה, ממנו לבקש

 חייב מ״מ תוסיף, פן של הלאו על עובר

 שם ועיין חבלה, תשלומי מדין מחילה לבקש

 אופנים דיש להיפן וכן חילוקים, כמה עוד

 ולא תשובה, מדין מחילה לבקש חייב שהוא

 שאין משו׳׳פ בפחות חבלה וכגון חבלה, מדיני

דפן הלאו מצד חיוב יש אבל תשלומין, חיוב

 דכל בב״ק הגמ׳ לבאר כ׳ ולכן עיי״ש. תוסיף

 מחילה בקשת מדין הוא מאבימלך דילפי׳ מה

 דיומא הסוגיא משא״כ ממון, תשלומי מדין

 וכ׳ תשובה, מדין מחילה בקשת מדין הוא

 תשלומין מדין מחילה בקשת בין לחלק שיש

 מדין מחילה בקשת ואילו הכפרה, שמעכב

 מחילה שביקש לאחר כפרה לו דיש תשובה

 מש״כ עיין ]אולם לו. מוחל אינו אס אפילו

 גס למעשה אבל אחרונים, כמה שכ״כ לעיל

 אינו מחילה ממנו מבקש אס להלכה בזה

ע״כ. הכפרה[, מעכב

 בהל׳ רק הביאו שהמחבר ניחא דבריו ולפי•

גניבה, לעני! כן כ׳ ולא ומזיק חובל

הוא גופו במזיק מחילה בקשת שהחיוב כיון

חובל, בהל׳ הזכירו ולכן מהתשלומים חלק

מדין הוא המחילה שבקשת בגנב משא״כ

מש״כ על עצמו וסמך הזכירו, לא תשובה,

לו אין לחבירו אדם שבין שעבירות באו״ח

גס בזה ונכלל תמרו, את שירצה עד כפרה

לחלק לעיל מש״כ ]וכן וכיו״ב. ממונו בגונב

שימחל כדי ממון להוציא דיש בגופו מזיק בין

שמזיק משוס והוא ממונו, במזיק משא׳׳כ לו,

ולכן מהתשלומין חלק היא המחילה בגופו

באבימלך שמצינו וכמו ממון, להוציא צריך

משא׳׳כ מחילה, ממנו לבקש ממון שהוציא

ביקש אס תשובה, מדיני שהוא ממונו במזיק

 להוציא צריך ואין ו.חיוב חיים כבר ממנו,

לו[. חלהחכמה^ איצי

סיכום
 ממנו לבקש צריך בחבירו. שחבל אדם

ממנו שיבקש סגי ולהלכה מחילה,

 שזהו אומרים יש אולם מקניטו, כמו מחילה

מחילה, ממנו לבקש שצריך הכפרה מעיקרי
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משה לד סימן או״ח בד* רטז

 לשלם מנת על מזיק בין מחלקיץ ויש

 שלא מזיק ובין מחילה. ממנו לבקש שצריך

 "צ שא לשלם נמלך ואח״ב לשלם מנת על

מחילה. לבקש

 שרק אומרים יש מחבירו, ממון שגזל אדם

גם ממנו לבקש צריך שנהנה במקום

 אבל הידור, רק דהוא אומרים ויש מחילה, כן

ממונו הזיק אם אבל הכפרה, מעיקרי אינו

מחילה, ממנו לבקש צריך אין מתכוין, בלא

מזיק. מדין ומפייסו בו מזיק דגזלן וי״א

 מחילה, לבקש צריך אם בגנב נידון יש

מזיק לענין אלא נזכר לא ובשו״ע

וגזלן. גנב לענין ולא בגופו

 גופו במזיק מחילה שבקשת אומרים יש

משא״ב הנזקין, מתשלום חלק הוא

 מדין מחילה בקשת רק הוא ממונו במזיק

תשלומיץ. מדין ולא תשובה,

לד סימן

וגדלה בחבלה ומחילה פיוס

א
הנגזל הכירו לפייס צריך אופן ככל אם

 פרוטה משוה פהות בגזל

על מוזהר נח דבן איתא .<w> סנהדרין כגט׳

פרוטה, משוה בפחות ואפילו הגזל

על שמוחל דאע״פ אימא_.עמ/ והטעם
. , החבטה[ א\צג־

 ופירש״י לי׳, לית מי צערח־מעתיה הגניבה,

 ישראל די] בית שאין אלא הוא, גזל הלכך

 ובישראל לי׳, מחל הכי דבתר להשיבו, נזקקין

 לא דכתי׳ עבר לא ומעבר אסור, נמי בישראל

 גזל קרי דהשבון הגזילה, את והשיב תגזול

עיי״ש. נח, בבן משא׳׳כ לא, ואידך

 שגס ל״ס )שי׳ לעיל שכ׳ הרמב״ס לד׳ ויל״ןן

הדין מה לפייסו, חייב מחבירו גוזל

חייב אס פרוטה, משוה פחות מחבירו גזל אס

 שאף גזל כמו הוא אס לדון דיש לפייסו,

 שמחל אף נמי הכא לפייסו, צריך לו ששילם

 חייב מקום מכל הגזילה, להשיב חייב ואינו לו

וצ״ב לפייסו,

 בין לחלק משנה הלחם בשם )שס< ולמש״כ

במקום דרק ממונו, למזיק גזל

 במזיק משא׳׳כ לפייסו, חייב מהגזילה שנהנה

 בזה אס לדון יש א״כ פטור, נהנה, שלא

 פרוטה משוה פחות שהוא דכיון לפייסו, חייב

 זה שגס או הגזילה, מן כנהנה נחשב לא

להנאה. נחשב

 שלקח משוס לפייסו שצריך הטעם אס אולם

בזה גס אס לעיין יש בע״כ, ממונו
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וגזילה בחבלה ומחילה פיוס *tt-----------------

| החכמה אוצר

 לפייסו. חייב בע״כ הממון שלקח כיון

 תלוי יהא הכיפורים, יום התוס׳ בשם ולמש׳׳כ

 צרין שלקחו בשעה והזיקו ממונו גזל אס

 למש״ה וכן לו, שעשה ההיזק משוס לפייסו

 שהרי לפייסו, חייב לכאו׳ הדברו_ח_מקה בשס
 יש ממונו, ממנו ולקח שעשה״^סיור כיון

 המעשה בשס למש׳׳כ וכן לפייסו, שחייב לומר

 בגופו למזיק ממונו מזיק בין שהחילוק רוקח

 לפייסו מצוה אבל הכפרה, מעכב הריצוי שזה

 מצוה יש בזה שגס לומר יש ענין, בכל יש

וצ״כ לפייסו,

 לו מחל שאס לומר יש שאולי והעידוד

הצער, על גס מחילה הוי הממון,

 דבזה לו שעשה ההיזק לו למשלם דומה ואינו

 ולא הממון על רק תשלומין שהוא לומר יש

 הוי הרי לו שמוחל במקום אבל הצער, על

 משוה שבפחות וכיון הצער, על גס מחילה

 כאן יש הרי זמן, לאחר לו מוחל פרוטה

 ועדיין הצער. על ובין הממון על בין מחילה

 הממון על לו שמוחל מה דכל לומר דיש צ״ב

 לתבוע חשוב לממון נחשב שאינו משוס הוא

 למחילה מזה ראי׳ אין עדיין אבל זמן, לאחר

 מוחל אס לעיין יש וכן וצ״ב, הצער, על

 נפטר אס שהזיקו או שגנב ממון לחבירו

וצ״ב. מחילה ממנו לבקש כן מחמת

 ועדיין גמור צדיק שאני מנת על מקדש

פייסו לא

 המקדש ל״א< סעי׳ ל״ח )סי׳ העזר אבן בשו״ע

צדיק, שאגי מנת על האשה את

 מספק, מקודשת זו הרי גמור רשע אפילו

 מחוקק ובחלקת בלבו. תשובה הרהר שמא

הגזילה רואין שאגו דאע׳׳פ כ׳ מ״ד( )ס״ק

ריזמשה

 נקרא להשיב, בדעתו שהסכים כיון בידו, עדיין

 דברי מביא נ״ה< )ס״ק ובב״ש צדיק. כן גס

 בלבו שחשב מה מהני אס מח׳ שהביא רי״ו

 לצדיק הגזלן יחשב זה ידי שעל הגזילה להחזיר

ע״כ. גמור,

 הפוסקים הוסיפו לא אמאי לעיין יש ולכאו'

שיהא או חבירו, לפייס כן גס שצריך

 שהרי צדיק, הוי לא הכי ובלאו לפייסו בדעתו

 הכפרה. מעכב זה הרי חבירו מפייס אינו אס

 דהא קשה וז״ל שכ׳ למורא שי בהגהות ושו״ר

 חבירו, את שירצה עד מכפר יוה״כ דאין קי״ל

 הרהר, ומסתמא תשובה, בעי יוה׳׳כ והרי

 לקיים דיכול כיון שס ואולי יכפר, לא ולמה

 הרי ע״כ. הכפרה ל״מ שוב מרצה, שאינו כל

 כל היינו בדעתו, שהרהר דמה שפי׳ מבואר

 את לרצות נמי והיינו לעשות, שצריך מה

 בדעתו היה לא שאס לומר יש ולד׳ חבירו,

 אולס צדיק, היה לא חבירו, את לרצות

 בדעתו היה שמא שחוששין מספק מקודשת

חבירו. את לרצות כן גס

 דאף כ׳ שס״ל( )מצוה חינוך דבמנחת לציין רש

מחל לא וחבירו מחבירו מחילה ביקש אס

 מעכב מחל, שלא זמן שכל לד׳ ]אף לו

 דאין גמור, כצדיק נחשב מקוס מכל הכפרה[,

בכפרה. תלוי גמור הצדיק

 צרייך אם מדעתו שלא הממון מחזיר

לפייסו

 בהמה גנב אס מח׳ איתא )קיח.( ב״ק בגט׳

יכול אס בזה, ידע לא וחדרו מחבירו

 עיי״ש. לא, או מדעתו שלא הממון להחזיר
 לו שמחזיר בזה מהני מה לעיין יש ולכאורה

לפייסו. צריך אכתי והרי מדעתו, שלא הממון
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משה לד סימן או״ח בד* ריח

 מחילה ממנו לבקש שצריך הטעם שהרי וי״ל

שיש הצער משוס הוא ממונו, כשגזל

 בלחס וכמוש״כ ממנו נהנה והוא לחבירו

 הכיפורים יוס ,בתוכן שט מטעם או משנה,

 לומר יש וא״כ ממונו, שנטל בשעה שהזיקו

 מחילה ממנו לבקש צריך אין יודע, שכשאינו

 מזה. צער לו היה ולא מהגניבה ידע שלא כיון

 צריך אין שבגגיבה לעיל למש״כ לדון יש וכן

 שלא ממונו שלקח כיון מחילה, ממנו לבקש

וצ״ב. בחזקה לקחו ולא מדעתו

 במי סג:< )ב״מ ,בגמ דאיתא ממה משמע וכן

שס מצא לו שפרע ובזמן לחבירו שהלוה

להחזיק שיכול ההלוואה מכדי יותר ממון

 איניש הוא אס בעלמא..נתנ_לי.ה.ואפילו דמתנה
, . החכמה: אוצר , .
 אפשר מקוס מכל שאינו־נותן־מת;וח תקיפא

 לו, ומחזירו ממון ממנו דדי\מ£.ףל לתלות

שאדם לתלות יש מעלמא דאתא אינש ואפילו

 לעיין יש ולכאו׳ לו. ומחזירו ממונו גזל אחר

 על מחילה ממנו לבקש צריך אכתי הרי

 בכלל מזה ידע לא שאס משמע אלא הגזילה,

 ואס מחילה, ממנו לבקש צריך אין שגזלו,

צ״כ ועדיין סגי, הממון לו מחזיר

סיכום
 צריך אם לעיין יש משו״פ, פחות גזל

 שהוא או מחילה, ממנו לבקש

הצער. על גם מחילה מסתמא

 יש גמור, צדיק שאני מנת על מקדש

לפייסו, כן גם שצריך אומרים

 אף מחל, ולא מחילה ממנו ביקש ]ואם

גמור[. כצדיק נחשב הכפרה, שמעכב להשי׳

 שאין לומר יש ממונו, שגזל כלל ידע לא

לפייסו. צריך

ב
כנגדו שחטא לחבירו למחול צריך אופן בכל אם

הכם תלמיד

 מביא מר״ו( שי׳ )או״ח שלמה כחכמת

שאמרו )ס״ב( דאבות מהמשנה

 וגו׳ חכמים תלמידי של בגחלתן הזהרו

 )בפיה״מ( הרמב״ס ופי' עקרב. עקיצת ועקיצתן
 אינם שהס אוחס, שחפייס תאמר שלא

 אין חכמים תלמידי דאטו והק׳ פיוס. מקבלים

 וט שאגי. דמ״ח בע״ג אלא למחול, צריכין

 לחבירו אדם שמן בדברים הקניטו בין לחלק

 בדברים הקניטו ובין למחול, צריך ת״ח דגס

 צריך ת״ח אין דבזה למקום, אדס שבין

צריך אינו שת״ח לומר שיש עוד וט למחול.

 וצריך ובזיוגה, התורה כבוד מפני למחול

 לאבימלך, מחל שאברהם ]ומה חיזוק, לעשות

 זה ולפי תורה[, מתן קודם שהיה משוס ט

למחול. צריך אחר חכס לתלמיד חכס תלמיד

 דברי שמביא שלמה בחכמת עו״ש ]חןיין

יהושע רבי גבי »&.< בברכות הגמ'

 דצדיק ס״ד והאין מתחילה, נתפייס שלא

 שתמה מה גס חכמים. דברי יקיים לא כר״י

 נתפייס, בוודאי לו, ספק מה גתפייסתה, ר״ע

 פיוס לקבל חייב היה לא דר״י בע״כ אלא

דהתס שסבר והיינו הנ״ל, במשנה וכדאיתא
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וגזילה בחבלה ומחילה פיוס ____בת
 החכמה אוצר

 למחול צריך היה לא ולכן דשמיא, במילי היה

 עוד לומר יש ואולי שנתפייס. וזה.החידוש לו,

 מוחל שאינו מה לתועלת שהוא שבמקום טעם,

 שלא תועלת היה דלר״י י״ל ולכן מותר, לו

 תורה להרבות ביכלתו שיהא כדי לר״ג, ימחל

חידוש בו היה ולכן ר״ג, עמו יחלוק ולא

תועלת[. שהיה אף לו שמחל

רבו

 אף מחילה לבקש חייב דלרבו מצינו בגט׳

לעיין יש ולכאו׳ פעמים. מג׳ יותר

 משוס פעמים מג׳ יותר לבקש שאין להשי׳

 לחוטא, נחשב לו מוחל אינו שחבירו דמה

 עדיפות מה וא״כ לחבירו, רעה בזה וגורס

 פעמים מג׳ יותר ממנו לבקש שיכול ברבו

 מיוחד דין יש ואולי ידו. על נענש רבו והרי

 שאני, ורבו כן, גס לו למחול צריך שאין ברבו

 צריך שאינו כיון יותר, לבקש מותר שרט היינו

 אולם לרבו. רעה בזה גורס אינו ולכן למחול,

 לו. למחול רבו צריך אין אמאי לעיין יש

 לומר יש שלמה החכמת בשם לעיל ולמש״כ

 שהוא ואף למחול, צריך אין רבו כבוד דמפני

 צריך אין רבו כבוד מפני מקום מכל ת״ח,

צ״ב. ועדיין למחול,

 שנראה כ׳ חיים מקור שבגהות לציין ]רש

ממנו לבקש שצריך כרבו דינו דאטו

 אמו דלענין וכ׳ פעמים. מג׳ יותר מחילה

 מסתבר אמאי להבין זכיתי ולא עכ״ד. צ״ע,

וצ״ב[. מאמו, אביו יותר לי׳

ש״ר הוציא

 צריך אין ש׳׳ר, עליו שהוציא דמי כ׳ בשו״ע

מהני לד׳ אס לעיין ויש לו. למחול

ריטמשה

 או פעמים, ג׳ מחילה ממנו שמבקש מה

 ואין מהני לא לו מחל שלא זמן כל דילמא

 הישועה בשם כ׳ ולעיל מלמעלה. לו מוחלין

 מג׳ יותר לבקש צריך אין בזה שגס יעקב

 כפרה לו יש פעמים ג׳ ולאחר פעמים,

 לו, למחול צריך אין דעדיין רק משמים,

חטרו. על קפידא לו שיהא ומותר

 שטנו החלק רק לו שנמחל לחלק יש ואולי•

אדם שטן החלק אבל השמים, לטן

 חסרון שאין כיון כפרה עדיין לו אין לחטרו

 שאר מסתימת אולם לו. מוחל שאינו בחטרו

 מג׳ יותר לבקש לו שיש משמע הפוסקים

 לו שמוחל עד כלל כפרה לו ואין פעמים,

צ׳׳ב. ועדיין חטרו,

לטובה טתכרן

 מחל לא חנינא דר׳ דהטעס איתא )שם( בגט׳

שרב בחלום שראה משוס הוא לרב,

 שילך כדי לו מחל ולא הישיבה ראש יהיה

 המוחל שאס מביא וברמ״א אחר. למקום

 צריך אין מחילה, המבקש לטובת מתכוין

 אס דה״ה כ׳ י׳( >ס״ק ובמשנ״ב למחול.

 היזק לו שיגיע שמתירא עצמו לטובת מתכוין

 ]וצ״ל לו, למחול צריך אין כן גס כשימחול,

 מה אכזרי אינו הרי טובה כונה לו שכשיש

 וסיים לדבר[, סיבה יש שהרי לו מוחל שאינו

 ענוה מדת מקום דמכל י״א( >ס״ק המשנ״ב

 שנאה, לו שאין דאף ומשמע בזה. גס למחול

 חלה לא לו, מחל שלא זמן כל מקום מכל

 שצריכין מזה ראי׳ יש אס לעיין ]ויש המחילה.

 לו שמחל איירי לא דילמא או בפה, מחילה

 אבל שנאה, מסיר רק שעשה, מה על בלבו

וצ״ב[. בלב, ולא בפה לא כלל לו מוחל אינו
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משה לה סימן או״ח בד* רב

רבעו משד.

 משה" "ויתפלל כא,ס )במדבר חקת פר׳ ברש״י

מחילה ממנו שמבקשים למי מכאן

 דבעינן מבואר מלמחול. אכזרי יהא שלא

 המדרש מד׳ ומקורו עליו. שיתפלל כדי מחילה

 באבימלך שמצינו כמו שמדמה תנחומא

 כן כמו אבימלך, לרפואת ביקש אבינו שאברהם

עיי״ש. ישראל עם בעד רבינו משה טקש בזה

 ראיה הגמ' ההביא אמאי םהמפרשי הרף וכבר

בשם ולמש״כ החכמה! צר!1234־567 אה״ח

 וכן למחול, צריך אין שת״ח שלמה החכמת

 למחול, צריך רט שאין משמע דבגמ׳ למש׳׳כ

 למחול צריך היה לא רטנו שמשה לומר יש א״כ

 היה וגס מ״ח, היה וגס רבס שהיה כיון להס,

 רצתה והגמ׳ עטד, יתירא מילתא והוא מלך

 למחול מדינא חייב שהיה מאברהם ראי׳ להביא

 וצ״ב. חטרו לטן טנו שהיה טון לו,

יחד נתקומטו
יחד נתקוטטו שאס כ׳ )בהגהות( חייס במקור

 משמע בכה״ג, יצא בחטרו, פגע אחד וכל

וצ״ב. מחילה, ממנו לבקש צריך שאין

סיכום
 במילי לת״ח בייש או שהקניט אדם

צריך שאין אומרים יש דשמיא,

 ברבו, הדין שכן לפרש ויש לו, למחול

 באמו. גם אם מסתפקין ויש לאביו, וה״ה

 לע״ה, למחול צריך אין שת״ח אומרים ויש

צריך. לת״ח ת״ח אבל

 צריך אין חבירו על רע שם הוציא

מדת בזה גם אולם לו, למחול

לו. למחול ענוה

 לבקש צריכין שאין י״א יחד, בנתקוטטו

מחילה.

 שמכוין משום לו מוחל שאינו הטעם אם

מדת אבל למחול, צריך אין לטובה

ענין. בכל למחול ענוה

לה סימן

בלב ולא בפה מחילה

שאלה:

 לו ואמר משמעון, מחילה שביקש ראובן

 לו, מוחל אינו ובלב לו, שמוחל שמעון

 ראובן ואם לא, או המחילה חלה האם

 עדיין אם שלם, בלב לו מחל שלא מרגיש

ממון. ע״ז להוציא או לפייסו צריך

 פעמים ג׳ ממנו שביקש לאחר

לו ואמר פעמים ג׳ ממנו טקש כבר אם

 לבקש צריך אין הט בלאו הרי שמחל,

 זה, בשטל ממון ולהוציא מחילה ממנו

 דלאחר א׳( שעי׳ מר״ו )סי׳ בשו״ע וכמוש״כ

אולס לו. צריך אין תו פעמים ג׳ ממנו שביקש
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!123456־ אה-ח

בדי
החכמה! אוצר

דבא משהבלב ולא בפה מחילה
 להמשיך שמותר המשנ״ב לדעת לעיין יש

 חילול חשש שאין במקום מחילה ממנו לבקש

 מחילה ממנו ולבקש להמשיך יש האס ה׳,

 בשם ל״ק )שי׳ לעיל ]ולמש״כ הנ״ל. באופן

 בזה להקל יש מחילה, כבר לו שיש חדש הפרי

 אדם שבבין אמרינן אס אבל לבקש, תו שא״צ

 חינוך המנחת לשי׳ וכן כפרה, לו אין לחבירו

 עד כפרה לו אין אבל כאונס נחשב דרק

כנ״ל[. לדון יש לו שימחל

 אס פעמים, ג׳ ממנו שביקש קודס אס וכן

ולא בפה רק היה לו שמחל שמה חושש

 ממנו לבקש צריך אס בלב, שאינו שמרגיש בלב,

 אמר שכבר כיון דילמא או פעמים, ג׳ מחילה

מחילה. ממנו לבקש צריך אין תו שמחל, בפה

שבלב דברים

 לנכסי׳ דזבין גברא ההוא )מט:( קידושין כגט׳

ובעידנא ישראל, לארץ למיסק אדעתא

 הוי רבא אמר מידי, ולא אמר לא דזבין

 וכר. דברים אינם שבלב ודברים שבלב דברים

 לו ואמר מחבירו מחילה במקש לדון ויש

 דילמא או בלב, מחילה מהגי אס שמחל,

מהני. לא בלב מחילה

 האחרונים שנחלקו חמן ביטול לענין ומציגו

מבטלו כשאינו בפה ביטול מהני אס

 לפרש כ׳ כ״ס סי׳ )מהרו״ק רעק״א בחשו׳ בלבו.

 דבעיגן שהטעם פסחים ריש הר״ן דברי

 בני של במחשבתן תלוי שהביטול לפי בדיקה

 בכך, שיקלו ואפשר שוות, דעותיהן ואין אדם

 קשה ולכאר עכ״ל. לגמרי, מלבן יוציאו ולא

 שבלבו אף שמבטלו, בפיו שאומר כיון הרי

 דברים, ואינם שבלב דברים הוו מבטלו, אינו

רק הפקר לשון אינו שביטול כיון בע״כ אלא

 מה על דנין ואגו שבלבו, למה דעת גילוי

 וכן כלום. הביטול אין ביטל לא ובלט שבלט

 דלא מפו׳ ויש( בד״ה 3 )פסחים ברמב״ן מבואר

בלט. מבטלו אינו אס בפה, אף מטול מהני

 י״ח( שי׳ או״ח )מהדו״ר, נוב״י בחשו׳ אולם

החמץ, שמבטל בפיו אומר שאס כ'

 שבלב דדבריס המטול חל עמו, בל דלבו אף

דברים. אינו

 מטול, של היסוד הוא מה שתלוי שכ׳ רש

שאמר כיון וא״כ הפקר מדין הוא אס

 עמו, בל שלבו אף הפקר הוי שמפקירו, בפיו

 רק אדם של ברשותו אינו הכי בלאו אס אולם

 לרשותו, שיחזור רוצה שאינו דעת גילוי בעינן

 כשאומר סגי ולא בלט שיהא בעינן זה על

 לא הנוב״י מד׳ אולם עמו. בל כשלבו בפה

 מד׳ מקום ומכל בזה. ואכמ״ל כן משמע

 אינו אס בלב שתלוי דדבר מבואר הרעק״א

מהגי. לא בלבו, מבטלו

 שכתבו בגט הדין דהוא לדמות הרעק״א וב׳

מהגי דלא גביו, על עומד וישראל נכרי

 מהגי ולא עמד, דנפשי׳ אדעתי׳ דגכרי כיון

 דע״כ לשמה, שכותב הכתיבה קודם שיאמר

 דברים בזה אמריגן לא בלב, תלוי שהוא כיון

 שהחכם שם הביא אולם דברים. אינם שבלב

 אדעתא דעמד סהדי דאנן כ׳ א׳( )סי׳ צמ

 אדם כל ובלב שבלבו דברים כמו והוה דנפשי׳,

 שהוא דכיון הגרע״א דעת הרי דברים, דהוו

 אינם שבלב דברים אמריגן לא בלב, תלוי

שבפיו. לדברים שסותרים אף דברים

 הו״ד ק״א, סי׳ ח״ב )חיו״ל יצחק מת בתשר

כ׳ ה׳( או׳ כ״ו סי׳ ח״ג אחיעזר כתשו׳

מצוות, עליו שמקבל שאמר אף שנתגייר, דגר
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משה לה סימן או״ח בד* רכב

 לא מצוות, עול עליו מקבל אינו בלבו אס

 שהעיקר דבריס, אינם שבלב דדבריס אמרינן

 כלוס לאו מקבל אינו בלבו ואס בלב, תלוי

 לא בלב, בקבלה תלוי שהוא כיון והיינו הוא.

 שבלב דדבריס בזה ואמרינן אמירתו מהני

דבריס. הוו

 הוא אס במחילה, הדין מה לדון יש וא״ב

שאס אומרים דיש בלב התלוי דבר

 בזה ]וגס מהני, דלא עמו בל ולבו בפה אמר

 שאס או זה[, על חולקים יש אס לדון יש

 לא שבלב ודברים המחילה חלה בפיו אמר

דבריס. הוו

בלב מהילה

 )קידושין ענגיל[ ]להגר״י הש״ס בגליוני א[

וכדומה חבירו את המבייש וז״ל כ׳ מט:(

 בלבו, לו מחל שלא אעפ״י בפיו לו ומחל

 דבריס, אינם שבלב דבריס ג״כ בי׳ אמרי׳

 ד״ה ווייל מהר״י שבסו״ש מהרמ״מ ]נימוקי

 שאס משמע דבריו ומפשטות עכ״ל, דין[,

 אס אזי לפייסו, שצריך הוא שהדין מביישו

לפייסו. צריך אין תו בפיו, לו מחל

 דעי׳ הש״ס, הגליוני בד׳ לעיין יש אולם

וזאו.צ?הףכמ?ן שכ׳ ווייל מהר״י בחשו׳

 אלא עמו, שנתפשר מודה בעצמו שראובן

 לו, מחל לא בלב אבל בסתס, שנתפשר שאומר

 מבואר עכ״ל. דברים, אינס שבלב דבריס

 בזה דרק ואפ״ל בממון, במחילה שס דאיירי

 לא בלבו אס אף המחילה חלה בפה אמר אס

 לתובעו. יכול אינו תו שמחל דכיון לו, מחל

 דאיירי הש״ס הגליוני דברי גס לפרש יש ואולי

 בושת לו לשלס שחייב באופן חבירו אח שמבייש

כיון הטשת לו לשלס חייב אינו דתו לו, ומחל

 אבל המחילה, וחלה דבריס אינס שבלב שדברים

 חבירו, לבין בינו רק ממון, בדין שאינו במקוס

 אולס לא. או המחילה חלה אס לדון יש אכתי

 חלה מחילה שכל משמע דבריו בפשטות

דבריס. אינו שבלב דדבריס כשמוחל._בפק,

 ראובן רבי הגאון דן ציון אבן בקובץ ב[

הרע לשון ששמע באדס זצ״ל גרוזובסקי

 אס מאמינו, בלבו אבל מאמינו, שאינו ואמר

 שס ונוטה הרע. לשון קבלת איסור בזה יש

 בשס ששמע ממה ראי׳ שאין ,וכ איסור. שיש

 שכשיאמר זצ״ל זיסל שמחה ר׳ הגה״צ ]זקיני[

 אינו אס לן איכפת לא לו, שמוחל לחבירו

מכיון שבלב, דבריס דהוי בלבו, מוחל

 לחבירו, שיש תביעה דין גס הוא שתרעומת

 ישראל רבי הגה׳׳צ ]זקיני[ שאמר וכמו

 פ״י )ריש המשנה דברי לפרש זצוק״ל סלאנטר

 ואופנים תרעומת שיש אופנים מציעא( דמא

 שיש מזה מבואר הרי תרעומת, עליו שאין

 תרעומת לו שיהיה מותר אופנים באיזה דין

 יש וא״כ אסור, אופנים ובאיזה חבירו על

 שאינו שחושב ומה בפה, מחילה דמהני לומר

 אבל דברים, הוי ולא הן שבלב דברים מוחל,

 בקבלתו תלוי העיקר הרע, לשון קבלת לענין

 שמחל אומר שאס מבואר מקוס ומכל עיי״ש,

המחילה. חלה לו

לו שמוחל בושה מהמת אמר

 עס מחילה ממנו לבקש שצריך כ׳ בשו״ע ג[

שאין ב׳( )ש״ק חדש הפרי וכ׳ אנשים. ג׳

 ועיין אחרים. אנשים ג׳ פעס בכל ליקח צריך

 לומר שיש אליהו כסא בשם שכ׳ ל״ב< )סי׳ לעיל

 ידי שעל כיון אנשיס ג׳ אותן ליקח שעדיף

 שי״א ]ועיי״ש ע׳׳כ. לו, וימחל יתבייש זה

לעיין, יש ולכאו׳ אחרים[ אנשים ליקח שצריך
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רכג משה בלב ולא בפה מחילה בד*
 ,ג אותן את ומביא חוזר שאס אפשיט ישהר

 רק באמת, לו שימחל סיבה אנשיסאי״ז

 שמוחל, יאמר ולכן יותר שיתבייש אמרינן

 ובלבו לו שמוחל אומר אס מהני מה וא״כ

 אומר שאס לכאורה משמע לו, מוחל אינו

 לו ימחל שנתבייש כיון ואולי סגי. לו שמוחל

צ״כ ועדיין בלב, גס

לו שמוחל בפי׳ לו אמר לא

)סי׳ פלאג׳י[ ]להגר״ח ביד חייס בחשו׳ ד[

 מחילה מחל לא אס וז״ל לדון כ׳ נ״ז(

 עליו הרבה אלא לך מחול_1ל ,£לא_אעב_ בפי׳
 ריצוי לו ונתרצה מחילה1ב23!1^?3ריעינא

 ידיו לו ונשק ריצוי ודברי פניס בהסברת גמור

 בפי׳ לך מחול לו אמר לא אכן וברכו לו ונתן

 מלב גמורה מחילה מחל לא כי לומר מצי אי

 כי היה ריצוי דברי לו שהראה וזהו ומנפש

 מידס להמלט יוכל ולא בוש עד בו הפצירו

 משפט לו ושיעשו עלבונו תובע עדיין אבל

 בטענתו דצדק נראה ולכאורה וז״ל וט כתוב.

 שט ויחי( סר׳ )סוף בחיי הרבינו דברי ומביא

 ביאר ולא מחילה ממנו בקשו אחיו והנה וז״ל

 מי שכל רז״ל ביארו וכבר להס שמחל הכתוב

 לעולס נמחל אינו תשובה ועשה לחבירו שחטא

 הכתוב שהזכיר ואעפ״י חבירו את שירצה עד

 שהיה בזה שנראה לבס על וידבר אותס וינחם

 שהזכיר ראינו לא מ״מ מיוסף ריצוי להס

 פשעס שישא להס שהודה ולא ביוסף מחילה

 וא״א מחילה בלא בעונשם מתו וא׳׳כ וחטאתם

 מסיק ולכן עכ״ל, במחילתס, רק עונס לכפר

ונמחל שנתרצה נחשב לא כן שכמו ביד החיים

גמורה. מחילה ממנו שיבקש עד לו

 רנ״ח< סי׳ )חאו״ח יציב דברי בחשו׳ עוד ]מךין

גס ומביא בחיי, רטנו בדברי מש״כ

 למחול יכלו לא שהשבטים הק׳ האוה״ח מד׳

 מש״כ ועיי״ש נח. בבני מחילה שאין כיון לו

 דבריו ועפ״י ואחיו, יוסף של הפלוג׳ לבאר

 סברו שהשבטים ביומא מהגמ׳ הראי׳ לבאר יש

 מג׳ יותר ממנו ביקשו לא ולכן כישראל שדינם

 דלא נח כבן דדינו סבר יוסף משא״כ פעמים,

עיי״ש. להם, מחל לא ולכן מחילה, מהני

 שלא זמן שכל בחיי רטנו דברי מביאין ויש

מחילה, אינו לו שמוחל בפי׳ לו אמר

 לו שמחל אמר אס כן שכמו לומר יש ולד׳

בלב. מחל לא אפילו סגי

 מהל ולא אמירה צריך אמאי לעיין יש אולם

מדברי אמנם שלם, בלב לו שמוחל מה

 בלב לו מחל שלא שטוען מפו׳ ביד החיים

 מחמת רק שמחל לו אמר לא שהרי שלם

 בלב לו מחל אכן שאס משמע בו, שהפצירו

 שלא כיון רק בלב, גס מהל היה בודאי שלס,

 וכן שלס. בלב לו מחל שלא אמרינן אמר

 לטעון יכול אינו שמחל שאס משמע

 מחמת ורק שלס בלב מחל שלא אח״כ

 מחילה הוי כן, לו שאמר כיון אלא שהפצירו,

 ]ואולי כן. לטעון יכול להדיא, אמר כשלא ורק

 בפה אחד שאמר לומר נאמן שאינו לומר יש

 צריך אין תו שמוחל, אמר ואס בלב, ואחד

 מסיק ולמעשה שלם[. בלב מחל לא שמא לחוש

 הרוגי והעשרה בלב, מחילה דמהני ביד בחייס

 איש וגונב של שמיס חטא על היו מלכות

 עוד להס. מחל לא שיוסף מה על ולא ומכרו

 לענין הוא בחיי הרבינו דמש״ה לומר שיש כ׳

 בדיני אבל בלב, מחילה מהני דלא שמיס דין

 מחילה דמהני שס כ׳ ]עוד מהני. בודאי אדס

 מהא והוטח בפי׳, לו אמר לא אס אפילו

אמר לא אס אפילו גמור בחוב מחילה דמהני
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רכג משה בלב ולא בפה מחילה בד*
 ,ג אותן את ומביא חוזר שאס פשיטא שהרי

 רק באמת, לו שימחל סיבה אי״ז אנשים

 שמוחל, יאמר ולכן יותר שיתבייש 4אמטנ

 ובלבו לו שמוחל אומר אס מהגי מה וא״כ

 אומר שאס לכאורה משמע לו, מוחל אינו

 לו ימחל שנתבייש כיון ואולי סגי. לו שמוחל

צ״כ ועדיין בלב, גס

 לו שמוחל בפי׳ לו אמר לא

)סי׳ פלאג׳י[ ]להגר״ח ביד חייס בחשו׳ ד[

 מחילה מחל לא אס וז״ל לדון כ׳ נ״ז(

 עליו הרבה אלא לך מחול לו בפי^שלא״^מר

 ריצוי לו ונתרצה מחילה ממנו ריעיס־וביקש

 ידיו לו ונשק ריצוי ודברי פניס בהסברת גמור

 בפי׳ לך מחול לו אמר לא אכן וברכו לו ונתן

 מלב גמורה מחילה מחל לא כי לומר מצי אי

 כי היה ריצוי דברי לו שהראה וזהו ומנפש

 מידס להמלט יוכל ולא בוש עד בו הפצירו

 משפט לו ושיעשו עלבונו תובע עדיין אבל

 בטענתו דצדק נראה ולכאורה וז״ל וט כתוב.

 שט ויחי( סר׳ )סוף בחיי הרבינו דברי ומביא

 ביאר ולא מחילה ממנו בקשו אחיו והנה וז״ל

 מי שכל רז״ל ביארו וכבר להס שמחל הכתוב

 לעולס נמחל אינו תשובה ועשה לחבירו שחטא

 הכתוב שהזכיר ואעפ״י חבירו את שירצה עד

 שהיה בזה שנראה לבס על וידבר אותס וינחם

 שהזכיר ראינו לא מ״מ מיוסף ריצוי להס

 פשעס שישא להס שהודה ולא ביוסף מחילה

 וא״א מחילה בלא בעונשם מתו וא׳׳כ וחטאתם

 מסיק ולכן עכ״ל, במחילתס, רק עונס לכפר

ונמחל שנתרצה נחשב לא כן שכמו ביד החיים

גמורה. מחילה ממנו שיבקש עד לו

 רנ״ח< סי׳ )חאו״ח יציב דברי בחשו׳ עוד ]מךין

גס ומביא בחיי, רטנו בדברי מש״כ

 למחול יכלו לא שהשבטים הק׳ האוה״ח מד׳

 מש״כ ועיי״ש נח. בבני מחילה שאין כיון לו

 דבריו ועפ״י ואחיו, יוסף של הפלוג׳ לבאר

 סברו שהשבטים ביומא מהגמ׳ הראי׳ לבאר יש

 מג׳ יותר ממנו ביקשו לא ולכן כישראל שדינם

 דלא נח כבן דדינו סבר יוסף משא״כ פעמים,

עיי״ש. להם, מחל לא ולכן מחילה, מהני

 שלא זמן שכל בחיי רטנו דברי מביאין ויש

מחילה, אינו לו שמוחל בפי׳ לו אמר

 לו שמחל אמר אס כן שכמו לומר יש ולד׳

בלב. מחל לא אפילו סגי

 מהל ולא אמירה צריך אמאי לעיין יש אולם

מדברי אמנם שלם, בלב לו שמוחל מה

 בלב לו מחל שלא שטוען מפו׳ ביד החיים

 מחמת רק שמחל לו אמר לא שהרי שלם

 בלב לו מחל אכן שאס משמע בו, שהפצירו

 שלא כיון רק בלב, גס מהל היה בודאי שלם,

 וכן שלם. בלב לו מחל שלא אמרינן אמר

 לטעון יכול אינו שמחל שאס משמע

 מחמת ורק שלס בלב מחל שלא אח״כ

 מחילה הוי כן, לו שאמר כיון אלא שהפצירו,

 ]ואולי כן. לטעון יכול להדיא, אמר כשלא ורק

 בפה אחד שאמר לומר נאמן שאינו לומר יש

 צריך אין תו שמוחל, אמר ואס בלב, ואחד

 מסיק ולמעשה שלם[. בלב מחל לא שמא לחוש

 הרוגי והעשרה בלב, מחילה דמהני ביד בחייס

 איש וגונב של שמיס חטא על היו מלכות

 עוד להס. מחל לא שיוסף מה על ולא ומכרו

 לענין הוא בחיי הרבינו דמש״ה לומר שיש כ׳

 בדיני אבל בלב, מחילה מהני דלא שמיס דין

 מחילה דמהני שס כ׳ ]עוד מהני. בודאי אדס

 מהא והוטח בפי׳, לו אמר לא אס אפילו

אמר לא אס אפילו גמור בחוב מחילה דמהני
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משה לה סימן או״ח בד* רכד

 מוכחים דברים שיש במקום שמחל, בפי׳ לו

 שאין בזיון על במחילה כ״ש וא״כ לו, שמחל

 מבואר עכ״ס עיי״ש. בפה, מחילה צריכין

 מחילה דמהני כ״ש בממון, מחילה מהגי שאס

 בפה במחילה לומר יש כן כמו וא״כ בבזיון,

 ויש בזה, גס מהני בממון דמהגי בלב, ולא

 שהכל דבמקוס א׳( ס״ק י״ב )סי׳ בקצוה״ח לציין

 שבלב דברים נחשב לא הלב כוגת מהו יודעים

בזה[. ואכמ״ל עיי״ש

 מחילה בעינן דלא ראי׳ להביא יש ולכאורה

מציגו לא שהרי ממש, בפה

 רק לו, שמחל לאבימלך שאמר אבינו באברהם

 מתפלל היה לא ובודאי בעדו, שהתפלל מציגו

 לכאורה שלם, בלב לו שמחל לא אס בעבורו

 שמחל בפה דוקא לומר שצריך דין שאין מוכח

 שעשה דזה די״ל או התפלל. רק שהרי לו,

 משא״כ המחילה, חל בעדו והתפלל מעשה

 דברים הוי מוכח מעשה ואין בלב רק כשמוחל

וצ״ב. שבלב,

 יוצא ואינו וז״ל כ׳ בהגהות חיים במקור ה[

יישר שא״ל אע״פ בבהכ״ג מצוה בקניית

 ממש, מחילה צריך עמו, ומדבר וחוזר כחך

 שסיים וממה עכ״ל. לו, שמוחל שא״ל לא אס

 אמר שאס משמע לו, שמחל לו שאמר לא אס

 כיון והיינו ממש, מחילה צריך אין לו שמחל

וצ״כ מחילה, כאן יש הרי לו, שמחל שאמר

 ליזהר שיש כ׳ הספר בסוף חסד באהבת ו[

לו שיעשה אחר לאדם שמבקש אדם שכל

 המקח עמו יקצוב בשכר, פעולה איזה

 ועושק גזלן להיות מאוד עלול דאל״ה בתחילה,

גדול ותרן להיות ירצה לא אס שכיר, שכר

 יש הפעולה שאחר מאד ומצוי וכר, בממונו

 שילום בעמן והבעה״ב האומן בין ויכוח

 שהוא בנפשו חושב כ״א ולכשיפרדו השכר,

 עמו, לריב רוצה שאינו אך השני, מן נגזל

 הרי ע״כ, וכר שלם בלב לו מוחל אינו אבל

 לא לאו ואס שלם בלב מחילה דבעיגן משמע

 שאינו דאיירי לומר יש אמנם מחילה. הוי

 שמוחל אומר אס אבל לו, שמוחל לו אומר

סגי. לו,

 לילך שצריכין כ׳ תשובה( )ערך יועץ בפלא ז[

על לסמוך ואין מהגחבל, מחילה ולבקש

 הריני לילה בכל שאומרים העולם שמנהג מה

 מחל אס יודע אדם אין שהרי וסולח, מוחל

 הריני נוסח האומרים הרוב שעל חבירו, לו

 וישמ^-ידע שויס, ולבס פיהם אין מוחל,

 הקפידא שאחריו שביום והראי׳ קאמר, מאי

 ]ויש עכ״ד. שאת, ביתר עומדת במקומו

 בפיו אומר אס מהגי דלא ראי׳ מזה מביאין

 לומר יש אולם עמו, בל ולט לו שמוחל

 כוגתס אין אגשים שרוב כיון שאני דהתס

 אדם כל ובלב שבלבו דברים כמו והוי למחול

 בזה מחילה הוי ולא דברים הוו דלא

 שמבקש במקום אבל הנ״ל, הנוסח שאומרים

 שמוחל לו אומר והוא בפירוש מחילה ממנו

 יש שלם, בלב שאינו מהאמירה ראי׳ ואין לו

בזה[. דסגי לומר

 אינו שאס השני( בחוט )הו״ל החזו״א דעת ח[

לו, שמוחל בפה שאומר אף בלב, מוחל

 שבלב דברים בזה אמריגן ולא המחילה חל לא

 מביאים וכן הלב. הוא שהעיקר דברים, אינם

 )שיחות לויגשטיין[ ]הגר״י יחזקאל האור בשם

ל״ג(. עמ׳ אלול
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בלב ולא בפה מחילה בד*

 לממונו בגופו מזיק בין חילוק

לחלק שער פותח בשם ל״ג< )סי׳ לעיל למש״כ

 דמזיק ממונו, למזיק גופו מזיק בין

 תשלומי מדין הוא והמחילה הריצוי בגופו

 שמוחל בפה אמר שאס לומר יש א״כ חבלה,

 לו שימחל ממנו לבקש חייב אינו ותו סגי, לו

 שבקשת במקוס ורק לו, שיש תשלומין החיוב

 חל שלא לדון יש תשובה, מדיני היא המחילה

 אולס במציאות. לו מחל שלא זמן כל המחילה

 מדין רק שהוא ממון הוצאת גבי לעיל למש״כ

 מתשלומי שזה בחבירו גל1בקשת_מת!לה_גח

תשובה מדיני מחילה נזקיו,

 אס וא״כ ממון, להוציא שצריך מסו׳ דאינו

 להוציא צריך אין תו לו, שמחל בפה אמר

 תשלומיו, חיוב על המחילה חל שהרי ממון,

 מחילה, ממנו לבקש צריך תשובה מדין ורק

וצ״ג ממון להוציא צריך אין זה מצד והרי

סיכום
 הוו שבלב דברים בלב, שעיקרו שדבר י״א

בגט, ולשמה חמץ ביטול וכגון דברים,

ק. ולק ח ויש

רכה משה

 בלב, ע״ע קיבל ולא מצוות עליו שקיבל גר

הוא. כלום לאו

 כמה יש בלב, מחל ולא בפה מחל אם

צריך אין ותו חלה שהמחילה ראיות

 להוציא שלא ובפרט מחילה, ממנו לבקש

 ענין שבכל אומרים יש אולם זה, על ממון

 בלב מוחל אינו ואם בליבו שימחל בעינן

מהני. לא

 שאינו אדם כל ובלב בלבו שהוא בדבר

מחילה. הוי לא לו, מוחל

 בל שלבו אף ממון, לו שמוחל אמר אם

המחילה. חלה עמו

 ודיבר שריצהו אף לו, שמוחל אמר לא אם

לו מחל שלא לטעון יכול אכתי עמו,

שלם. בלב עדיין

 המחילה חלה שלם, בלב לחבירו מחל אם

לו. שמוחל בפי׳ לו אמר לא אם אפילו

 ממון להוציא צריך אין לו שמחל אמר אם

שלם. בלב לו שימחול
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1234567 אה״ח

משה בד* דכו

דעה יורה
לו סימן

הלכי כלי בתוך שהיה חריף דכר

שאלה:

 הבצל והניח פרווה, בסכין בצל חתך

 האם עגבניות, עם יחד מעורב חלבי בכלי

 חתיכות את כך אחר להניח מותר

 או בשרי, כלי בתוך והעגבניות הבצלים

לא.

 בבלי המונח יבש חריר דבר

יוצאת שבליעה אופנים חכמה7בשו׳ מציינו

 בישול ידי על וכגון בכלי, נכנסת או

 חילוק ויש כמטשל. דכטש כטשה ידי על או

 וכמו דברים שאר ובין חריף דבר טן בכטשה

 יש דידן בנידון אס לדון ויש בסמוך. שיתבאר

אח״כ יוצא אס וכן החלט, מהכלי שנבלע צד

לא. או הבשרי, לכלי

 הנתון מלח וז״ל ז׳( סעי׳ צ״ה לחל המחבר כתב

בחלב, ליתנו מותר בשר של בקערה

 עליו תבוא בזה גס והמחמיר הרמ״א וסייס

 >ס״ק ובט״ז לכתחילה. מחמירין יש ט ברכה,

 לכתחילה דאף ,וכ הרמ״א ע״ד חולק י״ח(

 בנקוה״כ ובש״ך בשר. של בקדירה ליתנו מותר

 בזה שאין אף שמחמיר הרמ״א דברי לפרש ,כ

 אינו הכלי שמא חשש דיש בליעות, של חשש

 אין לגמרי, נקי הוא שאס לכאורה משמע נקי,

 שאין והטעם הש״ך, לדעת אף איסור בזה

בליעות מוציא שהמלח מחמת נאסר המלח

 טעס להפליט למלח כח דאין משוס מהכלי,

 גס ולכן כ״ה< ס״ק >שס הש״ך וכמוש״כ מכלי,

נאסר. לא איסור בכלי המונח מלח

 לשאר דה״ה הוסיף )שם( מהרש״א בגליון

להניחם איסור אין חריפים דברים

 חלבי, בכלי מונחים שהיו לאחר בשרי בכלי

צ״ו. ,בסי הט״ז ,מד ומקורו

 נ״ל ומזה וז״ל ,כ ג׳( ס״ק )צ״ו בט״ז דהנה

תוך שנמלל קריי״ן שקורין בתמכא

 אותו לאכול שמותר ,נקי חולבת קערה

 דסטנא דוחקא כאן אין ט בשר, עם הקריי״ן

 צ״ה ,בסי הט״ז כמוש״כ והוא שמנונית. ולא

אוסר. שאינו

 י״ג( )סעי׳ ק״ה ,בסי המחבר פסק ובן

חולבת בקדירה שהם תבלין או דמלח

 הוסיף ]והרמ״א בחלב. ליתנס מותר בשר של

 שהם דמאחר איסור, בכלי היו אס דה״ה

 שאס משמע הכלי, מן בולעים אינן יבשים

 דאף ,כ מ״ל( »ךר, ובש״ך אסור. לחים הס

 מאחר איסור בכלי להניחו מותר לכתחילה

 הוא אס ,אפי בדיעבד אולם יבשים, שהס

 ובהגהות לכלים, מליחה שאין מותר לח

 ס״ק קכ״א ,בסי הש״ך למש״כ ציין רעק״א

בסמוך[. הש״ן והו״ד ,י

-----------------------------התכנה מך ישירות הדפס איכותית להדפסה ־ מסך ברזולוצית הדפסה------------------------------------
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וישראל" אהרן "גית קובץ )תריח( קם

 אמירת ע״י וקדושתה פנימיותה והפרוסה השבורה להמצה כבר הגיע עתה שהנה לרמד ביתד ואוכלה
מצה. אכילת מצות בה מקיימים עכשיו והנה הגדה,ג^^ה

 שבכל עד מצרים יציאת דסיפור כוחה כמה עד נורא דבר כתב תק״פ שנת בדרשותיו סופר החתם ומרן
מצרים. דיציאת הסיפור ידי על ב״ה השם אל ונקרב ע״ז, עובד מגוי האדם את מוציאה ושנה שנה

 שנכלל מחרצין ויש מצרים, ביציאת לספר שציונו ברכה תקנו לא למה הראשונים שנתקשו מה וז״ל:
ההגדה, לספר שמתתילין קודם לעשייתן עוכר מברכין אין דלמה לכאורה מובן ואינו גאלנו, אשר בברכת

 היו ע״ז עובדי מתחלה - היינו עברים בשבח ומסיים כגנות מתחיל פסחים ערבי בפרק ראיתא וי״ל
 את לראות אדם "חייב" כן במו ממצרים, יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם שחייב כמו והנה אבותינו,

 בתחלה השם לעבוד התחיל בלילה והיום לעבודתו, המקום קרבו ועכשיו ע״ז מעובדי היה כאילו עצמו
 אינו טבילה שקודם מפני טבילה לאחר שמברכין גרים בטבילת מצינו והנה לילה, באותו הנהוגות במצוות

 הוא שעדיין מפני וציונו, לומר יכול אינו מצרים" יציאת "סיפור קודם ה״נ ז:( )פסחים וציונו לומר יכול
 וזה גאלנו, אשר בברכת נכלל הוא ואד וציונו, לומר יכול הסיפור ולאחר ע״ז, מעובדי היה כאילו בבחינת

 שלימה מצה פורסין דאנו דמצרים, בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא כהא הגדה המסדר כוונת הוא
 מורה זה שגם השנה, ימות בשאר כן עושים אנו שאין מה המוציא ברכת בלי מצרים יציאת סיפור קודם

 כמו ברכה בלי אותה פורסים אנו לכך גויים, עכשיו היינו כאילו עצמינו רואים שאנו הנ״ל בחינה על
 גאולתן לאחר עד עדיין כך על מצורים היו שלא כרכה בלא פורסין שהיו דמצרים בארעא אבהתנא שאכלו
עכ״ל. התורה שקיבלו

. _ . l _ _ , וזוזכסה: :אוצר והכל ישראל ונעשה מעע״ז האדם את שמוציאה עד מצרים יציאת סיפור כוח גדלה מה א״ב ומצינו----------
ההגדה. כוח ע״י

 ששניהם היחץ וכן - עניא לוזמא בהא החת״ס שלמד במה הנו׳ לדברינו דמסייע תנא מצינו ועוד
ההגדה. אמרנו לא שעדיין ומשום במצרים אבותינו שהיו מצב באותו עדיין שאנו הזה הדבר על מרמזים
 הוצאת )ריטב״א ז״ל הריטב״א שכתב מה להביא הראוי מן מצרים יציאת סיפור כמצות דברי ומדי

 וחייב ח״ל: הסיפור מצות באופן פסתים( מס׳ ריטב״א כסוף הובא ־ ההגדה סדר הלכות - קוק הרב מוסד
 גאלנו אשר ברכת שבהזכירו בהריטב״א וידוייק ע״כ. כתו" בכל רם "בקול בנעימה ההגדה לומר אדם
 עוני להם חז״ל שאמרו ע״פ ד״ל רם, בקול הזכיר ולא גאלנו אשר ברכת "בנעימות" ואומר שם כתב

 וכן לבן )סוטה בגמרא כמ״ש עליו. עונין שהכוונה הריטב״א שלמד ואפשר הרבה, דברים עליו שעונין
 כתב יצ״מ סיפור במצות בעמדו ולכך קול, הרמת ל׳ שהוא ואמרת וענית כו( )דברים עה״פ רש״י כתב

 ולא לחם שנקרא לעיל וכמ״ש הרבה, דברים עליו ש״עונין" עוני לחם נאמר שע״ז רם בקול הריטב״א
 סיפור ע״י ומביאו הלחם שמעלה ההגדה סיפור והוא הרבה, לדברים צריך שהרי הוא עני ולכן מצה,

 ונעשה מעוע״ז האדם המוציאה היא גאלנו אשר ברכת ער שהסיפור החת״ס וכמ״ש מצה, לדרגת ההגרה
 עליו שנא׳ להלחם שצריך הרבה הדברים נשלם או ג״ב מצה, לדרגת הלחם שמעלה הסיפור כמ״ב ליהודי
 אבל קול. הרמת ל׳ הוא ענית שהרי רם בקול לאומרו שצריך כתב ולכך הרבה, דברים עליו "עונין"
 מעוע״ז הוציאו שהסיפור הנ״ל החת״ס כמ״ש הסיפור, מצות כבר נשלם שאז גאלנו אשר לברכת בהגיעו
 קול הזכיר ולא בנעימות ואומרו רק הריטב״א הזכיר לא לכך גאלנו, אשר ברכת עתה לברך ושייך ליהודי,

כחו. בכל רם
 זה פסח והוא נוספת אמירה לקיים נוכל ואז הפסחים, מן שם ונאכל בהמ״ק כבנין במהרה יזכינו השי״ת

אמן. הפסח אכילת ע״י ביותר הקדושה אל ונתקרב הטומאה מן נתרחק שבזה המהרש״א כמ״ש מה שום על

זלצמן נחום אליהו
תובב״א ירושלים עיה״ק

אדם זה טבעה בענק
הי״ו וישראל" אהרן "בית קובץ מערכת כבוד
 ר׳ הרה״ג שרצה אדם". זה "מבעה בענין תשס״ה( אדר - )שבט קי״ז מס׳ בקובץ שנתפרסם בענין

 כלשון המזיק אדם של הדין שמונה ב״ק מסכת ריש המשנה בכונת לחדש שילט״א בריזל יוסף אהרן
אדם דאזיק אדם על שיש הדין את לרמז זה לשון המשנה וכתב "כקשה". הוא המילה שפירוש "מבעה"
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קסא )תריט()קיוז( ד גליון כ שנה

 למקור ומציין מזיק. של התשלומין מגוף חלק ושזה אותו ולפייס מחילה ממנו לבקש עליו שמוטל בגופו
 שעלה במה קצת ולהוסיף להעיר בזה ורצוני ה״ט(. )פ״ה ומזיק חובל הלכות הרמב״ם זה לחיוב

נקודות: ג׳ בזה לי ויש במצודתי,

 שם המהרש״א קושיית לישב כדי המשנה בכוונת זה ענין להכניס הרעיון מעצם שנהניתי הגם א[
 בקשת שדין בעצמו הרב דייק שכבר מזה חוץ איברא אדם. לפרש למתניתין סני ומי תמוה שלכאורה

 שעדיין נלע״ד וא״כ בהמשך. עור שאבאר כמו ממון דאזיק באדם ולא אדם דאזיק באדם רק זה מחילה
 תמיד המזיק אדם שאין כיון היא דפסיקא מילתא שאינו לדין לרמז מהפשוט לשנות למשנה למה קשה
 הנזק, השבת חיוב על רמז יש דא במשנה לומר קשה שקצת נלע״ד ועוד זאת מחילה. לבקש חייב

 ולפי״ז יזיק. שלא אותם לשמור חייבים שאנחנו הדברים להביא היא כאן המשנה שתכלית לי שכמדומה
תשלומין. חיובי על לרמז סיבה עדיין אין וא״כ שהזיק לפני במשנה מדובר

 שמוכיח רב( ד״ה ע״ב ג׳ דף )ב״ק שדה במרומי הנצי״ב דברי את להביא הראוי שמן נראה ולכן
 אפשר וכי המבעה, כהרי השור הרי לא קאמר מאי דא״כ בפשיעה. המזיק ארם על מדברת לא שהמשנה

 בעירה. שלוח ע״י ממזיק בידים המזיק אדם לחייב יש יותר פטור. שהזיק ואדם חייב הוא הזיק שורו ראם
 להשמר קשה רבאמח דאע״ג משנתינו אשמעינן ומעתה ובור. שור נזקי כל כמו משנתנו מיירי באונס אלא

 ליה קרי ומשו״ה ע״ז. הקב״ה את לבקש לאדם יש מ״מ ידו. על אונס יארע שלא רעים ופגעים ממקרים
 צריך שהוא אחד לכל פשוט דבר שזה שכמו מאוד נורא דכר מכאן ]רואים עיי״ש. מתפלל, היינו מבעה

 שלא להתפלל צריך שהוא אחד לבל פשוט ג׳׳כ להיות שצריך ה״ד, שלו. האישיים הצרכים על להתפלל
______________יהודי.[ כל של הפשוטה ת._המדרגה12ושכךצרןך_לה לשני. וצער נזק ממנו יצא

 מה חוץ חו״מ בהלכות גם זה דין שהביא מהרמב״ם מוכח וכן ״.. המאמר בסוף שם הרב כתב ?עוד ב[
 ומה מחילה..". לבקשת ההיזק בתשלומי דין גם שהוא להשמיענו ה״ט( )פ״ב תשובה בהלכות זה שכתב
 תשובה מהחיוב חוץ ההיזק בתשלומי דין "גם" ושיש תשובה, בהלכות שכתב מה "חוץ" הרב שכתב
 קמאי בזה קדמו שכבר ומצאתי הרמב״ם. בדברי סתירה נראין היו דבריו שלולי מה לשונו במתק יישב

ובתראי.

 את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות "אבל ה״ט( )פ״ב תשובה בהלכות הרמב״ם כתב והנה
 לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חברו

 מחילה לבקש דין שיש משמע לו"". שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו" שהחזיר אע״ם וירצהו
 הלכות ברמב״ם איברא בממנו. חובל ובין בגופו חובל בין מקרה בכל שלימה חשוכה לקיים כדי מהניזק

 חבירו ממון שהמזיק ממונו. למזיק בגופו חבירו מזיק דומה "אינו שכתב מצאנו ה״ט( )ס״ה ומזיק חובל
 לו" מתכפר אין דברים ה׳ לו שנתן אע״פ בחבירו חובל אבל לו נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששלם כיון
 רחובל כאדם אלא מחילה בקשת דין שאין משמע לו". וימחול הנחבל מן שיבקש עד עוונו נמחל ולא

מחילה. ממנו לבקש חיוב עליו אין כבר בממון המזיק ששילם ואחרי בממנו בחובל ולא חבירו בגוף

 חבירו. ממון ל״מזיק" חבירו ממון "גזל" בין לחלק יצא דא סתירה מכח זזו״ם( )ה׳ משנה הלחם והנה
 בבקשת המויק חייב בזה גם חבירו ממון בגזל אבל תכירו, ממון במזיק מחילה מבקשת רק הרמב״ם ופטר

 הרבה שצער ועוד עבירה מאותה דנתהנה גזלן דשאני הוא בזה וסברתו חבירו. גוף את במזיק כמו מחילה
 באה לא ולמזיק לו שהזיק אלא ההוא מהיזק נתהנה שלא הממון מזיק אבל כרחו. בעל ממנו שלקח לנגזל
 במעשה זה ישוב דחו וכבר בכך. די היזקו לו ששלם כיון הנגזל כמו הניזק כך כל נצטער ודא ממנו הנאה
 מהחפץ מוכח גלע״ד וכן א׳(. צ״ב דף )ב״ק דוד ובדרכי החובל( וכן ד״ה ה״א פ״א תשובה )הלכות רוקח
 ממון במזיק שגם פסק שהוא הזה משנה מהלחם נוחה דעתו שאין י״ב( ם׳ ד׳ כלל הלשון )שמירת חיים

מחילה. ממנו לבקש חייב לשה״ר ע״י תכירו

 מה ברמב״ם הסתירה לישב אחר אופן רבדיו בתחילת שמביא ט״ו( )סי׳ הלחם שתי בשו״ת וראיתי
 בין לחלק שיש ז״ל, ישראל מגדולי קודש אנשי בהם שנשתמשו הרמב״ם על בגליון כתוב מצא שהוא
 חבירו ממון את מזיק ולבין מחילה. בבקשת המזיק חייב שאז וכדו׳ גזל כגון בכוונה חבירו ממון מזיק
 לשון במשמעות זה אין כי זה תי׳ הלחם השתי דחה אמנם מחילה. בקשת חיוב בזה שאין בכוונה שלא

מחילה. מבקשת פטור תמיד חבירו ממון דאזיק שאדם מראה לשונו שסתימת חו״מ. בהלב׳ הרמב״ם

 שיבקש הוא וראוי צריך במזיק בין בחובל בין שלעולם נכון נראה שיותר מה הלחם השתי כתב ולכן
הגזילה את ובהשיבו ההיזק מתקן בהיותו שהמזיק זה הוא ההפרש אך שציערו. הצער על מחילה ממנו
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 מחילה ממנו שיבקש עליו היא ומצוה והגון דראוי לעולם אבל הכפרה את מעכב הפיוס ואין לו נתכפר
 ביקש שלא הוא חסרון רק עשאה שלא משום מעכבת כפרתו אין אבל הגדילה. את לו שהשיב אעפ״י

 כבפרתו עשאו לא ואם כראוי מחילה שיבקש עד לו מתכפר אינו אז בגופו חבירו את בחובל אבל מחילה.
 רק שזה תשלומין בדין דיבר חו״מ בהלכזת והרמב״ם ומחילה. בהשבה הכירו את שירצה עד מעוכבת
 המזיק חייב שתמיד תשובה בהלכות דיבר תשובה בהלכות שהרמב״ם מבואר ולפי״ז חבירו. את בחובל

 תשלומין, מהחיוב חלק זה שאין אע״פ שלמה לתשובה לזכות רוצה הוא אם מחבירו מחילה לבקשת
 גוף את דאזיק באדם רק ושזה הכפרה את מעכב שזה תשלומין בחיוב הרמב״ם דיבר חו״מ ובהלכות

 ובדרכי )שם( רוקח במעשה לזה ביוון ובן הנ״ל. כמו בסמ״ג מדויק מצא שכן הלחם השתי והעלה הכירו.
 שכתב ה״ט( פ״ב תשובה )הלב׳ הרמב״ם על ה״קובץ" את מצא שהוא דוד הדרכי ומביא )שם(. דוד

הלחם. השתי של בתרא כהמהלך הרמב״ם בדעת שהעיקר

 השב.." "ועתה מהפסוק א׳( )צ״ב בב״ק מהמשנה נלמד תשלומין שהדין לבאר הוסיף דוד רהדרכי
 דאסור בעלמא צער מסתם גרע לא שזה מסברא נלמד תשובה והדין חבירו. של גופו במזיק רק שנאמר

 הסברא ונלע״ד מחילה. לבקש צריך ודאי תשובה לעשות בא וכשהוא תונו". "רלא מהפסוק מדאורייתא
 להצער ביחס גם ולכן שלו מהמעשה ישיר הוי לו שנעשה הצער בגופו הבירו את מזיק כשאחד הוא בזה

 כיון להניזק צער ג״ב בזה שיש הגם חבירו ממון את בהזיק משא״ב ממש. מזיק מעשה כאן יש לו שנעשה
 גרם הוא שסו״ס כיון אבל פטור. בנזיקין וגרמא גרמא, נקרא זה שלו מהמעשה היוצא פועל אלא זה שאין

חבירו, לו וימחול אותו מפייס שהוא עד שלמה השובה לו אין לחבירו הזה הצער את

 מאמר הכפורים יום זצ״ל הוטנר יצחק ר׳ )הרה״ג יצחק" "פחד בספר שראיתי מה לישב הבנתי ולפי״ז
 הכירו" "ריצוי הזכירו שביומא ובב״ק. ביומא המשנה לשונות המשנה חכמי שינו למה שמקשה ב׳(

 שם מאריך והוא ביניהם. חילוק שום אין שלהלכה שם וכתב מחבירו. מחילה" "בקשת הזכירו ובב״ק
 ב׳ בין להלכה נפק״ט שאין לומר דתמיה מילתא שזה נלע״ד אמנם וה. דבר לישב דרכו לפי טובא

 דברנו אשר הוא אלא ח״ו. לריק זה אין לשון שינוי שיש ובפרט פעמיים זה דין להביא למה המשניות,
 "בקשת נקרא וזה מחילה ממנו שיבקש המזיק אח בב״ד לתבוע לניזק שיש בזכות דיבר בב״ק שהמשנה
 ב' שקבעו הטעם גופו וזה הכירו". "ריצוי נקרא וזה שלמה" "תשובה בדין דיבר ביומא והמשנה מחילה".
נפרדים. דינים ב׳ שזה אלא דין אותו על חזרה זה שאין בש״ס משניות

 זכות ג״כ שיש ולומר להוסיף ניתן הכפרה את מעכב מחילה הבקשת הכירו גוף דאזיק באדם ולפי"; ג[
 הדברים כנים ואם הניזק. מאת מחילה לבקש המזיק את לכוף יכול והב״ד בב״ד עלבונו לתבוע להניזק
בס״ד. שאבאר כמו הלשון שמירת חיים בחפץ דתמיה מילתא שנראה מה לישב שאפשר נלע״ד

 זה ע״י שיתבזה דבר חבירו.. על לספר "אסור כתב א׳( ס׳ ד׳ כלל לשה״ר )הלכות חיים החפץ והנה
 שבין דברים או הראשונים., מעשיו עליו לזכור או עליו" לזכור כגון בעלמא גנאי של בדברים מבעי -ולא
 לו שאין באופן איירינן שהכא ג׳( )ס״ק בבמ״ה שם ומפרש כשורה..". מתנהג שהוא כיון לחבירו אדם
 שדרכי רק גמור גזלן היה לא ג״כ שמתחלה כגון השבה בו שייך שאין באופן או השבה מצות לקיים במה

 ובאיש חברו. ליד לבוא המזומן העסק את ולחטוף ומריבות קטטות ע״י רק גמורה בכשרות הוי לא מסחר
 תשובה בעל בכלל הוא עי״ז בודאי בטוב מסתור בענין עתה מתנהג והוא הרעה מדרכו חוזר הוא אם כזה
 אז היה אם ש״אפי׳ הח״ח מרן ע״ז מוסיף והנה הראשון. הרע דרכו עליו לספר היתר שום בזה שייך ולא
 דא״ב מתחלה עמו שהיה ומריבות קטטות עבור ואחד אחד לכל פייס שלא בשביל בעיר מפורסם זה דבר
 הקדושים מדבריו שמשמע מסחרן". בדרכי האלו באנשים כידוע העיר אנשי לכל ולפייס לילך צריך היה

 מתנהג הוא שהיום כיון אז. לו שהיו ומריבות קטטות עבור העיר בני כל לפייס חייב הזה שהאיש שאע״ם
אוחז עדיין שהוא אותו להחשיב אין לעשות מאוד קשה דבר הוי העיר בני כל את ולפייס וללכת כשורה

זה. בענין לשה״ר עליו לספר ואסור אז, לו שהיה ברשעות

 הגזלן שפטור השבים תקנת דין ב׳( א׳, סעי׳ שס״ו )סי׳ בחו״מ שמצינו כמו הוא הח״ח שכונת ולענ״ד
 יש העיר אנשי מכל מחילה לבקש שקשה במקום ה״ה תשובה, לעשות לו שקשה במקום ממון מחיוב
 שייך שזה ב״ר הפקר של דין הוי השבים תקנת הדין שכל תלמוד צריך והדבר השבים. תקנת של פטור

 וראיתי לחברו. אדם בין מחילה ובקשת פיוס מחיוב לפטור ב״ר הפקר שייך איך אבל ממון, מחיוב לפטור
ה׳(. ס״ק בסוף תשס״ד מחדש )הנדפס בנימין בחלקת בזה העיר שגם
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קסג )תדכא()קיוז( ד גאון כ שנה

 ושיש השבה מהחיוב הלק שזה בב״ד מחילה בקשת חיוב דין שיש ודעמיה הלחם השתי לפי אמנם
 הפקר מדין המזיק את לפטור השבים תקנת שיש לומר שייך דא בכגון בב״ד. עלבונו לתבוע להניזק זכות
 מזיק את לפטור הח״ח כוונת אין ואה״ג מהתשלום. וחלק ממונית תביעה הוי הזה התביעה כי ב״ד,

 שהוא מפיוס לפטור אבל שלמה. תשובה ממדריגת מעכב וראי מחילה בקשת כי לגמרי מהילה מבקשת
 אין כשורה מתנהג הוא שהיום כיון וממילא ב״ד. הפקר מדין המזיק את לפטור שייך כן חשלומין מדין
כנלע״ד. בעבר, התחייב שהוא מה בגלל לשה״ר עליו לדבר היתר

התורה בברכת החותם

וינמן ישראל

שונות הערות
ירושת״ו הר״ן ישיבת ר״ם

מתכפרים ובעלים אוכלים כהנים בענק
 אתר כהנים שאכילת ההו״א שביאר הראב״ד דברי הובאו קע( עמ׳ קיז )גל׳ האחרון באו״י בקובץ

 כפרה יש הכהנים שבאכילת מביון נתכפר(, וכבר בדם אלא כפרה שאין )הגם הקרבן כפרת תעכב זמנה
 עכ״פ הבשר(, אבד )אם מעכב לא האכילה שעצם דהגם דנפשיה מסברא הכותב דבריו וביאר לבעלים.

יעו״ש. הכפרה. מעכב נאכל שלא זמן כל קיים הבשר שאם ס״ד

 מעכבים שאינם האימורים, הקטרת בדין להדיא מצינו זה דכעין זו, לסברא וחיזוק דוגמא להוסיף ויש
!בפועל השיריים אכילת מעכבים הם הרי הוקרבו ולא בעין שהם זמן כל אבל נטמאו(, או אבדו )אם

 איתנהו כי מעכבי, לא ליתנהו דכי אימורין "ומה )קד;( ויבמות )עז;( בפסחים מפורשים והדברים
 כפרת )לענין כהנים אכילת הגט׳ שמדמה מה וע״ש )נט;<, בפסחים הגט׳ הוא לזה והמקור כו׳. מעכבי"

 לומר תלמוד וד״ה לט;( )זבחים וכפר תוד״ה וע״ע יכול(. בתוד״ה עוד )וע״ש לאימורים. הבעלים(
ואכמ״ל. כט.( )יומא אלא וד״ה בסו״ד מט:( )מנחות

צריכה שאינה כרכה בענק
 שאינה ברכה איסור יש באם הכותבים דנו קמז( )עמ׳ קיר בגל׳ וכן קלז( עמ׳ קטז )גל׳ שלפניו בקובץ

יעו״ש. שבת, כבוד משום כשעושה או ברכות מאה להשלים ברצונו כאשר צריכה

 וממלי "טרח" טבי וביומי בשבתא אויא דרב בריה חייא רב )מג;( במנחות הגמ׳ מלשון להעיר ויש
 צריך שהיה היינו ולכאו׳ לזה, מסוימת טירחא צריך שהיה משמע "טרח" והלשון ומגדי, באיספרמקי להו

וצ״ע. שם(. רבה ובאליה א ס״ק רצ סי׳ שע״ת )ועיין צריכה. שאינה ברכה לידי יבא שלא להמתין

 לכאו׳ משמע הט״ז( מתפילה )פ"ז הרמב״ם דמלשון שליט״א סופר חיים יעקב ר׳ הרה״ג לי ]והעיר
 שמפרש )הט״ו( בלח״מ וע״ש ברכות, מאה להשלים כשעושה בשבת שאי״צ דברכה איסור שאין כשל״ה

 פערלא הגרי״ם הוצאת לרס״ג המצוות בספר יעו׳ "טרח" במנחות הלשון ומצד אחר, באופן הרמב״ם
 )או״ח יוסף בברכי וע״ע עכת״ד. בדה. מש״ב א( אות צ1 סי׳ )או״ח לחיד״א ברבה וכמחזיק נד,.( דף )ח״א

בשבת[. גם שאי״צ ברכה לאסור ודעתו מש״ב א( אות רצ סי׳

 אמנם צריכה, שאינה ברכה משום לשנים שבת סעודת לחלק שאסור קיח.( )שכת במנחה תודי׳ה ועי׳
 ומדוע סעודה אותה יאכל הרי דבלא״ה להפרידם ראוי סעודות שלש רק לאכול כוונתו ראם לתיוק יש בזה

 וצ״ע. שאני. בזה ברכות למאה להשלים סעודה עוד מוסיף אם אבל הראשונה, לסעודה להכמיכה צריך
 סי׳ שעה״צ )וע״ע בשבת. עד״פ שחל להשתא ונוגע ח(, ס״ק תמד וסי׳ יז ס״ק רצא )סי׳ ב במש: וע״ע
ו(. ; ק ס״ תקנב

והמסתעף המתפלל לפני לעבוד האיסור בעניץ
 בענק מה( עמ׳ קיז )גל׳ האחרון באו״י בקובץ שליט״א בדיזל רא״י הרה״ג של מאמרו את ראיתי

רב, זמן זה כזה איתי אשר את להדפיס ועוררני ארם. זר מבעה
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שיינברגר הירש צבי הרב

מחילה כבקשת החטא פירוט
 מתבייש חבירו אם חוץ / הפוסקים בכל כמבואר החטא לסרט צריך מחילה בקשח בשעת

 החטא לפרט מותר אם או החטא לפרט צריך אם למקום אדם בין הראשונים מחלוקת / בזה
 מחילה בבקשת / החטא לסרט צריך לכו״ע לחבירו אדם בין / החטא לסרט שלא שעדיף או

 מארי ליה שארי שאומר למי רומה והר״ז / חובתו ידי יצא לא שמוחל לו ענה אם גם סתמית
 החוטא את יענשו שלא מהני בוו; רגם אפשר / י״ח בזה יצא לא דהחוטא לי דמצער למאן

 דכשמבקש אפשר / החטא בפירוט חבירו את שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין אבל שישוב עד
 מכפר דיוהכ״ס החטא פירט שלא אף מחילתו מבקש מה על יודעים ושניהם מחבירו מחילה

 והמוחל עליו שיתפלל ממנו יבקש גמורה כפרה ורוצה ומפייסו חבירו נגד דבר העושה /
 שלא מחילה דבקשח נראה בזמנינו המציאות לסי / )יש״ש( כן לעשות עליו מצור, עצמו

 מבטא דאין בעיוכ״ס משא״ב וחרטתו, לחבירו הכנעתו מראה דעכ״ס יותר מחני בעיוהכ״פ
 ואין חבירו על לה״ר דיבר / טובים חיים בספר לחתימה לזכות שרוצה אם כי בזה חרטה
/ עכשיו אותו שמצער תונו לא על עובר כי החטא ולסרט לו לגלות לו אסור טזה יורע חבירו

 כאן ואין החטא, לפרט לו יש לו גרם מי יודע שאינו אלא לו שגרם מהרעה יורע אם ורק
ששב כשיודע רק הוא מלמחול אכזרי להיות לאדם דאסור הא / להגרי״ס הח״ח בין ״״מחלוקת
רעתו. על וניחם מחטאו

א.
 בגמרא נחלקו למקום אדם שבין בעבירות

 יהודה דר׳ החטא, לפרט צריך אם פ״ו יומא
 שנאמר החטא לפרט דצריך ה״ל בבא בן

 ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא
 שנאמר צריך אינו ס״ל ור״ע זהב, אלהי להם

 מהו אלא חטאה, כסוי פשע נשוי אשרי
 כסף וכו׳ זהב אלהי להם ויעשו משה שאמר
 אלהי שיעשו להם גרם להם שהרבית וזהב
וכו׳. זהב

 אם הראשונים נחלקו בב״י וכמבואר
 דהרמב״ם כר״ע, או בבא בן "י ר כ ההלכה

 את לפרט דצריך בבא בן כר״י פסק ז״ל
 השם אנא ה״א בפ״א כתב כאשר החטא,
 וכך׳ כך ׳ועשיתי לפניך פשעתי :י עו? חטאתי

 איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי והרי
 וכל וידוי, של עיקרו וזהו זה, לדבר חוזר

 זה הרי זה בעניץ ומאריך ־.תורות ל המרבה
 את לפרוט וצריך ה״ג בפ״ב ונ״ה משובח,

 חטאה הזה העם חטא אגא שב.מר החטא
 כתב וכאשר זהב, אלהי להם וי גדולה

לא למקום אדם שבין בעבירות ה בהלכה

 ה׳ לפני חטאיו פורט אם כי ברבים, יפרסם
 לו וטוב סתם, רבים לפני עליהם ומתודה

 פשע נשוי אשרי שנאמר עוונו נתגלה שלא
חטאה. כסוי

 ר׳ דברי שהביאו והרא״ש הרי״ף ודעת
 למקום אדם שבין עבירות בין לחלק נחמן
 עדיף לחבירו אדם ושבין לפרסמם שאין

 רב אמר יהודה רב דברי ול״ה לפרסמם,
 מפורסם, לשאינו מפורסם חטא בין לחלק
 דא״צ כר״ע רהלכה דס״ל ברעתם הב״י הבין

 רס״ל אלא הלכה, לענין וכ״ה החטא, לפרט
 החטא, לפרט איסור אין לר״ע דגם לב״י
 יותר ושהוא החטא, לפרט שלא דעדיף אלא

 אשרי שנאמר החטא שמפרט ממי מאושר
 דגם דאפשר ועוד חטאה, כסוי פשע נשוי
 בלחש אבל רם בקול אם כי איירי לא ר״ע

 סימן בשו״ע פסק וכן למיפרט, דמי שפיר
 רצה ואם החטא לפרט צריך אין ס״ב תרז

 נכון בלחש מתודה ואם בידו, הרשות לפרט
 על שאומרים דמה רמ״א וכתב החטא, לפרט
 דכולם רם, בקול פורט מיקרי לא חטא

יעו״ש. לכו״ע ומותר בשוה אותו אומרים
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 דכל וס״ל כהרב״י דלא הב״ח ודעת
 לפרט דצריך בבא בן כר״י "ל ס הגאונים

 וגם והרא״ש, הרי״ף רעת גם ושכן החטא
 דמי שפיר בלחש דלר״ע הרב״י על חולק

 בטור הגהות בחידושי ע׳ הזה ובענין יעו״ש,
 אשרי אומר עקיבא ר׳ הגמרא דמלשון סק״ב
 אינו דלר״ע משמע חטאה כסוי פשע נשוי

 בגירסת ובאמת יעו״ש, החטא לפרט רשאי
 צריך, אינו רע״א אחר באופן הוא הרא״ש

 כסוי פשע נשוי אשרי הפסוק הביא ולא
 כאן, התוספתא כגירסת והוא חטאה,

 פ״ב משנה בלחם )ע׳ הביאו והפוסקים
 ביחד הגירסאות שני הביא דהירושלמי ה״ג(
 נשוי אשרי שנאמר צריך אינו אומר ר״ע
 צריך דאינו לגירסא ועכ״ס חטאה, כסוי פשע
 ואפשר עקיבא, בר׳ יוסף הכיח דברי א״ש

 מאושר יותר אינו גם והרא״ש רי״ף דלגירסת
 שאינו אם כי החטא, מפרט כשאינו לר״ע
 דגם למדנו מכ״ז ועכ״פ החטא. יט לפ צריך
 הרב״י, כמ״ש החטא לפרט איסור אין לר״ע
 את לפרט מדינא צריך הרמב״ם עת דלו וכיון

 שאר דעת גם ב״ה הב״ח ולרעת החטא,
 החטא את לפרט לב״י עדיף על הגאונים,

 כן ועל למקום, אדם שבין בעבירות גם
 יש שעשה פרטיים עבירות איזה כשיודע
לפרטו.

ג.
 במסכת השלה״ק כתב האלה וכדברים

 כר״י הלכה הרמב״ם לפי נמצא סו . אה יומא
 ■חטאיו יפרט לר״ע ואף לגמרי, בבא בן

 תשובה בעניני המחברים ,: בלחש,
 בבא בן ר״י כדעת החטא לפרט מסכימים

 יוכ״ס בהלכות מהרי״ל וכ״כ לבו הב וכ״כ
 יהיה השנה בכל חטא שאדם מת כל ת״ל:
 ח״ו אם כגון עליו, ויתורה וידויו הוך כולל
 שחטאתי חטא על יאמר איסור דג אכל

 וכ״ב עכ״ל, כה״ג וכל יסור גילח ב לפניך
 להחוטא מביא זה ודבר ע״כ, ו:,׳ בס״ח
 לפני בפירוש חטאיו כשמזכיר בושה לידי
באימה ויזכירם לעוונים, וסולח מו, מלך

 והכנעה ובבושה ובזיע וברתת וביראה
 שיפרטם טוב מ״מ ותמרורים, בכיה ובקול
 יוצא ואז לאחרים נשמעים יהיו שלא בלחש

 דעתו והעתיק השלה״ק, עכ״ל כולם ידי
 לפרט נכון דלכתחילה ס״ד תרז הרב בשו״ע
 לפני יותר מתבייש הוא שעי״ב החטא

 מעומק עליהם ומתחרט מחטאיו הקב״ה
יעו״ש. לבו

ד.
 רק נחלקו האלה הדברים כל כי והנה

 בעבירות אבל למקום, אדם שבין בעבירות
 דברי הפוסקים כל הביאו לחבירו אדם שבין

 דבשעת הב״ח, בשם תרו סימן ריש המג״א
 החטא לפרט צריך מחבירו המחילה בקשת
 ראם הוסיף שהמג״א אלא לחבירו, שחטא
 יפרט לא החטא שמפרט בזה מתבייש חבירו
 ובמשנ״ב סס״א, הרב בשו״ע והו״ד אותו,
 במטה גם וכ״ה החטא, לפרט דצריך סק״ג

 תרו ר״ס הגר״א וכ״ב "ב ס תרו אפרים
יעו״ש. בגמרא כן דמבואר

 מקור דהלא עיון, מקום כאן יש והנה
 כן שהביא מהב״ח הוא המג״א דברי

 בעת לפרש דצריך מהר״ש מדרשות
 דלפי הב״ח וכתב פשיעה, אותה המחילה

 המקום לפני בוידוי דגם תר״ז בסימן מ״ש
 חבירו לפני בוידויו ה״ה החטא לפרט צריך
 למאן זה רכל הפמ״ג הקשה וכאשר ע״ש,
 כן ואם פורט, נמי למקום אדם דבין דס״ל
 אבל יעו״ש, כאמור צריך אינו לדידן קשה

 לדעת דאף הדברים ביאר השקל במחצית
 לפרט חיוב אין למקום אדם דבין הרב״י
 לרי״ף גם לחבירו אדם בין מ״מ החטא,
 גם ושכ״ה החטא, לפרט חיוב יש ורא״ש

 המג״א פשטות וכ״ג עכ״ד, הראב״ד דעת
 לפרט חיוב יש לחבירו אדם דבין והאחרונים

 כו״ע דבזה דמילתא בטעמא ונראה החטא,
 אדם שבין דבעבירות נחמן, לרב מורו

 סשע נשוי אשרי הפסוק קאי לא לחבירו
 כאן שאין וכיון בגמרא, כדאיתא חטאה כסוי
 לפרט חיוב עליו יש פשעים לכסות ענין

דמפרש מאן עלי חציף כאן דאין החטא,

ה אוצר תכנת ע״י הורפס83 מס עמוד {4} ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי קובץ»קבצים יחא(: )שנה קג - וישראל אהרן בית קובץ



וישראל" אהרן "בית קובץ סר

 יש ר״ע דבדברי לפמשנת״ל וביותר חטאה,
 והרא״ש רי״ף וגירסת גירסאות, כמה

 ולא החטא, לפרט צריך דאין כהתוספרא
 כסוי פשע נשוי אשרי הפסוק כלל הביאו
 אם כי למקום, אדם שבין בעבירות גב חטאה

 אפשר ולפי״ז החטא, לפרט צריך דאין
 טעם כאן שאין לחבירו ארם שבין דבעבירות

 לכו״ע חיוב עליו יש שוב החטא לפרט שלא
 שבין בעבירות דגם ובפרט החטא, לפרט

 חיוב יש בזה דגם אומרים רבו למקום אדם
בלחש. טא הר לסרט

ה.

 ממחברי שכמה במה לבאר והלענ״ד
 החפץ בין מחלוקת כעין רביאו זמנינו
 מי בענין זצ״ל, סלנטר גר״י ל חיים

 החפץ דכתב חבירו על הרע רון ל שדיבר
 מחילה לבקש דצריך הי״ב ד כלל וי״ע חיים

 אינו עדיין חבירו אם ואפילו זה, על מחבירו
 שעשה מה לו לגלות צריך מזה כלל יודע
 זה, על מחילה ממנו ולבקש כדין שלא נגדו
 זה דבר לו נסבב ידו שעל יודע שהוא כיון

 זה, על לו שהצר או בממונו או פו בג ההיזק
 יונה לרבינו תשובה משערי קורו דג יעו״ש

 הלשון בעל ישוב דאם ר״ז אוח ג׳ שער
 מוצק לאשר מחילה לבקש רצריך בתשובה

 הדיח כי ידעו לא והם וכו׳, לשונו מזעם לו
 אזנם ולגלות להודיעם יתבייש הרעה, עליהם

 ובספר עכ״ל. וכו׳ רעה גמלם אשר על
 בשם הביא נד סימן ה״א וזמנים מועדים
 במה רלפעמים שביאר זצ״ל סלנטר הגר״י

 עובר גופא בזה מחילה מחבירו שמבקש
 זמן שכל חבירו, את בזה שמצער עבירה
 ודיבר אותו ביזה שחבירו יודע הלה שאין
 כלל, מצטער אינו וכדומה הרע לשון עליו
 ועל עגמ״ג, לו וגורם מצטער שמ״דיעו וע״י

 ולא החטא לסתום ראוי שבכה״ג דעתו כן
 סעיף פכ״א החב״ח ובספה״ח יעו״ש. לפרט
 וש״פ המג״א דמרברי כתב 111 הערה מ״א

 מוכח יפרט לא בזה מתבייש ראם שכתבו
 אינו השע״ת ומדברי סלנטר, הגר״י כדעת
אין אבל מחילה בקשת דצריך רק מוכח

 בספר בזה וע״ע החטא, לפרט דצריך מוכח
ד. אות תרו תשובות פסקי

ו.
 ולא מחלוקת, כאן דאין פשוט ולענד״ג

 לצער עבירה עוד לעבור חיים החפץ התיר
 לו שמגלה בזה דברים באונאת חבירו את

 צער כעת לו וגורם לה״ר עליו שדיבר
 בלא לו נמחל היה לא אם )וגם ועגמ״נ,

 את לצער זה משום לו הותר לא החטא לפרט
 חבירו שציער למי דומה והרי״ז עוד הכירו
 יותר ולא שיכול מה שעושה כל ר״ל ונפטר

 שמבואר באופן מיירי ז״ל והח״ח ודו״ק(,
 לחבירו נזק שנגרם בדבר תשובה בשערי

 אלא זה, מצער הרגיש וכבר בנפש או בגוף
 וכלשון הרעה, לו שגרם מיהו ידע שלא
 הדיח )הוא( כי ידעו לא והם 'יונה רבינו

 לו, לגלות צריך זה באופן ורק הרעה, עליהם
 לא לכו״ע ודאי כלום, יודע כשאין משא״ב

 ויבקש זה משום חבירו את לצער הותר
החטא. לפרט ולא סתמית מחילה

ז.
 ע״פ המחילה בענין עוד לבאר והנראה

 לסרט דינא האי מקור )שהוא הב״ח מ״ש
 חבירו לפני דוידויו דס״ל במחילה( החטא
 המקום לפני בוידויו כמו החטא לפרט צריך

 המחילה בקשת בגדר מדבריו ולמדנו יעו״ש,
 בעבירות המקום לפני וידויו כעין שהוא
 אדם שבין בעבירות וה״ה למקום, אדם שבין

 גם והנה חבירו. לפני וידוי צריך לחבירו
 האחרונים בזה האריכו המקום לפני בוידוי

 ממנו ענף או התשובה מצות עיקר הוא אם
 בזה וע״ע שסד, מצוה חינוך במנחת בזה ע׳

 ואיך ואכמ״ל. ה״ב שכיר משנה בשו״ת
 לרצות הוא המקום לפני שבוידוי כמו שיהיה

 מחילה ובקשת בוידוי ה״ה המקום, את
 היודע השי״ת לפגי שבוידוי אלא מחבירו,
 מתחרט כאשר ותחבולותיו, אדם מחשבות

 מכפר, יוהכ״ס ומתורה הרעה על וניחם
 מכפר איןיוהכ״ס לחבירו אדם בבין משא״ב

 שימחול ממנו ולשאול חבירו את שירצה עד
שורה מביא לו למחול חבירו רצה לא לו,
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פו!)קג( h גליון יח שנח

 ג׳ עד ממנו לבקש אדם בני שלשה של
 אחר ריצוי במין מרצהו פעם וכל פעמים,
 חבירו לפני דבוידויו בפוסקים, כמבואר

 שמקבל לו יראה שחבירו עד כן לעשות צריך
 ואם לפניו, ותשובתו והכנעתו חרטתו את
 זקוק אינו שוב ג״ס אחר לו מוחל חבירו אין
 וכאשר ושו״ע, ורמב״ם בגמרא כמבואר לו

 כב( אות החיים בכף )הו״ד הפר״ח כתב
 אינו מג״פ שיותר שכיון הוא ברור דדבר
 ומבאר מכפר, שיוהכ״ם לפייסו, עוד זקוק
 ואינו חבירו את ׳שירצה׳ עד המשנה בזה

 דפשוט אלא יעו״ש, שיתרצה עד מבואר
 עיקר וזהו שיתרצה הכל לעשות דצריך

 כל אחרי שאם אלא ווידוי, התשובה
לו. זקוק אינו שוב מתרצה אינו המעשים

 זקוק אינו שוב אם דגם ברמ״א ומבואר
 שביקש עשרה לפני אח״כ יאמר מידו לו,

 הרב בשו״ע הטעם וכמבואר מחילה, ממנו
 שלא הבריות יחשדוהו שלא כדי סס"ב תרו
 לבקש חבירו לפני עצמו את להכניע רצה

מחילה. ממנו

ח•
 עיקר ענין שאין למדים נמצינו זה ומכל

 לו ימחל שחבירו כדי מחילה ;1הבקש
 ארוכים טובים לחיים יחתמוהו ושעי״ז

 התשובה דין ענף דהוא אלא ולשלום,
 דצריך לחבירו אדם שבין בעבירות
 כמו אליו, ולהתרצות חבירו לפני להתודות
 לפני שמתרצה למקום אדם שבין בעבירות
 המקום לפני שנאוי זה היה ואמש השי״ר,
 אהוב הוא והיום ותועבה, ומרוחק משוק׳
 פ״ז תשובה ה׳ )רמב״ם וידיד קרוב ונחמד
 צריך לחבירו אדם בין כמו״ב ה״ו(,

 כקודם אהוב שיהיה חבירו לפני להתרצות
 אם גם עליו המוטל עשה וכאשר החטא.
מתשובתו. מגרע אינו לו מחל לא .ת במצי;

 בלא לו מחל חבירו אם גם בזה וה״ה
 גדר דהוא בזה, סגי לא מחילה בקשר

 להתודות שצריך לחבירו אדם שבין התשורה
 הבקשה עיקרו כי החטא ולפרט לפניו

לפני ולהתבייש להתרצות שאור והכנעת

 נחמתי והרי המקום לפני בוידוי כמו חבירו,
 אדם שבין ובעבירות מעשי, על ובושתי
 כדאיתא יצליח לא פשעיו מכסה לחבירו
 גס חטאו לפרסם מותר ולכו״ע בגמרא
 מועיל אין וע״ב התשובה, עיקר וזהו לרבים,

 אם מועיל וגם בקשתו, בלא לו מחל אם
 ובזה לבסוף. לו מחל לא אם אף כדינו עשה
 כר״ע שפסקו להראשונים דאף לבאר נראה

 לפרט א״צ למקום אדם שבין דבעבירות
 לחבירו אדם שבין בעבירות מ״מ החטא,

 לפרט צריך דלכו״ע כנ״ל הפוסקים כתבו
 אם אף למקום אדם שבין דבעבירות החטא,

 מחשבותיו יודע הקב״ה חטאו, מפרט אינו
 עשה, אשר הרעה כל על ובוש שניחם ורואה

 באופן מתודה כאשר לדידהו סגי כן ועל
 אינו אם גם פשעתי עויתי חטאתי כללי

 אדם שבין בעבירות משא״כ החטא, מסרט
 ואינו מחשבותיו מכיר אינו אשר לחבירו

 ולא שהלוואי באמת מתחרט הוא אם יודע
 לצורך כן שעושה לחשוב ויכול אותן, עשיתי
 ואין טובה לשנה לזכות רוצה אשר עצמו

 כן ועל מחילתו, מבקש וע״ב מכפר יוהכ״ס
 חרטתו לו ויראה חטאו שיפרט עד מחני לא

לבו. מעומק ובושתו

ט.
 דבקשת זמנינו גאוני הסכימו כן ועל
 הביאו כאשר מהני, לא סתמית מחילה

 דברים על רק דמהני זצ״ל מהגרשז״א
 כן והביאו מסוים, דבר על משא״ב קטנים

 שליט״א פישר הגרי״י יבלחט״א בשם
 וכ״כ המחילה, בקשת הוא דעיקרו

 הגר״י בשם נד סימן ח״א וזמנים במועדים
 דרב יומא מהגמרא גם וכדמוכח ועוד, בלזר

 מחילה, ממנו לבקש שיוכל עצמו המציא
 כי מעצמו לו כשמחל סגי דלא הוא דהעיקר

כנ״ל. שאור והכנעת בקשה ע״י אם
♦י

 כז אות דיבמות ס״ח שלמה של בים וע״ע
 חבירו נגד דבר איזה העושה דין וז״ל:

 והמוחל עליו, שיתפלל ממנו יבקש ומפייסו
בסוגיא אמרינן כן, לעשות עליו מצוה עצמו
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 הגבעונים את לפייס המלך דוד שרצה בשעה
 מה להם אמר שאול, להם שעשה במה

 ה׳, נחלת את וברכו אכסר ובמה לכם אעשה
 אין מ״מ הנלקה שנתפייס אע״פ משמע
 המוחל שיתפלל אלא כך כל מכפר הקב״ה

 בדבר שמדקדק מי ראוי כן ועל עליו, עצמו
 לחבירו אדם בין ועשה פניו על ה׳ ויראת

 והמוחל עליו, שיתפלל סמנו יבקש ומפייסו
 מצינו וכן רצונו, לו שיעשה רבה סצוה גופו
 אבימלך על אברהם ויתפלל באברהם נפי

עכ״ל.

יא.
 צריך שהמוחל דמה עוד לבאר ויש
 הוא כשהפוגע רק הוא מרינא למחול

 זה, על תשובה ועושה חטאו על מתחרט
 והא לו, למחול כלל מחויב אינו ובלא״ה
 דיומא בגמרא "א ס תרו ברמ״א דמבואר
 וכו׳, מלמוזול אכזרי יהיה לא דהמוחל

 אסור ה״י פ״ב תשובת הלכות וברמב״ם
 יהא אלא יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם

שמבקש ובשעה לכעוס, וקשה לרצות נוח

 ובנפש שלם בלב מוחל למחול מהחטא ממנו
 לא הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו חפצה,

 ישראל זרע של דרכם וזהו יטור, ולא יקום
 לב ערלי כוכבים העוברי אבל הנכון, ולבם
 הוא וכן נצח שמרה ועברתם אלא כן אינן

 ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר
 המה ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו

 על באמת מתחרט כשהמבקש זה כל עכ״ל,
 ענין שום אין ואל״ב לו, שגרם והרעה חטאו

 ברמב״ם בהדיא וכמבואר לו, למחול כלל
 לנחבל "ואסור ה״י פ״ה ומזיק חובל הלכות
 זרע דרך זו אין לו, ימחול ולא אכזרי להיות

 החובל ממנו שביקש כיון אלא ישראל,
 שהוא ויודע ושניה ראשונה פעם לו "ונתחנן

 וכל לו" ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב
 ורוח משובח הוא הרי למחול הממהר
 יובן זה ובכל עכ״ל. הימנו, נוחה חכמים
 החטא לפרט דצריך שנת״ל מה כל היטיב

 בעצמו מראה דעי״ז המחילה, בקשת בעת
 עליו וניחם חטאו על ששב להנחבל
שלימה. בתשובה

★ ★ ★
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לורינץ אתה יוסף הרב

 לורינץ אריה יוסף הרב
 נפש פיקוח משנת מח״ס

ברק בני

הלל בית

שכת* השומר לרופא לילך להעדיף בפקו״ג צריך האם
 שומר רופא ויש סכנה בו שיש דחולה ז״ל להגרשז״א הביא קכ״ה הערה ל״ב פרק בשש״ב

ע״י יתוסף שלא במקום ]גם שבת שומר לרופא לילך עדיף שבת מחלל ורופא שבת
 דקעביד אע״ג כסף לבצע שכוונתו בעבריין כי הרב[ להוראות וישמע מלאכה שבת המחלל רופא

 בתוד״ה לב״א בקידושין דמבואר טלה בשר בידו ועלה חזיר לבשר בנתכוין הו״ל מ״מ מצוה
 כאץ יש שבאמת כיץ טפי גרע דידן דבנרון אפשר וגם עוור, לפני משום יש זה על דגם מחיל
בית בספר וכדכתב תשלום עבור ולא להצלה כוונתו אם אלא נדחית שאינה ויתכן שבת חלול

(1U4K7 rwiij

 צ״ע להצלה, כוונתו אם אלא נדחית שבת שאין השני טעמו והנה עכ״ל, שמות בפרשת הלוי

 ויתכן מעשיו, בתר דזיל מחטאת דפטור תינוק גם והעלה לדגים קיי״לדבנתכוץ דהא ופירוש
 הועיל לא אם גם למצוה הרופא כוונת ראם ז״ל דהגרשז״א וכוונתו דברים קיצור כאן שיש

 נמצא יועיל לא בסוף אם כסף, בצע עבור רק הרופא כוונת אם אבל בהיתרא, הוה מ״מ ברפואתו

 הרפואה שאין פעמים כי שבת, השומר לרופא לקרוא להעריף צריך ע״כ ואשר שבת, חלול דהוה
מועלת.

 בשר בידו ועלה חזיר לבשר כנתכוין הוה כסף לבצע שמתכוין ררופא ז״ל הגרשז״א כ רמש"
בסוף דהנה לדץ, מקום בזה יש עור, בלפני מוזהר בהכי והמכשילו חטא דהוה טלה

 החיים באור שם כתב לטובה", חשבה א׳ ראה עלי חשבתם "אתם לאחיו יוסף דקאמר ויחי פרשת
 יין כוס והשקהו )רעל( מות כוס חבירו להשקות למתכוין רומה זה "הרי הלשון בזה הקדוש

 כמתכויץ הוה דהרי וקשה עכ״ל, שמים, בידי גם וזכאים פטורים הם והרי כלום, מתחייב שאינו

 בידי גם וזכאים פטורים שהם באוה״ח קאמר והיאך כפרה שצריך טלה בידו ועלה חזיר לבשאר

 האסור לדבר דבנתכוין מינה ויליף ח׳ אות ח׳ סימן יו״ד יצחק בית בשו״ת בזה ועמד שמים,
 לחבירו ובמשקה כפרה, צריך הרשות דבר בעשה ורק כלל, כפרה צריך אץ מצוה עשה ולבסוף

 הגריש״א ממק "הערות" בספר ]ויצוץ חבירו, עם חסד שעשה מצוה בכך יש הרי יץ כוס
 שבת שמחלל רופא ולפ״ז האוה״ח[, דברי בביאור כן כתב דג״כ פא״ב בקידושין שליט״א

 הגם כפרה שום צריך אץ א״כ גדולה, מצוה כאן דיש כיץ כסף בצע משום מסוכן חולה לרפאות

ז״ל. דהגרשז״א משמיה כאמור ודלא לעבירה, pמתכ דהרופא

 אם נפקמ״נ מאי לאיסור, דנתכוין משום היא דהעבירה דכיון להבין, קשה רהסברא באמת אמנם
ח׳ ס״ק שכ״ח סי׳ בא״א בסמ״ג ויצוין מצוה, דבר או הרשות דבר בידו צלה לבסוף

כיון מרדות לוקה ותינוק דגם והעלה דגם להעלות דבנתכוין הט״ז משבת ב׳ בפרק ובאו״ש

המערכת. מפורסמים. מרבנים ה׳, גליון הלל בית בקובץ מאמרים כמה נתפרסמו זה בענין
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צטשבת השומר לרופא לילך להעדיף צריךבפקו״נ האם והלכה רפואה

 לא, או מצוה לבסוף עשה בין חילוק דאין הרי בעלה, לה שהפר באשה כמו לאיסור, דנתכוין
 נראה הקדוש האוה״ח ודברי בדגים[, ולא בתינוק היא המצוה דהתם לחלק קצת יש ]אמנם

 חבירו, את שירצה עד לעולם לו נמחל אין לחבירו המצער או המזיק דהנה עימו, אחרת דכוונה
אולם לחבירו, וירצה שיפייס עד לו נמחל אין תשלום, דק כאן דאק הגם לחבירו המקנים וכמו״כ

 דהוה לאיסורא שנתכוין על כפרה צריך אמנם יין כוס השקהו ולבסוף לחבירו רעל ליתן המתכוין

 קעביד כלום לאו שהרי מחבירו מחילה בקשת שום כאן צריך אין מ״מ חזיר, לבשר כמתכוין

 לאחיו יוסף דקאמר וזה האסור, לדבר שנתכוין שמיא כלפי רק הוה דידיה האיסור וכל לחבריה,
 ורק שמים, ירי לצאת לא ואף מחילה שום ממנו צריכים שאין מחילה, ממנו לבקש באו אשר

 ונמצא תשובה שעשו בודאי כבר ובזה למקום, אדם שבין עבירות כדין וכפרה תשובה צריכים
בביאור כן כתב שכבר במוסגר שם יצחק בית בשו״ת ויעוק שמים, בידי גם וזכאים פטורים שהם

האוה״ח. דברי £

 עלי חשבתם "אתם וז״ל תתתתרכ״ה אות )ברלין( חסידים בספר מפורשים דברים בזה שו״ר
מחילה, צריכים הייתם לטובה נעשה לא אילו אמר כך אלא זה, לומר הוצרך למה רעה

 אתם הקב״ה מן אבל מחילה, צריכים אינכם ממני הרי ולי, לכם לטובה חשבה ,שהא כיון אבל

 בספר כן וראיק הדברים, הן והן עכ״ל, נהפך" שלטובה אע״פ רעה שיחשוב מי מחילה צריכים
 כן, יוסף להם אמר מה רלשם רעה" עלי חשבתם "אתם יוסף להם דקאמר דקרא מיתורא חסידים

 אתם שהרי מהקב״ה מחילה אתם צריכים אבל לטובה, חשבה ,שהא להם יאמר דרק והודעפ^ני

 איתא ]וכן כפרה. שצריך טלה בידו ועלה חזיר בשר לאכול כנתכוין והוה רעה, עלי חשבתם
עה״ת[. דיסקין מהרי״ל בספר

 אותו והשפילו בו להתעלל החליטו ששונאיו אדם יצויר דלו רב, לעיון מקום כאן דיש איברא
את לצרור שהוצרך ער ולהטרידו, להבהילו לילה באישון לביתו אבנים וזרקו עת, בכל

 אדמה רעידת בעיר היתה לימים והנה ושממון, ציה במקום לעיר מחוץ בדד ולגור ולצאת רכושו

 יוכלו רשיעי דהנהו נימא מי אטו מת, שם אק אשר בית ואין ליושביהם וקברו הבתים ונפלו
 באותה דסו״ס בורכתא רזה ודאי ממות, ניצל עי״ז ורק לטובה חשבה האלקים כי בטענה להיפטר

 כתבו היאך וא״כ שציערוהו, מה כל על מחילה ממנו לבקש וחייבים גמורים מזיקים הם היו שעה
 היה שהכל שנתברר כיון מחילה הימנו לבקש צריכים היו לא יוסף שאחי והאוה״ח חסידים הספר

 וחיוב לא, אם ובין רואה האדם אם בין עביר לטיב רחמנא דעביד מאי כל לעולם והרי לטובה,
 ולבסוף רעל כוס חבירו להשקות לרוצה זאת השווה הקדוש האוה״ח והנה יהא, היכן מחילה

 עשה לא שהרי הוא רכן וראי והרם מחילה, הימנו לבקש צריך שאין יק כוס והשקהו טעה
 והיאך רעה, עמו עשו הרי יוסף דאתי בנידון אבל הוה, מחשבה ורק ועיקר, כלל רעה לחבירו

 לפייס כדי דיוסף לרחוק וצריך לטובה. חשבה האלקים כי מחילה לבקש צריכים שלא נימא
 עליהם בלבו ואק לטובה היה שהכל כיק רעה עמו עשו שלא מרגיש הוא כי להם אמר לאחים

 אכן הכי, דינא דבאמת ולא חסידותו לגודל כן התנהג ויוסף מחילה, הימנו לבקש צריכים ולא
והאוה״ח. חסידים הספר בסתימת דוחה הדבר
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הלל בית לורלגץ אריה יומף הרבק

 בכך עוברים חילוני לרופא מסוכן בחולה בשבת פונים דכאשר ז״ל הגרשז״א דברי בעיקר והנה
דהוה חזיר לבשר כמתכוין והוה כסף בצע משום מחשבתו הרופא שהרי עור, לפני משום

 פ״א וסימן ט׳ אות ס״ה סימן ח״ג אחיעזר בשו״ת דהנה לעיון, מקום כאן יש כפרה, וצריך חטא

 באסור לחבירו שמכשיל במקום חרא ענינא, תרי נכללו עור דלפני דבלאו באורך מבואר ז׳ אות

 ועי״ז עור לפני אבל כנותן והוה לחבירו רעה דגורם משום הוא הנידון רכזה שוגג חבירו כאשר

 דאסור הא ורשעותו, תאותו משום יין לשתות ורוצה נזיר שחבירו במקום אולם ארצה, נופל

 וגורם בהכי רוצה חבירו שהרי מכשול, בפניו שנותן רחבירו לתא משום ל״ה יין כוס לו להושיט

 באיסור לעבור שלא האדם רמוזהר דכשם שמיא כלפי הוא האסור יסוד אלא לעצמו, המכשול

 ס״ב סימן ביו״ד בחזו״א ויעוין אחר, ע״י איסור עשיית ויגרום יסייע שלא מווהר ה״נ בעצמו,

 לאו על לוקין דאין תשיעי שורש המצות בספר ברמב״ם ]ויעוץ עיי״ש, כן כמו דכתב כ״ד אות

 להכירו איסור ליתן דרין מפורש הרי - שבכללות, לאו והוה רבים ענינים דכולל משום עור רלפני

 לגרום שלא עינינא חד רק דהכל שבכללות לאו ל״ה רא״כ מכשול, או רעה עיצה כנותן ל״ה

 לו שגורם עור דלפני האסור אין שבת לחלל לרשע גורמים דכאשר ונצא והבן[, לחבירו, מכשול

 ולעשות לסייע שאסור האסור יסוד אלא הדבר, עושה ומדעתו בכך רצונו שהרי ותקלה, מכשול

 מוזהר ה״נ בעצמו, שבת יחלל שלא האדם שמוזהר וכמו שבת, דחלול דעבירה חפצא שיתהווה

וסיבתו. בגרימתו שבת יתחלל שלא

 לבשר נתכוין משום הרופא דעובר מסוכן חולה לצורך רשע לרופא בשבת לקרוא בנידון ומעתה

בעצם, דעבירה וחפצא מעשה כאן אין שהרי עור דלפני איסורא דא בכגון ל״ש חזיר,

 בספר ויעוין שבת, לחלל היה שרצונו הרעה מחשבתו על כפרה וצריך אשמה לרופא דיש אלא

 הצליח דלא הגם מעשה בצירוף רעה מחשבה שהיה דבמקום תתתתע״ג סימן )ברלין( חסידים

 כפרה דצריך הא גדר וזה עיי״ש, למעשה, מחשבה דא כגון מצרף הקב״ה לחטוא, במעשהו

 המעשה בעצם סו״ס אולם החזיר, אכל כאילו בשמיא דנידון טלה בידו ועלה לחזיר בנתכוין

 למעשה ולגרום לסייע שלא שיסורו עור דלפני איסורא בזה ל״ש וממילא עבירה, בזה אין בחפצא

 לו דמוחל והגם עליו שיכעס לבן לגרום לאב דאסור לב,א בקידושין התום׳ ודברי העבירה,

 הונא רב בר דרבה רבנו בודאי דהתם היינו לאיסורא, מתכוין שבנו עור בלפני עובר מ״מ מעיקרא

 הרי ובזה יצרו, על להתגבר יוכל כעסו בשעת גם אם לבודקו רבה ורצה לחטוא, רוצה היה לא

 משום בזה ויש חזיר, בשר לאכול דנתכוין ומכשול נזק לו רגרמנו נמצא לאיסורא מתכוין בנו אם

באשמה. נכשל להיות לבן גורמים שאנו עור לפני

 אבל בעיר בעלה אשר אשה לבית שנכנס דמי כתב ד׳ אות ל״ה סימן ח״א שלמה ובמנחת

היא הרי דאל״ה בעיר, שבעלה לו ולומר להקדים היא חייבת זאת, יודע לא הנכנס
 - יחור, איסור כאן שאין יודע אינו הנכנס שהרי חזיר, לבשר מתכוין של באיסור מכשילתו

 תקלה משום כאן הנידון אין א״כ דיחוד, זה לאיסור חש אינו שהנכנס רכיון לדון יש ולפמשנ״ת

 הכא ל״ש שוב מותר הדבר שבאמת וכיון באיסור, לעבור לחבירו יסייע שלא משום אלא דחבירו

 בפועל בעה״ב חושד ראם ק״ה סימן סוף ח״ג שלמה במנחת עוד ויעוץ עור, דלפני זה איסור

לו גורם הרי כי לתופסו, יוכל ועי״ז לגנב פתיון במתכוין ליתן אסור דברים ממנו שגונב שלו
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קא שבת השוטר לרופא לי״לך להבריק בפקו״ג יךצר האם והלכה רפואה

 עובר הפועל שהרי מהני לא לפתיון יפקיר אם וגם עור, בלפני ועובר גניבה דאיסור מכשול
 החדשה[, בהוצאה נ״ז סימן ח״ב אש שרירי בשו״ת כתב ]וכן חזיר, לבשר דמתכוין באיסור

 מכשול, נתינת משום כאן ואין ורצונו, מרעתו כן עושה הגנב שהרי בזה לדון יש ולפמשנ״ת
 סעיף ד׳ כלל לה״ר בהלכות חיים ובחפץ וכמשנ״ת, דא בכגון ל״ש ג״כ לעבירה מסייע ומשום

 עליו לשאול לו מותר דאז שותפות או שידוך לצורך חבירו אורות לברר שצריך דבאופן כתב י״א

 ששואלו לזה ולומר להקדים צריך מ״מ לצורך כן עושה שהרי בגנותו, שיספרו שיתכן הגם

 דומה זה והרי דלה״ר לאיסור מתכוין דהמספר נמצא בסתם ישאלהו אם שהרי לצורך, כן שעושה

 בבאר עיי״ש לב,א, הקידושין התום׳ וכדברי עור לפני משום בזה ומוזהריץ חזיר לבשר למתכוין

 לעבור רוצה אינו עצמו מצר המספר כאשר רוקא דהיינו יתכן ולפמשנ״ת מ״ו, אות חיים מים

מה על לענות לה״ר עליו שיספר הגורם הוא זה פלוני אורות אותו דשואלים דכיון אלא בלה״ר,
וחטא. דאשמה למכשול לפניו הגורם הוא דהשואל ונמצא ששאלוהו, ~

החכמתי ??וצר

ע״דז משה בת מיילא מרתא הב״מ מורתי אמי לע״נ
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יום ולכות
 שנוהגין מקומות ויש תרה ולסימן מורס בתב תך

והכל בצדקה ולהרבות הקברות על לילך
 והמרת בתחנות להרבות מהשנוהגי' ממכס ע״כ יפה תנהג
 בתענית אמור הוא שהרי נכון דאינו נראה ווידויים עונות

 וקצת כו' לדוד תפילה ולא יענך אומרים ואין אפיס ונפילת
 נוהגין כתב הקפ״א בסימן ערה דגבי מורם מלשון ק משמע

ערב גבי זהכא בתחנות שם ולהרבות. הקברות על לילך
 דוקא משמע הלבוש בס׳ וכ״כ בתחנות להרמת כתב ^€רךלא

 פה פשוט המנהג ומ״מ "והך בערב ולא בעריה תחנות נקט
 נכון זגראה זיהך בערב ווידויים בתחנית להרבות שאלוניקי

קל אם. או? תשרי בר׳ בגון <והך ערב שלפני ביום ליצן
בשבת• שני ביום

 לבקש מנהג סי'אלקצ״ג ביומא המרדכי לשון בא ת
דחטא מאן כו'ירושלמי יוה״ן ערב מחילה

 אמר דאת הדא ומסיק נו' עלך סרחית למימר צריך לזכריה
 מחילה לו אין חברו על רע שם המוציא אבל עבירות גשאר

 שלא וחרם קדמוננו שתקנת ואמרו רבותינו ונהגו עולמית
 ראו מה תמהו ורבים עפר שוכני המתים על רע שם להוציא

 תנחומא דר' להגדה באנו כי מהם הוא רק דבד ולא ככה על
 ובי חטאים אנשים תרבות אביתינס החת קמתם והנה כו׳

 ע*כ כך לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב יצחק אברהם
 אמרי׳ כי פשוט דיבר ונראה נכאן הזו תקנה ענין הה מקשים

 הספר כאלו המת אחרי המספר כל יצחק אר' שמתו מי בם'
 ופריך להו ולאאיקפד דידעי וא״ד ידעי דלא א״ד האבן אחרי

 ובזעא מטללא רייח ונפל שמואל דמר בתריה אשתפי דר־פ ■והא
 בקריה תובע זקנ״ה דרבנן צורבא שאני דמוחיה ארנקא
 לבקש שצריך תי חבלו עם החוטא דין כתב תחלה והשתא
 וכל מחילה לו אין דע שט היה החטא שאם כתב ר ואח מחילה

 אז מת היה אם אנל חי היה רע שם עליו כשהוציא אס הוא זה
 שהוציא בין בעלמא בזיון המת את שכזה בין כלום צריך אין

 תקנת ו?ש האבן אחרי כמספר דהו״ל משוס רע שם עליו
 אלא ציכא המת עה בחוטא חבל בחי זה בל כלו' כו' קדמוכנו
 תקנה וי״פי אימורא ניכא הדין מן אבל מקדמוננו וחרם הקנה
 תמהו שרבים אמר וע? רע שם הוצאת על אלא אינה וחרם

 ותירץ האבן כמספר'אחרי דהוי בגת'אמרי' שהרי עלזה
 ראיה מה לי קשיא טי: אבל תנחוחא דר' בהגדה סמך שמצאו
 ויעקב יצחק אברהם על קדבר התם שאני דר׳תנחומא מההיא

 ואי כיקריה תבע דקב״ה מרבנן צורנא שאני נגמ' וכדקאמר
 מותם אחרי עליהם מקפיד דהב״ה בצדיקים דאשכחן מיון רל

 לאהויי הז״ל א״כ אדם בשחר אף ולתקן להוסיף סמכו לוה
 בזכרוני ורשום מהג/ה ולמ״ל שמוחל דמר מההיא הגמ' מן

 לבקש התה צריך למשה הב״ה שאמר ניעס אמרי כס׳ שראיתי
 שהם שמשים משמע עפר שוכני על שדברת מהאבות החילה

 מייתי לכך וצדקתם חכמתם משוס ולא קפיד שוכניעפר
 שהוא כיון ת״ח אינו אפ׳י אדם לכל ראיה שהוא משם □מרדכי
 כהדיא אמ7 מהגדה לאתוי' ליה דניחא 'יל א*נ t עפר משוכני

 לחטא וחשנו חטאים אנשים תרבות ע>שאמר הב״ה שהקפיד
 אחר שספר חטא אומו שבשביל ברור שאינו סגמ' מן מש״כ

 ובס' היה אחר עין שבשביל אפשר הקנה עליו נפל שמואל מד
 המת את ג!־מחרף הגבוריס שלטי בשל הביא הגדולה כנהת
 מחילה ממנו מיקש’אלא. קירו על לילך צריך אין גלתה לאחר

 שהוא שאחר דנדכות מההיא לכאורה וקשה שביישו במקום
 מחילה ממנו לבקש שצריך דקאמר דהא ויל האבן אחרי כמספר

 על לעז להוציא ;:לא וגזרו שתקנו הקדמונים חרס משים כיינו
 לו מוחלין מחילה. ממנו שמבקש יעי ה»ת משוס ולא כמתים

 ביקריה תובע שהב״ה ת׳יח בדה אם tsfn ונ״ל השמים חן ג״כ
 אס עקנקלותם והמטים מדכתיב התס כדאיתא בגסינס ונופל
ואין עעש ושאר מגהיכה להנצל מהני מחילה מחנו מבקש

קיא הכפורים
 שאזל שנה בן כ״ב דף דיומא יופ״ב וראיה קברו על לילך צריך

 לה מתקיף חטא טעם טעם שלא שנה כבן ארהונה במלכו
 נתאן רב מזא ובצואה בטיט שמלוכלך קנה כבן אימא נאמן רכ

 אמר אומו מבעתין היו פאד מלאכי פירש? באלמיה סיוטא
 לךשאול אמתנענתי היועא חזא הדר שאול עצמית לכם נענתי

 אלא האבן אחרי כמספר אחרי׳ וק׳דהא ישראל מלך צן.קיש
 שבקש כיון ועכז ביקריה תבע שהלה האיסיוטאיהוא ע״ב

 מהא מוכח וגה מקום של רוגזו־ להפיס אהניא מחילה המט
 שאול של קברו על הלך לא אג דהא קברו על לילך צריך שאין

 עלשובני רע המדבר ת״ן מי מזבח מולם מ״ש על קשה ומכאן
 רחוקים הס ואס מחילה מהם ולבקש קבריהם על ילך כו' עפר
 קברי׳ על הלן שלא דלעיל דמשה מההיא וכן כו שלוחו שם ישלח

 נרגש עצמו שמואב שנד' אלא * מחיצה מהם ל?קש האבות
 על דצריךלילך דהא בלומר• כו' רחוקים הס ואם וכתב מזה

 רתוקים היו נחמן ורב ומשה קרובים כשהם הוא קבריהם
 לשליח יבולים היו שלא אפשר שליח ואפי'

יה נין מת לו שמת מי תאו בסי ?ל מירס בתב תבב
 דיום בע״כ ונטבול •לרחוץ ,מותר ליוה״ך

 מצוה טבילת כלל לרחוץ שלא שנהגו 6אע שבעה מבטל כפור
 שהרי זה בדין מודה אינו זל מוהאיקא דמרן ונ״ל ע״כ מותר
 צ עוד ו׳זלכתוב עליו והקשה זה הניאז-לדין יוסף בכית

 הגולל ג׳מסתימת יום כשחל אבל על למעשה הלכה 'בתשב״ץ
 שלישי בתם מקא לבנים ללבוש לא אבל לרחוץ וננטוה נעייה
 לרחוץ התר טעם יודע ואיני עכ״ל לא מכאן פחות מיתר
 דהרב ונראה כ’ע בע^ה לרחוץ שנהגו הנהג מקום ? בתוך

 תל אס תקמ״ח כסימן שפסק לשטתיה אזיל זי בקושיא ?ל
 ונא לכבס מותר הרגל בערב ז מה חוץ האבלות מימי א'

 ויש הלילה עד אסור לרחוץ אכל • כו׳ הצילה עד ילכשנו
 ומדכתב כ’ע לחשבה סמוך המנחה תפלת אתר לרחוץ מתירק

 לפסוק דעתו הלילה עד לרחוץ שאסור בהתס ראשונה סברא
 זל והאמבם הר׳יף ובכללם הפוסקים דרוב ס מש. טעם וי כן

 כ’ר דקאמר י דה* דתל משום זל וטעמייהו הכי מברי והאחש
 להיות שלן שלישי חל שאם הודים הכל דח״ק קמא כפרק הונה
 הלילה עד לומר רוצה הערב עד ברחיצה שאסיר הרגב ערב

 רגל דעל עד ללחוץ מותר אין הלכך דמפמיק הוא להרגל
 לרחוץ מותר למה כאן לן הוקשה ולכן יוסף בבית שם כמבואר

כמד ליל נכנס שלא משוסדבע״יהכלעוד מנהג משוס ז תוך
• לרחוץ יאסור F מיך מקרי

 דעי המפרשים באותם מבר זל דהתשכ״ץ לומר ואין
הונה רב אמר מדלא הנחה אחר עד היינו הערב

 אחד הוא לרחוץ שהיתר התשביץ יקאמר ומאי הלילה עד
 שאר אפילו ואילך ימים וחג' יהנע נקט אמאי כן דאס מנחה
 יע ערני שאר מיאסר ודאי אלא ג' תוך ואפילו יע ערבי
 רב דקאמר הערב עד דאסור דס״ל השמע ימים שלשה ותוך
 משום בע?ה יתיר למה כן ואם ממש הלילה עד הוא הונה
 גופיה ההשב״ץ ספר כריש כמ״ש מצוה בו ואין בעלמא מנהג

 בעל הרב שכתב SF חיש בית בעל מהרב תמהני זה ועל
 כו׳זל יודע ואיני זל הי־בי מ״ש על כנס״הגבשמו שיירי

 התיר ולא ג' יום התיר למה התשב״ץ על לתמוה יש אדרבא
 שבפה גורת בטלה הדגל לפני א' ישעה ברבנן לקיל א' יום

 ידענא ולא ע'כ לטבול יכול ג' תוך יאכילו להלכה והעלה
 נהי שנעה גזרת נטל הרגל לפני אחת ישעה ■מאיקאמר

 כל אבל דעלרגל עד בטלה לא אבל שבעה גזרת דבטל
 ל יכול אינו ששי ביום ואפילו בטל אינו ייס עדיין שהוא

 לחשכה כמוך דכונתועל למר ואין ליליא עדדקכל לרחוץ
ע*ה נקט אמאי כן דאס לעיל הנזכרים המפרשים וכסברת

, ’ נמי דגנים שאר אפי
כח □
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א ר׳

 שנוהגין מקומות ויש תרה זלנדמן מו^ס כתב תך
והכל בצדקה ולהרבות הקברות על לילן

 והזכרת כתחנות להרבות מהשנוהגי׳ יפהיעיכאמנס תנהג
 בתענית אמור הוא שהרי נכון דאינו נראה ווידויים עונות

 וקצת כו׳ לדוד תפילה ולא יע?ך אומרים ואץ אפיס ונפילת
 נוהגין כתב תקפ״א בסימן ה4ע דגבי מורם מלשון ק משמע

 ערב גבי והכא בתחנות שס ולהרבות הקברות על לילך
 דוקא משמע הלבוש בס' וכ״כ בתחנות להרמת כתב לא ?ורך
 פשועפה המנהג ומ*מ מהך בערב ולא בעריה תחנות נקש

 נכון ונראה ?והן בערב ווידויים בתתנית להרמת שאלוניקי
חל אם. ז או תשרי בת' בגון <והך ערב שלפני ביום לרנן

____ ת•בשב ישנ ביום--------------------
 לבקש מנהג אלקצ״ג סי' ביומא המרדכי לשון תבא

 דחטא מאן ירושלמי כו' יוה״ן ערב מחילה
 אמר דאת הדא ומסיק נו' עלן סרחית למימר צריך לזכריה

 מחילה לו אץ חכרו על רע שס המוציא אבל עבירות גשאר
 שלא וחרס קדמוננו שתקנת ואמרו רבותינו ונהגו עולמית
 ראו מה תמהו ורבים עפר שוכני המתים על רע שס להוציא

 תנחומא דר' להגדה באנו כי מהם הוא רק דבר ולא ככה על
 וכי חטאים אנשים תרבית אטתינם התת קמתם והנה כו'

ע*כ כ!■ לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב יצחק אברהם

הכפורים יום הלכות
^י,

קיא

 ויעקב יצחק אברהם על שדבר התס שאגי דר'תנחימא מההיא
 ואי ביקריה תבע דקב״ה מרבנן צורבא שאני בגמ' וכדקאמר

 מותם אשרי עליהם מקפיד דהב״ה בצדיקים דאשכק מיון דל
 לאהויי הו״ל א״ב אדס בשאר אף ולתקן להוסיף סמכו לזה
 בזכרוני /ורשום מהגדה ולמ״ל שמוחל דמר הגת'מההיא מן

 לבקש התה צריך למשה ה’הב שאמר ניעס אמרי בס׳ שראיתי
 שהם שמשום משמע עפר שוכני על שדברת מהאמת מחילה

 מייתי לכך וצדקתם חכמתם משוס ולא קפיד שזכניעפר
 שהוא כיון ת״ח אינו אפי׳ אדס לכל ראיה שהוא משם □מרדכי
כהדיא דאתי מהגדה לאתויי ליה דניחא יל א*נ .« עפר :ני

7אמרי כי ונראהדדנרפשט נכאן הזו תקנה ענין מה מקשים
 מספר כאלו המת אחרי המספר כל יצחק אר׳ שמתו מי בס'

 ופריך להו איקפד ולא מדעי ואיד ידעי דלא א״ד האבן אחרי
 וכזעא מטללא קניא ונפל שמואל דמר בתריה אשתפי דרס זהא

 בקריה תובע דקכ״ה דרבנן צורבא שאני דמוחיה ארנקא
 לבקש שצריך תי חברו עם דץהחוטא בתב תחלה (והשתא
 וכל מחילה לו אין היסשסרע החטא שאס כתב ר ואח מחילה

 אז מת היה אם אבל חי היה רע שס עליו כשהוציא אם הוא זה
 שהוציא בין בעלמא בזיק המת את שבזה בין כלום צריך אין‘

 תקנת ו?ש האכן אחרי כמספר דהו״ל משום רע שם עליו
 חלא ליכא המת עם כחוטא חבל בחי זה בל כלו׳ כו׳ קימוננו
 תקנה וי״פי איה־רא ניכא הדין מן אכל מקדמוננו וחרס הקנה
 תמהו שרבים אמר רע שס הוצאת על אלא אינה וחרם

ותירץ כמספר דהוי אמרי׳ בגמ׳ שהרי זה על
ראיה מה קשיא^י הא אבלתגחומ^ 'דר בהגדה סמך שמצאו

»•»*'» ן ׳-WA׳ IHfJ h'TJ k Z*׳ ׳.IrfZ/ I* J I'ZMM 4114// Il'hU mil VZ/U'Z' "IJZIWU'4 l.-l'VZ J' J |ZI> lili/ משוכני
בעל הרב שנתב SF חיש בית כעל מהרב תמהני זה ועל לחטא וחשכו חטאיס אנשים תרמת שאמר על הביה שהקפיד

 צו'?ל יודע ואיני זל ה^בי מיש על מס״הגבשמו שיירי אחר* שספר חטא אותו שבשביל ור כר שאינו הגת' מן כ’מש
 — ולא ג׳ יום התיר למה התשביץ על לתמוה יש אדרבא דכס'היה אקר עוז שבשביל אפשר הקנה עליו נפל ש»ואל הר

 :גזרת בטלה הרגל לפני א' ישעה כרבנן דקיל א' יום המת אח שהמחרף הגבוריס שלטי בשם הביא הגדולה כנסת
*‘•1־■־*- l״_.l ׳...ז— .t,״4. מחילה ממנו אלאמבקש קברו עצ לילן צריך אין נדמה לאחר

שהוא שאמר דברנות מההיא לכאורה וקשה שביישו במקום
 מחילה ממנו לבקש שצריך דקאמר דהא חל האבן אחרי כמספר

על לעז להוציא שלא וגזרו שתקנו הקדמונים חרס משים היינו
־־־ ־ ״״.״. . w ( T׳w ." " 1 ", ( ״, " לן מןשלין2דלמו ממנו שמבקש ועי תהמ משוס ולא המתים

 עיה נקט אמאי כן דאם לעיל הנזכרים המפרשים ונמכרת ביקריה תובע שהביה ח ת כזה אם דאפי זג׳־להשמיס מן כ’ג
, • נמי דגנים שאר אפי אם עקלקלות□ והמטים מרכתיב התם בגסינסכדאיתא ונופל
*י כח ה ואץ וקארעובש מגהינס להנצל מהני מחילה ממנו מבקש

שאול שנה בן כ״ב דף ־דיומא מפ״ב וראיה קברו על לילך צריך
 לה מתקיף חטא טעם טעם שלא שנה כבן ארהונה נמלכו

 נחאן רב חזא ובצואה בטיט שמלוכלך שנה כבן אימא נחמן רב
 אמר אותו מבעתץ היו פחד מלאכי פירל באלמיה סיוטא
 לךשאול אמר־נענתי היוטא חזא הדר שאול עצמית לכס נענעי

 אלא האבן אחרי כמספר אמרי' דהא ץק' ישראל תלך יקיש בן
 שבמש ביון ועכז ניקריה תבע שהגיה האיסיוטאיהוא ע״ב

 מהא מוכח וגנו מקום של רוגזו להמיט אהניא מחילה המט
 שאול של קברו על הלן לא אג דהא קבת על לילן צריך שאין

 שובני על רע המדבר ה״ן מי מואסנחימ מ״ש על קשה ומכאן
 רחוקים הס ואס החילה מהס ולבקש קבריהם על ילך בו' עפר
 קברי■ על הלך שלא דלעיל דמשה מההיא וכן כו שלותו שט ישלח

 נרגש עצמו ב5שמי שנד' אלא * החילה מהם לבקש □אבות
 על דצריךלילך דהא כלומר־ כו' רחוקים הם ואם וכתב הזה

 רתוקים היו נאמן ורב ומשה קרובים כשהם הוא קבריהם
 לשליח יכולים היו שלא פשרא יחשל ואפי'

 3בץי מת לו שמת מי ת^ו בסי ל1 מירס כתב תכב
 דיום בע״כ ונטבול •לרחוץ .מותר ליוהיך

 מצוה טבילת בלל לרחוץ שלא שנהגו אעם* שבעה מבטל כפור
 שהלי זה בדין מודה אינו זל קאי<5מוה דמרן ונ״ל מותרע"ב

 צ עוד ו׳זלבתוב עליו והקשה זה הניאז-לדץ יוסף בבית
 הגולל ג׳מסתימת יום כשחל אבל על למעשה הלכה ץ’'בתשב
 שלישי ביום מקא לבנים ללטש לא אבל לרחוץ וננטוה בעיה
 לרחוץ התר טעם יודע ואיני ל’עכ לא מכאן פחית מותר
 דהרב ונראה כ’ע נע^ה לרחוץ שנהגו מנהג משוס ז בתוך

 חל אס תקמ״ח כסימן שפסק לשטתיה אזיל זי בקישיא ?ל
 ונא לכבס מותר הרגל בערב מהז חון האבלות מימי א'

 ויש הלילה עד אסור לרחוץ אבל • מ׳ הלילה עד ילכשנו
 ומדכתג ע'כ לחשכה סמוך המנתה הפלת אחר לרחוץ מתירץ

 לפסוק דעתו הלילה עד לרחוץ שאסור בהתס ראשונה סברא
 זל מבפ4וה הרייף ובכללם הפוסקים דרוב מש.ס טעם וי כן

 רב דקאמר דמהי ל’דכז משום זל וטעמייהו הכי שכרי חש5>ה -
 להיוי! שלו שלישי חל שאם מודים יח"קהכל בפרקקמא הונה
 הלילה עד לומר רוצה הערב עד ברחיצה שאסיר הרגג ערב

 רגל דעל עד לרחוץ הותר אין הלכך דמסמיק הוא דהרגל
 לרחוץ מותר להה כאן לו הוקשה ולכך יוסף בבית שם כמבואר

 נשר ליל נמס שלא עוד כל דבע״יה משוס מנהג משוס ז תוך
• לרחוץ ואסור F תין מקרי

 דעד המפרשים כאיתס מבר זל דהתשב״ץ לומר זאץ
הזנה רב אמר מדלא הנחה אחר עד היינו הערב

 אחר הוא לרחוץ שהיתר התשביץ יקאהר ומאי הלילה עד
 שאר אפילו ואילך ימים ומג' עיה נקט אמאי כן דאם מנחה
 יט ערבי שאר מדאסר ודאי אלא ג' תוך ואפילו ׳ט ערבי
 רב דקאמר הערב עד דאהור חסיל השמע ימים שלשה ותוך
 משום בע?ה יתיר למה בן ואס ממש הלילה עד הוא הונה
גופיה המשב״ץ מפר בריש נמיש מצוה בו ואין בעלמא מנהג

התיר
'w •״ ״*J ׳״ ־״’ {*•* 'V<K ״y J|4 f\! 'M* I*

 ידענא ולא ע״ב לסמל יבול ג׳ תוך דאפילו להלכה והעלה
 נהי שנעה גזרת בסל הרגל לפני אחת ישעה •מאיקאמר

 כל אבל רגל ועל עד נטלה לא חבל שבעה דבטלגזרת
 כ יכול אינו ששי ביום ואפילו בטל אינו יום עדיין שהוא

לחשכה המוך דכונתועל ל!מר ואין ליניא עדדקנל לרחוץ
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j הרמב״ם כתב ד״ה מז אות שלד סימן דעה ורה יוסו^י בית

 בשו״א היו״ד גרסינן דשירצה נראה בשבילו. שנידוהו החכם שירצה עד לו מתירין אין חי החכם אם אבל ומ״ש
 טבחא בההוא )טז.( מגלחין אלו בפרק קצת משמע והכי בשבילו שנידוהו לחכם שיפייס עד כלומר בפת״ח והרי״ש

 לאו דאי משמע דיניה לבעל ופייסיה אזל לסוף ושמתוהו ורבא אביי עליה אימנו מתנה בר טובי ברב דאתפקר
 צער כלומר צערו אבל בשתו דמי שאמרו אלו כל צב.( )ב״ק החובל פרק בסוף ותניא ליה שרו הוו לא דפייסיה
 שירצה עד גרסינן ולא מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו שבעולם נביות אילי כל הביא אפילו בשתו על שדואג
 שזה לו מתירין אין לו נתרצה ולא פעמים כמה מחילה ממנו ביקש שאם דמשמע בשו״א והרי״ש בחירי״ק היו״ד

 משמע :()פז דיומא בתרא דבפרק גב על ואף לו יתירו לא למה עליו שמוטל מה עשה שכבר דכיון מאד תמוה דבר
 תשובה מהלכות ב׳ פרק בסוף הרמב״ם וכתבו לו שיתרצה עד מחילה ממנו לבקש פעמים אלף אפילו הולך דלרבו
 נידויו לו יתירו שלא לענין לא אבל לפייסו צריך שהוא לענין רוקא היינו תר״ו סימן חיים אורח בטור ורבינו )ה״ט(

שיפייסנו: עד
 שנידה תלמיד )יז.( מגלחין אלו פרק ברייתא כנגדו. שהפקיר הארץ לעם לכבודו מנדה בעצמו החכם וכן ומ״ש

 בו הפקיר אחר חכם אם אבל לנדות יכול הארץ לעם דדוקא הרמב״ם דברי מדקדוק ומשמע נידוי. נידויו לכבודו
 שיכול ודאי משמע חטא וביראת בחכמה הרבה ממנו גדול בחכם הפקיר אחד חכם אם ומיהו לנדותו יכול אינו

 כמו חשיב דכרבו הדור גדול היה אם לומר צריך ואין בכבודו הוא חייב רהא גביה חשיב הארץ כעם רהא לנדותו
 אליביה מהללאל בן עקביא את דנידו מ״ו( פ״ה )עדיות תנן רהא ותדע והר״פ( ד״ה )קעז. רמ״ד בסימן שנתבאר

 דההוא דהוא כל בחכם אלא איירי לא והרמב״ם ממנו גדולים שהיו ואבטליון שמעיה בכבוד שזלזל לפי קמא דתנא
כמוהו: חכם שהוא לחכם ולא הארץ לעם אלא לנדות יכול אינו ודאי

בר-אילן** ׳אונ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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חובל חלבית בית
 ועיי׳ גניבה קול סליי שיצא מזן לחושדו מקום לי כשיש וע״כ ניחר
 הקשו בזה הרמב״ם ברברי והבה קנ״ב. סי׳ ח״ג דב״מ ש״ת

 אנל מעברים. פ״ג והלמ״ל זנלח״ח ד׳ ט׳ מומים מיי׳ האסריניס
 לא לכאורה פטרא ליה דאית דשני ולמאי הש״ם פשטות נראה
 איטר עביר הכפיה טא ובברייתא וע״כ מישב להילשתא צריך

 פטרא נקרא יהא רזה לומר רצה לא הא׳ שבחירץ אלא השהתה
 דע״ז משני ורנב״י כגנב משני לכך ולהכותו «ה משום לטלאי שיכול
 ש פה" ה במש״כ לפקפק יש ולפי״ז להכותו. להארון חימר גופא

:וי״ל השני החיט כשם
ליסר. דומה שאיט לפי ובש״ם כו׳. נקטת וגתזה '•ט *°1*'

שהק׳ חנית בירושלמי אחד למפרש וראיתי
 כפירש״י כתו נח טי ה״נ דלרבק ז׳ מטת לרבי רק בזה ל״ל דע״כ
 מרולח פ״ו ופסק כרמב״ם וא״ב המתבקע המן מן בקעת דלתו
 איט דהרמב״ם ילק״ח .דימר מוטס י״א הל׳ שם נתב למה כרבנן
הבלול נשחט אלא וניתז קיסם יצא המתבקע העץ דמן כרש״י מפרש

:ע״ש המתבקע הטן מן
 כחב ט״ט מהדרין אהרן במנחת כו׳. נחטין אם וכן י׳• סעיף

שפטור אחר לצד והלכה זה כצד לזרוק בנתכוין 1
 שאיט ממון דטיב דב״ת תנא חודה ונוה אניס שטא מלו מגלות
ת״י פי׳ למיל בוה שכתבתי מה ועיי׳ .שוגנין מיתות חייבי ■נכלל

:י״ג הטי׳ ט״ח וגט׳ הנרט״א בשם ל״ז סעי׳
ודוקא .פושט דהוי ונתגלגל ישן וה״ה כו׳ שנפל מי • אי* סעיף

 וטש״כ הלשב״א. נ״ב למטה הניזוק כשהיה
 א״ל טה הרמכ״ם להון שטא המחבר טרור לפי .ני׳ נתהפך ואם
 לומר א״א כטור אבל .ששע לטי שא״מ רוח טל גם קאי דזה

 מצויה רוח לטנין בפשיטה הטלתו דהוי הלח׳ח נמ״ש צ״ל וט״כ .כן
 ולא .פטור כלל שכיח שאיט פטרה דברות השילתן הטרוך יחירש
 דט״ל משוס הסמ״ט ונתב .שע״ח ט' לטיל הט״ז נתב שנן ראה
 כהוטח והתום׳ מגלות לפטור צריך טה ולפי״ו למזיר. קרוב שגג

וצ״ע: דטיב כשבו דילמא פור״ה ט״ב ל״ג ־
פירושים שגי הס ובאחת כמ׳ט. עיי׳ בנזקיה. חייב י״ב. סעיף

בד׳ חייב הא׳ לפי׳ החאירי בשס בש״מ
 אישום מדין חייב בלא״ה ררשי נתב והנשק״י .פטור ולהב׳ דברים

 וי״ל שה»יקה אחר הבטל במת ג״מ דהא וצ״ע שלו. נמי טי ושבת
 ע.ישה כשהיא לוקא ונ״ז פ״ג. ט׳ באע״ז אחרונים ומיי׳ נזה.

 דרך כלה בחס׳ כמ״ש כאחד בשניהם אבל הרא״ם כמ״ש המטשה
 :ה׳ ט׳ נ!״מ הל׳ ובחמ״א הרא״ש מל פ״ח ומיי׳ סטור עקש
המניח ר״פ ממוק״י כמ״ש וטא .ט' להצילו ןא׳יי .י״ג סעיף

ט״ש. הרי״ו בשם ח׳ טס״י נהסמ״ע ולא
איטר אפי׳ ר״ל ט׳. מבירה דבל מושה שטא במה ומשיב

:ג׳ הל׳ מטנדיס פ״ג _וזלמ״לה»ן_גכב3-------------.
מזה משמע ט׳. לו מתכפר אעך א׳. סעיף תכ״ב. סי׳

 חטא מליו אין שוב לו דנסמיחל
 יצריך משחט מתשובה ס״א ברמב״ם אבל .הפג״י בחב וכן לשמים \

 מש״ג פ״ד יומא תוינ״פ ועיי׳ ה׳_ לפגי ווידוי חשיבה 1ענ״
 הרחכ״ש הים"מזירמל מש׳שי והקשו ט׳ לב״ג מכאן בוה,\ובש״ם

 ולא ללמוד לו שהיה אחר והנא בשוגג פטור דב״ג ממלכים פ״י
 דר״א למר שלא על דנהרג נרש׳י יפרש דהרמכ״ם ואפשר .למד
tfn כן י״ל לרש״י אבל ט״ש עליו הק׳ ט׳ ד׳ מנית שהריטב״א. 

 אמרתי יבזה .שמואל השאילה בשם הר״ו תי׳ איר״ח שעח״ש ועיי׳
 שמענו לא זו ח״ל סם ובהשגות ו׳ הל' ממצח פ״ה הרחנ״ס בדברי
 ב״ד שאמדוהו חמה יותר מלקה שהוא נ״ר שליח אלא מעולם

 ובקול גלית. חייב בהיסיף דהא חטה ומאוד ט׳. ידו חחת ימת
 מספיקים אינס ודבריו .כמנין מטה דלא דאיירי פירש מטת הרמ״ז

 דטי משים ה־א טעי בלא דפטור להא הראב״ר דברי בפירוש
 יבשו״ח .פטור רשות בדבר גם ינכה״ג ל״ג מ״ק למזיד קרוב
 לעשרים אמדיט •׳ סנהדרין מ״ש טפ״י בטנט פירש יעקב בריח

 וים .אינס מיקרי ד ב״ השליח טטף אם ונכה״ג י״ת וחייבוהו
 טיסק משוס ולא אונם הטעם תיפטר הא דא״ב מספיק אין זה

ישוח צו אין ב״ד לשליח סשיט וזה כשנחו פשוט ונ״ל . כיולדה

169 16 יעקב
אם אנל ראיה צריך אין וע״ז לרין להמפרב מית סכות להבות

 שמעט לא יזו הראנ׳י כתג ז'ע ממ 'וע," 'ה1>/
 שהלהש זה ״כ6ו שת מנת להטת רשות לו 6שיה נטמר מעולם

מא למן וקיצור ב״ד שאמדיט מה טל יותר נמלקה דיט שחת טר
: טנתז דכן וברור ט׳ ב״ר כשליח מי דיט אצא טנחי וק

ברשב״ג דלא כרבנן .ט׳ משערי! לכיצד • »׳ י«לף •חג״ג ׳םי
 דלא מקושס נהגר״א ]ימש״כ

 ני מפרכת חמד בשדי טה טיי׳ במשנתינו כרשכ״ג הלנה אמרי׳
 השמיט! דלק כהתו״ה וכתב זה[. בכלל נפלא בקיאות ק״ל כלל

 לדשב״ג להוא הריק בית כעד שיכנה טר טיב דאיט הפיסקים
 כמ״ש מספיין זה אין אצל .ולדות לשבח הכה מבט״ל דלרבנן
 פהק דינא אלא קיא בדנריו ה״כיר לא גיפא ראנ״י להא היש״ש
 לרשב״ג דקרא ׳תירא דקמשני היא והלמיוא ט׳ טיב איט לעולם

 נש״ג. ונ״כ כראב״י דהלכה כתב בש״מ והראיה דראב״י. להא
 מ״ש •"ל ונזה ראב״י היזכר ולא התם הברייתא מביא ונילקיט
 ר מטח בש״ס והנה .ינקי קב ראב״י משנת קיי״ל דהא הייא״ה

 שיי דבריהם וביאור .שונא השוס התום׳ ושרשי ט׳ יציל הרוג פריך
 בהא איי׳ מצפה בשי׳ח והק׳ מרש״ל שם ובפת״ש ל״ג רס״י חימיס
 ולרש ט׳ אפון יטה יאס ט׳ הרה אשה ועש אנשים ינצו כי וכתיב
 זה והא תכירו את להריג שנתטין מדבר הכתוב שבמיתה גמלות

 יציל לא ואחאי מכילתא[ ]ט"׳ הרוצח של שונא היא לטרנו שגתטין
או ט חבל דנם וי״ל .הרט שלא כיון דבר כמקיימי איט הוא דהא

 ואנ״ח: וטורי״ל דבר כמקיימי מיחשב דפטירטכ״ז ואף בייש
ס״ג ד׳ כתום׳ מיבא בירישלש כי׳. שפחה היתה נ׳ סעיף

 חתר .השמיש והשם׳ נמי ח״כ דאף משחט
 מא וק כזנות בא אפי׳ לו זכתה התירה ר״פ מ״ש דהשמיטו קפה

 ממש לבטל לשלם ולדות ושבח מבואר שם בההו״ה1יל״ט. במכילתא
 אמר שכתב נפנ״י ראיתי ופלא ל״נג זה ונס להבוטל ולדות דמי ודק
 כל כדין איהי זכתה הנר שמת כק פיריש ט׳ לה זכתה כי׳ רצה

 לבטל ולדות דש רחמנא דזכה דהא א״ל אבל הגר בנכסי הקודם
 בד׳ אפרי' דהא ט׳ אשתי ,בננה שיוכה משים אימיה ט מיס
 הראב״ר פירש כן לפרש מש״נ יהגה בינות טליה בא אפי׳ מ״ג

פירוש הביא לא חרוט ט׳ דא״ל לוטה יחש״כ .כ״מ טיי׳ בהשגות
:הרמב״ס

 הטנ״ח ׳.0 הבן יקיז לא לפיכך • א׳ סעיף חכ״ר. סי׳
שטיבה רזה חירש ה״ח מציה1

 תטלה רשים לו גוחנים אס נחבירי חיבל או או״א מנה השורה
 יבאו״א .ת״כ בט' שה כתנט כבר נאחר והנה .בלאו א״ט להטת

 רח״א ט׳ ביור״ר ושבא הרמב״ם פכק דהא מאור תמוה לכאורה
 שלא ט נחבל אבל משמט אי׳ר באץ לאביו דם להקיז לבן ושחר
 יקרה אס אף אניו לי מחיל אתר בלינא ודאי והא טיב לצורך

 ט׳ לבנייה שביק לא רב מחנטן בר״פ וק חהצריך. ייתר שיחבול
 טו לאשמפי׳. להשס׳ מ״ל הא כי כל ושו מחלו. לא ח״ט

.בזיוט סל למחול א״י ואב חזה שמניח כ״ז מגילה בש״א שמצאתי
 שר אלפני יעבר רתח ודלהא ופריך ל״ב מקדושין זה סחר ואח״ג :

 ראיתי ח״כ6 ומה לבוק אף מחילה דמהני הרי ליקריה דחטל ומשני
 בזיק טל מטלה ול״מ משפטים פ׳ השאלחוח כן פסק דבאמח
 חשד היה דלא וקדושין בהא וי״ל דמחנקין מההיא הראיה ומביא

 דרך שאינם דברים ידבר שמא אלא ממש בבוק לאביו לבזות רכה
 כמ׳ש לפנ׳ט טל שבר ב׳ה ונס ר״ח ט׳ ייר״ד ט"׳ לאביו כטר
 ובלא״ה ליקריה. דמטל השני שפיר ובזה י׳ וגיעין ד׳ חולין חים׳

 וראיפי .אימה להשיל כלים לשבר ושחר ק״ה משבח שם להעיר יש
 עבר קא והא רה״פ די״ל שכתב זצ״ל טחני של הש״ס ננלק
 משם ירתח דלא פניו קא שפיר רתח אם אף וא״ג ב״ח משם

 רההם ניחא צסשש מיהו ב״ח. טל ששכר חה רק החמין אכידח
 נחשב יה אין הנא אנל ממט יראים יהיו דנ״ב שה חיקין לו יצא

 שדי בס׳ ראשי לאח״ז שב בט. תטנת לידע שרוצה מה לתיקון
 ולל״בג מ״ש ביה שנחלקו גדילים מטרכם מביא נ׳ המרנת חמד

 ומה טכס. מחמש דם לירה דם משיני אי ילדיה וילאו אמו נהנה
'ביא המריגיי ומתוך אביו את שהכה מן נפאל חוז״י נש״ח

0) מחכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)167 מס עמוד שלמה בן יעקב טאוושונסקי, יעקב



 תרא תר תקצט סימן חיים אורח ברכי

תקצט סיכן
 עש״ג קנ״ן סי׳ ח׳א גתשו' הרשנ״ן הסכים וכן .ותודיענו אוכלים א

סייס: אדמות ונספר

 ועיין האש מאורי נדכו שלא אף הספד מתון שפתפללין המנהג ב
קמאי דנוואתא דכמה תדצ״נ סימן מנילה נהל' נעניותין דכתיננא מאי

: ע׳ש נדנה קידס יהנה שלא ס״ל ונתראי

תר סימן
 נתשונותיו נהדשנ״ן עיין וכו' שהחיינו ואומר וכו׳ שני ליל .נ' דין א

. תדי׳ט וסי' תל״ג סי' נתשונה מהר׳ש ננו ומ"ש קי״ד סי׳ ח"ג

 דאף אומרים יש ונו׳. חדש פרי מצוי אין ואס וכו' חדש פרי מנית ב
:קצת נוהנין וכך חדש פרי על להקפיד אין לכתחילה

 סי׳ דוד נית הדג מ״ש עיין שני ניום נשופר שהחיינו אומרים .ג' דין ג
שניגשופד: גיוס תמיד זמן אומר אץ למה טעס זי׳ת

האק פדי שני ניוס זמן יירך לא נשנת זמן ונירך ותקע ענד אס ל
סי׳יו׳ד: ח״ל

 ראשון יום של השמשות נין שופד להם ונא שופד קהלשלאהיהלהס ה
יתקעו שני יום של השמשות נין עד מטא לא ואי ומנרכין תוקעין

 אף השמשו' נין קודם השופר להס ונא ע׳ש הוא ואם ינדנו ולא
 מ״ש ועיין י"! סי' נר״ו לדוד מכתם הרג ומנרנין חוקעיס שנת שקנלו

:זה נס־מן אהרן ויד ט*ז

תרא סימן
 מהד״ש עמ״ש ימים נ' השנה ראש עושים ישראל גאדן אף .צ׳ דין א

ששי נחיג דיש ירוחם ורנינו .תדי׳ט סימן צתשוצותיו הרש״נן ן3
 הגיאוה הנז' ותשו' אחד יום שיעשו נתשונה כתג האיי שדנינו כחג

 כדתרנפה לפרש דיש ממנה ראיה אין ונאמת דניצה פ׳ק והרא״ש הדז"ה

:ודוק ע"ש שס נמלחמות הדמנ"ן

תרב סימן
 עמ׳ש וכו׳ עי״כ מלנד השחי עלות קודם וידוי פעמים נ' .הגהה א

הנדפסות נתשונותיו הדג ועמ״ש תי״ד וגם' זה סי' כנ"הג שיירי הדג

:ע״ה סי'

 פרטי גכל זה צשגת ליזהר צריך מאד וכו' לי״והך ד״ה שנין ושנת ב
הן אשר עכו׳ם ומלאכת דנדיס 3דו3 פ־ט3ו דנו ני שנת חומרי

:להאריך מקום כאן ואין שנתות נשאר מקלים נעון

תרג סימן
 להזהר אנוש ישכיל ומזה וכו׳ עכו״ס של ספת נזהר שאינו פי אף א

ימים: גשאר נהס שמקל דניים נפה עצו״ר עלי לעשור כסה נין

קדושה נשערי זצ׳ל מהרח׳ו כתג ו;ו' לחפש אדם לכל ויש .הגהה ב
 אנות ואלו ועצנות אסורה שימה ותאוה נאוה הן העצירות ששדשי
 .האדן ותרעש תגע״ש וסי' באורך ע"ש תולדות ילאו ומאבות הטומאות

ונדית וגדיתהמעוד הלשון נרית לשמור ליזהר שיש נתנו המוסר ונעלי

נה': מע״ל תמעול כי וסי' העינים
נעשות ושננות וכו' מחנירו הגדול •כל כי ניותר ליזהר צריך הת״ח נ

 הת׳ח א־רנא כי שאמר ומי מציאות אלו ם״פ נמ״ש כזדונות להם
צתשונה מהרי"מט וכנר לקמחיה חש לא מכפית דהתורה לחוש לו אין

אמוחא: ליה מחי סי'ק' נראשון

 ק״ו הדגדיס מיסד גספיי ללמוד רמיא מיוצא הימים גכל אס ד
ננדי״ס מלאים שוליו ימצא המצא יהודי איש נקרוא ויהי הימים גאלו

:וידממהו ה' אל וישוג הצואיס

תרד סימן
 לשחות ולא נשר לאכול שלא שנשנע סי וכו' נעי״כ לאכול מצוה א

להתענות איסוד דאין שכתג נ״ו סי׳ ח״א נהלק׳ט עיין נעי׳כ יין
 הוא אם תק״ע סי' סוף לעיל מפורש שהדי ותימה היטנ י״עש גו

אהרן. יד נם' ועיין נ״ג. דף הרואה גית ע״ש. מיאודיתא או פד״ס
ודוק: .יל״ט סי' ני״ד ועיין ־ תק"ע סי' אנדהס וגפגן

אך י״ט אינו דהלילה מודה וזה ונו' נסלימות להרנות הגהה. ב
 . אג־הס מנן הדג ועמ"ש ה“של י"ט• הלילה נס מרנין שאין מקום

 ופי' רווחא ליה אית דאמדו דכתונות מפ״ק הוכיח הרואה נית ונס'

עיקר כל ראיה אינה י״ט לאו הלילה אלמא למחר דהסעודה דס׳י
: ודוק

תרו סימן
 מעגירות שג לא ראם שכתג מי יש וכו' שיפייסנו עד א'. דין א

ואסמכיה מתכפר אינו למקיס שנינו ענירות נס למגידו שנינו

הדג נתנ ומיהו גהכי. למארייהו ליה ניחא לא אופר ואני אסתניתין.

קיח יוסף תרה תרז תרו תרד תרג תרב
 איכא לחנירו שנינו דגענידות פר״ח הרג והניאו נארמיזאן מהר״ש

לא נה אשר גנוה חלק גם חנירו אתי פייס שלא וכל גנוה חלק נמי

נתכפר:

 סי' ח״ג צדק משפט .מונהק שאינו דנו אפי' וכו' דנו הוא ואם ב
היה לא• חנינא ר' דודאי מסיזנר וכן .פד"ח הרג וכ״נ מ׳ט.

 חנינא דר' דכיון שם מ״ש אנל אהרן יד נס' וכמ׳ש דג של מונהק רנו

 שיטפיה אננ הוא דנר איזה ממנו דג שמע שלא אפשר אי ישינה ראש
 אנכי ורואה .קל״א דף סוף תקנ׳ו כלל מלאכי יד הרג השיגו וכנר

 חנינא דר׳ אהרן יד הרג כמ״ש מרן משם כתג רנה אליה הדג שנס
 כונה כן ואץ .ד' ס״ק ע״ש ישינה ראש דהיה משוס דג של דנו היה
 רני מינהו דהא מדג נדול היה חנינא דד' להוכיח כוונתו דק פרן
 דנו חנינא שד' לומר מקום יש מפנו גדיל שהוא וכיון ישינה ראש

 חידש דפרן רנה אליה הרג כתג ו׳ וס״ק ד נס׳ק ושם מונהק שאינו
 דלא ננ״י מנואר דהא עליו וק"ק .לזה מקוד להמציא אחרת נירסא

קל״ה סי' ח״ג נתשונותיו הדשנ״ן מ״ש ועיין פירוש. רק נייסא חירש
:ע״ג ל' דף

 ג״ח הדג שפירשו מה וכו' המנקש לטונת שמכוין לא אם .הגהה ג
דהפידוש מלנד נש״ס אחר פירוש מפרש דמור"ס רנה אליה והרג

 לשון להניא ולא השה נדרכי לפרש הו״ל כדגדיהם איתא אס דחוק

נדנריו נמנום ויש אהדן יד צם' ועמ״ש ופד״ח נטי! ועיין סתם הגמרא
:ק"י דף קדש גמקראי ועיין י״עשה

 אנלות דיני שאד וכל ונו׳ ולטנול לרחון מותר הגהה. .נ' דין ל
 דברי נש״ות אירנז מהי״י והדג אנרהס מנן כ״כ הלילה עד נוהג

:הפסיד לא הספסל על המפסקת סעודה לאכול דהמקל כתג יוסף

תרז סימן
 והנמשך הקי״ט סימן דוד נית נס' עיין וכו' להתווות צריך .א׳ דין א

:הוידוי לשונות קצת ציאוד

 ענד שלא עונות נהם יש חם אף הוידויים סדר כל לומר שצריך 2
 כרמג״ס נדנרי יפה יסתכל נפש ונעל האר״י נו׳־י וכמ"ש עליהס

:ע"ש חדדה וילנש ע״ג נ"ז דף הגדולים שם נקונטריס הנאתיס גזה

 פנים ונספר דוקא מפורסם נחטא ונו׳ לפדט רצה ואס ג'. דין 3
לפרסם א־ם שצריך אמדו דחדשיסמקדוג כתג סי׳קמ״ח ח״ג מאירות

:יאמר ולא הדנר ונשתקע חטאו

 א״ג נסדר חטא על לאומדה וטוג .א״ג סדר על חטא על הגהה. ל
: שונים גחטאים חשדק״ן ונסדר

תרח סימן
 גתשונה פהדי"מט כתג וכו' ממחין אין וכו' שאוכלות נשים ',3 דין א

מוטג אמרינן דאודיתא נאיסוד אף ינשיס פ״ג סי' סיף בראשון
 דאיכא איתא אס הוו ואנשים תירה דאיסוד צנ״ד אנל שוגגין שיהיו

 דוד נר מהד״י הדג דודנו גדול והשיגו למחות לחכמים הי״ל איסודא

 ישרים תומת הדג מכדון פ״א דף גקונט׳־יסים אמת דנדי הנהיר נס'
 נהני דמנואר נע״ז ומה־וס' לך חטא מה כני ז״ל וממאמדס כ"ז סי׳

 ולי נאודך 3היט י״עש כאנשים נס שוננין שיהיו מוטג דאמדינן דרכתי
 שומעות אינן דנשיס דמילתא דאודחא מהדי"מט דכונת נד' ההדיוט

 ס דם* דמ״ק גתדא דפ׳ ההיא גני שכתג וזהו ודאי פקנלות ואינן
 דדנילות כלומד חכמים ל־נ־י שומעות היו ולא נשים ידי על כינוס

 אנל חכמים לדנדי לשמוע דארחייהו איפכא הוי ונאנשיס גבך נשים
 דמילתא דארחא אלא ונקגית זכרות גצד תלוי דהדנר מהדי"מט דעת אין

 דשמעי ספק אפי' או שמעי נשיא אי אנל .שמעי ואינשי שמעי לא דנשי

 ותשש ודאי פקנלים שאינן ואנשים .וסיעתו הרי׳ף כמ"ש להו מחינן

 גדעת הנז' הדג שהנץ ולמה .שיגנין שיהיו 3מוט נהו אמ׳־ינן כחן
 פנדון ראיה דמאי להעיר יש לנשים אנשים נין לחלק שכוונתו מהדי׳מט

מהדי״מט וכמ״ש נשים אלא מנשל מאן בכדוכו ניתא תם מהד״ר הדג
.מ"ז סי' ח״ג נתשנ״ן ועיין נשים אס כי מכנם דמאן דמ״ק נההיא

 והוא מפורש אם אנל ונו' נתודה מפורש שאיני ודיקא הגהה. 2
נהנהה הדג ועמ״ש מהרש״ל משם מנ״א מוחין. דאודיתא ספיקא

 גדין פר״ח הדג יעמ״ש שם נהנהיתיו צדיק פרי ונס' דצ"נ סי' גי״ד
דמ*נ סי' מס״ח דמייתי וראיתי נתנאל קרנן ס׳ לידי נא ומחדש •ה.

:י״עש־ רש"ל ראית ודחה רש״ל הפך

 פ״א דף נקונטיסי' אמח דנרי הדג וכו' דאוריתא שהוא אעפ״י 3
אלשקר ומהד״ס המניד והדג והד״ן הדא״ש דנדי מכאן הוכיח

 י״עש השואל פ' אמדינן דהכי דינכן מקרי מדוח ני*נ דנדדש דכל

 לסוניית וליתא סוניי דמחלפי להדיא כחג הר״ן דהא וק"ק .היטג
 . כלום הזכידו לא והה"מ והרא״ש המניא. כסוגיית ונקיטינן שואל

 משום לאו אלשקר מהד״ם דכוונת ראיה אין אלשקד מכר״ם פדנרי נס
 דמילתא ואה״ג .לכל מנכד דלא מידי דהוי משוס אלא מדרשא דאתי

 נדנרי ועיין חז״ל דגרו הרוג דעל אלא מחינן לכל וניכר מדרשא דאתי

אין משם וגס ליהושע נחלה שנס״ס ייקונצת גשיטה שהניא הדי״טנא

למעיין: נמנואר ראיה
 העיטור הדג גשם המניא פ' הרא״ש כ״כ וכו'. מפורש אם אנל ר

הדוד נדול והקשה עשור דשניתת פ״ג המגיד הדג כתג נזה וכיוצא
 נ״ה דף התם דאמדו מהא נשנת יעקג ישרש נס' אנואלעפיא מהד׳ח

ולפי מהם יקנלו לא נהס עיחו שאם לפני וידוע כליי הקג״ה דאמד
האמור 59*



תיו ס״אקי>ט ־־ יקךיש>א״ח • מים בדבית ס&ר ־, -
 tfe עצמות היה דבעקידה עפמ׳א יהיב יי,אי יעלי ׳יאפי כן ״אס אמור אתה אף בו׳ שהיה למעשה אלא הלל ־אוסרים

*־־־—-- ■_—. _ 1,-------- -־* . מעק;ה3 וזר 5לכ יאמרן לא סצתגענו אתר גיוס

ב’.נ’כו ארס שבין עבירות דא״כמאי בחו״לס המ"ס ותהיה מעצמות שהוא כמוכן לומר
ס' דין פ״ב תשובה הלסת הי*מ ' י השרוף דבר מכל אפר הגונה אלא דכתבו הנשרף מדבר
 אדס שבין עבירות על אלא מכפרים וי״הכ התשובה אין כשו"רק כח״ס נקוית להיות אדסןצריך מעצמות אפר ונעשה

 הרובל כגון לחבית אדם שבין עכירות אבל כוי למקום אחרדהי>זאפר לא שמתחילה גברא מבח הנשרף מדבר ור״ל
לו מחל אינו גוזלו או חמת את המקלל או בחכירו עפר אפרלאפוקי נעשה שנשרפו האדם ההעצמות ע״י כך

 אע"פי וירצהו חייבנו שהוא מה לחבית שיתן עד לעולם אדם ע״י נעשה לא מ״מ רש", כמ"ש אפר שנקרא שאע"פי
 פסע ולשאול לרצותו צריך לו חייב תמון־שהוא לו שהחזיר עקידת לזכור היינו עפר ולא אפר דבעי' ופאי ממילא אלא

יע״ש כו׳ לו שיחחול ־אפר והיינו אפר ונעשית נשרפה שתחתיו שהעולה יצחק
שהי־שה *0' יין ע״ה רוצח בהלכות ז׳ל לסייס ר״ב לה וראיתי- התימא ומן לפק״י ■ התוס כונת היא זו השריפה ע״י מעושה

אנו שסוז״ל הדבל מאלה' למיס סותרים רמי שדברי ׳’. »p' עפר שאותו• כתבו והתוס' ןן״ל שכתב י הב" מרן על
שהחויקממוןחכידו ממונו למזיק בלוצו מזיקחכירו דומה לזכרון-העקידה-ונעקידה־הית זה שהריאפר ארס מעצם

,בחכירו חובל לו־אבל נתכפר לו חייב שהוא מה ששלם ביון הנשרף 'מדבר אלא כתבו לא שהתונן׳ קשה ולפק״י עצמות
50 ואכייסקסב לן התכפר אינו דבייס ה* לו שנתן פ’אע אלא עפר קוטרו' לא והאום׳ עפר שאותר מרן שכתב ועוד " אלי י : ־ ,

 הארצות כל צה־ו ובן מנזה יותר נזה כוי .שאין
 חצות ירום ד-כאו והוא בוי נראה הריאנ״ד מדבריי אכל בל
 .בו שאין בדני מנהג ואיןחבעיליס עיקר הראשון אכל כוי

 ו רמתי ממל,צא• למיתי וכן והודאה ספור־שבח אלא גלכה
 בלילה כיוס נו א״א ואס כוי הלל שמאחרים ולמדנו זלל
 עושים כן הראיון הלשון ולפי כו׳ ■שלאחריו כיוס או

 ינולילהתאהף צבור ואין כתענית שהה חצות אהר כשירת
 צא יע״ש שלאסריויכו' כיום אף־ v או אומרים למחרתו אף

 הפסקת על ללמוד המעשה'בא פ’דעכ ילא מפורש ולמי
 כיום לאומרו צריך וכפין פוער אין מהלל לפעור אכל

 מ^אהויאחילומאמור כרש יש ככר שאו המעטת שלאחר.
 תוספות כפסקי כמ״ש ברכתכרכקאתה' הנה המעלות .שיר

 יאמרו כך ואתר כנל נהרות על עי שלאחריו והללויה
 ו' נדף מ״ש על הריטב״א כמ״ש בברכה ההודאה• "ברבת’

 יע"שו־יל כו׳ הגשמים ־על מברכץ; מאמתי אכהו ׳רני אמר
 כרוך וחותם ‘ו כ הגדול הלל אחר לאומרו עלמא נ־הוג אנל
 סמדברי אף עיקר זכ״ןלי יע״ש מי ההודאות רוב אל א״י

מלתאנית ׳ע״שכצ״א כן מוכח הרמנ"סלא

?□*£? tOlA/H 'עיין נ״ב מקלה אפר א fh)
אצר ד״ה "ז’ דף התום' ׳ ׳

 לזכור כדי אדס מעצלות הנשרף מדבר אפר פי'אותו מקלה
 דברי לנרר ראיתי לנרי כל קודם י’ יע״ש כוי עקידת.יצחק

 לומרדאפר שכונתם הוא מדבריהם המובן דלכאורה התות'
 ממ״ש דבריהם על קשה ולכאורה אדם מאפר היינו מקלה

 מכתו על מקלה אפר אדם יניח לא כ״א דף מכ)ת במסכת
 כמ״ש נמלים אפר היינן והתם בו* קעקע שנרא״ככתונת מפני

מקלה אפר ערך בעתן■
5 זכר משוס הוי דעעמא

 - . . ק כירה חפר היינו מקלה אפר סתם אבל אדם
 והיינו פ״ב במתני'דאהלות כח״ש שרופים למתניאפר הז״ל
 אפר נקרא אדם דאפר נמצא הנשרפים אדם בני אפר

 השה אלא אדם אפר היה לא דאפרושליצחק ותו שרופים
 באפר לי אדם אפר צריך ולמה תחתיו אבינו אברהם שהקריב

 כהרי הנשרף מהבשר ולא מהעצמות בעי למה ועול ,כבש
 זכשורכים עצמות הייגו ולאו הצשרפין כאהלותאפר מצעו
 נפשי אמרה חלקי אלה כן על כי אמר געשה הכל האלם

 אדסלצס מעצמות אפר שהוא לומר בזה התוס• מנת שאין
 מעצמות או הנשרף מאדם אפר למיחר להו הוה כן כוצתס

 אפר פי' הנשרף מדבר אפר אותרו אמנם הנשרפים ארס
 הבונה אין מעצמות ומ״ש אפר שהואנשרףונעשה דכי מכל

יא"כמאי כחו״לס המ״ס ותהיה מעצמות שהוא כמובן לומר

 שהואהיותדי דוקא מעצמות שיורה צריך ולמה היה כשר גם
 ע״כ כי כאמור אפר נעשה ובשר הבשר לגבי שבאדם מיעוט

 החושי בכונס מ*ש מר־ןע״ד יכרי ולפרש לרחוק בידי היה
 במתני•' והתי־ע בדיל נמחק אלא סובל אינו הלשון אך

 נראה •עיש ומניעא תוספת שום בלתי ס׳1הת דברי הביא
 שאס מרן על טונא תתיהא,לי מו יע״ש כלשרישית שהכין
שכתנג הדין בפסקי ל יה ז״ל א’*5 .ש כה היא ושי הה כונת

גס יע״ש דבר כתבו ולא זה חדש יין להביא מל בפסק, התוש'
 * ארס משריכת הבא אפר התוס משם כתב א מג הרב

 הי״ל מרן במ"ש התוכל דכי* תפס אס אף המחילה ואחל
 קשה ותו יע״ש סתם אדם .משייפת ולא עצמות אפר לומר
 איכאבעיירל לומר הי״ל ביצייהו מאי כשאמרו כסייס דא״כ
 עקידת לזכור ולמיד מהני כעפר־ שאינו דלמ״ד צירה אפר

 כוי עצמות אלא לא-מהצי יצחק
 שירצה מיבריו שנראה ה״יו יותף ברכי להרב וראיתי

 אן יע״ש בקיצור שהלשון א׳א כן להקשות
 אלא עצמות להביא וסי הי׳ כיוונו לא שמעונם לאמת ד לפק

ורייש מנשה p ר*י גרשינן ובירושלמי כוי כדפרישית

-J-׳*׳5/ **'"׳■ן .יי"•—
 אפרויהיככעחארמזלמ״שבאתראאחר״וגי דוקא פי׳ אפר

 כזכינו’וא כל המזבח ע״ג לכור כאלו' יצחק של אפרו רואים

 ע'ג צכוך שהוא יצחק של לאפרו הוא האפר שרמז להבין
' ’ יע"ש־ המזבח

 פן־ן דב»* ,על פי' איזה המפרש הרב זה אילן נאה ומה
שס שכתב ה כלא בש' נויציצייא נדפס אשר בש״ע

הנשרף דקר ש> אפך ‘כי מ״ל מקלה אפל פי׳ על בגיליון

דבריו' הצעיר אני

רה הלכות
O'D? מ־ >ע אקו יך0 המפ״ה prf 

נתקימד! שהחזיק מי ' י ■י ; ׳
 קא( בפיה זיל אבא מרן איש עיין באחר להעבירו ורוצים

הייגיע״ש ופיה ט״ז דין פ״א עילונין ל

 יוה־ב הלבות
תרת סימן
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פה 5תרפ סייתרי "־ מ’׳כספר.
 שיבקשמן■ המכפרלוואינוצמחל׳ל¥פלי אנו עיות,u יז

יריד איני ממון שהוא דבמויק השמע ע'כ לו רנ^רמחול
לדין י׳וכל דין ארתב'ס כתב אליו כה׳ ואלו »רוחנמ מחילה •
. Mנין. חילק זיל והרב שימשכו; ממוןשצקך שהוא ,ל

מהעביר' ויחל הואיל •דבגזלן נהיה שלא למזיק שנהנה □לו
 אכל הכירו את שיראה צריך כרחו בעל שלקח לנמל וצער
כיא הנגזל כמו הנחק ולא-צצסהר רסני• של ממון מזיק

* יעש כו*. מיל לו. יתכפר חובל יהי בתב ולכך דיי לו ששלם ;
זה מדין עליו שקשה ממה -.לרבינו זיכה יפה ןלפק״י

 נפ״א הראכ"סג-ז״ל אמ״ש לדקדק יש פליין אמצה ,. -
רו כ פח וכן-החוכל ו!','ל כתב קיזב-וידוי, לעצי{ א* דיו ,

מתכפ' אינו. לן חייב שהוא אה נו ששלס .ממונו'אעי־פוהמזיק
 חפאת מכלשנאמר- לטולס כזה מלעשות וישוב שיתולה עד

 שקשי־כ •לביוץ שם כיזב ואיך בעי קרי-להרף כו׳ האלס
 כאמור-כהי כוי משזכה וחזרת הצריד״וידר לו.וצא נתכפר
 שהקשה קדש מקראי׳ כתל וראיתילהדב . . תשובה

כממון צלילה וליתני דליפלוג ז״ל משנה לוזס בעל להרב
 מחילה כעי וכנחל מחילה כפי לא לצמזיק למזיק ןןל4 בין _
< ־ : • ייע״ש■ . - . _____’ "

 אזיק יומה ,דאינו יקזיה כותב היה הרמג״ם אם ןלפק"י
דקו' ודאי מדוכה כהלכות גופו למזיק ממון

 חוכל כהלכות קאי דהרמב"כי,ז״ל כיון אמנם חזקה בא '
 הלכות קדמו שבכר ונלכה גזל לין בז שייך דלא ומזיק
 כין חיי ביה לכמזיקדקאי זולתי כהל לחלק לו למה נזילה
 דכמזיק ז״ל לתייהלח״ח קרן• ,תי ככיכא ע״י והרב לגוף. ממון

 אתשלומשא״כ ינבה כ"ד שע״פ כדעתו אינומצעעייעןחושב
לדבריו ונס תמנו-כוי שנאכל .חושב שעה דמאותה, גחל

יע״ש כו׳ לכתוב הי׳יל דוידזי דההיא קשה
שתירץ רוצח כהלכות מארי אכא הגדול להרב . !ראיתי •

 קלא כמזיק ז״ל הרמכ״ם מייר* חוכל לבהלכות .
 כיון ליומון לממון נוף בין חילוק, ואפייה-י? ..•גמתגןיך

 מן שיבקש עד •;מתכפר אינן □נוף ו לו נתכפר חייב ■לשפרע
 חתכוין כמזיל מיירי נזילה )כהלכות . • כפרה מחבל
 " תשובה להלכות מ"שבפ״א ציחאליה לכפיתה להזיק.

 רכינ-ו בדברי רמז מוס היה אס; הדברים גאים. !;’,.ולקק
 בגופן חכירו מזיק לומה אינו ישתהא •ועינו, מלקתכ אך.

שלא בין במתכוין בין אופן בבל מורה. במסוצו למזיק
במתכוין •■•.-•.

 לף.צ״ב החובל פרק יפהמהש״ם הלקיוק אחר אמנם.
לה מייתי דשם והוא די«אתת,אתן נראה

 שיבקש עד לו נמחל אינו לו• שנתן־ אע״פ דתצן מאברהם
 כל האיש אשת השב ועמה *. שנאמר מחילה מתנו.

 אי ח לצערו .נתכוון אלא אשתו שהיתה ידע לא ואביעלך
 רש״י עמ"ש להשיב יש זה לכ» מיירי"אשר מתכוון דבלא

 סתמא אלא קאמר ר״ע לאו לו מתן שהוא אע״פ ן״ל
 .הא לומר קשיא קא מאי ועוד הא לדקדקמנ״ל .עיש היא

 כאחד חייתי דלעיל, דנמתניתין יומתק האמור לפי. אמנם
 •לה המתין !כו ר״ע וחייכו □שוק האשה ראש ,שפרע

 אומרים היינו לפ״ז כזי פטור; רשאי שאינו אע״פ א״ל כוי
 כוי מחילה צריך כו׳ לן שנתן אע״ע ר״ע קאמר דעלה

 דחשוס משמע דמדר״ע הקושי ,מן ויש סאכימלך זמייתי
 •מהראיה זאלז מחילה כעי מזיל האשה ראש שהרע
 דהרא׳ההיא לומר שיש ןאע״פ שוגג אפילו מורה .רעייתי

 חזידמ״מכךהי״ל כ״ש מחיי חייב התסשוגג .מב״שומה
הכי הס.משום לשקם .מורה כוי אע"פאנז $מר,.ואומרו

יע״ש בוי לרי קאחר קאמרישתמא

,אמנם אחר כאופן למר יש הרמכיים לפק״י'להליזכפר 
( ח״ל בתב מזק !בהלכות יראה להרואה הוא  

הקריב ואפי' דברים היי לו שנתן פ״אע בהכירו אובל אבל  
ממנו שיבקש עד עוצו לווואנמחל מתכפר ואינ נכיות אלי •  

להכונה ובודאי תרתי רכינו דנקש נמציא כו׳ ויחחוללו  
כפרה קינוח היינו דכפריה למחילה כפרה כין חילוק דיש  

מעשה על ותכפר פיה .תיא העגל במעשה כמ"שרזייל  
לדור נשאר הפוז רושם אמנם כפרה קינוח׳ דהיינו העגל  
שהמזיק מזיק לומה אינו כתב הדין כתחילת מש׳יה• ודור  

לו מחול ואנו ללחו כפרה לו נתכפר ששלם כיון ממון  
ה ששלם אפילו גוף כמזיק אמנם נשאר' ורושם לגמרי , 
רכינו דקדק תאבה בל אמנם לו אץ כפרה אפילו דברים  
לכדי ר״ל ארצהו אד לנקרי דהיינו לגמרי נמחל אנו וכתב  

היה לא באלו בלל לו יחשב ולא לגמו* מחילי לו שיהיה  
די כתב לא הללא עדיין קשה אמנם שיפיישהו צרא. ( 
י״ל לזה . יהומח עין והרב הלחיים שהקשה כמו הוידוי  

דין לאשמועיק נחית לא מזיק בהלכות ז״ל דהרמב״ס  
רצה לא לגוף תחון בין שיש החילוק אלא המשוכה -  

או המון במזיק כין לתתייהו ;לשייך לוידוי הך להשמיענו  
תשונה בהלכות במקומו דינו בארי הבי משוה גוף

- יע״ש ודוק

לולב מלבית
Sd מרובות עצביו הו בסי ותרט״ סיבן.  

מה בפייח הרמב״ס כתב • *
כשר ירוקות אס מעליו חרוכות ענכיו היו ה׳ לין לולב ..  
ואין כשר מאטן ואם פסול שחורות או אדומות ואש .  
. או וליקטן עכל. כמתקן .שהוא לפי אויסבי״ט ממעטץ  

בכ״מ שס ומרין כו׳ כשר ה״ז לאכילה אחד אחד שלקטן  
. . בלאשיגור אלא כשי מעטן לאס חילק שלא הך״מ על תתה  

ליה דהוה ני״ט כאשחור אכל .מעיקרו דחוי דהו"ל מעי"ט
חיפשוש לא אתי־גלש״ס הא וצרחה נראה  

התיר הרמב"סלא שגס אמרתי מרן קושיית ולפק״ד  
דבריו מדיוק וכח1מ .שכן בעיט כאשחור אלא  

מעטן ואם פאול כוי ענביו כמ"שהיו יתרון בהם שיש  
עבר מתקן ?הוא לפי כי".ט אותם מהעטין ואין כשר'  

יהרמכ"ם־»״ל לומר' אנו מוכרחים כשר, ה"ז כוי וליקטן  
איך תיירי בי"יט באשרור דאי בע"יט כלאשאור מיירי  
למעטן ד?רי למשמע כשר מעטן ואם דבריו כתחילת כתב  

וחזר כי"טכו' אותם ממעטין ואין כתב והדר לכתחילה  
שחורות ממס לפסוק הי״ל כו וליקטן עכר וכתב שנית  

. כס״ש צשר מעטן ואס "ט כי אותם תמיעטץ ואין פסיל  
ואם דבריו בתחילת מלבתב מוכרח ודאי אלא ז״ל הטול .  

כשר ויאי דאז כע"יט מעטן אם דר״ל וראי כשר מעטן  
ולקטן עכר ואס כי״ט אותס ממעטץ אץ1 כתב ועלה  

,. יעלה "ט מעי כאשחור. אלא מיירי לא ז״ל הר״מ כ א" כשד  
סאשחור אמנם כשר בי״ט ולקטן דעבר' להתיר הוא  

יע״ש איפשיטא לא  " op משום ביאר לא ני"ט  
דנראה דאע״ג. משום שיטעמו בכ"מיתירץ זיע. ומרן  

כדא.מ",ר הוא דחוי לאו לתקן שבידו כל .ונדחה  
הוא לתקן .בילו נמי הפסוציףוהכא כל בפרקי אשי ?1*  

חשוב לאכילה ללקטן דישאי אחריתי ליההושענא כדאית •  
.' ו,תיפשונ לא ונדחה■ נראה ..דאמר ובש״ס לתקן'כוי בידו  
. בכי לר״א ;לב-אשי דיהיב • טעמא '.אדעתיה אאיק לא  

ויש כוי1 ונראה חמל ונדחה לנראה אע״ג טעס ללאותו
לתגמה א
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 דההרמה וי״ל מקדימין זריזין דהא ע״ז דעמדו היכי תוד״ה
 והוא זריזות קדימת בזה שייך לא המזבח מקדושת סילוק דהוא

 מן להסתלק שלא עדיף לי׳ דמאחרינן דכמה יומא אפוקי כעניין
 יומא וע׳ ודחק המזבח מן להפרידו למהר אין נמי והתם הקדושה

 זרחין מקיים דכשאין מבטלין ד״ה א׳ ג׳ מגילה תום׳ וע״ע א׳ כ״ד
ה׳ ב״ב בתום׳ חידוש וע״ע עש״ה המצוה ביטול זה נקרא מקדימין

 לזריזות זריזות עניין ג״כ דשייך ליטרדן דלא היכי כי ד״ה ב׳
 הזמן שבבוא באופן הזמן קודם עוד הדבר לעשות היינו במצוות

 טש״ה מקדימין זריזין כדין בהתחלה מיד מקוימת המצוה תהי׳
 ברש״י הוא דכן נזכרתי איחור משמע דביום ו־כ׳ הנ״ל ורדב״ז

 ולא היוס עצום באור משמע דביוס דכ׳ ביום ד״ה א׳ ל״ד יומא
טש״ה: בבקרו

 צ״ט סי׳ ח״ב תה״ד ע׳ נ״ב בבוקר, אברהם וישכם שנא׳ שם
חליצה דמצות בהך ו־כ׳ ה׳ חדר ב׳ בית רד״ך שחת וע׳

 פוגע ונמצא מצוה לשם יכוין לא שמא מחשש יבוס למצות קודמת
 שאמרו וע״ד פושע נקרא חייבם רק לחליצה מקדים לא דאי• בערוה

 פושע נקרא בזמנה התפלה מקדים שאין דמי א׳ כ״ח בברכות
 סבר כו׳ זכורך כל שנא׳ חצאין נראין ואין תניא א׳ ז׳ ובחגיגה

 ולמהר ה׳ האידנא ליסקו לא בני י׳ לי׳ דאית מאן למימר יוסף ר׳
 מינייהו והי פושעים להו משוית מינייהו הי פשיטא אביי א״ל ה׳

 שלא נפקא מסברא קרא ל״ל אביי ומדפריך כו׳ זריזים להו משוית
 שאין למי גדול איסור כך כל שיש נראה א״כ פושעים יוקראו
 להקדים חייב שא״ת בתורה נכתב כאילו זמנן בתחלת המצות מקיים

 דה״ה וב׳ תורה איסור טובר אתה הקדמת לא ואס פלונית מצוה
 שמי בערוה פגע דילמא שהטעם חליצה בקדימת כ״ש או נמי

 ומדפריך .מ״ש הבנתי ולא עכ״ל פושע יקרא מקדימה שאיט
 בתורה נכתב כאילו כו׳ איסור כך כל שיש נ׳ א״כ כו׳ אביי
 דוישכס מקרא כאן וכנלמד מה״ת אסור פשיטאי-דהאיחור והרי

 מינייהו הי וכדאמר איכוון להא נמי ואביי מקדימין דזריזין אברהם
 האיחור הפוכו זריזות שהקדימה דכמו זריזין והי פושטים להו משוית
 ייבום דמצות דהיכא ואע״ג שכ׳ ברד״ך עוד וט״ש וכמובן פשיטה
 הקודמות המלות בשאר וכן פושע יקרא שהחולץ אמרי׳ לא קודמת

 ברשותו תלתה שהתורה התם שאני וכיוצא לפדי׳ יסידה כגון
 לחלוץ דהנשבט רדב״ז שו״ת בשם i> ר׳ נזיר בגליון וממ״ש פכ״ל

 גאונים שו״ת ,וט ט״ש המצוה את לבטל נשבע חשוב לא כו׳
 כיוץ הטעם ג״כ ונתן הרא״ש שחת בשם כן דכ׳ מ׳ סי׳ בתראי

 למחול שלא דהנשבס טוד כזה שסן בדסתו_וכ׳ תלתה דהתורס
 ואף בדטתו דתלוי כיון כו׳ לבטל נשבע הוי לא ג״כ שביישו לחבירו

 כגון הרצון מל שהוא דמצוה הכוונה ור מש״ה למחול שמצוה ;
i וירצה שיתפייס ציותה והתורה ורצוניי חחשביי דבר דהוא. מחילה 

 לייבם מלווה אין בייבום חפץ אינו דאס דאמרה בייבום וכן למחיל
 שיחפוץ ממנו מבקשת שהתורה ורק וגו׳ יחפוץ לא ואס וכמ״ש
 ה״ל ט״כ לחליצה[ יבוס מצות קדיחת מניין ]וזהו בייבום וירצה
 וט׳ טעם צריך ומדיין חלה שטסה כזה וסל הרצון סל מצוה

 חסידות מדת רק דהוא מדבריו דחשמס א׳ פ״ז יומא מאילי
 וא״כ מ״ש שסובר הוא חסידות אמדת מוחל שאיט ומי למחול

 מדת לבטל דהצשבס המצוה את לבטל נשבע הוי לא בפשיטות
 דבביטולק הרד״ך נשם מ״ש והנה ’ חלה ועטפה וודאי חסידות

 א׳ מ׳ יבמות רמב״ן בחידושי טוד יל״ט פושט נקרא הקדיחה י
 ממכבת פסחים אכילת דאין דכיון שכ׳ מ״ש הכא דאמרי׳ הא ד״ה
 וא״כ -ט״ס פושט מיקרי לא גסה אכילה הפסח pf> האוכל לכן

 מפכבת הקדימה דאין כיון פושט מיחשיב לא קדימה דבביסיל מוכח
 שם דרמב״ן דקרא פושט ל׳ בין בזה חילוק יש ואולי הקיום כגוף

חכמים: שבדברי פושס לל׳

 שס וע״ע א׳ ל״ה ],חול זה כל׳• נ״ב שופר? משופרי קאכילנא !
שופרי: משופרי שקל ב׳ ונ״א ב׳ ל׳

j קרעי׳ נפשי׳ דנח אשנחי׳ אתא דיני׳ מאי בדיק זיל א״ל 
 .ככתובות כזה כו/ינ״ב לאחורי׳ לקרעי׳ ואהדרי׳ ללבושי׳

:ע״ש שינוי בחעע א׳ ק״ד
 ולחמורים, לסוסים ובשר לא א״ל יפות נעשו שעורים א״ל 1

 מאכל דשעוריס ופרה ד״ה רש״י ב׳ י״ע ב״ק כזה נ״ב
 רבה בי א׳ כ״ח מ״ק וט״ט ע״ש ב׳ ס״ד מכתובות ולע״ק
 וע׳ חעין ד״ה ב׳ ע״ב מנחות תום׳ וע׳■ כו׳ לאינשי דשערי

ד״ה א׳ ע״ז כתובות רש״י וע׳ א׳ כ״ט שם ועוד ב׳ י״ד
 שעל ריעב״א וע״ע שע״ה סי׳ הריב״ש שו״ת וע׳ שערי :ו

c עד הקליר דעד אהך ו־כ׳ הרי״ף( )מדפי ע״א דכ״ח נדרים 
 דשעורים דכיון שעורים קליר לא אבל חמין קציר לקצור העם ל

 דאינשי דרובא ובאתרא קציר אותו על דעתו אין בהמה
 דגם קצת ויל״ע עכ״ל שעורים לקציר דמנינן אפשר שעורים
 בכלל שעורים קציר דגם נמי נימא שעורים אוכלים מיעוט

 כו׳ מסתפקין חד מן דרובא צריכא לא א׳ נ״ג נדרים ע׳
 קס״ח סי׳ יאיר חות שו״ת וע׳ א׳ נ״ו גיעין עוד וע׳

 זרע בשיעור הקדש קרקע פדיון תורה תלתה למה טעם
 מאכל זרע בשיעור תלתהו ולא בהמה מאכל דהוא שעורים

 ס״ט שס ורש״י כדי ד״ה ב׳ ס״ז מנחות תום׳ סיג ע״ש
 מניח חמר כו׳ החמור את השוכר א׳ ס״ה ובע״ז בקר ׳ה

כר: ותק שעורים מלי׳
 פרה סנהדרין ירושלמי ע׳ נ״ב יפות, נטשו מדשיס נמי אי
 מאכל דהן מפאת טדיפי מרשים אי בזה ספק ה׳ הלכה. ב׳
 מהן בא וטומר בחלה דחייבין מפאת טדיפי שפורים או

טש״ה:
 נ״ב הדיבור, סוף טד כו׳ הי׳ שלא י״ל כתבו מאליה תוד״ה

 ושחת פ״ד סי׳ שאל חיים ושחת הכ״ז סי׳ ימב״ץ שאילת מ׳
 טוב בלקח דבריו מל ומ״ש כאן צל״ח וט׳ קכ״ד סי׳ חאו״ח

 חגיגה בתום׳ טוד ויל״ט טש״ה הי״א המקום ד״ה ג׳ אות ׳
fומאי כו׳ לרגל טולין איך צ״ט אבל דכי שרצוטה ד״ה ׳ 

 חיוב דאין דטתס וט״כ וז׳ ג׳ הזאת להם והי׳ שפיר דפלו
 ודחק זמן מצרכח טצחה שההליכה מה מכפי יותר ימים ז׳ ס.

 לפלות לו הי׳ דמכ״פ ק׳ גו׳ הוא ח״ל נציבין א״נ התום׳
 שנטקרו ישראל גליות ומפני א" י״א סנהדרין ט׳ פסח לטשות

 דהוא וחשמט פסחיהס לטשות שנסקרו ברש״י ע״ש• זן
 מדאין אדרבה לכאורה ואולם סליו השנה מדינא^־מסברין

 שיסקרו חיוב דאק משמס ממקומן טהרו שלא סל^מותס יו
 בחנם יהי׳ שלא שלהם הדרך לטורח חיישי׳ שסקרו :אותם

 ירושלמי ס׳ לראיי׳ מת״ל למלות חיוב דאין ראיי׳ ין
 :כו׳ חמת מלבוא הילכו לראיי׳ בסופו ה״ב פ״א ;וריות

 ח״ב רדב״ז שו״ת ס׳ נ״ב כר, ימול השמיני וביום דכתי׳ ^׳
 ואטפ״כ איחור משחט ימול השמיני דוביוס דג׳ תרי״ד סי׳

 ב׳ כ״ח יומא מאירי וס׳ ביאור וצריך ס״ש גו׳ מקדיחין
 בה להקדים לזריזים ראוי ומ״מ כר למילה כשד היום ל

 ולאחוז הבן סל שמלתו מצד בה כמתרשל יראה שלא ת'
 בבוקר אברהם וישנם בה בכיוצא סליהם שנאמר האטת

 רק וסנייט גמור חיוב אינט סקדימיז דזריזין מדבריו משחס
 דאין משוס טפחו ואילי אבות בדרכי לאחוז לאדם שראוי

 לפשות שצריך חיוב בתורת נאמר לא וגם פורה ממן ®קודם
 שראוי רק פנייט וס״כ ק סשה שאברהם סיפר הכתוב ן

 מדבריו יוצא וגס אברהןז שפשה כסו ולסשדס אנות בדרכי
כמתרשל יראה שלא יס סרפיי סיוג $זד יש

»ס



בעתופח—פו דף שמיני פרק יומא מסכתדבר
 וכו׳ כשגגות לו נעשה שזדונות חשובה גדולה א)"׳ל ריז(.,שם

: הש״ס מסיק כאשר מיראה ה״נו
 ושנותיו ימיו שמארכת תשיבה גדולה ר״י אמר שם רוח(

יום כל אשר נודע כי ה״נו וכו׳ ארש של
 ?צדיקים נאמר ולכך היום אותו נפגם עבירה עושה שארם ויום
 אבל מועטין ימים רק לו שאין החיטא משא״ב ימים ושבע זקן

יחי׳ חי׳ נאמר ולכך ראשונים ימים אף נתקנו תשובה בעושה
כפל

 ולא דעעה מהך ג״כ להקשות יכולים והי׳ וכו׳ חובה עלי' שוי׳ זו
 ערבית תפילה כמ׳ד אתי באמת י״ל שם אך וכו׳ ערבית התפלל

 לומר רצו זה ומכת המייגי' דשרי מהא הקשו רק ח״י עי׳ חובה
 הקשו א״כ חוב שוי׳ לילות בשאר והתפלל הואיל הבה״ג דכוונה

 לא אמאי ח״ל הקשה ישם . הויה״כ ועי׳ . כאן הש־ס פריך מה
 לי׳ מערחינן לא אמאי גופי המ״ני׳ דשרא מהך תום׳ הקשו
 כיון וא״כ לי׳ נן מערתי חובה ח״ע ראם שם מבואר דהרי

דחום' )צ״ל לי׳ מטרחינן לא אעאי חובה הוי חובה דשוי׳
מ״נו סכרי
 קשה כ’א אך }וק״ל חוב דשוי׳ לומר עלי׳ קיבל בנדר דאעו
 כיון ג״כ סיבר הבה״ג י״ל הרי דהכא מסוגי׳ חום׳ הקשו מה ג״כ

יו״ע קצת יוה*כ שמוצא' משום להתיר לנו הי׳ גמיר חוב דאינו

עלי׳וק״ל

 חשובה שעשה יחיד בשביל אומר ר״מ הי׳ תניא שם
 תויה״כ עי' . הכי דינא וכי דקשה מה וכו׳

 גס מיחו ולא עבירה עושה אוחו שראו אחרים דהיינו שפי׳
 סוד עפ*י פירשנו ובמ״א ע״ש בתשובתו זו חטא נמחל להם

:״שע שלפניו מה כל נתקנו תשיבה עישה האחרון דאס הגלגול
י־בתרה^ד׳

 קצת נראה והכי מטרח־נן לא ולכך גמיר חוב הוי לאריט(
■יי-\

וכו׳ פשע נשוי אשרי כתיב רמי שסרב
 מדבריהם והנרהה תשובהAמהובלח׳נו

 הליני ור׳ע ריב׳ב לקמן דהנאי דפלוגתא הםיגיא ומרהיטת
 צ’א סבר ור׳ע לפרע צריך ריב״ב כבר קונו ובין בינו בעתידה

 אע״ג לזה טעם הכ״נו כ׳1 כריב״ב הרמב״ם פסק וכזה לפרט
בעבירות מדפליגי מוכח כאן מ״מ מחבירו כר׳ע הלכה דבעלמא
 וכו׳ ויתוודה יחזור אס שעברה בשנה שהתוודה
 לדחות יש כי הלח״מ כ׳ וזה .ש’ע להתוודות
]אן ע״ש לחבירו אדם שבין בעבירות

הזיא״כ

וק״ל לסעודה ושיהי׳מוכן
שנע היי דנעילה ואף

 וצריך
 איירי שם די״ל

 ארם דבין לדחות יש זה
 במתני׳ לעיל מ״ש ועי׳ הויה״כ עי׳ וידוי שייך דלא אפשר לחבירו

 דקראי לומיא משני רב הרי הכ״מ הביא ראי' עוד אך ע־ש[
 דלא להתיודות דצריך עכ״פ חזינן א״כ וכו' מפירסם בחטא כאן
 כאידך פסק דהרמב״ס ואף . מפורסם הוי עגל חעא דהרי ר״ע
 מוכח עכ״פ מ״מ וכו' לחבירו אדם שבין בעבירות כאן הי'

 סובר ריב״ב דודא' יראה וכוונתו . ע״ש כר׳יע הלכה דאין מרב
 דכן המקים יבין בינו להתזדות צריך מפורסם שאין חטא אף

 דרב כיון עכ״פ רק רבים בפני במתודה איירי ורב לשוני משמע
ב מכש״כ ברבים להתודות צריך מפורסם חעא סבר

וכו׳ צריך לא חו דצלי כיץ שם רכו(
: וק״ל דפוערות ג״כ צ״ל י״ח וערבית י

 נסה״ד שט מה וכו׳ מפני ד״ה תום׳ ע״א פח דף רכז(
: הבנתי לא וכו׳ שבת במוצאי ולהכי

 המנחה מן אבל ונו׳ והולך עוכל ד״ה ברש״י שם רכח(
דקשה ומת . וכו׳ לטבול א״ר ולמעלה

 וקצת . ונחש וכו׳ עובלין טבילות חייבי כל דקתני רישא א״כ
 וא״כ מאתמול שתי׳ קרי בבעל דא״רי י״ל דהכא נראה הי׳
 משים לטבול יכיל אם פליגי רק כלל בזמנה טבילה הוי לא

 דכברי לטבול יכולין ומש״ה בזמנן איירי ורישא וכו׳
 לקמן עי׳ אך ונו׳ לטבול זצריכין מצוה בזמנה טבילה

: כן סבר לא דרש״י דיראה
אימר ר״י הנירסא ואם וכו׳ דצלי הא קקיא שם

 לטבול דאסור דסבר ע״כ א״כ וכו' לטבול א׳י
ק וצ״ע וכו׳ בזב ברישא נס ר״י פליג לא אמא' קשיא א״כ

הפלה
רבנן

רכע(

...V
קוני1 ׳•'־

 ברישא גם פליג לא אמאי לכאורה נ״כ קשה וכי׳ צריך הין
 אמאי קשה לת״ק יגס לטבול. חייב ברישא כברי דרבנן כיין
התייה״כ ולפמ״ש .וצ״ע ואינך וזבה זב בהדי קרי בעל תני לא

ו>

 כריב״ב לגמרי פכק־נן ממילא כר׳ע לגמרי הלכה אין פ’עכ א״ל
נם ג״כ פסקינן ואגן קונו לבין בינו מתודה מפורסם באין דאף

עיין ;■ צריך בין החילוק עיקר רק לא או מפירסש בין חילוק ואין שינויא כאידך
א" יתירה לא למקום אדם ובין בפרהסיא יחודה לעולם לחבירו אדם

בת*םי' \יל( מפורסם שאינו אף קינו לבין וביני מפורסם חטא אף רבים בעני י

וזבה זג דתף
לס״ד

רצת, הארכנו יוה״כ להל' ובתי׳ וק״ל -בתורת-
 עי׳ וכו׳ לו מוחלין ראשונה פעם עטרה עבר שם דכא(

מלוז אפילו רביעית דפעם שפי' ברא״ש
 כאן שנאמר 3מ מפרש שהוא והיינו . תעשה כלא נידון עשה
 יועיל לא רביעית א״כ1 תשובה ע״י היינו וכו' ראשונה פעם

 שהקשה חו־ה״כ ועי׳ . ע״ש יכו׳ יסורין או מיתה רק השובה
 ג׳ ומפעם תשובה בלא אף מוחל וכו׳ ראשונה דילמא הא מנ״ל
 שפילפל מה חויה״כ ועי׳ ע״ש דר״י כפרה חלוקי מתחילין ואילך
 מאמרות ובעשרת . שם הרי״ף בדברי .( )י״ז דר׳ה מפ״ק

 : ע״ש קצת הארכנו לר״ה בחי׳ ושם בזה הרבה שפילפל
 בפ״ב רמב״ם עי׳ וכו׳ עליהן שהתודה עבירות שם רכב(

שם יהכ״ח נראב״י פסק תשיבה מהל' ׳
נחלק׳ וכבר . מ״ש ונקי קב ראב״י משנת

כמיתו שהלכה י״א וגס חכמים נגד אף כן
 משוס הטעם כ׳

 הוא אס הראשונים
דוקא

 קשה מ״ש טבילה בלא
 עדיין כעת אבל וכו׳ בזב לפלגי צלי בלא
 נזה נאריך ועוד . להתפלל אסור וכו׳ ׳ב אם

:הדברים פלגד פה אכתיב רק '■׳ש
ונו' קא ד״ה רש״י מדברי וכי׳ דצלי

להתפלליכוליןה ונדה
דא•

עיי

ד״ה
 חלפתא בן דר״י ברייתוחיראה

 לאו בזמנה טבילה סברי דלעיל ורבנן ע״ש. הם רבנן תרי י״ל מ״ח
 כמו ע״כ1 לטבול יכילין יזנה ׳ב אמא' קשה יא״ב יכי׳ מצוה

שלא דכיון דוכתי ושאר שרצים שמונה סו״פ בשבח תיס' שב׳
עד טובל קרי בעל דתני הא ע*כ וא״כ כר• לתענוג נהכוין

 ד״ה ברש״י לעיל שכ׳ כמו ודלא ירצה אם רק ה״נו וכו׳ המנחה
: איה״ש בזה נזכיר יעוד וכו׳ טובל

 אינו אומר ר״י הנירסא לו שהי׳ שנראה כאן מהרש״א ירי׳
 שבח בתום' דמביאר התויה״כ עליו המה וכבר יכיל ׳

 בשבח תום׳ דברי בלא ועכ״ס .ע״ש וכי' צריך אין היא דהגירסא
 דתני דלעיל רישא קשה דאל״כ דרשאי מיכח מהכא נס הרי ח״ל
 לאי בזמנה טבילה ע״כ סברי דרבנן אף וכו׳ טיבליי וזבה הזב

 די״ל לעיל כ׳ כבר אך . טובל אין אמאי ב״ק דאל״כ מלוה
: וק׳ל מאתמיל קרי לו שאירע דאי־רי

 דלעיל הקו׳ רי״ל לעיל כ׳ כבר וכו׳ קסברי בד״ה
 להו ניחא לא וחוס׳ מאתמול לו שקרה איירי

 ואמאי יכו׳ ונ״מ בתירוצים שכ׳ מה לי קשה זאת אבל בהט
: וק״ל וצ״ע מאתמול קרה אס הנ׳מ כ׳ לא

 דרבנן לרב מנ״ל א״כ דקשה מה וכו' ריב״י בגט׳ שם רלב(
 לעיל דילמא בלילה נעילת תפילת סבכי

 ור״י מציה בזמנה טבילה אם ור׳י רבנן יפליני בצלי נ״כ איירי
 וקצת . שבת ותום׳ כאן תו״י מי׳ הלפחא בן ר״י הוא לעיל
 נעילה סכרי רבנן ע'כ וא״כ בדצלי לאוקמי דוחק למסקנא י״ל

:תויה״ב ועי׳ וק״ל בלילה

ת: חף

רלא( דראב״י דחזינן דכיון נראה הי׳ ויותר הלכות
 הלכה ע׳כ א״כ כר״ה פסקינז •אגן הונא לכדר׳

: ע״ש החויה״ג וכ״כ כראב״י
 ע״ש במתני׳ פי׳ ואשיב אחטא ע״א פז דם רכג(
.וכי׳ רשמואל קמי׳ קאמינא הוי המדור• בר אמר ע״ב רכד(

 הרמב״ם ביאר לא אמאי שהקשה ר»ויה״כ עי׳
 בשאר אס וגס הש״ץ עם לומר ונס ויירו בשעת לעמוד שצריך

 : מ״ש שם נסתפק "ידו בשעה לעמוד צריך השנה ימות
דתחילה מבואר .זכו׳ פי׳ וכה״ג רב והאמר ד״ה בתום׳ רכה(

בק״ב
ק! שוקי

I
קרא

בלילה שהתפלל שכיון בה״ג דכוונח חוס׳ הברי

7/oY^.H (5׳^!רי
ועפה
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שה

 שבעולם, קרבנות מכל להשי״ת ויקר חשוב הוא לחבירו עצמו שהכניע זה כי האד□ יתבונן
 ירא איש לכל היה השתוקקות כמה מכונו על עומד המקדש בית היה אילו במחשבתו, יצייר

 וטירחות רבות הוצאות ומוציא ממרחק בא והיה עונותיו, על לכפר לה׳ קרבן להקריב אלקי□
 להקרבת דומה שהוא רצונו ושבירת לחבירו ההכנעה שענין האד□ יתבונן זאת, על יתירות

 גדולי□ כמה וראה בא ע"ב( ה סוטה, )במסי כמאחז״ל הקרבן, מהקרבת יותר הרבה גדול נפשו
 רוח נמוכי אבל עולה, מקריב אד□ קיי□ שביהמ״ק זמן כל שהרי , הקב״ה לפני רוח נמוכי
 הנמיכות כי הרי נשכרה רוח אלקי□ זבחי יט( נא )תהלים שנאמר הקרבנות, כל הקריב כאילו

הקרבנות. כל הקריב כאילו זה שהרי מזו וגדולה יחשב, קרבן עצמו זה והענוה
לג( )שם

 שלפעמים שונים, בתירוצי□ אליו יתנצל אל סליחתו לבקש חבירו אל יבוא שכאשר מאוד יזהר
 יהי׳ סליחתו לבקש כשיבוא והעיקר הענין, כל להרס ויוכל להכעיסו יותר עלול התירוץ
 חרטה לו יש כי אשמתו, על לו שימחול ממנו ויבקש בחטאו, ולהודות ולהכיר גדולה, בהכנעה

 וחבירך החטא, לפרט צריך החוטא ז״ל ברמב״ס שאיתא כמו שעשה, הגדולה העולה על גמורה
לו. ימחול ובודאי שלם ובלב באמת שמתחרט יכיר

לה( עמוד )שם

חמישי פרק
להתפייס החובה

 כשם פנים, משוא לפניו שאין הוא ברוך המקום ברוך טז(, יט )ויקרא בעמך רכיל תלך לא
 ומעביר הרחמים מדת לפניו מגלגל עולמי□ ולעולמי לעול□ מבורך הגדול שמו יהי שהקב״ה

 אינו וד״ת מושבת□ מקומות בכל ישראל על בלבבו ונקמה קנאה שומר ולא הדין מדת מלפניו
מישראל. ואחד אחד כל יעשה כן כמו מהם, מונע

יה( פ׳ רבה אליהו דבי )תנא

 לאותו שנעשו ניסי□ שני אבא ר׳ וראה וכו׳ בא שהיה אחד אד□ ראה וכו׳ יושב היה אבא ר׳
 ניסי□ שני אליך הקרה שהקב״ה מה כי מעשיך, מה לי אמור לו, אמר וכוי. שעה באותו אז אד□
 לי עשה לא ימי כל האדם, אותו א״ל בחינם. היו לא שנפל, הבליטה ומן נחש מן שהצילך אלו,
 על עליתי לא עמו, להתרצות יכלתי לא א□ ועוד, לו. ומחלתי עמו נתרציתי שלא רעה אד□

 רע אותו על היום כל שנאה לו נטרתי ולא אותי, שציערו אלו ולכל לו שמחלתי מטר□ מטתי
טובות. לה□ לעשות השתדלתי והלאה יו□ שמאותו עוד, אלא זה, לי די ולא לי. שעשה

הקודש( ללשון מתורגם ע״א ר״א מקץ פ׳ )זוהר

 צריך שליח, ידי על עלבונו על מוחל שאד□ שאף־על־פי מלמד יח( נ )בראשית אחיו ג□ וילכו
פנים. אליו להראות

ויחי( טוב, )לקח

מלמחול. אכזרי יהא שלא ממנו שמבקשי□ למי מכאן, ז(. כא )כמדבר הע□ בעד משה ויתפלל
חוקת( פ׳ )רש״י



שלום דובר שו

 את אוהב שלו□ ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל דאבות בפ״ק תנן
 להשמיענו בא מה ועוד מאהרן. למוד הוקלימא לשון מאי לשאול יש לתורה. ומקרבן הבריות

 לבני ללמד הוי לשון לפרש ויש ורדפהו. שלו□ בקש וגוי לי שמעו בני□ לכו הוא רב בי קרי זיל
 ולעול□ להפכו ארבל לא קשה וטבעי לי שחרף לפלוני למחול יכול איני ואומרים הטועים אדם

 הלל ובא כוי, ולחוץ השפה מן הוא חבירו ע□ משלי□ שפעמי□ ואע״פ עמו, אהבה לי יהיה לא
 חדשה הויה ולהעשה לטובה, מרעה לב□ להפך נתונה הרשות אלא אמת, זה שאין להשמיענו

 לבם הצדיקים אבל לב□ ביד מסורי□ ה□ שרשעים פל״ד( )ב״ר רז״ל שאמרו וזהו חדשה, ובריה
בידם. מסור

פ״ח( א חלק )חרדים

 תפלתו אין ביוהכ״פ שנאה מעביר שאינו וכל גדול עון הוא מוחל ואינו לחבירו למחול צריך א□
נשמעת.

אפרים( )מטה

>
 תקיף אחד דעשיר עובדא הוה כי זלה״ה עטר בן חיי□ כמה״ר וקדיש עיר המופלג מהרב שמעתי

 תיכף כי החכם והשיבו שלום, ויעשה לעשיר שימחול לת״ח אמר הנזכר והרב אחד, בת״ח זלזל
 מוחל יהיה לא וא□ ח״ו, דשכינתא גדופי מכבידין ישראל של דחטאי□ בזוה״ק דאמרו לו מחל
 צער.לשכינה אין בזה כי לו מחל תיכף ולכן לשכינה, כביכול צערו והיה לעשיר עון נחשב יהיה
ז״ל. להרב והנאהו עון, אותו מחמת ח״ו

לשכינה, צער יהיה שלא העון מעביר הרי בזה כי מדותיו על מעביר סגולת טעם שזהו ואפשר
 על לו מעבירין מדותיו, עפ״י רוח נחת לשכינה גור□ שהוא דכיון פשעיו, על מעבירין דרכו ועפ״י

 לשכינה גור□ שהוא דכיון פשעיו, על מעבירין דרכו ועפ״י לשכינה, צער יהיה שלא פשעיו כל
עונותיו. מסיבת לשכינה צער יהיה שלא פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו, עפ״י רוח נחת

מי( מערכת לפי )דבש

 אב״ד ליפמאן טוב יו□ רבי הגה״צ אשת כבוד את ההמון מנשי אחת שכנה מאד זלזלה פ״א
 ביד ועוז כח היה פולין ממשלת תחת אז כי ואחרי ע״ז, לענשה היה ראוי כי עד ז״ל קאפוליא

 תקנת שע״פ מחמת רק כראוי, בעונש ההיא האשה את לקנוס בדעת□ היה ע״כ הקהל, ראשי
 לבהמ״ד לילך בנפש□ עוז הרהיבו ולא הרב, הסכמת בלי כזאת לעשות יכולים היו לא המדינה

 נקם לנקום הולך לבו לא כי להם, יהיה לא שומע כי ידעו כי ולתעודה, לתורה גאונו משכן מעון
התורה לעסק נוגע שאינו ענין עבור התורה מלימוד יבטל לא וגם גדולים, כבוד בו נהג שלא במי

 הגאון יבא שכאשר בעצמה הרבנית פני לשחר הקהל ראש בדעת עלה ע״כ מצותיה, ולקיום ן
 העדה ראשי מחשבת ואת שכנתה לה עשתה אשר כבוד האי את לפניו תספר לביתו שבת בליל

 לילה חצות לערך לביתו הצדיק בא כאשר שבת בליל ויהי .ומפעל□ דבריה□ לכל יסכים ובודאי
 וכזה ימי□ איזה זה שכנתי לי דברה האלה כדברי□ הרבנית זוגתו לו ספרה בקודש, כדרכו

 כבודה יתן לא שבודאי וחשבה גאונו, הסכם על רק וממתינים לה לעשות העדה מנהיגי חושבי□
 להעלות לאד□ ואסור ימי□ איזה זה היה זה שהמעשה אחרי כה השיב הגה״צ אך לכלימה,

 מאן לכל מארי ליה שרי לומר אדם לכל צריך השינה קוד□ לילה ובכל מטתו על חבירו קללת
מטתך על לילך עתה לכה״פ לך אסור ע״כ עליה, בלבך שעדיין ניכר דיבורך ומתוך לי, דמצער
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 בעלה רצון הצדקת קיימה ותיכף הנה. עד לה מחלת לא אשר על מחילה ממנה שתבקש עד לישן
 אותה, להעיר הדלת על דפקה שנתם נמו וכבר בלילה שעות כמה אז שהיה מפני אך הצדיק,
 באה כי דבריה ושמעה הדלת נפתח כאשר וביותר אחזתה, רעדה הרבנית קול שמעה וכאשר
 ואמרה לבכות, והתחילה צוארה על נפלה הצדיק, אישה לה ציוה כן כי מחילה ממנה עוד לבקש

 העיר ותה□ העיר בכל הדבר נתודע כאשר ולמחר מכבודך, מחילה לבקש צריכה אנכי אדרבא
וענוותנותו. צדקתו הארץ עמי כל וראו

המחבר( תולדות בהקדמה קדושה )תוספת

 לך אמחול שאת נגדך, שחטאו אף לאחרי□ תיטיב אם רק ז( ד )בראשית שאת תיטיב א□ הלא
פשע. על שעובר למי עוון נושא הקב״ה שהרי עוונך,

בראשית( פ׳ שלמה )תפארת

 שיהא ידי ועל ע״כ. עלבונך, על מוחל והוי הצער את לקבל למוד הוי י״א( )מ״א, באדר״נ איתא
 שלא תמיד יצרו על להתגבר יצטרך דאל״ה לשונו, שמירת מידת עליו יקל עלבונו, על מוחל
 וידע ינצחנו, היצר ופעם היצר את ינצח ופעם פלוני לבין בינו שקרה מה אחרי□ ולספר לילך

 קרנו ירומם הקב״ה בודאי באמת, אתהדיןעלעצמו וכשיקבל אותו. המחרפים ה□ שעוונותיו
 אותו ועפר דוד את גרא בן שמעי שקילל בשעה שמצינו כפי ובעוה״ב, בעוה״ז זה עבור למעלה
 )שמואל־ב׳ באמרו הדין את ע״ע וקבל לה□ הניח ולא לכבודו לקנאות דוד עבדי ורצו בעפר,
 וכה״ג המרכבה. לרגלי הרביעי להיות דוד זכה שעה שבאותה וארז״ל לקלל, לו אמר ד׳ :י׳( ט״ז,
 כצאת ויאיר השי״ת מאוהבי לעתיד יחשב בשלמות, זו למידה יזכה א□ ואדם, אד□ כל אצל

 דקחשיב המפרשים ופירשו כוי, עולבין ואינם הנעלבין פ״ח( )שבת רז״ל כמ״ש בגבורתו השמש
 ב. לו; שיענה להיות יכול אבל מחרפו כשחברו חברו את מעליב שאינו א. מדריגות; ג׳ כאן

 כי משיבו אינו שהוא אלא כך, על לו מר לבו זאת בכל אבל לחברו, יענה שלא עצמו את שמעמיד
 הוא למבזהו עונה שאינו מה כי ביסורים, ושמחין מאהבה עושין ג. ;יותר עוד יבזהו חברו אולי
 הכבוד לכל זוכה הוא ג׳ לדרגא וכשמגיע בשמחה, אלו יסורין מקבל והוא לדי האהבה מצד
 כל על משגיח שהוא בד׳ הטהורה ומאמונתה הנפש קדושת מצד לאד□ באה זו מידה כי הזה,

לטובתו. הכל ועושה דרכיו
 אחת, עבירה אף זה עבור לו ימחלו לא עלבונו, על מוחל שהוא זה שבעבור האד□ ידע א□ והנך!
 אחת, עבירה עבור בשלמות לו מוחלים א□ וכ׳יש לו, הוא כדאי ג״כ בודאי בענשו, יקלו אולם

 לו, שיש עוונותיו כל על לו מוחלין עלבונו על מוחל שהוא שבעבור לנו, שידוע בזה ועאכ״ו
 כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל כשאחז״ל "פשע", בשם הנקראים אות□ על אפילו
 פשע. על שעובר למי עוון נושא למי פשע, על ועובר עוון נושא :י״ח( זי, )מיכה שנאמר פשעיו,

 אפילו כלל יקפיד שלא הוא ג□ יזהר פשעיו, על אפילו לו ימחול שהקב״ה רוצה הוא א□ אבל
 לאד□ עוזרת זו ומדה פשע. נקרא שזה ובמעל, במרד נגדו חברו שעשה בודאי יודע הוא אם

 דרב במעשה )י״ז( בר״ה כדאיתא שימות, עליו נגזר כבר א□ אף ימים, לו להוסיף ג□ לפעמי□
 בהדי׳. תקומו לו במילי׳ מוקי□ ולא הואיל הקב״ה להו אמר כו׳ דחלש יהושע דרב ברי׳ הונא

ובבא. בזה לו טוב והיה זו קדושה במדה תמיד להתדבק האד□ צריך כן על
פ״ח( ש״ב )שמה״ל

סלח וצועק לביהמ״ד, נכנס והוא מנעורו, לבוראו הכעיס שיעור אין פעמי□ כמה בלבו יתבונן



שלום דובר שח

 ומפציר פניו כשמחלה לחבירו, למחול ירצה ולא כאבן קשה לבו ואם חטאנו, כי אבינו לנו
 לאין פגמי□ מיני בכל ונורא, גדול למלך שהכעיס אשה ילוד הוא יעיז איך סליחתו, ומבקש
למחול. רוצה ואינו כבודו, על חס שהוא במקו□ לו שימחול לבקש וערך, שיעור

לה( עמוד השלום שער הנפש התבוננות )קונטרס

 הבעש״ט במאמר ויתבונן העלבונות, על ובשמחה של□ בלב ימחול לפייסו, בא וכשחברך
 שאד□ מה עושה הקב״ה אף עושה, שהאדם מה עושה הצל מה צלך, הי הפי על זי״ע הקדוש
 לו, ומריעים אותו להמביישי□ ולמחול וסבלנות טובות במדות מתנהג האד□ אם ולכן עושה,

 ואוהב רצונו נגד שעשה מה על לו שמוחל עמו מתנל!ג השי״ת כן אותם, ואוהב להם מטיב ועוד
 כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר עייא( כג )יומא חז״ל שאמרו כמו עמו, ומטיב אותו

פשעיו.
לו( עמוד )שם

 פגע הוא ואומרים למחול רוצים אינם בהם, פוגע כשאחד אדם, בני שטועים הטעות גודל כמה
 על העון ישאר שא□ ידע הוא דעת בר א□ אבל ענשו, את ויקבל העבירה לכה״פ לו שיהי׳ בי

 המצות בכל והרי לשכינה צער יהיה לא לו ימחול אם ואילו לשכינה, צער בזה יש הרי חברו
 את ממנו ויוריד לחברו שימחול שבזה יתבונן וכאן ית״ש, להבורא רוח נחת לעשות אומר אד□
 גדול רוח נחת לעשות לחברו, ימחול ע״כ הקדושה לשכינה יגרום גדול רוח נחת איזה עונו,

כמוך. לרעך ואהבת מ״ע ויקיים ית״ש להבורא
נט( )שם

 שלום כשיש להשי״ת גדול נח״ר יש והרי להשי״ת, נח״ר לעשות רצונו שבוודאי האד□ יתבונן
 לפייסו בא חבירו שא□ מיבעיא לא כנגדו, חטא חבירו א□ אפילו וביותר לחבירו, אד□ בין

 אצל הוא שילך חסידות ממידת הרי לפייסו בא לא חבירו א□ אפילו אלא תיכף, לו שימחול
 ימחול הפחות לכל אתו להתפייס הולך אינו ואם המחלוקת, להשקיט כדי אתו ויתפייס חבירו

השכינה. צער בזה ויקל של□ בלב תיכף לו
)שם(

 ובק״ש השינה לפני לילה כל הוא ואחד תשובה זמני ד׳ דיש בספה״ק שכתוב מה האד□ יתבונן
 שחטאתי ומה מסיימים מוחל הריני רבש״ע בנוסח וגם וכוי, ודויי□ כתובי□ האריז״ל של

 שאינו ואע״פ זה ביו□ שעשה עונותיו שימחול מהשייית לבקש א□ וא״כ וכוי, מחוק לפניך
 על שנאה בלבו יש אם ויחשוב יעמוד לו, ימחול חסדיו ברוב שהקב״ה מבקש הוא עכייז ראוי

 לבקש פניו ישא איך וא״כ לו, שימחול ראוי אינו הוא לדעתו כי לו למחול רוצה ואינו חבירו
 האד□ ואם מדה, כנגד מדה הוא האד□ עם השי״ת דהנהגת דידוע לו, ימחול שהוא מהשייית

 לו ומוחל כן אתו מתנהג הקב״ה ג□ אז שלם, בלב לו ומוחל שציערו חבירו על מקפיד אינו
 את וירכך היטב יתבונן לו, ימחול שהקב״ה יבקש איך לחבירו ימחול לא ח״ו אם אבל חטאיו,

ובבא. בזה לו וטוב לו, ימחול הקבייה ואז לחבירו, ימחול של□ ובלב הקשה, לבו
סב( )שם



> דעת
 שנפר מה כעל להקרב יכול כני נם משמו שאמר ולרפכ״י

 יטל אינו כני ולר״מ לר״י אן • וכנ״ל זה יכפר לא זה
 מדוע וא״כ הראשון כפר וככר שוה נשרת! הלא כי להקרב

 בש׳ם משיק אלאמדלא • מי כדברי הלכה מ״ש נאמר לא
 זירא נר׳ דש״ם לשתמא דס״ל מונח מי כדברי ■הלכה

 עד מנפרין שחינו' שלאחר פשה על כגם שם רש׳י ונפירש
 היכא כי להקרב יכול שני ולר״מ לר״י אץ וא״כ הזריקה•

• זה לכל זה כל זריקה בין שאירעה טומאה על דלנפי
:במחלוקתם לדינא נפקותא ליכא גאז

נרבא דלא לפסוק והעד סמך לרמב״ס כהי׳ י״ל ומעתה
 דלאחר אעשה שמנפרגס דס״ג דש״ם מסתמא

 משאה ואם שאמרו בנגה השי׳ צ״ל ע״כ כ“וא ■ וכנ״ל שחיטה
 ונפר נכר לא כאלו הכתוב עליו מעלה מצוה שירי לשמיכה

 כפר לומר שאין • שמיא קמי כפר ולא גברא נפר היינו
 עשה שהיא דשמינה אעשה נסר לא שחיטה דקודם אעשה

 אעשה נם שמכפר מוכח הלא ני ונרבא• שחיטה דלאחר
 שמה בחבורו הרמב״ם פירש ולכן וכנ״ל כחיטה ־®־-דלאחל
 שמיא קמי כפר ולא גברא נפר היינו וכפר כמי לא שאמרו

עליו מעלין ואעפ׳כ כפר סמך לא אם לפיכך שנתב וזהו
:ודו״ק כסר לא כאלו

 בדבריהם הרמז יהיה זה כי אמרתי מופר ובדרך
עשאה שאמרו במה ז״ל הקדמיס

 וכפר כפר לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה הירי לסמיכ'
 ז״ל אמרו הנה כי • שמיא קמי נפר ולא ;ברא נפר והיינו
 ומתודה וגו׳ סומך כיצד רבנן תנו ע״א(• ל״ו )קה ביומא

ט׳ עולה ועל אשם עק אשם ועל חטאת עון חטאת על
 פרק ההרבניח מעשה בהלכות הרמב״ם כתב וכן • ע״ש

 עין חטאת על ומתודה וגו׳ סומך וכיצד י״ד הלנה שלישי
 פשעתי עויהי חטאתי אומר מחודה כיצד וט׳ חטאת

וגו׳ כפרחי וזו לפניך בתשובה וחזרתי וכך כך ועשיתי
 לפרשא נש בר איצטריך דא ועל ז״ל אמרו ונזהר • ע״ש

 חמאוי דמפרש דמאן בגק דאיהו כמה וחד חד כל חוטי
 )ומאן בלחודוי קב״ה דמלכא בידא אלא דיני׳ אתמסר לא

 שפטני ואמר מלנא דוד בעי וע״ד לעב איהו לי׳ דדאן
 אמר מלנא שלמה וכן אתרא( ולא אנת מ״ג( )ההלים אלהי׳

 M ולא הוא ט׳( א׳ )מלכים וגו׳ עבדו משפט לעשות
 לא סמך שלא זה והנה ע״ש ט׳ מיניה בדלי! דינא בי וכל

 הרמז שזהו וי״ל • שמיכה בכעת שמתודים הוידוי התודה •
 לא אשר אחרי ני דייקא ממישמיא נפר לא שאמרו במה

:ויובן שמיא קמי כשר לא רעותיו בפריעת התודה
שאימריס הוידוי בנוהחת הרמז זהו שגס לומר ויש

 שלא מה • ונו׳ לפניך שחטאנו חטא על
 נאמרים חטא בעל ני והרמז וידויס בשאר* כן נאמר

 אשר אחרי אומרים אני כן ועל • בפרוערוע החטאים
משפטינו מלפניך ע״כ ■ לפניך חעאותיט פורטים אנחנו

:נזהר ז״ל וכמאמרם • יצא
דרכינוונחקילה נחפשה לבארהכתובים• אמרנו עפ״ן?7
אל אל כסיס אל לבבנו נשא • ה׳ עד ונשובה /

יח ןדושים
 )איכהג׳( שלחת• לא אתה ומריט פשענו נחנו ■ גשמים
 בתענית ז״ל אמרם נקדיש נטנס על תאאלה הכתובים וולבאר

 עבירה בידו שיש דם א אהבה בר אדא רב אמר ט״ז( )דף
 שהיפש לאדם דומה הוא למה בה חתר ואינו ומתודה

 לו עלתה לא שבעילם מימות בכל טובל שאפי׳ בידו כרן
 עלתה מיד שאה בארבעים שטבל כיון מידו זרקו טבילה

 ואומר נ״ח( )משלי ייוחס ועוזב ומודה שנאמר טבילה לי
 רש״י והנה ג׳( )איכה בשמים אל אל כפיס אל לבבנו נשא
 לשלם נה מוזר ואיט נזל עבירת בידו שיש אדם נתב ז״ל
 רב שכיון זה יצאלרש״י מאין ויל"ד • ע״כ כו׳ הנזילה את

 )ועי׳ • לחבירו אדם שבין עבירות על אהבה בר אדא
 :אחר( בענין שפי׳ תשובה מהל׳ בפ״ב ברמב״ם

מכסה הנ״ל בכתוב נאמר כן ני הנה לבאר ואמתו
 ואמרו ירוחש ועוזב ימודה יצליח לא פשעיו

 כתיב רמי רב יהודה רב אמר ע״ב( פ״ו )דף ביומא ז״ל
 מכסה וכתיב ל״ב( )תהלים חטאה כסוי פשע נשוי אשרי

 נחמן רב אמר עוביא בר זיערח רב נו׳ יצליח לא פשעיו
 אדם שבין בעבירית כאן לחבירו אדם שבין בעבירות כאן

 לחביר^ןלה׳לרבים אדם שבץ עכירות )פירש״י למקים
 מנסה שמזמר מה זה ולפי לו( שימחול ממט שיבקשו
 וא״ש לחבירו אדס שבין בעבירות הוא יצליח לא פשעיו

 שבין בעבירת הוא נס ירומם ועוזב ומודה בנאמר מה
 שיש אדם "מ״ש נכון בברור לרש״י יצא ומזה • לחבירו אדם
 היא וגו׳ ועוזב ומודה שנאמר וגו׳ ומתודה עבירה בידו

 שיש אדם רש״י כתב ולכן • לתבירו אדם בעבירות'שבין
 שאמרו וזהו וננ״ל הג;ל לשלם חוזר ואיט גזל עביר׳ בידו

 על מורה הכתיב זה שנס כפים אל לבבנו נשא ואומר
 איש וישובו הכתוב שם ועל לחבירו אדם שבין עבירות
 יזהו ג׳( )טנה בכפיהם אשר החמס ומן הרעה מדרכו
 הכפים עם רש״י וכמ״ם כפיס אל לבבנו נשא הכתוב שאמר

 :ע״כ מקלקולי שיחזור כלומר לשמים הלב לישא צריך
בד אדא רב השמיעני זה מה להבין לב נשית ועתה

 גזל עבירת בידו שיש שאדם לפירש״י אהבה
 על והביא בידו ושק• כטובל מזל מחזיר ומתידהאאיט

 דבר מלא מקרא הלא בכתובים המה הלא מקראות זה
 תטהרו ה׳ לפני חטאתיכס מכל ט״ז( )ויקרא הכתוב
 למקים א־ס שבין עבירות פ״ה( )דף ביומא ז״ל ודרשו
 :::פר ׳:’יוה אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יוה״כ

 ה׳ לפני חעאתינס מכל )ופירש״י חנירו את שירצה עד
 ציה מתירה ״כ6ו לזה( זה שבין חטאתיכס ולא תמהרו

 אין לחבירו אדם שבין עבירות על כי ידענו מכה לנו
 בעבירות נם השובה בלא )כי מכפרים תשובה ואין יוה״נ
 :חבירו את שירצה עד מכפר( יוה״כ אין למקום אדם שבין
 חיים הונחת המוסר כת גדול כמה וראו התפלאו אך

באמרותיו אהבה בך אדא רב לנו השמיע אשר
 בגיריאה שאלה י״ז( )דף בליה ז״ל אמרו הנה ני • אלו

ישא לא אשר בתורתכם נתיב גמליאל רק את הגיורת י
אליך פניו ה׳ ישא (ונתיב י׳ )דברים שחד יקת וצא פנים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)39 מס עמוד הכהן ויסקינד יקותיאל בן רפאל כ״ץ, קדושים דעת
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ולכן

 אמר p» יוסי ל לה נטפל ן׳( )נמדנו שלום לו וישם
 נפטרו שנושה לאדם דופה הדבר למה משל לן אמשול לה

 הניע המלך כחיי לו ונשבע המלך בפני זמן לו ותנע מנה
 עלבוני לו אמר המלן לפיים בא כלום לו נתן ולא זמן

 בעבירוס כאן נמי הכא אף פבירף את ופייס לך לך מחול
 • למקום אדם שנין בעבירות כאן לפבירו אדס שבין
 • עושה הוא רעות שתים לחבירו החוטא כי ימע והנה

 מה ני לומר אפשר היה כן ועל הרע ולאסיו סעא ה׳ אל
 ופייס לן לך מחול עלבוני המלך לו שאויר במשל שנאמר

 לו אומר המלך אס לפייס שבא מיד ני הבונה סטרן את
 מיד מסול השמים סלק ני והוא לך מחול עלבוני המלך

 ז״ל שדרשו במה לומר יש ובן • עוד יפייס פבירו את רק
 עבירום סטסרו ל לפני חטאסיבס מכל הבהוב על
 לפטרו אדם שבין עבירות מנסר יוה״ב למקום אדס שבין
 לבין שבינו מס על רק כי כן כמו הכמה מכפר יויט״ה אין

 בעבירות אשר השמים מלק על אך מנסר יול׳כ אין מטרו
 על כמו מכפר יוה״ב ג״ע לחבירו אדם טן!5 ההנה

 הוא נם ההוא השמים החלק כי למקים שב^דם טבירוע
W למקום אדם בין יקרא:

 בנפשנו נעשה אל ט אהבה בר אלא רב השמיענו
מתודים שאט מיד ני כן בלבב»ו לדמות שקר

 אדם שבין מהעבירות אף מחול השמים החלק לסניו־ב״ה
 עבירה בידו שיש אדס שאמד וזהו • זאת לא זאת לחברו
 לבעליו הנזל מחזיר ואינו ומתודה נזל שפירש׳י( )וכמו
 טובל' שאפי׳ בידו הרץ' שתופש לאדם דומה הוא למה

 כאילו והלאטא טבילה לו עלתה hi שבעולם מימות בכל
מחזירהנזלסלא ואינו שמתודה זה וכן • מעולם טבל לא

 השמים חלק על אף נחשבה ובמה ההיא הוידוי לו עלתה
 שתופש השרן כי בידו ושרץ לטובל שדמהו מדוקזיקמה ומה

 אף מטמאהו כי לבד לא חשרונו הוכפל טבילתו בעת בידו
 • טבילתו לו העל לבלתי חוצן היה מטמא היה לא אם גס
 הלא חבירו הלק על ומתודה בידו הנזילה שתופש זה וכן

 שבידו הנזילה חוללת השמים חלק על ואף בטומאתו, עידנו
 :לפניו פונו ונלתס וידויו לו העל לבלתי

 את ופייס לך לך מהול עלבוני שאמרו במה גם ולעין
 מחול עלבוני זה בתנאי כן כמו הנוגה • חברן

 תכופר וחטאתך סרעונך אז תברך את ותרצה כשהלך לך
 ישא לא אשר שנאמר הכתוב ני שאמרו ממה מוכח וכן

 • אדסלחברו שבין עבירות על מורה שחד יקיז ולא פנים
 הוא פנים ישא לא אשר שאמר מה כי נכונה המנה נ’א

 לחבירו אדם שבין ההנה בעירות אשר השמים חלק על
 אך פניו• ד׳ ישח נאמר למקים אדם שבין מה על כי

 ת׳ ישא לא השמים חלק על אף לחנירו אדם שבין בעבירות
 לכפר שחד יקיז לא שאמר וזהו • חברו את שירצה עד פניו

 בצע בוצע נל נארחית תיירו חלק על משסע בלא למחול או
 יתעלה השם כן ולא תיירו ריב לעור. יקח מתיק שחד אשר

 ולא מטרו חלק על לכפר שחד יקה לא כי ומהמשל מדמיי.
;מכירו את שירצה עד השמים חלק על אף פנים ישא

 יקלו ולא שנים ישא לא אשר הלשק מפל שנאמר תהו
 :כאמור האדם סלק וטל השמימי סלק על לרמז שסד
ה׳ לסני חנואתיכם פנל הכתוב פל ז*נ שדרשו פה .ובן

מבע• כ’יוה למקום אדם שבין ענירוס פעהרו
 שירצה סד מנשר יוה״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות

 אדס שבין העבירות על ט סמנה בזה גס • פטרו את
 שירצה עד השמימי סלק אף מנסר אינו יוה׳ב לתבירו

 לטהר עליכם יכשר הזה ביום ט שאמר וזהו • מטרו אס
 • וכל מנל שיטהר עד מכפר יוה׳ב שאין והנונה אתנם
 רעהו והסרפס לקח אשר הנזילה השיב אשר אחר והוא

זה על שכתבנו מה )ועיי מכפר יוה׳כ השמים סלק טל אז
 :קי״א( דף הדין יום בעמוד לשק מרפא בחבורנו

נספשה הנ״ל מפוטם הכונס שזוהי י״ל ומעתה
 העבירות על ה׳ עד ונשובה ומקורה ירכינו

 טל התשובה הכתוב הקדם p ועל למקום אדם שטן
 • מהר לשוב להשב נקל יומר אלה מל ט אלה עטרות

 התשובה משער בש״ט הלבנות חובת סעל הססיד וכמ׳ש
 לאלהיו האדם טן והחטאים העונות מן שיהיה וז״ל'ומה

 כשיתעורר בחיים בעודט מהם התשובה לו תתק בלבד
 וזהו • ע״ש טראו אצל ממותו לשוב וישתדל לקצורו
 אדם שטן העטרות על והוא ה' עי ונשובה שאמר

 לפני חטאתיכס מכל הכתוב ז״ל שדרשו ונפט! • לאלהיו
 ומה • ב״ה למקום־ אדס שטן מבירות על תטהרו ה׳

 י שבין השטרות על תכונה כפים אל לבבנו נשא שאמר
 עטרות על הזה הכתוב ז״ל שדרשו ונמו לחנירו אדם
 החמס מן שה״כ וכמו כטס אל שאמר תהו נג׳ל אלו

 בכפינו אשר החמס נשיב ט והוא • וכאמור בכפיהם אשר
 השבט אשר אחרי ט והוא בשמים אל אל אמר ופ״ז תחלה

 נחזור עתה תחלה מקלקלנו וחזרנו לקחנו אשר הנזילה
 ההן במטרות אשר השמים חלק על בשמים אל אל לשוב
 לא אתה ומריט פשענו נחנו והטעם לחטרו אדם הטן

 הגזלה את השבנו שלא עוד כל השמימי חלק על אף סלחת
 בעבירות ני ומרינו פשענו שאמר וזהו אחינו אח והרצינו
;וכאמור עושה הוא רעות קתיס אלו ע___.

׳ מוסר דרך הג״ליעל הכתובים נאר7מיליס לאלוה עור
 רבא אמר ו׳( )דף בברטת ז״ל מאמרם ונקדים

 יפשפש עליו באין שיסורין אדם רואה אס הונא רב אמר
 י פשפש ג׳( )אינה ומזקירה דרכינו נחפשה שנאמר במעשיו
 פשפש ה׳ עד ונשובה שנאמר תשונה יעשה ומצא במעשיו

 אשר הנבר אשרי שנאמר חורה בבטול יתלה מצא ולא
 והנהמהרש״א צ״ד( )תהליס תלמדנו ומתורתך יה תיסרנו

 מיטה לעיל הענק שכל במעשיו יפשפש וז״ל כחב ז״ל
 בשבט עני ראה הגבר אני הפרשה מתחלח טפורק מדבר

 ז״ל שדרשו שמה פשוט נראה' ולפענ״ד ע״ש• וגוי
 הוא האדם על הנאים היסירין על האלה הכתובים

 נבר ט אדם יתאונן מה שלפניהם בכתוב שנאמר מטעם
 הזה הכתוב על פ׳( )דף בקדושין זיל ודרשו חטאיו על
מדותיו טל נמתרטם ההוא כתיב ני וט׳ יתאונן מה

נתיב

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)40 מס עמוד הכהן ויסקינד יקותיאל בן רפאל כ״ץ, קדושי□ דעת



)א( ספר

תורה דקת
חמישי חלק

על ופסקים חידושים וביאורים הגהות

חיים אורח קריר עזלחן
פסח הלכות

ישראל של רכן ההוראה ועמוד התורה שר הנודע מהגאון

זציק״ל הכהן מרדכי שלום מרו
כרעזאן( )אכד״ק

המחבר הגאון מכת״י הראשונה בפעם לאור יוצא
חיים( ארחות בס׳ נדפס קצהו )אפם

)ב( ספר

מהרש״ם ותשובות שאלות
השו״ע סדר לפי פסח בהלכות

מהרש״ם( שו״ת חלקי ז׳ מכל )לוקסו

נכדו ע״י והערות הגהות עם ומסודרים ערוכים

שבררון הכהן מדרבי שלום
הגהמ״ח( )ע״ש שם" ,.אד,ל• ניש-נת ר״מ

 יארק ניו ברוקלין,

לפ״ק תשמ״ב שנת



חיים תרו סי׳ הכפורים יום הל׳ אורח חנר
 :סעיפים ד׳ ובו יוה״ב. בערב חבירו אדם שיפייס תרו כחצר או הגגות על מעיהם כני וזורקין הקרבן דמות

מכפר יוה״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות א. :)טור( משם לקחת יכולין שהעופות מקום

דעת
 ואישתני, שבלים ונעשה ככרמל דלהוי הה״מ והקשה שנים,
דאיכא הה״מ ותי׳ ולד, והשתא עובר מעיקרא נמי דהכא
 אישתני כלא והו״ל הוא, אמו דירך עובר שאני ^מימר

 ]הכותב ה׳ הלכה מעבדים ז׳ פרק רמב״ם ועי׳ (י״ש[■
 דבריו עבד, ולדך חורין בן את הרי מעוברת /שפחתו

 כלום, אמר לא חורין בן ולדך שפחה את הרי ,קיימי!
 קשי׳ א״א ]וז״ל: שם ובהשגות חציה[. ששחרר כמי שזה

 א״כ הוא, אמו ירך דעונר קאמר סיפא אשיפא, רישא
 דעובר קיימין דבריו רישא אלא קיימין, דבריו אמאי רישא

 דלא משום או כלום אמר לא וסיפא הוא, אמו ירך לאו
 באורך ]מ״ש שם גלח״מ ועי׳ יעוש״ה[. וכו׳ לעולם בא

 אמו, ירך שעובר בזה נראה הר״מ שדעת הרמב״ם בדברי
 שדעתו הרמב״ם מדברי מכמ״ק סתירות הרנה והביא

 קפ״ח סי׳ ח״א רדב״ז נתשו׳ וגם באורך[, יעו״ש כן, אינו
 בפ״ג הרמב״ם דברי מהם נעלם ובמח״כ בזה, האריך

 הרמב״ם בדעת בפשי׳ שג׳ והה״מ הנ״ל נחלות מהל׳
 ]מ״ש מגניבה פ״ב בשעה״כו ועי׳ הוא, אמו ירך שעובר

 הוא אמו ירך דעובר הרמנ״ס שדעת להוכיח באורך בזה
 דהפריש בהא ו׳ ]הלכה מפסוהמ״ק פ״ד ועלח״מ יעו״ש[.
 רפע״ו מהרמב״ם שב׳ ומה וכו׳[. וילדה מעוברת חעאת

 הלכה משחיטה פי״ב ורמנ״ס ע״ש. וכו׳ הקרבנות ממעשה
 מחנה ס׳ ועי׳ הוא. אמו ירך דעובר להדיא שכתב י׳

 בשם יוה״ב פ׳ יומא בר״ן ועי׳ בזה. י״א תמורה ראובן
 שהריחה דעוברה בהא ]יעו״ש הכי, ג״נ דמוכח הרמב״ן

 אותה דמאנילין מיני׳ דמשמע בה״ג דברי שהביא וכו׳,
דגרסינן דהיינו הרמב״ן וכתב וכו׳, ולד סכנת ^שום

 בשנת ומתה המשבר על שישבה האשה דערנין ^םופ״ק“
 וכו׳, הולד אח ומוציאין כריסה את ומקרעין סכין מניאין

 משום מחללין שאין מ״ד ואיכא נזה״ל: כתב ונסוה״ד
 אחרינא טעמא המשבר מל דיושבת וטעמא וכו׳, נפלים
 וכו׳ הוא אמו כירך ולא כילוד הוא שמתה דכיון הוא,

 וז״ל: בסופה ]ה״ז מפרה כ״א רמב״ם ועי׳ יעוש״ה[.
 לרצונו אם מאליו, טול עלי׳ שעלה או מלאכה בה נעשית
עלי׳ מלה כשירה, העוף עלי׳ שכן אם לפיכך וכו׳, פסולה

 ותוי״ט פסולה[. שהמעוברת לומר צריך ואין פסולה, זכר
 דר״א בר״ש וכ״ה הרנג״ב דברי ]שהביא דפרה נרכ״ב
 נחלקו כשרה, אם המעוברת חטאת בפרת דפליגי ורבנן

 ירך עובר סבר דמכשיר דר״א לא, או אמו ירך עובר אי
 לאו עובר סברי דפסלי ורבנן דפרה, כגופה והוי אמו
 עוברה, את שנושאת מלאכה מחמת ונפסלת אמו ירך

 זכר טלי׳ שעלה משעה פסולה שהיא דהלכה הרע״ב וסיים
 וז״ל: ע״ז התוי״ט וכתב ע״כ. מעוברת אינה ואפי׳ וכו׳,

מעוברת, אינה ואפי׳ וכו׳ פסולה שהיא והלכה הר״ב ומ״ש

תורה

 עוברה. את שנושאת שכתב מטעם פסולה מעוברת דאי
 מהל׳ בפ״א הרמב״ם לשון מגרמייזא מוהר״ו מיישב ובכך
 מאי הכ״מ והקשה מעוברת, ואצ״ל שכתב אדומה פרה

 סובר דהרמב״ם כלומר: תוי״ט. עכ״ל היא, דהיא ואצ״ל,
ואצ״ל כתב ולפיכך אמו, ירך לאו דעובר להלכה ג״נ

 העובר[. את נושאת שהיא מפני דפסולה מעוברת
נראה יהא שלא יונה, ובני תורים יקח דלא מג״א וט״ש

 דמחוסר בא״א עפמ״ג בחון. קדשים כמקדיש
 צ״ע ולפענ״ד נעוף. פסול אבר דמחוסר כיון מותר, אבר
 הקריבהו משום פסול אבר דמחוסר כ״ג בחולין רש״י לשי׳

 ]שכתבו וכו׳, וזכרית תמות ד״ה בתום׳ וע״ש ך, לפחת נא
 מן מדכתיב נפק״ל בעוף דפסול אבר ומחוסר בזה״ל:
 ולא ע״ב( כ״ד )דף דקידושין בפ״ק העוף, כל ולא העוף

 לפחתך[. נא הקריבהו משום בקונע׳ כאן שפירש כמו
 מאיסורי פ״ב הכ״מ נמ״ש הוא, מדרבנן רש״י לשי׳ ועכ״פ
 בהון. קדשים חשש איכא התורה מן א״כ ע״ש, ה״י מזבח

 א״כ חשש, ליכא מדרבנן עכ״פ דפסול דכיון נימא ואי
 מומין דשאר חי׳ לחד ע״א ריש ל״ו זבחים התום׳ לפימ״ש

 בשאר גם א״כ מדרבנן, בטוף פסולין שבעין מדוקין הון
 דמום ע״ב פ״ה זבחים ברש״י ועי׳ להקל. יש מומין
 וצ״ע לפתחך, נא הקריבהו משום בעוף גם פוסל מגונה

 אווזות דגם דמגילה כ״א בירושלמי ולפמ״ש בכ״ז
 ראשונה דקדושה נימא אי בבמה, כשרים ותרנגולים

 גם א״כ בבמה, להקריב ומותר לבוא לעתיד קדשה לא
 » מגילה בתום׳ אבל בחון, כקדשים נראה בתרנגולים

בתום לפמ״ש וגם בזה״ז, גוונא בכל אסור דבבמה מבואר
שכיר. אתי נח בבן מיירי דהירושלמי ב׳ כ״ב חולין

תר״ו סימן

 עפמ״ג וכו׳. לחבירו אדם שבין עבירות א׳: סעיף
דביומא הפר״ח בשם ]מ״ש סק״א נמש״ז

 מ״מ אבל תובחן, להפך לאסטוני רשות לשטן לית דניפורי
 דדוקא יוה״ב הל׳ מהרי״ל ועי׳ יעו״ש[. וכו׳ עביד דידי׳

 כל של אבל לאסטוני[, רשות לי׳ ]לית יו״כ, של עבירות
 ]בזה״ל: בסופו רי״ז סי׳ רוקח וע״ע רשות. לו יש השנה
 וכו׳, קשר״ק תוקעין וכו׳ נעילה של התפלה כל ולאחר
 לומר א׳ תקיעה רק לתקוע לוח״ר במלכות שלנו ומנהג

 מכפר יוה״כ בפמ״ו דר״א שבפרקי לפי השטן, אח נצחו
 מוצא שאינו סמאל ראה ונו׳, וחמורות קלות עבירות על

 בארן א׳ עם לך יש רבש״ע הקב״ה לפני אמר חטא, בהן
הולכים השמים מלאכי מה שבשמים, השרת למלאכי דומה



קנז חיים תרו סי׳ הכפורים יום הל׳ אורח
 בדברים אלא הקניטו לא ואפי׳ שיפייסנו עד

 יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לפייסו צריך
 עמו יקוו פעם ובכל ושלישית שניה פעם וילך

לו זקוק אינו בג״פ מתפייס אינו ואם אנשים ג׳
)מרדכי מחילה( ממנו שבקש י׳ לפני אח״כ יאמר )מיהו

דעת
 ישראל של עדותן שומע והקב״ה ביוה״כ, ישראל כן יחפים

 עם כל ועל עוונותיהן כל על ומכפר שלהן הקטיגור מן
 ועי׳ תטהרו. ד׳ לפני חטאתיכם אכל ואומר יכפר, הקהל
 סוכות של א׳ יום ופייט פכ״א, ויקרא סדר מד״ר על יד״מ

 כהצדק נלתי הספור, בחשבון בעותה כפור, בחיל ]אימתי
 "דולק דהאי לוי במטה וע״ש וכו׳, חפור כנמצא דולק פורי

 כל עלינו לקטרג דולק שהוא כשטן על קאי חפור" כנמצא
 סק״ה תר״י סי׳ ומחצה״ש ביוה״ב[. מבוייש נמצא השנה

 המדרש עפ״י בעיוה״כ הטבילה טעם בזה שהביא ]בא״ד
 לך יש ואומר לטובה ישראל על מעיד השטן גס שביוה״כ

 נקיים שיהיו טובלים ולכן השרת, כמלאכי נקיים שהם עם
 ע״ב[. הלבוש גם כתב זה וטעם קרי, מטומאת

שקוראין דשו״ע ]בהא סק״ב תרכ״ב סי׳ בא״ר וע״ע
 מהלבוש והביא יוה״ב, של במנחה טריות בם׳

 מזהירין ולכן להן, מתאוה אדם של שנפשו משום לזה טעם
 גם כי בא״ר והוסיף מהן. א״ע לקדש שצריכים לעם

 בהן, נכשלין היום לכבוד מתקשטות שנשים ביוה״כ
 כמה איבעול ביוה״כ האידנא י״ט ביומא וכדאיתא
 וממר וז״ל: עוד וכתב )אבודרהם(. בנהרדעא, בתולתא

 קצ״א סי׳ מהרי״ו מ״ש על זוטא באליה הקשיתי הנ״ל
 בהם שולט יצה״ר שאין כמלאכים זה דביום קצ״ב וסי׳

 בגמ׳ והא ע״כ. ומכופל כפול עבירה בו העושה ונמצא
 ופירש״י רובן, חטאת לפתח אמר מאי הקנ״ה אמרו שם

 ביוה״כ שטן א״ל אמר, מאי ושטן בע״כ, מחטיאו יצה״ר
 ביוה״כ, אפי׳ דמחטיאן דשולט הרי לאסטוני, רשות לי׳ לית

 כדי יותר דשולט נ״ל ואדרבה לקטרג, רשות לו דאין אלא
 סי׳ ברוקח כתב לקטרג ואפי׳ ממילא. הקטרוג שיעלה
אבל רשות לו אין ביום בו שעושין בעבירות דוקא רט״ז

ע״כ[. מקטרג השנה כל של )עבירות( על
הפנוי׳ על דהבא מהרי״ק מדברי ]מ״ש במש״ז וע״ע

 בשעת או ובאונס, למקום, אדם בין הוא ברצונה
 דוקא, לאו אונם ואפשר לחבירו, אדם בין ג״כ הוי עילוף

 נו״ב וע״ע יעו״ש[. בשוגג דמחטיאה שוגגת הדין הוא
 אשת על דהבא שם בחו״ד ]שכתב ל״ה סי׳ חא״ח מ״ק
 לפייס וצריך לחבירו, ב״א גם הוי בעלה, על ואסרה איש,
 וכו׳ נזה ק״ו לפייסו, צריך בגזל אפי׳ דהרי הנעל את

 דדוד מהא י״ב ס״ק חר״ז סי׳ לקמן בא״א ועי׳ יעו״ש[.
 על אסרה דלא משום לאיש, ולא חטאתי לבד לך ]שאמר

כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא כל דהא בעלה
לאשתו[.

 כמה לו לילך צריך רבו הוא ואם ומהרי״ל( דיומא
 אכזרי יהיה לא והמוחל הגה שיתפייס. עד פעמים
 מחילה המבקש לטובת שמכוון לא אם )מהרי״ל( מלמחול
 לו. למחול א״צ רע שם עליו הוציא ואם דיומא( )גמרא

:ומהרי״ו( תשובה מהלכות פ״ב והגה״מ וסמ״ג )מרדכי

תורה

 אשה לו יתן אדוניו אם בפסוק משפטים בזוהר ועי׳
דחטי חובין דאית בגין אלא לבדך, לך מאי וגו׳,

 לקוב״ה חב מלכא ודוד וכו׳, נשא ולבני לקונ״ה נש בר
 דבת חובא ההוא חב הא חימא ואי לב״נ, ולא בלחודוי

 על אסרה ברעותא אתתא על דאתי מאן ותנינן שבע,
 ]דההוא הוא הכי לאו לקוב״ה, וחב לחברי׳ וחב בעלה,

 לא עד מבעלה לה הוה וגט וכו׳ הוי בהיתרא אמר דאת
 גט דיהנין ישראל דכל מנהגא הוי דהכי לקרבא, יהך
 ומפורש ע״ש, וכו׳ שבע[ לבת אורי׳ עבד וכן וכו׳, זמן

 חטאתי לבדך דלך קרא ביאר וגם לחבירו, אדם נין דהוי
 וכו׳, אלא ד״ה ע״ב ל״ז סוטה רש״י וע״ע הפמ״ג. כמ״ש

 בדרך, עור משגה ארור וכו׳, דקרא ארורים ]שפירש
 עונשו יודעת ואינה בדבר סומא שהיא איש אשת שמפתה
 אשת על שבא שמכיון רעהו, גבול משיג ארור כמוהו,

 שגורם בסתר, רעהו מכה ארור גבולו, השיג הרי רעהו
 ובו׳ המרים המים בבדיקת שתמות סתריו בלחש לו

 הא שם בגמ׳ ]שהביאו שם בש״ם מוכרח והוא יעוש״ה[.
 בארור ופרכינן וגו׳, ומסכה פסל יעשה אשר האיש דארור

 בארור, לי וסגי הוא בעיקר כופר )בתמיה לי׳, סני
 יהלך בן והוליד הערוה על הבא זה אלא ומשנינן רש״י(,

שכך זה של ואמו אביו ארורין ע״ז, וענד עכו״ם לבין
לו[. גרמו

 עני או בדברים הקניט דאם ]מ״ש סק״א בא״א וע״ע *
רק הוי דלא די״ל צ״ע וכדומה בחררה המהפך

 ]שכתב קג״ו בא״א גם ועי׳ יעו״ש[. וכו׳ לחבירו אדם בין
 נזה״ל: בא״ד וכו׳, לשנאותו מצוה ברשע ומ״ש בד״ה
 ובין יצרו, לכוף עדיף טעינה בזה לחבירו, שבינו מצות
 והא וכו׳, עדיף פריקה וכדומה, ערוה דבר למקום, אדם

 נתקשו וכבר מיקרי, למקום אדם בין נמי לחבירו אדם בין
 וכו׳. ט׳ ח׳ ז׳ הלכה דיעות מהל׳ פ״ו הרמז״ל נמ״ש כיוצא

 הכעיסו אם כי עבירה, ועשה בקוס עושה שאין בל וצ״ל
 בין וכדומה גזלו אבל מיירי, בזה וכיוצא והקניטו בדברים

 בשם ועפר״ח יעוש״ה[. וכו׳ מיקרי נמי למקום אדם
 בין גס הוי בדברים רק ביזהו אם דאף להיפוך מהרש״ג

 ]שכתב בזה תר״ז רסי׳ מש״ז וע״ע ע״ש. למקום אדם
 שביקש כיון י״ל וכו׳ בדברים חבירו הקניט אם בזה״ל:

 להתודות א״צ א׳, הכפורים ביום והתודה מחילה ממנו
וצ״ע א״צ גס הא׳ ביוה״ב אף אפשר או שנית, ביוה״ב

ע״ש[. וכו׳
טמג״א לו. למחול א״צ רע שם עליו הוציא ואם



חיים תרו סי׳ הספורים יום הל׳ אורח !נח
 אדם בני י׳ מביא לו חטא אשר מת אם ב.

 ישראל לאלהי חטאתי ואומר קברו על ומעמידם
 בעי״ב מחילה לבקש )ונהגו לו שחטאתי זה ולפלוני

 שלא וחרם קדמונינו "תקנת ג. דיומא(: מרדני
 לטבול יכול ד. המתים: על רע שם להוציא
הלילה קודם שיהיה רק שירצה מתי וללקות

 פעם רק לטיול וא״צ הגה הטבילה. על מברך ואינו
 מים קבין ט' דהעלת וה״ה קרי משום וידוי בלא אחת
 בין מת לו שמת מי וחשב״ץ( בו וכל )מהרי״ו מהני נמי

 כפור דיום בעי״כ ולטבול לרחוץ מותר ליה״ב השנה ראש
 שלא שנהגו אע״פ שמחות( הל׳ )מהרי״ל שבעה מבטל

:טצמו( )דעת מותר מלוה טבילת שלשים כל לרחוץ

תורה דעת
בש״ם ונ״ה שם, בגמ׳ קרי ובעל כלל גרס לא הרי״ף דשמע דאיכא משום בזה הטעם יש״ש בשם ]מ״ש סק״ה .*

של בטבילה היינו דהתם ונראה בזה. עוד וע״ש שלנו[. ח״בי, שאל חיים ועשו״ת ע״כ[. ש״ר בהוצאת גם למחול .
חציצה אין עזרא תקנת משום אבל קרי, מטומאת חורה ענוה>י 'מדת ומ״מ וכו׳, בפיוס שמע ולא ש״ר בהוצאת .
היינו עיוה״כ, בטבילת בחציצה לדקדק נשל״ה ומ״ש פוסל, אחרת נטיר למיודעו במכתב שנתב ]בא׳ נזה י״ג סי׳ ,

דיוה״כ"(. תומרא משום  בהתוודטו והשותף וכו׳, וגזלן גנב שהוא שותפו על לשה״ר
 לשה״ר והמספר מיד, השותפות ביטל לשה״ר עליו שדינר
 ממנו ומבקש כן נתב כעסו מתוך שרק ומתנצל פייסו

 הוצאת על למחול רוצה שאינו אומר הוא אך מחילה,
 אנפי, מכמה באורך בזה שדן יעו״ש עליי. כזה רע שם

 אחר לקורעו ביקש ונם מכתב לאחד שכתב דמה ומפיק
לו, למחול זה וצריך רע שם מוציא נכלל זה אין קריאתו

 וכו׳, עניד שפיר אי למחול רוצה אם ש״ר במוציא דן וגם
 וממילא מוחל, למחול רוצה דאם הוא הכין דודאי ומסיק
ע״ש[. וכו׳ השותפות לבטל יכול אינו מהל שכבר כיון

 סק״ו עמג״א וכו׳. לו חטא אשר מת אם כ׳ סעיף
פגם ממזר לאחד קרא דאם מהרי״ו ]בשם

 עליך רק לומר דיכול כתב ביש״ש אבל ג״ב, אבותיו בכבוד .
]שכבר קפ״א סי׳ חחו״מ ח״ם ועתשו׳ ע״ש[. וכו׳ כע^י ,

 ולא ממזר להיוח'שיקראו’" יכול איך שס (?שואל
 טעמים יש״ש בשם מ״ש יעו״ש וכו׳, אבותיו בכבוד יפגום

 לומר דיכול פגם זה אין אבותיו דעל כתב והח״ס בזה,
 בזה[. כמ״ד עוד וט״ש וכו׳, עליו משא״כ חשובה, שעשו

עמג״א וכו׳ לאלהי חטאתי ואומר קברו על ומעמידם
 על לילך א״צ מיתה לאחר חרפו ]דאם סק״ז

 ועי׳ שביישו[. במקום מחילה ממנו מבקש אלא קברו,
 בשם נא״ר אבל כן, ג״נ שכחב דב״מ פ״ד גבירים שלטי
 בשם יע״ש קברו, על לילך צריך בזה דגם כתב יש״ש
הקדמונים חרם על שעבר מה על גם סליחה דצריך מי״ט

המח[. על לעז להוציא ]שלא

 עמש״ל פ״א. רק לטבול צריך ואין :בהג״ה :ד׳ סעיף
פוסל חציצה דאין א׳ סעיף פ״ח סי׳ עה״ג

 דמפורש מ״ז יבמות ברשב״א מצאתי ואח״ז קרי, בטבילת
 ס״ז לנדה בריטב״א ומצאתי קרי. בטבילת פוסל דחציצה

 בעל גרם לא דנהלכות וכתב לתפלה, דחוצץ לפרש שרצה
 שחוצץ דבר דכל ב מ״ז ביבמות דאיחמר ]דנהא קרי

קרי, ובעל ובנדה משוחרר ובעבד בגר חוצץ בטבילה

 ששמשה אשה דלפי״ז ]שכתב סק״ח עמג״א קרי. משום
בחמין, ביתה לכבד בעיוה״ב צריכה ימים, ג׳ תוך

 וכו׳ לטבילתה סמוך הי׳ שלא ודוקא ש״ז, תפלוט שלא
 שו״ת ועי׳ ע״ש[. ההריון זרע שתשתית חשש יש אז כי

 הנ״ל, המג״א דברי על ]שתמה בסופו ע״א סי׳ רע״א
 להשחית לאשה גם איסור איכא הריון, בלא אפי׳ דהא
 שנשאר יעו״ש וכו׳ ראשונים כמה לשי׳ הבעל של זרעו

 זרע דרוב לתרץ ]כתב בהשמטות צ״ו לסי׳ ובכרו״פ בצ״ע[.
 הרחיצה, ישחיתנו ולא תיכף, נקלט כבר להריון הראוי

 וכו׳ ממילא עוד יקלט לא רוב עפ״י נקלט, שלא והמיעוט
 והוא רובא, דליכא שהוכיח צ׳ סי׳ רע״א ועשו״ת ע״ש[.
 ט״ז ס״ק ט״ו סי׳ תב״ש ועי׳ הנ״ל. הכרו״פ דברי היפוך
 יעוש״ה[. וכו׳ א׳ ביום דנקלטים רובא, דליכא ג״כ ]שכתב
 סק״וז ט״ו סי׳ ליו״ד תורה דעת ועי׳ ה׳. סי׳ מע״צ ותשו׳

 בשם [מ״ש הנ״ל במג״א וע״ע מנמ״ק[. נזה ]באורך
 אם אפ״ה קרי, משום דטבילה דס״ל למאן דגם השל״ה

 מים ראה דשמא בעיוה״ב, ויטבול יחזור בער״ה טבל
 סק״א פ״ח סי׳ מג״א ועי׳ ע״ש[. וכו׳ עכורים או חלוקים
 רק קרי משום טמא חלוקים מים ראה דאם שם ]שכתב

 שם ומחה״ש וחפלה[. ד״ת לענין לא אבל תרומה, לענין
 יטבול אפ״ה בער״ה שטבל דמי כתב דכאן דאע״ג ]שכתב
 ערב דלענין צ״ל חלוקים, מים ראה שמא יוה״כ. נערב

ע״כ[. יותר החמיר יוה״כ

 תפלה הל׳ האשכול מספר במק״א ז״ל אזמו־׳ר הניא ככד •(
 חפיפה א״צ הטובל קרי בעל לן וחזי בזד,"ל: שכתב א• סי• וק״ש
 כדוב שחצצה לא אם זו, בטבילה פוסלת חציצה ואין טבילות, בשאר
 מחבורתנו ויש ,,וכו לן מואיבעי כלל, טבל לא כאילו והוי הגוף

 ותניא מד,א במעוטי אפי׳ קרי בטבילה פוסלת דזזציצה ראי׳ ואייתו
 ובו׳ פירושא האי נהיו ולא וכו׳, ניוה״ב קרי הרואה יוה״ב ם׳

ואכ״מ• ישפשף וולערב בהא מווודש פירוש שפי׳ יעו״ש
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»י «»| * חים מי ■לגם »’>־ '0 נ׳ ליל גיויים (6) :»ל גי| נ»לס גי! )א(
 ,)כי שסמייט יאפי אספ״ב חרש• •רי או חדש מד לו אין ואם שהחייט ייאסר הספק •פן לססשלת כיי . חיבה
לאו ואס סזטב נסייחישס אי חדש נמר לס אפשר אס שהחייט לומר בצריכה גרוס הדלקת נשמת אשס וכן ס״ר(

" סר״א( ,)סי י״ע נבאי כסו הכוס פל )א( מנמל ר״ס כמוצאי )נ( .• שהחייט סאסר אעט׳כ
תשובה ימי עשרת סדי קנד

 אפילי שא״א נשנס הלני ובוקר סרב א״ס אומרים ייס״כ ספרב מון הנפזריס ליום י״ס פנץ טסים בכל )א(
ג סר״ב( ,)סי אוסרים סלנט אניט אנל סחטן שא׳א אף היסים באותן סילס ג״ם •ש יאם ע״ש ש' בסנחם

 מוצאי מר הלבנה סקדשין אין )ג( )שם(; המורים יוס אחר מד נג״י אדם סשניעין אין יכן חרם טסגין אין )נ(
)שם(: במנחה צו״ן אוסרים ליוס״ג השני ראש שנין ובנס הכפולים יוס

כםור יום בערב‘ כפחת מנהג קנה
 מ>הנ סוא יוס״ה נסרג כפרום לפשום שטהנין סם )א( לפיכן בפ״ע ואחד אמד לכל כפרס ליקח מהנץ ויש )א(

ונוהגין הקבלה מ״ד ז״ל ושל״ה האר״י וכ״ג ותיקין 5 אחד חכר נקנות ,נ למפיניס לוקחין
 ואם זכר סלד שפא משום יפרנגולס סרננול לוקחין סמוניס סרננולפולאשה לוקטן ולנקנה לזכר זכר תרנגול ליקח
 נפרנגזלים וגומרים )נ( ;שם( )פ״א )א( אחת כפיס ליקח רשאים ששנים נסרננולס ילנפה לה ד פלד נקנה
 יטל נע״ח כסיני ומכל • יקח לק לו טרפן אם רק האפור* דרכי משוב דוקא לבנים אחר למר אין אנל לגני□
 קדשים כמקדש שנראה יונס נר או פורים נמו לסקינה הראויין נע״ם ליקח אסיר אבל דנים אפילו למרה ליקה
 לסדופןבממון וטיב יז״ל[,]של״סנשםהאר גונרים רחסיס א! ני נאשמורס )ג(ושיחטיןאותם )ס״אשם(. גחון

 הגגו» על כמסיים נר וזורקין " עליו שהמירו לאחר סיד סנפרום בחיטס להסמיך דש לערים המטס מופנים
:)שם( סשם פ לקת יטלין שהעופות נמקים כחצר או

ג

עי דיני קנו
 5ויו" עיו״פ ימים שני כשיעור נספחים ולהרמת )א(

אפילו )נ( : אימו״ר( וסידור האריז״ל )סידור
 דנרים שחריש נסעזדש אפילו אוכלים ואין )ג( :סטרית
 וחמאם חלנ ומאכלי וניצים שזמים מון ורס מרבים

 כיץ כשחרית לאכלס טהגין ס״ס זרע סרנים שהן אע״ם
 : (,י מ* סעיף )שר״וז להתעכל קלים פאנליס שהם
 שייצס מי וס״ס כתג ,א ססיף חר״ד ,סי ואדמז״ר )ד(

 לפתות אין המפסקת סעודה סר רלוסו סל להתעטש
 ואם ט לאכול שטצוס אלא עונג מ נאסר שלא לסי מדו

: י״ם יצא ביום ס״א אנל

או אז נפ5נ יוה־נ פסל לא אם פלכט אניט מ כ״א

הכפויים יום :
 נכעודם )א( ולהרנוס נפיוס״כ ילשוית לאכול עציה )א(

לא ומ״פ ולשפוס ל לאט כדי פודו סלי לפפט ויכול
 כדי סופוס או דגים כגון קלים דנריס אלא )כ( יאכל
 :וס״א( סר״ד ,כי פ״ו )שם )ג( יסהגאה שנע יהא שלא
 מר ואפילו חלום פטרת אפילו ט להתפנות אסור )נ(

 של״ם נשם )א״ר להמעטת לו אסור )ד( המפסקת ספורה
 טעה ואס נפיטי נחשבת בעצמה דאכילה כיון כמ׳א( דלא

 צריך אין הטפסקת סעידה עד רק השענה לא אס והתענה
 על טפנים אין )ג( ;שם( )ס״א לסטניסו תענית לנדסב
 גם לסודם ומזמור יענך למנצח א״א גס נעיזס״כ הרכס

כשחל אפילו א״א בפנחס אנל סחריפ עיוס״כ א״ס דים
 א* ניוס עיוה״כ מל אם וכן במנחם פניהם סל טפלין עיוה״כ שלפני נערב אנל )ד( :שם( )ע״א נש2נ יוה״ה

 פרנק שאין נסקומוח < תמטן שא״א נימים אם כי בבר לאכיל שלא והטהגים )שם( נמנחס מנס צו״ן אוסרים
 אף צ״ם לפני אנל צ״ס אחר כלילה נשר לאכול טפלים ליו"ס קצת הלילה גס שטחזיקק נמצא נשחרית בסליחות
 • צ׳ם אחר אפילו נשר לאכול אסורים כשחרית בסליחוס שמרנין נמקיסות אנל נשר לאכול אסור כרמת שהתפלל

 בסלימום סרטן שאין נסקוסות אפילו גלילה נשר לאטל אסור ני"ט כ״א נשר לאכול שלא נסירוש שנדר סי אגל
:שם( )ס״א עותלין ביום יופ״ג נערב אנל שסריס

הכפויים יום בערב חבית את אדם שיפייס קנו
 שחטא החטא לפרט צריך ממילה ;שע נ נס זנב >א(

החטא יפרט לא בזה משנייש סנירו יל» רו צח:
 :אחר ריצוי בפין פעם צכל )ב( :(,א מרף )סר״ו

 שיסחול ס״י רעה איזו לעצמו יטא כלא .ישש כ או )ג(
 ! חנירו לחיי קודסין דסייו לו נ&מל א״צ רא! לו
י------------בשו״ע------------------------ ־־

 עד מכפר יוס״כ אין לחייו אדם שנין סערות )א(
נדנרים אלא הקניטו לא ואפילו חנירו את שירצה

סע• יחזור נראשונס מתפייס איט ואם )א( לפייסו צריך
 ואם אנשים שלשה פסו יקח פטם ובכל )כ( ושליטת שנית
 רוצה אם סיהז לו זקיק איט סעסים ,בג מתפייס איט

יאפר סיכן •פורם בזיון שם אין אם רשאי יותר לפייסו
 עד פעמים כמס לילך צריך רבו הוא ואם סר״ו( )ם* לו למחול רצס ולא מחילה מסט שביקש י' נסר &ת״כ

 דרב מעשם ]ונעץ מחילה המבקש לטיבם שמטין לא אם מלמחזל אכזרי יכא לא המוחל )ג( :ק( ) עיטים
 1 שם( )ס״א לו לעמול מנוס עדם מקום וסכל לו למחול צריך איט רע סם עליו היציא of ו 'ג( ודר״ח[

זה ולשלווי ישראל לאלסי תמאסי יאופר קברו על ועפסייס ארס גט עשרה עביא צו חטא ■ אס )ג(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)93 מס עמוד משה יעקב בן יעקב לורברכוים, החיים דרך



 לו מחול לו מחול לן־ ממול ישיגו ומס לו עחסאסי >ד(
 יטל פרסאוס לג' חון הוא ואם יחף פס לי£■ ׳וצריו
 ארס גני עפרה מס ולפייסו קניו מל לילן שלוחו לשלוח
 שלחני שפלוני נרנים סודם פלוני של השליח הנני ׳מאמר
 :)שה( נעיוע״ה יהיה מחילה נקשת וכל מסילה לנקם

 המפיס מל רע שם להוציא שלא וחרס קדסונינו >ד(שקטת
06t רק_עקשסחילס קברו על אלך צ*צ עיאה אחר חרפו 

לנונזלנעי ו 6)מ* שקרסו ח>מק

מזהחיים ונתיג החיים דרך
 (n)Ttwa> שסשעפי M אממ״י בט״ע ד(

המגייר נר5היאמשזםסשומ־ וו שבילם שמעם
 ונטלום נמרים ואפילו פעמים ,ג לטבול B' 91 ולפי
מו שייר קרי שאין אע״ס לשכול מהנין מצום מי שסם

wn ?י• "י•** י2•י

נעיוה״כסשוסמהניןי
שאונין מים קנין

« * w* •׳w iw הלחינה »וחר
:לחשינס סמוך שיהיה שאפשר סה נל

. . ״ , .----------------.r ח׳ גהשלח די חלש ולאדם קד )ח(
סיס ואס סב׳ שיתחיל עד הראשון יפסיק שלא צריו אז כליס סג׳ « מג״ ונששושכין. ,פד ולא כלים ׳1מ יראסילי
 ושפנו ינליו סקצש אפילו שמנסין מיס כס שיש כניניש עמד אס אגל יצא סכין ס׳ עליו ושפן■ נמזוס דשו ממצה
 1*0 חשלום שלא כחמין כיתה לנגד צריכם ימים נ׳ טך ששמשה אשס )ו( כמ*א(: )שה יצא לא שניו ש׳ »ליו

 ששחיש שפא לחוש ויש להשענר רנילוש או ט כן שעשה לא לסגילשס או לווסתס סמוך היא אס אנל >י»ה*נ
0V סצילס עד נזהניס הקרקע ישינש כנק אכילות דיני דשאי ופשוט נממין סרסיצס ואפילו שנעם נזירש נזל ס £\>ר •לילה קודם ב׳ אז שפס אפילו •)»( לרחוץ מושר געיזס׳נ שכמם פוך אנל )ו( : נמ״א( )שם היית זרי 

:פה( )מ*א נפיוה״ג מצום אניצם דרס ס׳ס 01 למניו סוי וצא

הכפויים יום בערב בםנחת־ הוידוי סדר קנח
I??.** ^??ל^ממג m םשיס wp כ'נע,יי תו״ש5: ו * >*( י" *י ׳*י" ”” /ךן״״ני ,'יי'’ ח״י >'» שפל־ פפיים it איפרש ,,. ' ’

a,j פוס ל«1 פלנט אבינו &״פו׳ס onn מ׳פא לעיש ־־ון נלח־ נשפתווש )ג( פי׳ו(: )סי׳
 “™ נמו לפפיס ילי-ן ימי נשפת לפפוי תייר פ6פ»ו שאי« סספא לפיפ אסור ג־׳י אנל שפשס 1) ידיפ9

wj וני לשוס יפפון ולא יי!( ניש פינפם אונס פליסס יויניס שאס רפאיס ועל א-,י s» wm טשיג־ 
 סליפע לפיניש מחילה לחפאיס נסיה • ונווזן נשננה • וננלוי נסחר )»( לושי •ms «א נפל \,ו !/■ "׳ י«
פחפאש הפא »ל )ו( )־־(־ פף,י נחפש לי״ אח ■(»׳אנ)פפ 0U ,ל ״’, -־־־ .• «
 אחי )ס( :ננפשי ילס׳י ופניי א־אן לייש » Vm נפאפר ננפש, yu< mt n סייגו 4 ׳ר - ™
S , ואיפריו שמ״ללפו! יהיו ופנלקס 'נפלפא לוניון יק שמא וסו נל פנל של נילופס פל?פ ל׳פ י,-יי
W שס( וימי יאפי והנלקה סלקיס פ׳ל פנני סינוס פ׳ל שפוא יפוש ,הוא נ׳ע יאפי "לןס •י( -

הטפסקת סעודה סדרקנט
 סשמשוש נין קודם •מפסקת ספודס אכול צריך )א(

קורם שמס רנימיס כסו הוא השמשות נין וביי
 אם )ב( :תר״ח( )סי׳ מעם להוסיף וצריך •ש נ ה צאת

 לאכול לנשל אין )א( גדול סיוס ר נמ ז ל .. הפסיק
 שמנית מקנל שאינו בפירוש שהמנה לא ז כ, אמר

 לא אס כלום כנך אין המנחה פלג קיים נ' וקבלה
 : מסרי״ל( נשם אנרסס במגן )שם נניירלס שקינל

 כנץ המחממים דנרים •אכל לא המפשקס בה )ג(
 ורע שמרנס כשמריס אף אסיר ]וחמאה[ ור׳לנ י נ עיני

 ולא להשפכל קלים מאכלים ;מפסקש לוס כ ל וראוי
 ישים לא סרנה אכל ואם נסם אכילס ולא ן ;נל6>

.־ )שסנע״א( להקיא נרי ניזנ״ב כיו ין ו אל

 מאכילת הפסיק אם כתב ׳1 סעיף מר״ח סי׳ וארמי״ר )א(
לאכול שלא נרעשו שהסכים אע״ס גדול היום בעוד

 הוציא שלא כיון ולאכול לחוזר לו מותר אעפ״כ סיום שדד
p הוציא ואס מרים איע שבלב דינרים נשפתיו p 

 איסור מחמש וצא נדר סדין לאכול צו אסור משחיז
 אם אנל היום עוד יאכל שלא כפירוש שאמר טון ייס״ב

 שלא כפירוש אסר ולא נסשס יוס״כ של תעניש עליז קנל
 קבלתו אין המנחה פלג קודם עדיין הוא אם עור יאכל
 ממחה פלג אחר הוא ואם ולאכול לחזור ומושר כלום

 ואסור יוס״כ של חוסר כל עליו זחל קבלתו מועלם אוי
 נסי׳ כמ״ש הסנדל מנעילת חון וסיכם וברחיצה במלאכה

 שיסא המפסקת בסעודה ולהתנות להחמיר וטוב סמ״ג
:הסעודה אחר עוד ולששזש לאטל ישאי

הכפורים יום בערב חםין וזממנת דיני קס
דמיתי משים « סכנם משוס והפעם לשבש סמ״ש שמפסינים כמו יוס״נ מוצאי על מעיוה׳ב ממין צ )א(

ססמין אס אנל יו׳פ מוצאי של אכילס לצורך מאכלים כשמעסין רק שיין לא ווה תר״ש( )םי׳ י1 כ
אמש נפעם סינס ועושק הפאווידל״ע שעושין נמדינשנו מזן יוס״ב מוצאי של אכילס '.רך p נשמר
אחר ואפילו ניזס״נ שם שיסגשל נתנזר יוס״ב כסוג לססעין מושר סתמרנמיס הי רק ו נ י p סצריך
יחסם שמא חשש שאין כמקום נשנש מאליהן ונעשין סנע״י נס״ש לעשוק שמוסר מלאכות 71 סיד נ סצוש

: ממגם לאטל מושר וס״כ כמוצאי מפפאזוידל״ע לאטל רוצם אם ואפילו

חבפודיס ביום גדות הדלקת דיני קפא
 Zor של נר להדליק וטנרכין מדליק כגיסו ונס מדרשות וננסי ננטוש ננסי ם׳נ1ני זהש •־סש ל י )א(

ואם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)94 מס עמוד משה יעקב בי יעקב לורברבוים, החיים דרך



119 סה עזלמה לך ארח ל

 בזה דבאמת וכתבנו בכ״ש הוי אכילה דלשון י״ל

 דיליף ור״י הוא מה אכילה בלשון ור״ל ר״י פליגי

 התורה לכל למדנו רמזה רק היינו חלב מכל

 כיון א״ש ובפשיטות בכ״ש הוי אכילה דכוונת

משמע האמת דלפי נהי אכילה לשון סתם דנאמר

: המקרא עוקרת זה נחשב אין כך או כך

מידו שנפל בהס״ת צערו ע״ך עזס״א, ',ם

 בזה נדרי. כל קודם ביוה״ב
 ובודאי לכפרה לו יסתייע עצבותי׳ כי יצטער אל

 אחד דצד כיון נפילה •ה אין ובאמת כפרה לו הי׳

 הוי לדבר זכר לדבר ראי' אין כי ואף בידו נשאר

 ומוכח בידו באגדו עירובין בסוף דאמרינן ממה

 ואם בזה וה״ה עג״ק הנחה נחשב לא בידו דבאגדו

 הקהל כל להתענות המנהג ממש לארץ נופל ח״ו

 יקבלו דמלתא לשופרי ולזה אחד יום שם שהי׳

עבור אחד יום תענית איזה לקבוע עצמן על

:יתייראו אל ויותר הנ״ל מעשה

הכשיר שהרב בנדון שאלתו ״□0$ סי'

 אחד והנם שאלה איזה

 נזיפה לקבל החכם והוכרה טרפה שהוא אמר

 ואמרו חכמים לכמה שאלו ואח״כ הרב ולפייס

 לפייס הרב דצריך ודאי תשובה, :טרפה שהוא

 לא כי יוה״ב בהל׳ המבואר פיוס מיני בכל החכם

 החכם עם דהדין חכמים ע״פ שנתברר עתה מבעיא

 הי׳ לא אם גם רק לפייסו הוא דהדין המטריף

 היו החכמים אם אף וגם חכמים מפי כן מבורר

 החכם קיבל כדין שלא מ״מ כשר שהוא אומרים

 דעלמא במילי הרב בכבוד נוגע אם דוקא כי נזיפה

 שהוא אמר רק בזוהו דלא בזה אבל נדוי חייב

 בהו״ם מזו גדולה ומציגו בזיון זה אין ודאי טרפה

 רוצה שהרב ורואה הרב לפני שיושב בתלמיד ט׳ סי׳

 לומר דמחויב להיפוך רואה והתלמיד העני לחייב

 הוי וא״ב תרחק שקר מדבר שנאמר לשתוק ולא

 במלתא מכ״ש כן הוי ממונות בדיני התם מה ק״ו

 דהוי לחומרא רואה התלמיד אם ובפרט דאיטורא

 כן לומר שמחויב דעתו לפי מאיסורא לאפרושי

לפייסו ומחויב נזיפה לקבל הוכרח כדין שלא לכך

 :ישראל דייני על ושלום פיוס מיני בכל

מהילה מהני אם שנסתפק מך, שס״ג. □י'

 נפש בגונב כגון האדם של

 בו הוי כאלו דבעברות פשיטא זה הנה ומכרו.

 שחטא מה והשנית לחברו שחטא מה אחד תרתי

נגד אבל מחילה מהני לחברו חטא ונגד ית׳ לו

8 13---------------------------(

שובה ת וצריך האדם מהילת מהני לא ית׳ חלקו

:ואמת וז״ם כמובן יוכגח ויוסף

הסופר על ש״ר שהוציא באחד ששאל ומך

נרס והוא שקר והי׳ אחת בתולה שאנס

לחייב־ לו אין מדינא בודאי הנה , גדול. הפסד לו

 מניעת רק דהוי מגרמא וגרע בנוקין גרמא הוא כי

 לא או להרויה לו נותנים הי׳ אם יודע וטי הריוח

 עבור נענש יהי' השמים מן רק פטור מדינא לכך

 הטא טובי׳ זה על אחו״ל באמת וגם בשקר עדותו

 : כ״ח סי' חו״ם אברמ״ הובא מנגיד וזיגוד .

ועפ״ד שלו עוה״ב שמכר גר בדין ששאל ןך,2ו

 וע״פ בנסתרות עסק לנו אין הפר״ד.

גלוי ית׳ לפניו שמים לדיני לנו ומה בעלמא דרוש

: והמשפט הצדק ועמו הכל

D,הסוכה לסכך שרוצה מי על עןא׳ שס״ךי, ׳

 לסיכוך ונעשה מחצלת כעין

 והידור ויוסי צבע במיני עוד לצבוע שרוצה רק

 שינוי הוי דהצבע אפשר או כן לעשות מותר אם

 בזת אין לדעתי תע!וכד" :ויקב גורן פסולת ואינו

 אס בש״ס פלוגתא יש גופו בשינוי כי כלל חשש

 אינו דשינוי דס״ל תנאים ויש לא או קונה שינוי

 קוטן דשיטי להסוברים דאף נראה ולזה קונה

 גזל לענין כגון מבחוץ איסורו דהוי בדבר היינו

 באתנן או גופו באיסור ולא בבעלים תלוי דהדבר

 מצד איסורו נמי דהוי שינוייהם ולא הם דדרשינן

 שם וגם ע״ז במם׳ בנעבד וכן מגופו ולא ד״א

 אף וא״כ לא או בנעבד שינוי יש אם לי׳ מבעיא

 אבל גופו אישורו דאינו היינו שינוי דיש את׳״ל

 להשתנות מועיל שינוי אין ודאי בגופו דהדבר היכא

 הובא בהרא״ש ועיין עדיף בפלוגתא ולמעט הגוף

 לדבש שנשתנה נבלה גבי מ״ש רט״ז סי׳ במג״א

 לר׳ ואף שינוי מהני דלא ומוכח אוסר דהרא״ש

 מה לו גרם אחר באיסור דהוי שאני התם יונה

 מלתא תליא בחיות האיסור התם גם שנתנבלה

 חילוק הפוסקים שכתבו וכעין בדבש שייך אינו וזה

 ויקב גורן בפסולת אבל דכשר טרפה בולד זה

 כל רק גרם שמא ולאו בגופו התלוי דבר דהוי

 לא בו לכסות מותר ויקב גורן פסולת דהוי מה

 מכלל ויצא הגוף שינוי דהוי לומר שינוי בו מהני

 לא דזה די״ל צביעה ע״י ובפרט ויקב גורן פסולת

 והרי בעלמא צבע רק דהוי כיון גמור שינוי הוי

 בב״ק עיין הוא מלתא ילאו דחזותא לומר אפשר

שהקשז ד״ז ע״ז ,תום קו׳ בזה ליישב ויש דה״א

דר״י
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 הרע לשון חטא על מחילה בקשת בענין
מאת

הרצוג איסר ישראל

 המספר כשבא כלום, מזה יודע אינו והלה חבירו בגנות שדבר מאחד נשאלתי
 מחילה ממנו לבקש כדי בישות עליו שדבר לתבירו לגלות צריך האם מחטאו, לשוב

הבריות. בפגי שנתבזה כשישמע יצטער שחבירו השש שיש במקום

 עליו שדבר לזה יגלה ולא המספר שישתוק מוטב כזה דבמקרה פשוט ונראה
 ולא עליו, כשהלשין אחת פעם הבירו נגד שחטא בזה דדיו שאמר, ממה -־-כלום

 עבור מעונש עצמו את להציל כדי רק אה״ב שמצערו במה חטאו על חטא יוסיף
 דמחויב י״ב סימן ד׳ כלל חיים חפץ בספר היא פסוקה הלכה אמנם הראשון. חטאו
 ועירו אם "ואפי׳ דז״ל, כן, לפני מזה ידע לא דחבירו היכא גם מהילה לבקש

 ממנו ולבקש כדין שלא נגדו שעשה מה לו לגלות צריך מזה כלל עדיין יודע אינו
 יש כמה להבין נוכל ומזה זה, דבר לו נסבב ידו שעל יודע שהוא כיון ע״ז מהילה

 לו א״א כמעט בזה ת״ו שמוטבע מי כי הזאת הגרועה ממדד. ליזהר לאדם לו
 שלו הלשה״ר ע״י שהדאיב הנפשות מספר כל את יזכור לא בודאי כי בתשובה

 ידעו לא הם הרעה אליהם שהדיח במחשבתו זוכר שהוא אנשים אותם ואפילו

 ר״ז, תשובה משערי לזה מקור והביא בזה". אזנם את לגלות יתבייש וע״ב מזה
 ר׳ שאל שפעם קמ, עמ׳ א׳, כרך אליהו, לב בספר )והובא תמוה. לכאו׳ והוא

שכן אעשה "מה חיים, החפץ וענה כן, פסק איך חיים החפץ אח סלנטר ישראל
יוגה".(. רבינו פסק

שם: בש״ת יונה רבינו ז״ל והנה

 מועם לו מוצק לאשר מחילה לבקש צריך בתשובה הלשון בעל ישוב אם
 וכמה הכאיב, מכאובים רבים כי כולם מספר יזכור לא והוא לשונו.

 כי ידעו לא והם עכר, אותם כי זכר, מאשר רבים גם הדאיב. נפשות
 ■גמלם אשר על אזנם ולגלות להודיעם יתבייש הרעה, את עליהם הדיה

 מה ג( קב, )תהילים שנאמר כעגין ידועה. מכתו ואין מכה הוא בי רעה,
 לשה״ר נמשל כן על שנונים. גבור הצי רמיה לשון לד יוסיף ומה לך יתו

הכהו. מי נודע ולא באדם חציו ישלד רבות פעמים בקשת המושך כי לחץ,

הח״ח. כדברי לכאו׳, מפורש, הרי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)60 מס עמוד דאמריקא הרבנים הסתדרות נב - הדרום
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 יוגה רבינו דהגה אחרת. להסיק דיש נראה יונה רבינו בדברי נדייק אם ברם,
 ממנו לבקש דצריד מזה יודע אינו והוא חבית על לשה״ר דמספר הא המשיל
 על שנורה זה ההוא, בציור והגה הכהו. מי נודע ולא באדם חץ שיורה למי .מהילה

 נראה לפ״ז אשר שהכהו. זה מי יודע שאינו רק מוכה, שהוא יודע בודאי ידו
 שפיר יודע לשה״ר דבר שעליו שזה למקרה אלא אינה יוגה רבינו דכוובת

 שדבר זה היה מי יודע שאינו רק זה, על נצטער וכבר הבריות בפני שנתבזה
 מהילה. ממנו ולבקש עליו שדבר לו להודיע לשה״ר המספר צריך דאז בגנותו,

לו. להודיע דאסור פשיטא כלום, העניו מכל יודע דאינו היכא אבל

 בספר דהרי אחר, מצד מהילה לבקש מחויב דיהא לומר אפשר עדיין אבל

 של ואחיו הגר״א )תלמיד מוולוז׳ין זלמן שלמה ר׳ בשם הובא אדם תולדות
 והרי תשובה, מצות של מהותי הלק הויא מהילה דבקשת מוולוז׳ין( חיים ר׳

 כשיצער אפי׳ מהילה מלבקש יפטר לא לבאר, וא״ב, היא, חיובית מצוה תשובה

זה. ע״י וובירו את

אדם: התולדות ז״ל והנה
 בחבירו החובל "וכן רבינו, וז״ל ה״א. פ״א תשובה בה׳ עסק א׳ חכם

 שיתודה עד מתכפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששלם אע״ם ממונו והזיק
האדם". חטאות מכל ה׳( )במדבר שנא׳ לעולם כזה מלעשות וישוב

ם׳ צ״ב )ב״ק משנה וכו׳ בחבירו החובל "וכן משנה, כסף מרן ז״ל
שנא׳ ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא אע״ם החובל(

 רבינו לה דמפיק מאי ומ״מ וגר. האיש אשת השב ועתה כז( )בראשית
 משפט מה זלמן ר׳ את וישאל לה". מייתי היכי צ״ע האדם חטאת מכל

אהר. מקרא והביא במשנה המפורש מקרא רבינו שהניח ע״ז לבו
 חטאות "מכל וז״ל, הם, מפורש ספרי רבינו. דברי כנים ויאמר ענה

הרע". לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על הבירו לבין שבינו ממה האדם
 לתת ראוי באמת כי רבינו לדברי ופרחים ציצים לעשות הוסיף שוב
 עונות על אלא מכפרין י״ב ולא התשובה "אין כתב, הל״ט שבפ״ב לב

 וגוזלו חבירו את ומקלל חבירו את החובל אבל וכו׳ למקום אדם שבין
 חייב שהוא מה להבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא
 ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר ואע״ם

 אע״ם בהחובל היא משנה ג״כ זה על הכ״מ מרן וכתב לו". שימחול
 רבינו כתב הכ״מ לדעת כי מאד יפלא ולכאו׳ וכו׳ לו נותן שהוא

התבור. בכל כן דרכו שאין מה אהד דין פעמים שגי הרמב״ם

חובת דברי עם מתאמת רבינו כוונת כי דרכו יורה האמת אולם

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס)61 מס עמוד דאמריקא הרבנים הסתדרות נב - הדרו□
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 ביטוים להיות צריכים שענייניה ולומר גמורה, לתשובה כוון לתת כדי דהוא נראה

אלה. רגשות של

 של חלק אינו ט׳ בהלכה המוזכר מחילה ובקשת חבירו רצוי עניו גם א״כ,

גמורה. תשובה של חלק אלא כפרה, שמעכב אע״ם תשובה, מצות קיום עצם

 המעכבים דברים ]הכ״ד "ומהם הל״ג, תשובה דהלכות מפ״ד לזה ברורה וראיה

 גמורה כתשוכה שישוב לו אפשר אי אותן העושה דברים חמשה התשובה[ .,את

 לו שיחזיר כדי לו שחטא חבירו יודע ואינו לחבירו אדם שבין עונות שהם לפי

 מצות עצם אבל גמורה, תשובה רק מעכב דפיוס אלמא לו". למהול ממנו ישאל או

 שם המוזכרים למקום אדם שבין בעבירות משא״ב פיוס, בלי לקיים אפשר תשובה

לגמרי. עושיהן בפני תשובה דרך שנועלים ע״ש, ב/ בהלכה

 דהשבת דמשמע גביה", בעי מאי תשובה עשה "אי צד:, מב״ק להקשות )ואין

 של חלק הגזילה השבת דאין דנהי די״ל תשובה, מצות מעצם חלק הויא הגזילה

 חטאו את עזב לא הרי ידו תחת עדיין והגזילה מתודה אם אבל ,המצוד. קיום עצם

 תשובה מהל׳ בפ״ב כדאיתא וידוי הוה לא ווידויו בידו ושרץ כטובל והוד. בכלל

 יש שמת עד להחזיר הספיק כשלא דמוקמינן שם הגט׳ ממסקנת ואדרבה, הל״ג.

 הספיק שלא דאע״ג התשובה, מעצם חלק אינה המילה דהשבת ראיה להביא

 מעצם חלק הגזילה השבת הויא ואי תשובה", "עשה פנחס רב ליה קרי להחזיר

 דעביד כמאן דאונסא להחזיר, הספיק לא אי תשובה עשה לקרותו א״א התשובה

ע״ש.( הל״ד, פ״ד ולוה מלוה מהל׳ להביא יש ראיה ואותה אמרינן. לא

 החובל "וכן דז״ל, הל״א, בפ״א הרמב״ם בלשון קשה דיוק לתרץ יש ועפ״ז

 שיתודה עד מתכפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששילם אע״ם ממונו והמזיק בהכירו

 "וישוב המילים את הרמב״ם כאן הוסיף למה וצ״ב לעולם". כזה מלעשות וישוב

 חטאות הייבי גבי הקודמות בבבות כן עשה שלא מה לעולם", כזה מלעשות

 ק׳, ועוד ויחודו". תשובה שיעשו "עד רק דכתב ב״ד עונשי וחייבי ואשמות

 איני "ולעולם כלול הוידוי בנוסה דהא לגמרי, הם מיותרים אלו מילים דלכאו׳

 לעשות לא עצמו על שמקבל ידעינן ממילא וידוי, חייב ואם זה", לדבר חוזר

לעולם. בזה

 מצוה שהיא מאחר תשובה, מצות לקיים דברי להדגיש בא דהרמב״ם ונראה

 שעשה, המסוים מהמעשה וישוב שיתחרט מספיק אינו ב״ה, למקום האדם שבין

 דהוא העבירה, על המעשה, סוג על לשוב צריך אלא לפלוני, שהזיק דהיינו

 הרמב״ם בא ולזה ההוא. המעשה ע״י ב״ה למקום יחסו את המאפיינת התכונה

בדבר ד״ה כה, יה, בראשית לרש״י )השוה כזה מלעשות לשוב דצריד להדגיש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)64 מס עמוד ז־אמריקא הרבני□ הסתדרות נב - הדרום
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 שייך זה וכל זה. מלעשות רק שישוב מספיק ואינו בו".( כיוצא ולא הוא "לא הזה,
 עושה תמיד דשם למקום אדם שבין בעבירה ולא להכירו אדם שבין בעבירה רק
העבירה. סוג ובין המסוים המעשה בין חילוק ואין לבדו הקב״ה נגד העבירה את

 מהילה ובקשת וידוי, רק כולל תשובה מצות קיום דחיוב מדברינו העולה
 דבקשת ופשוט לגמרי, השב חטא שיתכפר כדי גמורה תשובה מדרכי אלא אינה

 נגד שעוות מה יתקן כן ידי דעל היכא רק גמורה תשובה מדרכי הויא מחילה
 אבל העתיד, על וקבלה העבר, על חרטה החטא, עזיבת בכלל הויא דאז חבירו
 בחטא א״כ כלל. תשובה מדרכי אינה מחילה, בקשת ע״י חבירו את דמצער ~״היכא

 לבקש לא מוטב נגדו, שדיבר כשיגלה יצטער לא שחבירו א״א דכמעט לשה״ר
 יבקש שחבירו בלי כללית מחילה ממנו לבקש דיוכל משער א״ב אלא מחילה, ממנו

 במשנה בעצמו חיים החפץ כתב זה כעין ובאמת נגדו. שחטא מה לפרט ממנו
 שחטא מה לפרט צריך מחילה בקשת "ובשעת דז״ל, ג׳ ס״ק תר״ו ,סי ברורה

 אותו". יפרט לא אזי החטא כשיפרט מזה יתבייש שחבירו כשיודע לא אם לחבירו
 לשה״ר בין בזה לחלק סברא ואין ח״ח, בספר דבריו את סותר דלכאו׳ )וצ״ע,
 הלשה״ר ע״י לחבירו שגרם הנזק את לתקן ישתדל אופן, ובכל עבירות.( לשאר
 ח״ח בספר כמש״כ כדומה, או בטעות שהיה להם אותו ספר אשר לאלו ויאמר

גמורה תשובה מדרכי יחשב ובודאי מ״ח, ס״ק סוף חיים מים בבאר ד׳ כלל
לכפרתו. ויועיל

0) החכמה אוצר תכנה ע״י הורפס)65 מס עמוד דאמריקא הרבנים הסתדרות נב - הדרום



ק

מצבה... שמתי א)ץר הזאת והאבן
כב( כח, )בראשית

ציון אבן
זכרון ספר

 החבורה מן אחד נשמת לעילוי
נפיק ושייף עייל שייף הבה״ח

כהנא הכהן ציון בן
לברכה זכרונו

 והאחרונים הראשונים מגדולי כתבי־יד של בלום אוצר
 זצוק״ל הישיבות ראשי ורבותינו

בראשית אור הרואים

 הספדים הערכה, מאמרי
ז״ל המנוח מרשימות ועלים

על־ידי נערך

 חברון — ישראל״ ״כנסת בישיבת החבורה בני

 תובב״א ירושלים עיה״ק

לפ״ק ולזכרו ז״ל כהנא בן־ציון ,הב לע״נ שנת



t
ציון גרוזובסקי ראובן רבי אבן תקמב

 מעשה אלא אינו וגם האשה בגוף אינו שהגט

 יהא שלא עושה ואינו הקידושין, מתיר שהוא

 ערוה הנה אשה באחות אבל הקידושין, חלין

 לזמן ורק קידושין קנין בה חייל דלא היא

 וגם לזמן, קנין הו״ל כן על בה חיילי המצוה

 קנין בהם מתקיימים אין עריות דלפירש״י
 הקידושין מעשה תפסי דלא רק )ולא קידושין

 לזמן רק קנין חלות דין בה ואין תוס׳( לפי כמו

להר״ן. דמי וע״כ המצוה

 החיסרון דבהר״ן לחלק, יש דאכתי ואף

 אשתי את היום שאמר הקידושין במעשה
 דבאמת חזינן הא אבל אשתי, את אי ולמחר

כאן שאין ומשמע לעולם, בזה חלין הקידושין

 אלא קאמר לא והר״ן הקידושין, בדבור חיסרון

 כלל, חלין היו לא לזמן רק חלין היו שאם

 החיסרון הוא דלזמן דבהחלות משמע וא״כ

בזה. וצ״ע הא״מ, קאמר ושפיר

 ההיתר דבלא דכיון עוד לי והקשו

 א״ב האבנ״מ, דברי לפי מצוה כאן אין דלעולם

 הביאה אין דמ״מ ותירצתי לעולם, לישתרי

 שתדחה, וא״א מצוה ראשונה ביאה דלאדור

 ולא הביאות של לההיתר אלא בעינן לא רהא

במק״א. וכמוש״ב הביאות למעשה

 א״ב גרע כשפקעו דאי עוד לי והקשו

 איש אשת אשתו ונעשית שנתגרשה אשתו

באחותה. מותר יהא עליו

לשה״ר קבלת איסור בדין
 אם חקרתי שוא שמע תשא דלא בלאו

 מאמין הוא ובלבו מאמין שאינו בפיו אומר

 תשא בלא עבר דלא נימא האם המספר, לדברי

 לענין וכמו דברים, אינם שבלב דדברים

 ב׳, מ״ב, בקידושין רש״י לשיטת יד שליחות

 דנראה במחשבה, דסגי ס״ג ס״ת הל׳ והרא״ש

 דפטור, יד ישלח שלא בפיו יאמר אם דמ״מ

 אפי׳ לשמה בכתיבה וכן לפיו, סותר דלבו כיון

 כתיבתו שאין יאמר אם מ״מ במחשבה סגי אי
 ר׳ הגה׳׳צ בשם שמעתי זה וכעיז יפסל. לשמה

 לו, שמוחל רולחבי יאמרשכש ז״ל זיסל שמחה

דברים דהוי בלבו, מוחל אינו אם לן איכפת לא
שבלב?

 ויראתו ד׳ באהבת רהא לחלק נראה אבל

 הלבבות חובות וכל הבריות ואהבת ובטחונו

 שיפתוהו מה יועיל לא הרי תשובה קבלת וכן

דרק הוא, והחילוק לו. יכזבו ובלשונם בפיהם

 או חיוב או כשרות תלות שעושה מחשבה

 הגר״י לה דמדמי תרעומת מחילת וכן פטור

 דברים שייך בזה ממון, למחילת ז״ל מסאלאנט

 בדברים דאפי׳ )ונראה דברים אינם שבלב

 חובות אבל להכירו(, ולא לעצמו הנוגעים

 דין אלא חלות שעושה מחשבה אי״ז הלבבות

 והיינו ובוטח וירא אוהב שיהא האדם על הוא

 שבלב. דברים בזה ול״ש וכו׳ אוהב לבו שיהא

 היא שהרי כן י״ל נמי לה״ר בקבלת וא״ב

 רי״א סי׳ לר״י בש״ת וכמש״ב הלבבות חובות

 האחת רעות, מדות שתי יסודו לה״ר שקבלת

 שלא או חבירו על וקלון פגם למצוא שאוהב

 דברים בזה ול״ש עיי״ש, שקר מדבר ירחק

 הלב על חובתה דעיקר דברים אינם שבלב

הוא.

 יקבל לא אם דלהיפוך נראה ומ״מ

אעפ״י שמקבל, יאמר ובפיו בלבו הדברים

כנ״ל.
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 שוא, שמע תשא בלא יעבור לא הנ״ל שלפי

 הנה שם שלישי עוד יעמוד שאם אסור, מ׳׳מ

 לה״ר, כמספר ה״ה להמספר בהסכמתו

 שהוא מפני רי״ב סי׳ לר״י בשע״ת וכדאיתא

 יאמרו כי דיבה המביא ידי ומחזק לרעה עוזר

 הוא ואות הדבר את השומעים קבלו הנה אמור

 אין ואפי׳ עיי״ש, וכו׳ נכון הנה אמת הנה כי

 ישמע שהשומע שבזה בשע״ת כ׳ בינותם אחר
 פיו יחשוך לא נזעמים פנים לו יראה ולא לו

 לפני על ועבר מחר, יום כזה והיה משקריו

 וספר מגמ׳ שהביא ס״ב כ״ו בח״ח ועיין עור,
 נמי קבלה בלא לחוד לה״ר דבשמיעת חרדים

עיי״ש. תשא לא איכא

 יאמר אם יד בשליחות שאפי׳ עוד וחקרתי

 יד, לשלוח יחשוב ובלבו יד ישלח שלא בפיו

 לצמצם אפשר אי רהא דפטור, לה משכחת לא

 לזה קודם ולא כן יחשוב דבורו בשעת שרק

 שאח״ב מחשבתו על יתחייב וא״ב זה, ואחר

 גם י״ל ה״נ וא״ב לדבורו, סותר אינו שאז

 שאינו שאומר במה יועיל דמה זה !5מטע
 להמספר בהאמינו אח״ב יעבור הא מקבל,

לה״ר.

 בכל אם לה״ר, מקבל בכל עוד וחקרתי

הלאו, על עובר הוא להלה״ר שיאמין רגע

 המצות וכל תתורו ולא תתאוה בלא וכמו

 עבירות רגע בכל עובר דודאי התדירות

 מחלקות התראות כאן שאין אלא מחולקות

 אל תשתה מאל בס״ג ר״י שהביא וכעין

 הלה״ר לדברי שמאמין רגע כל וה״נ תשתה,

 על אלא האיסור אין דהכא דנימא או עובר,

 ומו״ח תשא. בלא עובר דאז הקבלה שעת

 דאין הכריע שליט״א מקמניץ[ רב ברוך ]הג״ר

 תגזול בלא וכמו הקבלה, אלא האיסור עיקר

 שמחזיק במה מחולקות עבירות שם שאין

 לעניננו, נוגע אי״ז ומ״מ בידו. הגזילה אח״ב

 דברים אינם שבלב דדברים נימא ראם חרא

 אז ועבר אח״ב אלא הלה״ר קבל לא הרי א״ב

 חילוק דלענין לחלק יש ועוד תשא, לא על

 שוא, שמע תשא לא דבעינן כיון י״ל עבירות

 חילוק ל״ש אחת, אלא כאן אין שוא ושמע

 בלא אחת פעם לעבור אבל תשא, בלא עבירות

 דוחק, הוא ולכאו׳ אח״ב, גם לעבור יוכל תשא

 היכי אלא אינו שוא דהשמע צ״ל דלכאו׳

 אלא תשא. לא אלא אינו האיסור אבל תימצי,

 ודאי והתם שופר, קול מלשמוע לעורר שיש

 אחד שופר קול לשמוע וצריך אפשר היה אם

 למצוות נחשב היה לא ודאי פעמים, ב׳

 תיובא בר משמיע נמי בעינן רהא מחולקות,

להוציא. ושיתכוין

חתנים ברכת בדין
 אירס ראם כתב דאישות ה״ו פ״י הרמב״ם

 ה״ז חתנים ברכת בירך ולא לחופה וכנס

 ימים, כמה אחר אפי׳ ומברך גמורה נשואה

 וביש״ש .’רב זמן לאחר דאפי׳ ומשמע
ז׳ לאחר רהא עליו תמה סי״ד[ פ״א ]כתובות

 שנתעכל לאחר בברהמ״ז כמו הו״ל משתה ימי

 כלא דהו״ל הוא המשתה ימי בז׳ ורק המזון,

 ס״ל דהרמב״ם נאמר ואם המזון. נתעכל

 וכמו דוקא ברכה בעינן ביאה היתר ו־לענין
ולא שכ״ו אלפים שני בס׳ ח"ו הרדב״ז שכתב

כנ״ל.

רבים. ימים לאחר דאפילו מפורש דכתב חיים" "עץ בספר עיין א״ה, .1
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דזירזי ניו ^דיסאן,

חבירו את שירצה עד

ורצוי מחילה

 שירצה עד מכפר יו״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות פ״ה: ביומא תנן
 עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה בן אלעזר ר׳ דרש חבירו. את

 עד מכפר יו״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יו״כ למקום אדם שבין
 לו נותן שהוא אע״פ צ״ב. בב״ק במשנה איתא עוד ע״ב. חבירו. את שירצה

וכו׳. האיש אשת את השב ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמתל אין

 המשנה ואילו ה׳, מלפני רצוי חיוב יליף ביומא דהמשנה קשה ולכאורה
 דהמשנה ל״ק. באמת אבל האיש. אשת את השב מועתה לה יליף בב״ק
 ס״ד מ״מ אבל השנה, רכל תשובה בכפרת מעכב מחילה דבקשת יליף בב״ק
 מיוחד קרא ביומא המשנה בעי לזאת יו״כ. כפרת מעכב מחילה בקשת דאין
מחילה. בלא מכפר לא יו״כ דאף

 עד מכפר יו״כ דאין איתא דביומא המשניות, לשון בשנוי לעיין יש אבל
 ולא ממנו, שיבקש עד לו נמחל דאין איתא בב״ק ואילו חבירו את שירצה

 תשובה מהל׳ ב׳ דבפרק לשונות, חילופי יש ברמב״ם גם רצוי. של ענין נזכר
 שיתן עד לו נמחל אינו לחבירו... אדם שבין עבירות "אבל כתב, ה״ט

 אלא הכירו את הקניט לא ואפילו וירצהו... לו חייב שהוא מה לחבירו
 פ״ה חו״מ בהלכות ואילו לו". שימחל עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים

 לו... מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ בחבירו חבל "אבל כתב, ה״ט
 רצוי מוזכרת תשובה ובהל׳ ביומא הרי לו". ויסלח הנחבל מן שיבקש עד

מחילה. דמבקש רק איתא ובחו״מ ובב״ק ופיוס,

המה, נפרדים ענינים שני מחילה ובקשת רצוי דבאמת נראה ובפשוטו
 הקפדה שום וליכא ניכר רשומו שאין פירושו רצוי כי ממחילה, עדיף ורצוי

 מיומא מחילה אחר אפילו לרצוי מקום דיש להוכיח ויש בלבו. צער והרגשת
שיבקשו כדי כנגדו שחטאו אנשים אצל עצמו ממציא היה זירא דר׳ פ״ז.

החכ אוצר תכנת ע״י חודפס38 מס עמוד {18} ;«ויובל זכרון ספרי עת, וכתבי דאמריקא»קבצים הרבני□ הסתדרות :סד - הדרום
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 וקשה כנגדו. שחטא טבח לפני בעיו״ב עצמו המציא רב וכן מחילה, ממנו
 לא החוטא אם אפילו עצמם לבין בינם למחל יכולים הא האי, כולי לי למה

 אכתי אבל בפה למהל שיכולים דאע״ג בעצמם הרגישו אע״ב מחילה. יבקש
 וע״כ מחילה, ויבקשו שיבאו בלי לגמרי להתפייס בידם ואין בלבם, יקפידו

לסלק לרצוי מקום יש אכתי בפה שמחל שאע״ג מוכה וא״ב עצמם. המציאו
• * MS?

לבו. קפידת

 וכן מחילה, בקשת הדין רק בב״ק המשנה נקט מ״ט צ״ע אכתי אמנם
רצוי. הדין ג״כ השמיענו ולא חו״מ, בהל׳ הרמב״ם

מחילה, בבקשת סגי ושם השנה כל בתשובת איירי שבב״ק אפ״ל והיה
 שכך ומצאתי רצוי. ובעינן סגי לא ומחילה יו״ב בתשובת איירי ביומא אבל

זצ״ל. סולוביציק הגרי״ד בשם ב׳ חוברת מסורה בירחון מובא

 ה״ט תשובה מהל׳ בפ״ב שהרי הכי, נראה לא הרמב״ם מלשון אולם
 ובין השנה( כל של דין )שזה תשובה לענין בין רצוי דבעינן הרמב״ם כתב

 אדם שבין עבירות על אלא מכפרין ויו״ב תשובה אין שם, וז״ל יו״ב, לענין
 לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו וז״ל, כתב, זו הל׳ ובאמצע למקום,

 בכפרת אף תנאי היא שרצוי מוכח א״כ ע״ב. וירצהו, לו חייב שהוא "__מה
 פ״ז. מיומא ג״כ משמע והכי ביו״ב. דווקא ולאו השנה, כל של תשובה
 א״כ יו״ב, שם הוזכר ולא לפייסו, צריך בדברים אפילו חבירו את המקניט

לדוכתא קושיא הדרא וא״ב ליו״ב. מיוחדת הלכה אינו פיוס דחיוב מוכח
חו״מ. והל׳ בב״ק ולא תשובה, ובהל׳ ביומא רצוי ענין הוזכר מ״ט

למקום אדם בין כפרת מעכב מחילה

תרתי, נכלל לחבירו אדם שבין חטא בכל דהנה בזה. לאמר והנראה
 חיוב יש טעמא ומהאי למקום. אדם שבין חטא וגם לחבירו אדם שבין חטא
 תשובה מהל׳ פ״א ברמב״ם וכמבואר לחבירו אדם שבין חטא על אף ודוי

 כפרת מעכב חבירו ורצוי מחילה דבקשת הא אם לעיין יש ומעתה ה״א.
 אדם שבין החטא חלק כלפי דווקא זה האם להכירו, אדם שבין חטא

 בקשת כלי גם תשובה מהני למקום אדם שבין החטא לגבי אבל לחבירו,
 שהוא החטא חלק כלפי אף לגמרי מעכב מחילה בקשת דלמא או מחילה,

שבקשת פשוט לדבר שתפסו מחברים לכמה ומצאתי למקום. אדם ביז
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 במנחת עיין למקום, אדם שבין החטא חלק כלפי אף לגמרי מעכב מחילה
 ובנין גרמיזאן, מהר״ש בשם א׳ ס״ק תר״ו ס׳ ופר״ח שס״ד, מצרה חינוך

 לנפש ומרפא ליוה״ב, בדרוש מועד בית חלק מאמסטרדם, שאול לר׳ אריאל
בענין מאלצאן להגר״י הגר״א וסידור הדין, יום עמוד המבורג, רפאל לר׳

 הש״ס וגליתי דרש, ד״ה פ״ה: יומא תרועה, יום ספר )וע״ע שופר "■"־תקיעת
 אחד אף אולם מ״ד(. ס׳ ה׳ חלק דעת יחוה ושו״ת שם ענגל יוסף לר׳

 יונה בר׳ מפורש הענין לכאורה אבל לדבר, ראיה הביא לא הנ״ל מהספרים
 חטאתיכם מכל ז״ל רבותינו ואמרו ה״ל, י״ח. אות ד׳ שער תשובה בשערי

 שבין עבירות מכפר הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני
 את שגזל מי לכן חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם

 הודוי לו עלה לא תחילה התודה ואם יתודה, ואח״ב הגזילה את ישיב חבירו
 חייב שהוא לשקר והנשבע הגוזל בענין לברכה זכרונם רבותינו שאמרו כמו

 הגזילה להשיב שצריך כתב הרי עכ״ל. וכר. אשם ולהביא וחמש קרן לשלם
 נאמר ואם למקום, אדם שבין החטא לחלק שייך ודוי והנה ודוי. קודם

 אדם שבין החלק שמתקן קודם למקום אדם שבין החטא חלק לתקן שאפשר
 זה אין אך הגזילה. שמשיב קודם להתודות יכול אינו מ״ט א״כ לחבירו,

 הוידוי, מעכב הגזילה דהשבת אלא מכאן שמענו לא עדיין כי גמורה, ראיה
 יונה ר׳ דפתח ממה אולם הוידוי. מעכב אינו מחילה בקשת דלמא אבל

 את שירצה עד מכפר יו״ב אין לחבירו אדם שבין דעבירות דהמשנה במימרא
 יתודה, ואח״ב הגזילה את ישיב חברו את שגזל מי לכן כתב וע״ז חבירו,
מחילה. בקשת אחר שיתודה כן הדין מחילה בקשת לענין דאף משמע

 עשר הששה העיקר שכתב מ״ד, אות א׳ שער תשובה בשערי עיין אולם
 לא והחמס הגזל כמו לחבירו אדם שבין בדברים כי וכו׳. המעות תקוץ

 או לו והציק חבירו את צער אם וכן הגזילה, את ישיב אשר עד עונו יתכפר
 וכר. מחילה ממנו שביקש עד כפרה לו אין לה״ר עליו סיפר או פניו הלבין
 עכ״ל. בודויו. שיתרצה כדי הודוי קודם כן לעשות תשובה לבעל וראוי

 שיותר ורק לעכובא זה שאין משמע הודוי קודם כן לעשות שראוי וממ״ש
 לאחר להתודות מדינא שצריך ד׳ בשער דמ״ש מוכח וא״כ כן, לעשות נכון

 מעכב אינו פיוס אבל הגזילה, בהשבת מיוחד דין שזה הגזילה שהשיב
 ודוי יעשה שאם יונה, הר׳ בלשון מדויק אעס״ב אולם הודוי. את בדיעבד

 לעשות שראוי כתב שהרי שירצנו, עד הודוי יתכפר לא חבירו שירצה קודם
 שיפייס עד מרצה הודוי שאין דהיינו בודויו, שיתרצה כדי הודוי קדם כן

 א״כ למקום, אדם שבין העבירה חלק כלפי מרצה רק הודוי והנה לחבירו.
חבירו. את שירצה עד למקום אדם בין כלפי אף מכפר הודוי שאין משמע
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 לא כפרה חבירו רצוי קודם אף בדיעבד לעשות יכול ודוי דהמעשה ונהי
 מר׳ מוכח וא״כ למקום. ארם שבין החטא חלק כלפי אף שיפייסנו עד ייתכן
 אך לגמרי מעכבים מחילה ובקשת דפיוס הנ״ל המחברים כל כהנחת יונה

למקום. אדם שבין החטא חלק כלפי

 לכפרה מחילה בקשת מעכב באמת למה דמלתא בטעמא לעיין יש והנה
 ובקשת רצוי דבעינן הא בפשוטו שהרי למקום. אדם שבין החטא חלק לענין

 וכל ממנו. מחילה לבקשת צריך וע״ב חבירו, כלפי דחטא משום הוא מחילה
 תביעת לנחבל שיש וכמו החובל. על תביעה לנחבל יש לו, מחל שלא זמן

 לו לגרם לחובל לו היה לא כי הצער, עצם על תביעה לנחבל יש כן ממון,
 א״א הצער עצם אבל לתשלומין, ניתן ממון שהתביעת ונהי צערא, האי

 בקשת דבלי ניחא הא אולם מחילה. שמבקש ע״י לסלקו אפשר ורק לשלמו,
 לא מ״ט אבל להכירו אדם שבין החטא חלק על תשובה .גיתכן לא מחילה

 שבין החטא חלק יהא ולמה המקום, כלפי שחטא מה כלפי תשובה יהני
הנחבל. מחילת בבקשת תלוי למקום אדם

העוות תיקון

 מ״ר, אות א׳ שער תשובה בשערי מ״ש פי על נראה הדבר ביאור אבל
 את ולפייס הגזילה לחזר צריך ולכן המעוות שיתקן התשובה שמעיקרי

 היא התשובה מעקרי הוא העוות שתיקון הדבר מקור ובאמת חבירו.
 לתקן יוכל לא מעוות איזהו אומר מנסיא בן שמעון ט׳. דף בחגיגה מהמשנה

 יוכל לא מעוות דהוי במה והכוונה ממזר. ממנה והוליד הערוה על הבא זה
 שאין ממזר, והוליד בד״ה רש״י שכתב וכמו תשובה, מהני דלא היא לתקן

 וכן התם, ד״ה פ״ח: דף ב״ב בתום׳ מבואר וכך בתשובה. נמחקין עוונותיו
 קללת על חייב ממור רבן הא על דפריך ב״ב: דף ביבמות משמע באמת
 והאי ופריך תשובה. רעשה ומשני תאור לא בעמך ונשיא קרי ואמאי אביו

 זה לתקן יוכל לא מעוות איזהו אומר מנסיא בן שמעון והתנן תשובה בר
 מנסיא בן שמעון דכוונת מוכח א״ב ממזר. ממנה והוליד הערוה על הבא
 עמך, מעשה עושה מיהא השתא התם דמשני ואף תשובה. מהני דלא היא

 מעשה עושה מקרי דמ״מ רק תשובה, מהני דלא מההו״א חזר דלא נראה
 מעוות דהוי שאע״ג חיים ר׳ בשם פ״ח. דף ב״ב תוס׳ לפמ״ש )אולם עמך.

 ולפ״ו תשובה. מהני דבאמת משמע בתשובה, אפשר מ״מ לתקן יוכל לא
וכך לרבים. ניכר תמיד שהעבירה רק היא מנסיא בן שמעון דכוונת צ״ל
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 חגיגה בתום׳ קצת משמע וכן ע״ש. מנסיא בן שמעון כוונת התוי״ט פירש
 שאר אבל ניכר דבושתו משום ממזר נקט מנסיא בן דשמעון זה, ד״ה ט/ דף

 בן שמעון דכוונת משמע וא״ב לפניו. עדיו אין וגניבה רוצח כגון עבירות
 ביבמות דכשמתרץ סברי ואולי לפניו. תמיד שהחטא לאמר הוא מנסיא
 עכ״פ אבל מהני. לא דתשובה מההו״א חזר עמך מעשה עושה מיהא השתא
מחני(. לא דתשובה מוכח בב״ב ותום׳ מרש״י

 אף לחבירו אדם שבין בחטא תשובה מהני לא מ״ט לפ״ז מובן וא״ב
 תיקן שלא עוד דבל חבירו, את ריצה שלא ומן כל המקום חלק כלפי

 היכא כי תשובה, מהני לא ובכעסו, בצערו עומד עדיין וחבירו המעוות,
המעוות. תקן שלא כיון ממזר בהוליד מהני לא דתשובה

 העוות, תיקן דלא כיון השם לחילול מהני לא תשובה דמה״ט )וי״ל
 על לרע שמשפיע ומחטיא חוטא משום בזה יש השם כשמחלל שהרי

 דע״י איתא ד׳ שער תחילת תשובה ובשערי העוות. תיקן לא וא״ב אחרים,
 תיקן כך דע״י משום היינו ולנ״ל השם, לחילול 'תשובה מהני השם שמקדש
העוות(.

 משום מחילה בקשת בלי מהני לא דתשובה נאמר ראם בוה לעיין ויש
 מחילה לבקש חייב מ״ט א״ב בצער, עומד עדיין שתכירו העוות, תיקן דלא

 תשובה מהל׳ פ״ב פ״זד־זברמב״ם ביומא וכמבואר קברו, על ולילך מהמת
 לפי כי ל״ק, הא אולם תיקן. שלא מעוות עוד אין שמת כיון והלא ט׳, הל׳

 החטא חלק כלפי כי חבירו. את לרצות חייב למה טעמים ב׳ דיש יוצא הנ״ל
 החובל על תביעה לנחבל דיש משום לרצותו חייב לחבירו אדם בין שהוא
 לא למקום אדם שבין החטא חלק כלפי אבל בתשובה, אם כי לסלקו וא״א
 י״ל וא״ב העוות. תיקן דלא משום תשובה מהני לא ומ״מ טעמא, האי ייתכן

 כי חבירו, כלפי שהוא החטא תלק משום קברו על לילך חייב שמת דהיכא
 דלכאורה ואף מחילתו. לבקש וחייב עליו, ותביעה טענה לנפטר יש עדיין

 ג׳, ס״ק תר״ו פ׳ או״ח בט״ז עיין מ״מ מיתה, לאחר מחילה שייך לא
לו. מוחל היה קיים היה אילו דאמיינן

 חלק כלפי אף תשובה מהני דלא רהא דינא, חידוש יוצא זה הבנה ולפי
 בזמן רק אמור זה חבירו, ירצה שלא זמן כל למקום אדם שבין החטא

 אם אבל העיוות, תיקן שלא כיון תשובה מהני לא ולכן חי, עדיין שהנחבל
קודם אף למקום אדם שבין החטא חלק על תשובה מהני הנחבל נפטר
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 העיוות, תיקון חסר אינו הנחבל שמת שכיון מחילה. לבקש קברו על שהולך
לחבירו. אדם שבין החטא חלק שיתכפר כדי קברו על לילך צריך ורק

 דצריך לעיל שהבאנו יונה ר׳ על קשה דלכאורה מה מיושב ובזה
 שלא זמן רכל ומשמע בודויו, שיתרצה כדי מחילה בקשת לאחר להתוודות

 מפורש ממקרא וקשה לעיל, שביארנו וכמו הוידוי מהני לא מחילה בקש
 ואמר הנביא נתן אליו בא שבע בבת דוד כשחטא י״ב, פרק ב׳ שמואל בספר

 וכה האיש, אתה לדוד אמר ושוב העני, כבשת שגנב העשיר של המשל לו
 נתן ויאמר לה׳, חטאתי דוד, ענה וע״ז מביתך. רעה עליך מקים הנני ה׳ אמר

 וקשה, מיד. דוד שנמחל ומבואר תמות. לא חטאתך העביר ה׳ גם דוד אל
 של מהמשל וכדמוכח לחבירו אדם שבין חלק בו היה דוד של חטאו הרי

 ולבקש אוריה של קברו על לילך דוד חייב וא״ב העני, של הכבש גניבת
 דוד הלך לא שעדיין אף חטאתך העביר ה׳ לדוד נתן אמר איך וא״ב מחילה,

 חלק על בתשובה לחזר דאפשר נאמר אם תינח והא אוריה. של קברו על
 חלק העביר דה׳ י״ל מחילה שיבקש קורם אף למקום אדם שבין החטא
 של קברו על לילך חייב דוד היה עדיין ואה״ג, למקום, אדם שבין החטא
 שיבקש קודם מהני לא שודוי יונה מר׳ שהוכחנו מה לפי אבל אוריה.

 שאמר עד לה׳ חטאתי שאמר במה דור של הודוי הועילה איך א״ב מחילה,
אוריה. של קברו על עמד שלא עוד כל חטאתך, העביר ה׳ גם מיד, נתן לו

 שביקש לאחר להתודות שנכון יונה ר׳ שכתב רזה ל״ק, לנ״ל אבל
 זמן כל הודוי מהני דלא מחיים, דווקא היינו בודוי, שיתרצה כדי מחילה

 על שיעמד קודם אף הודוי מתני שפיר מיתה לאחר אבל הערות. תיקן שלא
מיתתו. כשעת תעוות דנסתלק כיון קברו

 כשחטא מחילה לבקש בעינן למה נפרדים טעמים ב׳ דיש מהנ״ל היוצא
 כדי מחילה לבקש בעינן למקום אדם שבין החטא חלק לגבי כי חבירו, כנגד
 מחילה לבקש צריך לחבירו אדם שבין החטא חלק ולגבי העוות, לתקן

 דיש משום וזה מותו, לאחר וכגון הערות, תיקון בעינן דלא היכא אפילו
מחילה. בבקשת אם כי בממון לסלקו וא״א החובל על וטענה תביעה לנחבל

למקום בב״א מעכב רצוי — לחבירו בב״א מעכב מחילה

 ביומא המשנה נקט מ״ט דברינו, בראשית שהקשינו למה שבנו ובזה
מחילה. לבקש דחייב רק איתא בב״ק במשנה ואילו חבירו. לרצות שחייב
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 מחייב העוות תיקון מצורך שנובע מחילה בקשת רהדין נראה הנ״ל ולפי
 תביעה לנחבל דיש מהא שנובע מחילה בקשת הדין משא״ב חבירו, לרצות

 חלק בכפרת מעכב רצוי אחרות, במלים מחילה. שיבקש מחייב החובל על
 שבין החטא חלק בכפרת מעכב מחילה ובקשת למקום אדם שבין החטא

לקמן(. שנבאר כמו המשניות לשוני חילופי יתבאר )ובדה לחבירו אדם

 שימחל ויתכן ממחילה, עדיף ררצוי כתבנו כבר כי מילתא, דהא וטעמא -
 לחלק בנוגע כן, על אשר בלבו. וקפידה טינה קיים עדיין ומ״מ בפיו לו

 מחל אם כי רצוי. בעינן ולא במחילה סגי שם לחבירו אדם שבין החטא
 שבמחילת וכמו חובתו. ידי יצא כבר עליו, קפיר עדיין בלבו אם אפילו בפיו

 עבירה במחילת הדין הוא כן לבו, במחשבת לן איכפת לא ממון תביעת
 כמו הוא מחילה הדין כי הלב. בהרהורי לן איכפת לא להכירו, אדם שבין
 אבל תביעה. דין לו אין שוב שמחל וכל תביעתו, למחל לנחבל שיש זכות
 לסלק כדי חבירו לרצות בעינן לא שם המקום, כלפי שהוא החטא חלק לגבי

 אם כי תשובה, במעשה כלל מעכבא לא הנחבל ותביעת הנחבל, תביעת
 עדיין ומצטער כועס שהנחבל זמן דבל העוות, לתקן כדי חבירו רצוי דבעינן
 אבל ימחל אם כי לחוד, במחילה סגי לא כן על אשר בתוקפו, עומד הערות
 גרמת היא העוות שהרי העוות, קיים עדיין אז תרעומות עליו לו יש בלבו
חבירו. את שמרצה בזה אם כי העוות נתקן ולא לחבירו, צער

 שימחל יתכן כי לגמרי, מופרדים ענינים שני הם ורצוי מחילה ובאמת
 וכועס מצטער יהא ולא שיתרצה שייך להיפך, וכן נתרצה, לא עדיין אבל

 אדם שבין החטא חלק וכלפי להדיא. תביעתו מחל לא מ״מ אבל בלבו,
 למקום אדם שבין החטא חלק וכלפי התביעה, מחילת הוא העיקר לחבירו,

מלבו. הצער סילקו הוא העיקר

 נקט בב״ק והמשנה רצוי הדין ביומא המשנה נקט מ״ט צ״ע עדיין אולם
 הענינים ב׳ נקטו לא מ״ט ענינים, שני הם ורצוי שמחילה ונהי מחילה, הדין
המקומות. בב׳

 החטא חלק לגבי איירי תשובה( בהל׳ )והרמב״ם ביומא דהמשנה ונראה
 בחו״מ והרמב״ם בב״ק המשנה משא״ב רצוי, נקטו ולכן למקום אדם שבין
 וההוכחה מחילה. נקטו ולכן לחבירו אדם שבין החטא חלק לגבי איירי

 כי עצמן, המשניות מתוך היא בב״ק למשנה ביומא המשנה בין זה לחילוק
והרמב״ם חבירח. את שירצה ער מכפר יו״ב )איז יו״ב כפרת נזכרת ביומא
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 שירצה עד מכפר שאינו ג״ב, התשובה את וכלל ההלכה הרחיב תשובה בהל׳
 אדם שבין החטא חלק על הכפרה לגבי שייכים ותשובה ויו״ב חבירו.

 שנתן שאע״פ אמרו רק תשובה, הוזכר לא ובחו״מ, בב״ק משא״ב למקום.
 אלא תשובה שעשה אע״פ התנא אמר ולא שיבקש. עד לו נמחל אין לו

 שבין החטא לחלק שייך התשלומים של שהנתינה וכשם לו. שנתן אע״פ
לכך. שייך מחילה ה״נ לחבירו, אדם

 הביא אפילו איתא בב״ק בברייתא שהרי דברינו, על צ״ע לכאורה אולם
 ברמב״ם הוא וכן ממנו, שיבקש עד לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל

 תשובה. כמו למקום, ארם שבין החטא לחלק שייכים קרבנות והרי בחו״מ,
 דאיירי אע״ג נביות אילי והרמב״ם הש״ס הזכירו בנכון דבאמת נראה אולם
 תשובה כפרת בין חילוק יש כי והיא למקום. אדם שבין החטא חלק לענין

 שעשה אע״ג מכפר קרבן משא״כ החטא, עוקר תשובה כי קרבן, לכפרת
 עקירה זה שאיי מיתה, או מלקות כמו עונש, של כפרה כעין והיא החטא,

 החטא חלק בחבלה יש אם אפילו והנה שחטא. אע״פ כפרה אלא החטא על
 ס״ר ולכן שמים. בידי הוא החטא על העונש מ״מ לחבירו, אדם בין שהוא

 על תביעה לנחבל שיש זה על לענש ראוי וא״ב מחילה. ביקש שלא שאע״ם
 על לכפר מהני לא דקרכנות קמ״ל לכפר, קרבנות הקרבת יועיל מ״מ החובל,

 ענין חו״מ ובהל׳ בב״ק והרמב״ם ה״ס הזכירו לא בדקדוק אבל זה. חטא
למקום. אדם בין לחטא רק שייך החטא שעוקר תשובה כי התשובה,

 משא׳׳כ למקום אדם בין לענין איירי תשובה דבהל׳ לדייק יש ועוד
 איירי חו״מ דבהל׳ הרמב״ם, סדר מעצם לחבירו אדם בבין איירי חו״מ בהל׳

 זה הלא שיבקש, ער נמחל רלא הא שם הביא ולמה ממון, בחיובי הרמב״ם
 לחבירו, אדם שבין החטא בחלק איירי דבחו״מ אע״ב תשובה. להלכות שייך
 על תביעה יש ה״נ לנחבל, לשלם שחייב החובל על ממון חיובי שיש וכמו

 שבין החטא בחלק איירי תשובה בהל׳ אבל מחילה, לבקש שמחייב החובל
תשובה. בהלכות הוא הנכון שמקומו למקום, אדם

 הרמב״ם כתב תשובה דבהלכות בנינינו, יסוד עצם על קשה אולם
 שבין החטא חלק כלפי איירי דהרמב״ם משום חבירו ולפייס לרצות דבעינן

 מחילה בקשת רק הרמב״ם הזכיר ומזיק חובל בהל׳ משא״ב למקום, אדם
 שהרי וקשה לחבירו. אדם שבין החטא חלק לענין איירי דשם משום

 והרי מחילה. לבקש לקברו לילך צריך מת שאם תשובה בהל׳ הביא הרמב״ם
החטא חלק על לכפר כדי מחילה בקשת בעינן לא שמת דלאחר לעיל כתבנו
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 חלק כלפי התשובה מעכב מחילה דבקשת הא שהרי למקום, אדם שבין
 שמת וכיון תחילה, העוות לתקן דבעינן משום הוא למקום ארם שבין החטא
 מדין רק הוא קברו על דעומד הא ע״כ וא״כ לתקן, שאפשר עיוות ליכא
 הא הרמב״ם שהביא וכיון וכנ״ל. לחבירו אדם שבין החטא חלק כלפי כפרה

 חלק לענין איירי תשובה שבהלכות מוכח תשובה בהל׳ קברו על דהעמדה
לחבירו. אדם שבין החטא

 בקשת חיוב הענינים, ב׳ תשובה בהלכות הרמב״ם הרכיב דבאמת וצ״ל
 החטא חלק מצד רצוי וגם לחבירו, אדם שבין החטא חלק משום מחילה

 ורצוי. מחילה להתכפר, הענינים ב׳ צריך למעשה כי למקום. אדם שבין
 ולכן ורצוי. מחילה פעמים כמה הזכיר תשובה בהלכות הרמב״ם ובאמת

 איירי דשם מחילה רק הוכיר חו״מ בהל׳ אבל קברו. על דעומד הא הביא
 חו״מ להל׳ שייך שזה לחבירו, אדם שבין ההטא חלק לענין רק הרמב״ם

החובל. על הנחבל תביעות לענין דאיירי

 חלק לענין דאיירי משום מחילה נקט בב״ק דהמשנה מדברינו היוצא
 נקט ביומא המשנה משא׳׳כ סגי. בפה מחילה ולכן לחבירו אדם שבין החטא

 כדי רצוי ובעינן למקום, אדם שבין החטא חלק לענין דאיירי משום רצוי
למקום. אדם בין בכפרת מעכב שזה העוות לתקן

 ומנ״ל מקראי, ומחילה רצוי ילפי וב״ק רביומא צ״ע, הדבר עדיין אולם
 למקום, אדם בין לעניץ איירי תטהרו( ה׳ )לפני ביומא רהילפותא לש״ס

לחבירו. אדם בין לענין איירי האיש( אשת השב )ועתה בב״ק והלימוד

מאבימלך הילפותא ביאור

 מחילה לבקש דצריך בב״ק המשנה שמביא הלימוד עצם דהנה וי״ל
 שאבימלך בקרא הוזכר לא כי צ״ע, בעדך ויתפלל האיש אשת השב מועתה
 איתא ותיו״ט ובמאירי יתפלל. שאברהם הוזכר ורק מאברהם, מחילה יבקש
 מנ״ל דאבתי תימה, זה אבל עבורו. יתפלל לא דאל״ב מהילה שיבקש דע״ב
 כדי רק היה מאברהם מחילה אבימלך שביקש מה הא מחילה, לבקש דחייב

 מחילה. בקשת חיוב שמענו לא תפילה בעינן דלא במקום אבל שיתפלל,
 סגי, לחוד מחילה דבבקשת משמע המשנה דמתחילת הפנ״י הקשה ועור
בזה. מ״ש ע״ש לאבימלך, להתפלל אברהם הוצרך למה וא״ב
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 שיבקש לאבימלך הקב״ה שאמר מתמיה הדבר דבאמת נראה ולכן
 תפילת לו למה לו למתל מוכן הקב״ה אם והרי עבורו, שיתפלל מאברהם
 לו. שימחל מאברהם שיבקש לו אמר למה לו למתל מוכן אינו ואם אברהם.

 אבל למתל ראוי אינו אבימלך תפילת שמצד טובה, עצה כמו שהוא וצ״ל
 שהקב״ה זה כעין מצאנו לא אבל למתל, יתרצה הקכ״ה אברהם ע^־חפילת

עבורו. להתפלל לבקש אחר לאדם לילך לאדם עצה נותץ

 אין עבורו שיתפלל לאברהם לילך הקב״ה לו דאמר רהא נראה כן ועל
 מסוגל תכירו, כלפי חוטא דכשאדם משום אלא אברהם. צדקת מצד זה

 דגדר משום והוא אחר. אדם מתפילת יותר להני הנחבל או הנגזל תפילת
 חיוב חל חבירו שהגודל דכמו היינו תכירו, כלפי חטא שיש שאמרנו זה דבר

 נמי הכי הגזלן, על ממון תביעת לנגזל ויש לנגזל, הגזלן מן ממון תשלומי
 ניתן ממון והתביעה הגולן. על תביעה לנגזל יש צער לו שגרם ^בזה

 רק לסלק אפשי הצער על התביעה אבל התביעה, מסתלק ובזה לתשלומין,
 וה על הגזלן מעניש הקב״ה אז מחילה, יבקש לא ואם מחילה. בקשת ע״י

 הנגזל ולכן הנגזל. בשביל תובע והקב״ה הגזלן, על תביעה לנגזל שיש
 תביעת בגלל מעניש הקב״ה שהרי אדם, כל משאר יותר להתפלל מסוגל
 הנגזל ומיוחד מוכן ולכן התביעה, על דבר בעל כמו הוא והנגזל הנגזל,
 השב מיעתה ראיה שמביא והיינו יענישהו. שלא מהקב״ה בתפילתו לבקש
 בקשת של ענץ כלל שם הוזכר דלא אע״ג מחילה לבקש דצריך האיש, אשת

 מאברהם שיבקש לאבימלך הקב״ה דאמר דמהא משום הוא אבל מחילה
 תפילתו, מסוגלת לכן הגזלן, על תביעה לנגזל דיש מוכח עבורו שיתפלל

מחילה. לבקש צריך התביעה לסלק דברי מובן ממילא תביעה לו שיש וכיון
מחילה. לבקש שחייב מסתעף ומזה תביעה, לנחבל שיש הוא הראיה ועיקר

 בקש שלא אע״פ בחבירד החובל י״א, משנה פ״ט דב״ק בתוספתא ועיין
 אל אברהם ויתפלל שנאמר רחמים עליו שיבקש צריך הנחבל מן החובל

 הוא בדווקא ולכן הנחבל כת דגדול משום היינו ולדברינו ע״ב. האלקים.
יתפלל.

 נגד דבר דהעושה כ״ז ס׳ דיבמות פ״ח שלמה של בים מצאתי שוב
 כן. לעשות לנחבל רבה ומצוה עליו, שיתפלל ממנו יבקש ומפייסו חבירו
הגדולה. לדעתו שכוונתי וב״ה מאברהם. ראיה והביא

 לו למתל סגי היה ולא עבורו להתפלל אברהם נצטרך למה קשה ואכתי
הפנ״י. שהקשה וכמו
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 בחייבי חטא אדם אם ל״ה ס׳ או״ח מהד״ק הנו״ב הקשה דהנה וי״ל,
 תשובה הלא ב״ד, ע״י נענש מ״ט גמורה תשובה עשה ושוב ב״ד מיתות
 ע״י פקע לא שוב עונש חיוב רחל דכיון לי ונראה ע״ש. החטא, עוקרת

 כזכיות, או כשגגיות נעשה וזדונות החטא, עוקרת דתשובה ואע״ג התשובה.
 חל שכבר וכיון עבירה, עבר הרי החטא בשעת אבל ולהבא, מכאן רק היינו

 אברהם אשת גנב דאבימלך דכיוץ נראה נמי והכא פקע. לא שוב עונש החיוב
 אברהם, לו ימחל אח״כ אם ואפילו החטא. חומר מצד מיתה־ נתחייב הרי
 דכיון אברהם, תפילת מהני ולזה חל. שכבר העונש מפקיע זה אין מ״מ

 אבימלך, עבור אברהם תפילת מסוגל אברהם, תביעת לתבוע הוא דהעונש
וכנ״ל.

 ילפינן עליכם יכפר הזה דביום דמהילפותא לש״ס מנ״ל יובן ולפ״ז
 לענין ילפינן האיש אשת השב ומועתה למקום, אדם שבין החטא חלק לענין
 לענין איירי עליכם יכפר הזה ביום הפסוק כי לחבירו, אדם שבין החטא חלק

 הילפותא משא״ב למקום, אדם שבין החטא לחלק שייך וזה הקב״ה, כפרת
 דמה״ט לגזלן, מהנגזל תביעה דיש הוכחה הוא האיש אשת השב מועתה

 מהנחבל, תביעה שיש משם שמענו שפיר ולכן אברהם, תפילת מסוגלת
לחבירו. אדם בין כפרת מעכב מחילה שבקשת מאברהם ילפינן וממילא

 שלא מבואר מ״ד אות א׳ שער תשובה בשערי יונה מר׳ כי )ודע,
 בב״ק דאמרו מהא הסעד והביא העוות, לתקן שחייב שם כתב כי כדרכינו,
 מחילה לבקש דצריך הא דרכינו, ולפי מחילה. לבקש צריך לו שנתן שאע״פ

 החובל לבקש שצריך לגמרי אחר דין הוא אלא העוות תיקון מדין זה אין
 אבל רצוי. מחייב רק העוות ותיקון עליו, לו שיש התביעה שימחל מהנחבל

הרמב״ם(. בשיטת דברינו לקיים אפשר מ״מ

אבזרי הוא מהל לא אם

 לא שאם ומנין איתא דבב״ק ובב״ק, דיומא בסוגיא הערה עור יש והנה
 איתא פ״ז: ביומא ואילו וכו׳, אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי שהוא לו מחל
 היכי רב על ופריך פעם, י״ג לפייסו הלך ורב רב, על הקפיד חנינא שר׳

 מג״פ. יותר יבקש לא שהמבקש אמר חנינא בר יוסי ר׳ והלא הכי עביר
 כל רבא והאמר הכי עביר היכי חנינא ר׳ על פריך ושוב שאני. רב ומשני

פריך למה ומעתה, ע״כ. פשעיו. כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר
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 שלא דיליף בב״ק מפורשת ממשנה פריך ולא מדותיו על דהמעביר מרבא
 רב מג״פ. יותר ביקש דרב הא על דמשני במה והנה מאברהם. אכזרי יהא

 דרב פירש הרמכ״ם אבל עצמו. על מחמיר היה שרב רש״י פירש שאני,
 כמ״ש והרא״ש, הרי״ף פירשו וכך ג״פ, שיבקש סגי לא דברבו היינו שאני

 פריך לא מ״ט קשה לא והרא״ש והרמב״ם הרי״ף לפי ומעתה, הכ״מ.
 רבו הוי לא ה״נ מג״פ, יותר לבקש חייב דברבו היכא דכי די״ל מאברהם.

 למחל שלא לרב שרי הרב כבוד דמשום בג״פ, לו מוחל אינו אם אכזרי
 אבל מדותיו. על מעביר להיות לו יש רבו דאפילו מרבא פריך ולכן בג״פ.
 אך כנ״ל. קשה עצמו, על מחמיר היה דרב רק שאני, דרבו משני דלא לרש״י

 שכיון מאברהם יליף והא מחילה, הוא המדובר דבב״ק ל״ק, לעיל מ״ש לפי
 ויתכן לפייסו, הלך שרב איתא ביומא אבל לו, שמחל ע״ב בעבורו שהתפלל

 כתבנו כבר שהרי חנינא, ר׳ נתפייס לא אכתי אבל לרב מחל חנינא שר׳
 ליכא וע״ז בפה, ממחילה יותר קשה וזה מלבו, איבה כל סילוק שפיוס^ה^

 מעביי■ אדם שיהא שאמר מרבא פריך ולכן להתפייס דחייב מאברהם ראיה
ג״ב. להתפייס דצריך מזה ושמענו מדותיו, על

 יהא שלא לעניי שכתב במה הרמב״ם מלשון ג״ב לדייק יש ובאמת
 אכזרי להיות "אסור הרמב״ם כתב הו״מ בהל׳ כי סוגיות. שתי שיש אכזרי

 הרי יתפייס". ולא אכזרי להיות "אסור כתב תשובה בהל׳ ואילו ימחל", ולא
 תשובה דבהל׳ שנוי יש עוד מחילה. נקט ובחו״מ פיוס נקט תשובה בהל׳

 בהל׳ גם בחו״מ. כלום מזה הזכיר ולא לכעוס וקשה לרצות נח שיהא כתב“
 הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו הפיצה ונפש שלם בלב שימחל כתב תשובה

 הממהר וכל כתב בחו״מ רק בחו״מ, הזכיר לא זה וגם יטור. ולא יקום לא
 מובנים החילוקים אלו וכל תשובה. בהל׳ כן כתב ולא משובח ה״ה למחל
 בהל׳ ולכן במחילה, ובחו״מ ברצוי איירי תשובה דבהל׳ הנ״ל לפי היטב

 ולכן הלב ברגשות תלוי ורצוי מחילה, לשון ובחו״מ פיוס לשון כתב תשובה
 בלב וימחל לכעוס וקשה לרצות נח שיהא הלב עניני הדגיש תשובה בהל׳
 תלוי דמחילה משום למתל שימהר רק כתב בחו״מ ואילו יטור. ולא שלם
 ולכן מקרי מחילה מ״מ בלבו קפידה יש עדיין אם ואפילו לעשות, וקל בפיו
בלב היא פיוס אבל למחל, שימהר כתב בחו״מ כן על לעשות, יכול בקל
שימהר. תשובה בהל׳ הזכיר לא ולכן קשה דבר והיא

 להיות שאסור תשובה בהל׳ לרמב״ם מנ״ל באמת קשה דא״ב אלא
 בב״ק מהילפותא לה למילף א״א הנ״ל לפי שהרי יתפייס, ולא אכזרי

דאיירי ביומא ובסוגיא בפיוס, ולא במחילה איירי התם שהרי דאברהם.
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 רק שהוא מדותיו, על דהמעביר דרבא הא משום שיתפייס רק איתא בפיוס
 ואע״ג אכורי. להיות אסור תשובה בהל׳ כתב הרמב״ם ואילו חסידות, מדת

 אכזרי, להיות אסור תשובה בהל׳ שכתב הרמב״ם על קושיא זה אין דבאמת
 אין ולכן ברבו, איירי הסוגיא כי מדותיו, על מעביר דיהא רק איתא ובסוגיא

 במי איירי הרמב״ם משא״ב למתל, מדותיו על לעבור חסידות ממרת אלא זה
 רבו הוא ואם ג״פ מחילה לבקש שחייב כתב ט׳ דבהל׳ )ואע״ג רבו. שאינו
 ולא אכזרי להיות לאדם אסור כתב י׳ ובהל׳ פעמים, אלף אפילו הולך

 הרמב״ם קאי דלא י״ל רבו, על אפילו קאי דזה קצת משמע וא״כ יתפייס,
 באמת ברבו אבל רבו, שאינו במי דהיינו ט׳, דהל׳ דינא אעיקר אלא י׳ בהל׳
 מסוגית הרמב״ם על קושיא דאין נהי אבל למתל(. מדינא מחויב אינו

 ולא אכזרי להיות דאסור דינא האי לרמב״ם מג״ל קשה אכתי אבל הגמרא,
 איירי דשם בב״ק מהסוגיא לה למילף א״א דרכינו לפי שהרי יתפייס,

במחילה.

ג״פ, מחילה שמבקש ט׳ בהל׳ שכתב לשיטתו בזה דהרמב״ם נראה אבל
 הוא דבריו ומשמעות החוטא". הוא מחל שלא וזה והולך מניחו רצה "לא

 רצה לא מ״ט טעם נתינת הוא החוטא" הוא מחל שלא "וזה הרמב״ם דמ״ש
 החיוב פקע שוב מתפייס שאינו במה החוטא הוא שהנחבל רכיון מניחו,
 הוא אכורי להיות דאסור י׳ בהל׳ למ״ש הרמב״ם מקור וא״ב מחילה. בקשת
 מניחו, שוב ג״פ מחילה שביקש דלאחר ביומא המבואר ההלכה מעצם
מלבקש פטור למה דאל״כ החוטא, הוא נתפייס שלא שזה מוכח דמכאן
להתפייס. ולא אכזרי להיות שאסור למד ומכאן ג״פ, לאחר --מחילה

 מחילה שיבקש כתב תשובה דבהל׳ ברמב״ם, עיון מקם עוד יש והנה
 שאינו סתם הרמב״ם כתב בחו״מ ואילו לו, והולך מניחו נתרצה לא ואם ג״ס

סגי. פעמים דבג׳ הזכיר ולא לו, וימחול הנחבל מן שיבקש עד מתכפר

 הרמב״ם כתב תשובה דבהל׳ חו״מ, להל׳ תשובה הל׳ בין שנוי יש עוד
 כתב בחו״מ ואילו החוטא. הוא מחל שלא זה ג״ס, לאחר מחל לא שאם

 ושניה ראשונה פעם החובל ממנו שבקש וכיון אכזרי להיות לנחבל שאסור
 בהל׳ מ״ש סותר וזה אכזרי. הוי כבר פעמים ב׳ דלאחר מ׳שמע לו, ימחל

 ס״ק תכ״ב ס׳ חו״מ הפרישה, בזה נתעורר וכבר ג״פ. לבקש שחייב תשובה
 בב״ס. אכזרי נעשה מחל שלא זה אבל ג״ס לילך צריך שהמבקש ותירץ ב׳.

 הוא מג״פ יותר לבקש דא״צ רהא מורה הרמב״ם לשון דפשטות קשה, אבל
הוי מחל שלא רזה נימא ואם החוטא. הוא מחל שלא זה ג״פ דלאחר משום
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 וע״ע מב״פ. יותר מחילה לבקש יתחייב לא מה״ט א״כ בב״פ, ואכזרי חוטא
ע״ז. הב״ח מ״ש

מחילה, לענין איירי דבחו״מ השניה, קושיא דל״ק נראה דרכינו ולפי
 אכזרי. הוי מחל שלא פעמים בב׳ ולכן לעשותו, יכול ובקל בפיו תלוי וזה

 נעשה לא ולכן ממחילה, יותר קשה שזה רצוי לענין איירי תשובה בהל׳ אבל
ג״פ. עד אכזרי

 בחו״מ הרמב״ם הזכיר לא מ״ט הראשונה, קושיא אף לישב יש ולפ״ז
 מחילה לבקש החיוב מצד הנ״ל, לפי כי מג״פ, יותר מחילה לבקש דא״צ
 לא ולכן ג״פ. לבקש צריך לפייס החיוב מצד אבל ב״פ, לבקש סגי באמת

 שהרי מחילה, לבקש חייב כמה עד השיעור בחו״מ לכתב הרמב״ם יכול היה
 היה מחילה, בקשת לענק השיעור באמת שזה סגי, דבב״ם כותב היה אם

 החיוב שהרי נכון, זה אין ולהלכה חובתו, יצא כבר פעמים דבב׳ משמע
 כיון ג״פ, שיבקש לכתב הרמב״ם רצה לא וזה ג״פ. שיבקש מחייב פיוס

 אלא מחייב אינו מחילה והדין מחילה, בדיני עוסק הרמב״ם חו״מ ־־הבהל׳
מ״ש על עצמו וסמך כלום, מזה כתב ולא הענק הרמב״ם סתם ולכן ב״פ.
ג״פ. לבקש שחייב תשובה בהל׳
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<4תשו»- שני פרק הלכות נד

 על אלא מכפרין הכפורים יום ולא התשובה אין ט.
אסור דבר שאכל מי כגון למקום, אדם שבין עבירות

 אדם שבין עבירות אבל בהן, וכיוצא אסורה בעילה בעל או
או הכירו את המקלל או בחבירו, החובל כגון לחבירו,

ביאורים
 שירגילו כדי להתוודות ללמדם

בכך[.
 יום ולא התשובה אין ט.

אלא מכפריו הכיפורים
 למקום אדם שאין עבירות ־־על
 עבירות ע״ב פ״ה ביומא משנה וכו׳.

 מכפר, כיפורים יום למקום אדם שבין
 ר׳ דרש זו[ ]את חבירו את שירצה עד

לפני חטאתיכם מכל עזריה, בן אלעזר

ומקורות
 למקום אדם שבין עבירות תטהרו ה׳

 שבין עבירות מכפר הכיפורים יום
 מכפר כיפורים יום אין להכירו אדם

 ועיין עכ״ל. חבירו את שירצה עד
 א׳ ששער ז״ל לר״י תשובה בשערי

 שבין בעון הוידוי שקודם מה אות
 מחילה לבקש לו יש לחברו, אדם

 הפסוק שם פירש וכן ולפייסו, מחברו
עי״ש.

וחידושים הערות

 שס עיין ז׳ )אות השרג בשם ל״ג( באות )שם החיים בכף העיר וכן סק״ו( )שם אברהם
 בעז ועיין וכו׳ שקר שפתי תאלמנה מש״כ ג״ב( )פרק פקודי פרשת רכה, מדרש ]ועיין ודו״ק.

 היכא אבל החדשות, על גס מתוודה בשאינו המדרש פירש כאן שמח ובאור משכ״ב שם יוסף
עיי״ש"[. גאוה כאן אין כולנו חטאנו אנחנו אבל שאומר
 וגירסתו הרמב״ס, מדברי בהיפך גורס כ״א אות ד׳ שער בשע״ת יונה שרבינו הערנו וכבר

שבמדרש וכתב כוותיה ופסק ומתודה, חוזר שאינו סובר יעקב בן אליעזר שר׳
בס״ד. בחידושינו מש״כ ועי׳ טעמו. ע״ש ולהתודוח לחזור שלא בזה חז״ל החמירו

להכירו ארגז שבין במכירות התשובה גדר בפניו

 למקום אדם שבץ עבירות על אלא מכפרין הכיפורים יום ולא התשובה אין ט.
דהנה א( עיון מקומות כמה בס״ד אלה בהלכות לי יש א.ה. הפרק. סוף עד וכו׳

 אמרו ע״א( פ״ז )דף ובגמרא ע״ב( פ״ה )דף יומא דמסכת האחרונה משנה זה ענין מקור
 מכפר, כיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות אבהו, לר׳ חבו בר יוסף רב ליה רמי שס,
 ואס סיפא אימא הכי אי הוא דיינא, אלקיס מאן אלקיס, ופללו לאיש איש יחטא אס כחיב והא
 לה׳ ואס לו, ימחול אלקיס ופללו לאיש איש יחטא אס קאמר הכי לו, יתפלל מי איש יחטא לה׳

 לרבותינו וראיתי כאן, רש״י ועיין עכ״ל. טובי, ומעשים תשובה בעדו יתפלל מי איש יחטא
של הסיפא מפרש היה איך קודש, זה כאן האמור דאלהים הס״ד דלפי שהעירו ז״ל המפרשים
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נד. תשובה שני פרק הלכות

 לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בחן, וכיוצא גוזלו
 ממון לו שהחזיר פי על אף וירצהו. לו חייב שהוא מה

 לו. שימחול ממנו ולשאל לרצותו צריך לו, חייב שהוא
ומקורות ביאורים

 ממון לו שהחזיר פי על אף שם
עריך לו חייב שהוא

 שימחול ממנו ולשאול לרצותו
זה על ציין משנה הכסף לו.^ן

ע״א(, )צ״ב קמא בבבא לטשנה
ואיתא חבירו בחובל שם שמדבר

 שהוא פי על "אף הלשון בזה שם
 ממנו, שיבקש עד לו נמחל אין לו נותן

 ונר" האיש אשת השב ועתה שנאמר
שכתבנו מה בחידושים וראה ע״כ.

lTSAiTw,

 ציין שלא ומה אלה, מר״ן בדברי בס״ד
)ביומא הנ״ל המשנה לדברי ז״ל מרן

 כיפורים יום אין שם שאמר ע״ב( פ״ה
 משום חבירו, את שירצה עד מכפר
 ממנו לבקש שיש מפורש לא ששם

 ממון, לו מחזיר אם גם מחילה
 לו יש שאם היינו שם שהפירוש

 מה לו תן ממונית תביעה עליך
 בגמרא שם וככתוב לו, חייב שאתה

 ולכן וכו׳(. ביך ממון )אם ע״א פ״ז דף
 קמא, בבבא המשנה על ז״ל מרן ציין

 זה כל עם ממונו לו החזיר אם שאף
 זה וזולת לפייסו, מזה חוץ עליו חובה

כפרה. לו אין

וחידושים הערות

 הוא הפסוק של רישא שאס תאמר ואס לו, יתפלל מי הכתוב אמר מדוע לה׳, יחטא אס פסוק
 תשובה דבלי הכתוב קאמר זה ועל כן, מפרש הוא בפסוק סוף גס וממילא תשובה בלי מפרש

 דבלי דהמקשה אליבא גס הפסוק של רישא טפי תקשי א״כ לו, יתפלל מי טובים ומעשים
 דסוף משמע ומהגמרא והכתיב( ד״ה רש״י עיין יפייסו, )ולא לו ימחל לא שה׳ בודאי תשובה
 דברי גס הוא. דיינא אלהיס מאן דקרא רישא את התרצן שפירש מפני רק קשה הפסוק
ביאור. טעונים הפסוק סוף בביאור התרצן

 אלא בתשובה, החוטא ששב דמיירי )המקשה( הכתבו פירש אמינא שבהוה נס״ד, ונראה
מכפר ויוכ״ם שתשובה להוכיח המקשן רוצה זה שאת מחבירו, מחילה ביקש שלא

 קאמר זה ועל המשנה, על מזה ולהקשות למקום אדם בבין כמו לחבירו, אדם שבין בעבירות
 לו ויכופר לחבירו ויפייסו בידו יסייע ה׳ מה׳, רק מחבירו מחילה ביקש לא שהלה זה דבאופן
 לא אך חטא, ועזב לכסלה חוזר אינו כלומר לה׳ ששב כן, גס בהכי מיירי הפסוק של והסיפא

 מחילה לבקש יש אלא הקב״ה, יפייס מי זה דבאופן הפסוק המשיך וע״ז מה׳ מחילה ג״כ ביקש
 זה ועל ו׳( )הושע וכו׳ טוב וקח עון חשא כל אליו אמרו וככתוב ע״ז, ולהתחרט העבר על

 שהדיין והכוונה הוא, דיינא כאן האמור אלהיס אלא כאן, הכתוב כוונת דאין התרצן תירץ
הכתוב קאמר מאי כן דאס הראשון, המקשן לו הקשה וע״ז לחבירו, אדס שבין בעניינים ישפוט
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תשוו£ שני פרק הלכות נו

 לפייסו צריך כדברים, אלא חכירו את הקניט לא אפילו
לו, למחול חבירו רצה לא לו, שימחול עד בו ולפגע

 אלא חבירו הקניט לא אפילו שם
ראה - וכר בדברים

 כל יצחק ר׳ אמר ע״א( )פ״א יומא
 בדברים אפילו חבירו את המקנים

 שם. עיין וכר שנאמר לפייסו צריך
 רק שלא שם יצחק ר׳ לחדש ובא

אלא הכפרה, שמעכבת ממון תביעת

ומקורות ביאורים
 בבא הנ״ל ]ובמשנה עלבון תביעת אף

 כן גם ממונית שבתביעה מבואר, קמא
 ממון מתשלום חוץ מחילה לבקש יש

 לשון חבירו על דיבר אם וכן וכנ״ל[.
 זה על מחילה ממנו לבקש צריך הרע,

 אות ד׳ שער תשובה בשערי רבינו -
י״ט.

וחידושים הערות

 סוגי כל על דנים מטה של בי״ד כי ישפוט הדיין שם גם לו, יתפלל מי לה׳ יחטא ואס
 קאמר והכי אחר, באופן הכתוב כל כוונת לפרש חזרו זה ומכת כאן(, רש״י )ועיין העבירות

 יחטא אס אך לו, ימחל וה׳ בזה די לחבירו, פייס שהחוטא היינו ופללו, לאיש איש יחטא שאס
 שבין שבעבירה לעיל שאמרנו והגס ע״כ. ה׳ לו ימחל איך טובים ומעשים תשובה בלי לה׳ איש
מתפייס והשני מפייסו כשהלה מקוס מכל למקום, אדס שבין עבירה נס בזה יש לחבירו אדס

 )בפ״א לעיל וכמש״כ זה על ה׳ לפני להתוודות שיש הגם ה׳, כלפי עבירה שוב כבר אין ומוחל, —
 שכתב י״ג( ס״ק תר״ז )סימן ברורה במשנה עוד ועיין שם, משנה הכסף מרן ע״ד א׳( דין

 ולהתוודות לחזור יכול אפי״ה בהם שנה ולא שעבר ביוכ״ם עליהן שהתוודה עוונות לגבי
 לו שמחל אע״פ וכדומה וגזל גנב )כגון לחבירו אדס בין אף וז״ל המ״ב שס וכתב עליהם.
חטא, לחבירו אדס בין מקום דמכל לעולם, ביוהכ״פ מתוודה מקום מכל הגזילה את והשיב

 מחילה שביקש כיון גוונא דכהאי י״ל בחררה, המהפך עני או בדברים, חבירו הקניט אס אבל
 לפרש יש כן ואס עכ״ל. )פמ״ג( שגית ביוכ״ם להתוודות צריך אין א׳, ביוכ״פ והתוודה מחבירו
 אם אך מה׳, ביקש שלא אע״פ די, מחבירו מחילה דנבקשת קאמר ולכך בהכי, דמיירי הפסוק
 ודו״ק. טובים ומעשים תשובה ויעשה עצמו מה׳ מחילה לבקש וע״כ לו, ימחל מי לה׳ יחטא

 דהכי זו בסוגיא שביאר הכיפורים יום בתוספת ז״ל חביב בן מהר״ס להגאון ראיתי שוב
עד מכפר יוכ״פ אין לחבירו שב״א דעבירות הנז׳ במשנה הבין יוסף דרב קאמר,

 הקב״ה אז רק לו וימחל לו יתרצה שחבירו טצדקי כל שיעשה עד כלומר חבירו, את שירצה
 איש יחטא אס שכתוב ממה הקשה וע״ז חבירו, את שירצה עד המשנה משמעות וזהו לו, מוחל
 אע״ג מחילה, ממנו ושאל לאיש איש יחטא דאס הכתוב דכוונת בס״ד המקשה והבין לאיש,

 ואעפ״כ מחילה ממנו וישאל איש יחטא לה׳ ואס ומפייסו, מפללו הקב״ה לו מחל לא דחבירו
 יכפר מי כלומר לו, יתפלל מי חמורה עבירה דהיא גרידא בתשובה מפוייס הקב״ה ישאר לא

להלכה. בס״ד עוד בזה שנכתוב מה לקמן ועיין עיי״ש. וכו׳ ה׳ זולת עליו
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נז תשובה שני פרק הלכות

בו ופוגעין מרעיו אדם בנישלשה של שורה לו מביא

 לו למחול חבירו רצה לא שם
וכר. שורה לו מביא

 הוא ממנו יבקש שמקודם כלומר
 פעמים ג׳ לו יביא כך ואחר בעצמו
 פעם בכל אדם בני ג׳ של שורה

שמשמע כמו ולא שיבקשוהו,

ומקורות ביאורים
 שולח שלכתחילה אחרים מפוסקים

 וההלכה אדם, בני ג׳ של שורה לו
 ]ועיין רבינו. דברי כמשמעות
 בס״ד שכתבנו מה והערות בחידושים

 זה לו לומר צריך וכשמוחל בזה[.
או ברמס ולא לך" "מחול בפירוש

וחידושים הערות

 שיש רבו כלפי לחטא פעמים, ג׳ לפייסו שדי חבירו כלפי חטא בין הרמב״ס שחילק ומה
שמקור שכתבו ז״ל בפוסקים עיין שיתפייס, עד פעמים אלף אפילו לו שימחול לבקשו

 ירמיה ר׳ מחילה ממנו ביקש ולכך הוה, ירמיה דר׳ רבו ורב ורב, ירמיה דר׳ מהא דבריו
 משנה, לחם )ועיין - שאני רבו שאני רב במקום גויס שרמב״ס שסוברים ויש רבות, *פעמים

 לשון על בעיקר הסתמך דהרמב״ם נראה לענ״ד אמנם הנ״ל( בספר ז״ל חביב בן ומהר״ס
 "רב הש״ס בדברי רמב״ס פירש זה ובשביל מרבו. ולא מחבירו, מטו המבקש )שס( הש״ס
 לי אין ומצאתי היה, עצמו על מחמיר דרב רש״י שפירש כמו פירש ולא שאני, רבו היינו שאני"

 רבו האחר היה "ואם רז( עמוד א׳ פרק א׳ )שער חיים דרך בספרו ז״ל המהרח״ו ממש״כ
 המבקש כל חנינא: נר יוסי ר׳ אמר ע״א( )פ״ז ביומא וכנזכר פעמים, אלף אפילו אצלו ילך

 דין מתשובה )בפ״ב הרמב״ס והביאו וכו׳ פעמים משלוש יותר ממנו יבקש אל - מחבירו מטו
 מרן בהנהות ראיתי וכן לדברינו, ראיה וזה כמש״כ, ז״ל מהרח״ו זה שדייק ונראה עכ״ל. ט׳(

 מהרח״ו דברי כך שפירש תשל״ג( ב״ב הוצאת חדשה במהדורא )נדפסו מכתי״ק ז״ל החיד״א
 שהבאנו וכמו רבו, שהיה הכוונה אין שאני, רב בגמרא שמ״ש שס, הוסיף שהוא אלא ז״ל,

 ורמב״ס רש״י שפירש וכמו היה חסיד אלא ירמיה, ר׳ של רבו היה לא רב כי ז״ל המפרשים
 ע״ש תר״ו( )סי׳ ברכה מחזיק לספרו וציין מרבו ולא מחבירו הנ״ל הגמ׳ לשון על רק הסתמך

 ע״ש. א׳( ס״ק תר״ו )בסימן הט״ז בדברי כדברינו ושו״ר ממש, כדברינו דלא בזה וא״כ
כפירושו הרי״ף כמ״ש וז״ל רבו הוא ואס ד״ה שכתב הנר״א בביאורי ראיתי בזה ובהיותי

 ראיה להביא פשוטה וכוונתו עכ״ל. שס לרב ר״ח וכמו ועמ״א שאני רב מש״ש
 אפילו מרבו מחילה לבקש שיש ורמב״ס כרי״ף הפוסק מרן לסברת שכתב אברהם המגן לדברי

 ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפילו אברהם המגן עת וכתב שיחפייס, עד פעמיה אלף
 שאני רב שם הגמ׳ היא הר״ן דברי מקור שהרי הגר״א מביא לזה והראיה ע״כ, תורה דברי

 ר׳ של רבו היה לא רב והרי לחבר, דמיא ולא שאני רבו בזה הכוונה ורמב״ם רי״ף ולפירוש
ובזה שיתפייס, עד לפייסו יש זה באופן שגס והרי תורה, ממנו למד ירמיה שר׳ אלא ירמיה,
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תשו£ שני פרק הלכות נח

 ושלישית, שניה לו מביא להם נתרצה לא ממנו, ומבקשין
החוטא. הוא מחל שלא וזה והול^לו, מניחו רצה לא

ביאורים
 רבינו ]ועיין כך, מובן שיהיה באופן
 ויבך ד״ה ויחי פרשת סוף עה״ת בחיי

יוסף[.
 הוא לו כוחל שלא וזה שם

שכן וכיון כלומר החוטא.
 בצירוף זה על לו ימחול הקב״ה
 כל שעשה כיון כיפורים, ויום תשובה

 הסוברים פוסקים שיש והגם שביכלתו.
 שאם כאן( מיימוניות הגהות )ועיין
צריך אינו הרע לשון עליו דיבר

ומקורות
 בזה נקרא שאינו כלומר לו, למחול
 דברי משמעות אין מקום מכל חוטא,
 רבינו בדברי ועיין לחלק, כאן רבינו

 כדברינו שמשמע יו״ד, בהלכה עוד
 כל בס״ד ביארנו והערות ]ובחידושים

 שממדת מודים לחולקים וגם זה[,
 כן. פי על אף לו למחול לו יש הענוה

סירובו ידי על מבקש העלוב אם וכן
 לאיזה החוטא לטובת להתפייס

לכבוד שחושש או מסויים, ענין

וחידושים הערות

 שלמד רק רבו לא אפילו ולדבריהם רבו, היה דלא דאיה״ן הנ״ל החיד״א מרן קושיח לה אזלא
 וכתב המנ״א, דברי את כך ג״כ שם שפירש השקל מחצית ועיין זה, דין שייך נ״כ תורה ממנו

 בשם ]כ״כ כהרמב״ס לפרש רש״י מיאן חנינא, ר׳ של רבו היה לא רב שהרי הנז׳ קושיא שמכת
 תלוי שכזה נמצא זה, דין שייך רבו היה לא אס דאף ס״ל ורמב״ס לרי״ף אכן ז״ל[ הפר״ח

 שיתפייס, עד לפייסו שיש מודה רש״י אפילו מובהק רבו היה ואס ורמב״ס, רש״י מחלוקת
של רבו היה חנינא שר׳ להדיא איתא ז״ל ר״ח שבפירוש ודע עיי״ש. להדיא, ז״ל בפר״ח וכ״ה

*yr, ועיין. מובהק, שאינו רבו שהיה כוונתו צ״ל לעיל מש״כ ולפי

מענגים מג׳ יותר יבקש שלא מחבירו מחילה המבקש במבין

 או בדבר איסור יש אם פעמים, מג׳ יותר יבקש אל מחבירו מטו המבקש שאמרו במה והנה
בשו״ע כתב ומרן צריך אין בטור וכ״כ חייב, אינו שכתב ר״ח עיין קאמר, צריך אין

 ז״ל חדש בפרי ועיין בידו, הרשות ירצה שאס משמע ומכה לו, זקוק אינו תר״ו( סי׳ )ריש
 בדבר, איסור דיש ומשמע יבקש, אל הגמ׳ מלשון משמע וכך זה, על חולק שהרמב״ס שכתב
 מקשה מה בדבר איסור אין ואי הכי, עביד היכי ורב הש״ס שהקשה ממה לזה ראיה והביא
 חדש הפרי פסק וכן שרי ולכך היה דרנו לתרץ וע״כ כן, הקשה וע״ז בדבר, איסור שיש וע״כ

 שיכול כתב אברהם ובמגן משכ״ב, הכיפורים יום בתוספת קחביב למהר״ם עוד ועיין שם ז״ל
 אלא לו, זקוק אינו שכתב ז״ל מר״ן דברי משמעות היא וכך מזה, יותר ירצה אס לפייסו
דרנו ורי״ף כהרמב״ס ז״ל מרן שפשק מה לפי ובפרט דרב עבודא מההוא לדבריו שקשה
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נט תשובה שני מרק
הלג^ו

 שימחול עד פעמים אלף אפילו ובא הולך רבו היה ואם
לו:

ביאורים
]מיד[ להתפייס שלא יכול תורה,
בס״ד שכתבנו מה בחידושים )ועיין

בזה(.
רבו, היה שאם רבינו שכתב ומה

 פעמים אלף אפילו ובא הולך
 רבו אינו אפילו היינו לו, שימחול עד

 ממנו שלמד במה די אלא מובהק,
 שנתבאר ]כמו בכבודו שחייב תורה,

בעיה[. כאן בחידושים

ומקורות
 לו למחול מחבירו לבקש יכול ואם

משמעות פעמים מג׳ יותר עוד
 והכוונה שיכול הפוסקים דברי

 מחבירו יבקש אל הגמרא בדברי
 צריך, שאין היינו פעמים מג׳ יותר
 סי׳ פר״ח )עיין הפוסקים כתבו אולם
 הרמב״ם דברי שמשמעות תר״ס

 מג׳ יותר מחילה לבקש לאסור
שם(. )עיין פעמים.

וחידושים הערות

 דיכול ומשמע יותר חייב אינו ג״כ כתב דל הר״ח שהרי תליא, לא בהא הא ובאמת שאני.
 במחצית כ״כ מסברא רק דס״ל והיינו וכנ״ל, ורמב״ס כהרי״ף הגמרא פירש ועכ״ז יותר, לבקש
 לפייס עצמו על יחמיר אס בזה יש חטא ומה מג״פ, יותר לבקש לאסור מסתברא דלא השקל
 דברי יאמר, מיהו בד״ה כתב הגר״א ובביאורי שיתפייס, עד כנגדו שחטא מה על חנירו

 היה לא בדבר איסור היה שאילו וכנ״ל כן משמע בודאי רש״י לפירוש דזהו וכתב הנד המג״א
 עכ״ז כנז׳ אחר באופן שאני רב דמפרשיס והרמב״ס הרי״ף גס למעשה אך בזה, להחמיר שייך

 מפירוש לדברינו ראיה ונראה וכמש״כ מסברא, והיינו יותר לבקש א״צ הוא שהפשט מודים
ודו״ק. כאן. השו״ע מרן שיטת היא וזו ז״ל הר״ח

מלכוחול אכזרי לחיות איסור ובדין הנ״ל בעבין

 מריעיו אדס בני ג׳ של שורה לו מביא לו, למחול חבירו רצה לא רבינו שאמר ומה
מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא להן נתרצה לא ממנו, ומבקשין בו ופוגעין

 דמקודס הנ״ל, נספרו ז״ל חביב כן מהר״ס מזה ודייק החוטא. הוא מחל שלא וזה לו והולך
 ג״פ ומ״ש פעמים ד׳ הס הכל וסך שורות, ג׳ אתו יקח רצה לא אס ורק לבדו, ללכת לו יש

 בפעם יוליך דמיד נראה תרח( )סימן מהטור אולם קודם, ממנו שביקשו ממה חון היינו
 המבקש וכו׳, שורות בג׳ לפייסו וצריך דאמר ממ״ש נראה וכן אדם בני ג׳ עמו יוליך הא׳
 הירושלמי דברי שהביא ז״ל בב״ח ועיין שס. עיין מג״פ יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו

 הא קבליה ואין עלך, סרחיח ליה, למימר ציץ חבריה על דחטא הדין המסכת( )סוף ביומא
עין בספר ע״ז וכתב שס. עיין וכו׳ קדמיהון ליה ומפייס נשי בני מייתי לא ואי עבית,
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תשובה שני פרק הלכות s

וחידושים הקרות

 קבלו לא ואס מעצמו מסבירו( מחילה )לבקש לכתחילה ילך שהחוטא זה מלשון שדקדק יעקב
 לשלוח אדס בני מקצת שנוהגין כמו דלא בפניהם, ממנו לבקש וחוזר אגשים, עמו יביא אז

 חר״ו )סימן ברורה במשנה פסק וכן עכ״ל. העולב פיוס לקבל העלוב שירצה אמצעי תחילה
שס(. הלכה ביאור ועיין ב׳, ס״ק

 לו אין רע שם עליו בהוציא אך רנג שם עליו הוציא בלא היינו רבינו שכתב מה דכל ודע
השו״נג על הנר״א בביאורי וכ״ה הירושלמי בשס מיימוני בהגהות כ״כ עולמית. מחילה

 בקשת לו מועילה לא האס עולמינג מחילה לו אין במ״ש וצ״ע שם, בהג״ה הרמ״א פסק וכן
למחול שאסור שהכוונה תאמר ואס אינר־מחול. למה חבירו לו מחל שאס ייתכן, לא וזה -מחילה

 ואמר היות בזה שהכוונה לענ״ד ונראה לו. ימחול שלא לו ייעצו שחז״ל להאמין קשה זה גס לו
 אדה, בני של שורות לו והביא פעמים ג׳ ממנו ביקש שחבירו אחרי מחל, לא העלוב שאס שס,
 אך רנג שס עליו הוציא בשלא דכ״ז בירושלמי אמר וע״ז אכזרי, שהוא כיון החוטא הוא הרי

 אינו לו מחל לא אם וגס לו, למחול חייב אינו וכדומה( משפחה )פסול רע שס עליו כשהוציא
 ולא )החשד( הרע בלשון דשמע דאיכא אברהם המגן כתב בזה והטעם הט״ז, פירש וכן חוטא.

 והרמב״ס שמרן וצ״ע שם(. )במ״ב וכ״פ למחול, ענוה מדת מקום ומכל וסיים - במחילה שמע
 בדבר חילק לא שס ביומא )הבבלי( דידן דהש״ס דכיון דס״ל ואפשר בדבר, חילקו לא ז״ל

 דשמע איכא דילמא ומ״ש אחרח. לעבירה רנג שם הוציא בין הבדל ואין חולק, שהוא משמע
 יש לחבירו אדס שבין דבעבירות )פ״א( לעיל הרמב״ס סובר כבר הרי בפיוש, שמע ולא בחשדא
ודו״ק. לו, יתרצה ובזה שמו לטהר בלי כנגדו שחטא חטאו לפרסם

 לא אס מלמחול, אכשרי יהיה לא והמוחל בזה שכתב לשו״ע נהגהתו ברמ״א עוד ועיין
ור׳ דהקשה הנ״ל דיומא מגמרא שמקורו נו״כ וכתב מחילה. המבקש לטובת שמכוון

ומפרש וכו׳ לרב ליה חזי חלמא חנינא ר׳ אלא ע״ז הש״ס ואמר הכי, עביד היכי חנינא
לטובת ק שעשה שפירש רש״י כפירוש ודלא הישיבה, ראש שיהיה רב של לטובתו כן שעשה
ז״ל הרמ״א שמיאן שמה דיראה שס( )יומא הנ״ל בספר ז״ל חביב נן מהר״ס וכתב עצמו.

פשעיו, על העביר ולא הכי עביד היכי ורב קשה עדיין רש״י דלפירוש משוס רש״י בפירוש
 לו מחל דלא והשתא פשעיו, כל על לו שמעבירין לרב טובה לו היה לו מוחל היה אם דהרי

 וימות ידחה שלא אחרת טובה לו ובביקש טינותא הך שביק והיכי טיבותא, הך ליה לית
 כל על לו העביר שלא מחמת שימות אפשר הרי ימות, לא זה בשביל דאטו רב מקמי

 מוחל היה דאס ישיבה, ראש שיהיה רב, לטובת כן שעשה הרמ״א פירש זה ובשביל פשעיו,
 של נשיאותו ימי שישלימו עד ראש נעשה היה ולא ישראל בארן דירתו קובע רב היה לו

 נתכוון לא לו, מחל דלא דמה וכיון נימא, כמלא בחברתה נוגעת נשיאות דאין ר״ח,
בלב לו מחל דהרי פשעיו, כל על לו דמעבירין שכרו ר״ח אבד לא רב לטובת אלא להתאכזר

לומר לענ״ד קשה שקצת האמת עכ״ל. ודו״ק המחילה לו פרסם לא רב ולטובת שלם
דלא שמפרש אחר, ראשון פירוש על להסתמך בלי קושיא, מפני רש״י פירוש ידחה שהרמ״א

וצ״נג כרש״י
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סא תשובה שני פרק
הל^ות

וחידושים הערות
הכפרה מעכב ג״ם אחר הבפגע מצד המחילה עיכוב אם

אדם בני של שורות ג״פ לו והביא כדין, מחבירו מחילה שביקש שאחרי הפר״ח דכתב ודע
אדם שנין עבירות דתנן מהא זה ודייק מכפר, כיפורים יום בכ׳ז לו, מחל, ולא

 הגס כדין מחילה ממנו שיבקש היינו חבירו, שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירז
משער )פ״י הלבבות בחובת ועיין עיי״ש. חבירו שירצה עד קחני ולכן נתרצה, לא שחבירו

או בנופו לחנירו הרע אס ותנאיה פרטיה בכל כדת התשובה השב שכשיעשה החשובה(
 שהיה במה לו שימחל עד ואהבה, רצון חבירו( )של בלבו יתברך הבורא לו יכניס בממונו,
 ואס איחו, ישלים אויביו גס איש דרכי ה׳ ברצות א׳( ט״ז )משלי שנאמר כמו עליו, מחטאו

 העושק לפניו שיכנע עד שניהס( שיזדמנו )כלומר התקבצס הבורא יזמין העשוק ממנו ירחק
 אדס תולדות בספר )ועיין שס, הפר״ח דברי לפרש אפשר ועפ״ז שס. עיין וכו׳ לו וימחל

זצ״ל מוילנא הגרה הגאון עס שהיה במעשה סיפר ד״ה 88 עמוד תשל״ה אר״י הוצאת
 תר״י )סימן ז״ל הגר״א בביאור ועיין הנז׳(, מחוה״ל האלה כדברים לו העיר רבו שהגר״א—-

 הלבבות חובת בעל רבינו לדברי מקור שזהו ונראה תנחומא, המדרש דברי שהביא ס״א(,
ודו״ק.
 אדס שבין עבירות ע״ב(, פ״ה )דף ביומא שנינו דהנה בס״ד אלה בעניינים להעיר יש ועוד

ר׳ דרש מכפר כיפורים יוס אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר, כיפורים יום למקום
 אלעזר ר׳ דרש זו את איתא ובמשניות וכו׳. תטהרו ה׳ לפני חטאתיכס מכל עזריה בן אלעזר

 יום בתוספת ז״ל חביב בן מהר״ס הגאון ופירש בגמרות, לפנינו שכתוב כמו ולא עזריה בן
 לו להניא אחריו עזריה בן אלעזר ר׳ בא לדבריו ראיה הביא לא קמא שתנא דמשוס הכיפורים

 סובר עזריה בן אלעזר שר׳ שפירש עיניים. מאור בשפר שכתב מה שם ודחה מפסוק ראיה
 עקיבא ור׳ למקום, שבינו אפילו לו מכפר הקב״ה אין לחבירו אדם שבין עבירות לו שיש שמי

 לחבירו אדם שבין עבירות שאף ולומר עליו לחלוק בא וכו׳ ישראל אשריכם זה אחרי שאמר
 - עקיבא ור׳ עזריה בן אלעזר ר׳ קמא. תנא בדבר, דעות ג׳ שיש ונמצא מכפר, כיפורים יום

 של כפשטותן אלא להלכה, דבריו שאין ובודאי עיי״ש. מחוורין דבריו שאין שם זה על וכתב
 אדם שבין ועבירות עליהן, מכפרין ותשובה כיפור יום למקום אדם שבין שעבירות דברים
 )ואינם לו שימחול חבירו שירצה עד )בלבד( עליהן מכפרין ותשובה כיפור יום אין לחבירו
 פירשו, ז״ל שהראשונים ועוד ז״ל. הרמב״ס שפסק וכמו לחבירו( אדם שבין בעבירות תלויים
 ור׳ וכו; למקום אדם שבין עבירות הנ״ל, המאמר בעל הוא אלעזר ור׳ כאן, יש אחת דדעה

 קאי ואסיפא מטהרין, אתם מי לפני אחר באופן אלא אלעזר כר׳ לא ה׳ לפני מפרש עקיבא
שם. אגדות בחידושי מהרש״א ועיין וכו;

 לחבירו אדם שבין עבירות הנ״ל המשנה לפרש שם ז״ל חביב בן המהר״ס שכתב מה אולם
גזל אשר הגזילה לו שהשיב גב על שאף לומר שרצה והיינו חבירו, את שירצה עד

 זה וזולת שניים, שצריך כלומר מחילה. ממנו וישאל שירצהו עד מכפר הכיפורים יום אין ממנו
ופשטות ק, לומר הדבר קשה ולענ״ד כאן, רבינו וכמש״כ מתעכבת, זו( )בעבירה כפרתו
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שני פרק הלכות סב

וחידושים הערות

 או ויתרצה, עליו תביעה לו תהיה לא ובזה ממונו. לו שיחזיר היינו חבירו את שירצה המשנה
 מחילה, ממנו שיבקש עד לו יכופר שלא אמר זה ועל בדברים נשהקניטו המשנה שכוונת נאמר

 בתביעה רק המשנה כוונת שאין להשמיענו ובא ע״א(, פ״ז )בדף שם יצק ר׳ שאמר מה וזה
 לו יש בלבד, בדברים הקניטו אפילו אלא לו, יכופר אז ורק ממונו לו להחזיר שיש ממונית
 שבפסוק עצמך והגע מפסוק. ראיה וכמו׳-שהביא לזה. גס המשנה שכוונת לומר ורצה לרצותו,
 כן, תאמר לא שאס כן. הבין ז״ל שמרן כרתן ועל שם. עיין ממון על גס דיבר שס שהביא

 ע״א( )צ״ב קמא מבבא הרמב״ם לדברי מקור ציין למה ז״ל הנ״ל מהר״ס הגאון כדברי אלא
 לו יש ממנו שנזל ממונו לו כשמחזיר שאף ז״ל הרמב״ס כדברי בזה שמבואר למשנתנו ציין ולא
 כל לא שזה כיון ואולי מר״ן מדברי הקדושה עינו שהעלים ועוד לו, שימחול עד לפייסו זה עס
 צ״ב(, )דף קמא מבבא ראיה לנו שיש אחרי ורק הוא, כך במשנתנו שהפירוש להדיא ברור כך

וצ״נג זה, באופן אף משנתנו תתפרש ממילא
 משנה הכסף דברי על זצ״ל מהר״י רבו בשס שהקשה ז׳ל הרמב״ס על הקוק בספר ועיין

גדול חילוק יש והרי בחבירו, בחובל מיירי דשם )צ״ב( קמא בבבא למשנה שציין הנ״ל
 וזה ט׳ דין ומזיק חובל מהל׳ ה׳ בפרק הרמב״ס שכתב וכמו ממונו. למזיק בחבירו חובל בין

 שהוא מה ששילם כיון חבירו, ממון שהמזיק ממונו, למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו לשונו
 ואפילו לו, מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ בחבירו, חובל אבל לו נתכפר לשלם חייב

 עכ״ל. לו. וימחול הנחבל מן שיבקש עד עוונו נמחל ולא לו מקכקר אינו נניות אילי כל הקריב
 כאן שהמדובר כיון וא״כ רבינו[, דברי בסתירת ט״ז( )סימן שה״ל בשו״ת הרגיש שכבר ]וכתב

 בזה ותירץ עוד, מחילה ממנו לבקש וא״צ לו, נמחל כבר ממונו בהחזרת כן אם חבירו, בגזל
 עיכוב לגבי מחובל נפ״ה שם וכוונתו וכדומה, גזל כגון ממונו, במזיק גס מחילה, צריך דלעולס
 לבקש והגון שראוי אע״ס לו, נתכפר הגזילה בהשיב גזלו או חבירו ממון שהמזיק והיינו כפרה,
 כדברי ע״א צ״ב )מב״ק ילפינן שאז בגופו בחובל כן שאין מה מעכבת, כפרה אין אבל מחילה

 גבי ס׳( )דף קמא בבא דאמרינן מהא רבינו למד הכפרה את מעכב שאינו אע״פ הכס״מ(
 פייס שלא זמן כל והיינו הוא, רשע ששילם אע״פ ישלס, גזלה רשע ישיב חבול דדוד, עובדא

הרמב״ס(. על )הקוק עכ״ל. חבירו את
 אמת והן כפרה, לענין מיירי נמי תשובה נהל׳ כאן דהרי כן, לומר מאד ולענ״דקשה

לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר "אע״פ ז״ל הרמב״ם כתב דבריו שבסוף
 דבריו תחילת הרי אבל קאמר, דלכתחילה משמעותו זה שלשון לו, שימחול ממנו ולשאול

 לו שהחזיר אע״פ שם, שכתב מה וכל כפרה, לגבי שם דיונו עיקר שהרי מעכב, שזה מוכיחה
 לומר ורצה וירצהו" חייב שהוא מה לחבירו שיחן "עד כן לפני למש״כ ביאור זה וכר, ממון
 מש״כ לפי בגופו חובל לגבי רק דכ״ז לענ״ד, לדוכתא קושיין הדרא כן אם לו, מתכפר אז שרק

חובל. מהל׳ בפ״ה ז״ל הר״מ
 שיישב ז״ל חביב ק מהר״ס להגאון ע״ב( פ״ה )יומא הכיפורים יוס בתוספת וראיתי

ממנו שישאל צריך חבירו, דבגוזל כאן תשובה בהל׳ שאמר שמה זו, קושיא
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סג תשובה שני פרק הלבות

 נוח יהא אלא יתפייס, ולא אכזרי שיהיה לאדם אסור "י.
החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס. וקשה לרצות

 לו הצר ואפילו חפצה. ובנפש שלם בלב מוחל למחול,
 של דרכם וזהו ימוד, ולא יקום לא הרבה, לו וחטא הרבה

ומקורות ביאורים
 ויתפלל שנאמר אכזרי, שהוא לו מחל אכזרי להיות לאדם אסור י.

אבימלך. את האלהים אל אברהם בבא משנה ראה וכו׳.
לא שאם ומנין ע״א( צ״ב )דף קמא

וחידושים הערות

 או בו וחובל מחבירו שנוזל הוי הכי נזילה דסתס כרמו בעל ממנו דגזל משוס היינו מחילה,
 עובר שהיה כגון ממונו מזיק אבל בנופו, דחובל דומיא והוי בפניו, ממונו שנוטל עד מצערו,

 לזה ]וקרוב לו, דשילס כיון מחילה, ממנו שישאל צריך אין לצערו, נתכוין ולא כדו ושבר
 )יומא במשנה מ״ש דלפי״ז שם שהוסיף אלא ע״ש[, שה חובל מהל׳ בפ״ה משנה הלחם כתב

 לו דשילם כיון ציערו ולא ממונו במזיק מיירי אס קחני, לצדדין חבירו שירצה עד פ״ה:(
 בחזקה ממונו בגוזל אבל ציערו, לא דהא מחילה ממנו לשאול צריך ואין אותו, ריצה הרי

 ע״ז הערנו וכבר עכ״ל. הצער על מחילה ממנו לשאול שירצהו צריך התשלומין מלבד דציערו
 למ״ש כאן, הרמב״ס לדברי מקור לציין ז״ל מרן צריך היה לא כן שאם ה״א( )בפ״א לעיל

 ורק אך מיירי דמשנתנו לפרש ע״כ לכך ע״ש, ע״ב( )פ״ה ליומא לציין לו והיה )צב( בב״ק
 מקור כשציערו אך ממונו, לו שיחזיר היינו - שירצהו קאמר וע״כ לעצרו מבלי ממונו במזיק

 של דרכו לפי צ״ל כך ע״א, צ״ב מב״ק הוא מיומא( אותו לדייק שאפשר )הגם להדיא הדין
ז״ל. חביב בן מהר״ס

 להתוודות צריך עדיין מחילה, ממנו שאל וגס לו ושילה בחבירו שבחובל שכתב שס ועיין
שס משנה הכסף על והעיר א׳(, דין תשובה מהל׳ )בפ״א הרמב״ס כמש״כ ה׳ לפני

 הרמב״ס מיירי שעה וידוי מדין לא מחיל, מדין מיירי דשם הנז״ל )צ״ב( בב״ק למשנה שציין
 הכסף דברי יישב בחידושיו שס חביב בן ומהר״ס במקומו, שם בחידושים בס״ד הערתי וכן

 שלכאורה וכו׳ לה דמפיך מאי מקום מכל שס שהמשיך מה וכן ודעת, טעם בטוב משנה
 משוס בה יש לחבירו אדם שבין עבירה שכל בס״ד לעיל ומש״כ ע״ש, ביאור צריכים דבריו

 ראיתי כן ה׳, לפני עליה להתוודות צריך כך ומשוס למקום אדם בין משוס כן נס עבירה
 מדברי לזה סייעתא והביא זצ״ל, מוילנא הנר״ז בשס ,40 עמוד אדס בתולדות שכתב כעת

 שבין עוונות מהם אחד מינים שני הס העוונות וז״ל פ״ט(, התשובה )שער הלבבות החובות
אדס שבין השונות השני והמין לבד, נפשו אס כי בהם החוטא יחמסו ולא וכו׳ למקום אדם
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תשובה שני פרק הלכות סד

 כן, אינם לב, ערלי הגוים אבל הנכון. ולכם ישראל זרע
 הגבעונים, על אומר הוא וכן נצח, שמורה עברתם אלא
 ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי

ב(: כא ב )שמואל המה
 ממנו שיבקש קודם הכירו ומת להכירו, החוטא יא.

קברו על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מחילה,
 שכך זה ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי בפניהם, ואומר

 לא ליורשיו, יחזירו ממון לו חייב היה ואם לו. עשיתי וכך
ויתוודה: דין בבית יניחנו יורשין לו יודע היה

שלישי פרק

 מי ועוונות. זכיות לו יש האדם מבני ואחד אחד כל א.
שעוונותיו ומי צדיק. עוונותיו על יתרות "שזכיותיו”

ומקורות ביאורים
 תכירו ומת לחבירו החוטא יא.

מחילה שיבקש קודם
 הגאון דקדק וכו׳. אדם בני י׳ מביא

 יום תוספת )בספרו חביב בן מהר״ם
 ז״ל רבינו מדברי פ״ס יומא הכיפורים

 י׳ עם קברו על לילך שצריך שמה כאן
 אז, מחילה ממנו ולבקש אדם בני

 ללכת בחייו החיוב עליו שחל שכיון
 פקע לא הנעלב שמת פי על ואף אליו
 אותו כשחירף אבל זה, חיוב ממנו

 ממנו שישאל די אז מיתה, לאחר
 פ׳ לש״ג ]וציין שחרפהו במקום מחילה
ע״שן. הזהב

ג׳ פרק

 יש האדם מבני ואחד אחד כל א.
ככתוב ועוונות זכויות לו

 ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין
 דף בסנהדרין וראה כ(, ז )קהלת יחטא

ע״ב. מ״ו
 על יתירות שזכיותיו מי שם

ומי צדיק, עוונותיו
 ראש בגמרא מבואר וכו׳. שעוונותיו

 כרוספדאי א״ר ע״ב, ט״ז דף השנה
 בראש נפתחין ספרים ג׳ יוחנן ר׳ אמר

 ואחד גמורים, רשעים של אחד השנה,
בינונים, של ואחד גמורים, צדיקים של
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 שחור יאיר הרב
לבונה מעלה הישוב רב

מהילה בקשת גדרי

הקדמה א.
 נהגו כן כמו בעיו״כ. מזה זה מחילה לבקש בישיבות, בעיקר נפוץ, מנהג

 האדם זו בתפילה נדרי". "כל קודם זכה" "תפילה לומר ישראל בתפוצות
 מחילה בבקשת צורך עוד ואין בזה די האם לברר יש בו. שפגע מי לכל מוחל

 או לו, שימחל חבירו את לבקש חייב הפוגע האם אחרות, במילים אישית.
המחילה. בקשת בלי גם מוחל שהנפגע במחילה די שמא

מחילה לבקש החיוב ב.
 מכפר יוה״כ אין להכירו אדם שבין "עבירות ע״ב(: פ״ה )יומא במשנה שנינו

 ממציא שהיה זירא ר׳ על מסופר ע״א( )פ״ז ובגמרא חבירו". את שירצה עד
 בהמשך להם. וימחל מחילה ממנו שיבקשו כדי בו שפגעו אותם לפני עצמו

 ממציא רב והיה רב. מאת סליחה לבקש צריך שהיה קצב על עוד מסופר
 ולבקש חובתו את למלא הקצב שיוכל כדי יוה״כ בערב קצב אותו לפני עצמו

 עסק לי "אין ואמר: סירב הקצב אך מיד. מוחל ודאי היה מצירו ורב מהילה,
 חטאו. על כעונש מעמד באותו הקצב מת דבר של סופו איתך".
 מחילה בקשת ללא הנעלב מחילת מועילה שאין ומרב זירא מר־ ללמוד אפשר

 מהססים, ורב זירא ר׳ היו לא מועיל, כזה דבר היה אם שהרי העולב. של
 לפני עצמם המציאו ומדוע מהם, מחילה בקשת ללא אף מיד ומוהלים
מהנעלב. מחילה לבקש חייב שהעולב ודאי אלא העולב.
 מתעורר אינו שחטא זה דאם ג׳( )תר״ו אפרים במטה כתב שכן מצאתי
 מנת על הפוגע לפני עצמו להמציא הנעלב על יש מחילה, לבקש מעצמו
מחילה. לבקש לעוררו
 בפני עומד שהאדם הבושה עצם הוא מהכפרה דחלק נראה הדבר בסברת
 עצמו משפיל ועכשיו וכדומה, עלבונות ממנו ספג מזמן לא שאך חברו,

כך. על סליחה ממנו ומבקש

שליח ע״י מחילה בקשת ג.
 אביהם יעקב מות אחר מחילה ממנו שביקשו יוסף אחי אצל כזצאנו אמנם
 חייבים שאין לכאורה מוכח וברש״י(. ט״ז ני, )בראשית שליח ע״י כן ועשו

מחילה מועילה לפ״ז שליח, ע״י במחילה די אלא אישי, באופן מחילה לבקש
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 במחילה ודי מהעולב פניה שום בלי אף ואולי וכדומה מכתב באמצעות גם
 נעשית אם גם מחילה, שבקשת משום ראשית, לחלק. יש אך הנעלב. מצד
 חטאו. על מכפר ובזה למבקש מסויימת בושה גורמת מכתב, או שליח ע״י
 - העולב של פניה שום ללא הנעלב של צדדית הד למחילה דומה זה ואין

החוטא.
 ויאמרו לפניו "ויפלו יוסף לפני בעצמם אח״כ שבאו יוסף אחי שאני שנית,

 ולרכך יוסף את לרצות בסה״כ באו השליחים י״ה(. )שם לעבדים" לך הננו
 )מטה להלכה הפוסקים הביאו כך ואכן, בעצמם. האחים שיבואו קודם אותו

ב׳(. ס״ק תר״ו במ״ב הובא - אפרים

זכה" ב״תפילה צדדית חד מחילה ד.
 אנו אותה המחילה בכלל, אם מועילה, כיצד לברר עלינו זאת כל אחר

 להיות צריכה שמחילה הוכחנו הרי נדרי. כל לפני זכה", ב״תפילה אומרים
 בפרט מהנעלב. חד־צדדית במחילה די ולא מהעולב מחילה בקשת אחרי
 ומסתמכים מחילה, בבקשת לזה זה פונים הציבור שכל כך כל נפוץ זה שאין

זכה. שבתפילה המחילה על בעיקר
 ורב וירא מר־ הראיה שדוחה ס״ח( סי׳ )חלק נדברו" "אז בשו״ת מצאתי

 להם. ויענו מחילה מהם שיבקשו כדי בהם הפוגעים לפני עצמם שהמציאו
 שימחל מחבירו לבקש פשוט, האחד, מחילה. בבקשת עניינים שני דיש וכתב

 כתב עפ״ז תכירו. עם שלם ישראל כל לב שיהא השני, כנגדו. שחטא על לו
 ומה העולב. בקשת בלא גם הנעלב של צדדית חד מחילה מועילה שבאמת

 ישראל לב שיהא כדי היינו כנגדם, החוטא לפני עצמם המציאו ורב זירא שר־
 זה מאוחדים ישראל כל שיהיו שרצו דכיוון יו״כ. בערב חבירו עם איש שלם

 לו שמחלו דאף כנגדם החוטא לפני עצמם להמציא חייבים היו זה עם
 בעצמו, מחילה ביקש ולא כך על יודע לא שהחוטא כיוון בזה די אין בנפשם,

 והמריבה המחלוקת החוטא ומבחינת אחדות וחוסר לבבות פירוד כאן ויש
ממשיכים.

 היה שם הסיפור נוסף. מצד מרב, הנ״ל הראיה לדחות שיש הסביר עוד
 שכלל ועוד מרב. עצמו הוא ולא מהילה ממנו לבקש חייב שרב טען שהקצב

 שרב שהמחילה ודאי גוונא ובכהאי בסיפור שם שמוכח כמו במחילה רצה לא
 ויודע בה שרוצה לאדם רק מועילה דמחילה תועיל, לא צדדי חד באופן ימחל

רב. של בסיפור שהוזכר בקצב משא׳־כ לה. שצריך
 לא אם גם בה, חפץ שהעולב מקרה בכל מועילה צדדית חד שמחילה מכאן
 להיפגש צורך עדיין יש אמנם וכדו־ בושה מרוב ישיר באופן אותה ביקש

בערב חבירו עם שלם ישראל כל לב שיהא כדי ביניהם הקרח את ולהפשיר
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והכפרה. התשובה את מעכב זה דבר אין אך יוה״כ,
 מהעולב, אישית מחילה בקשת שצריך נאמר אם ו־אף הנ״ל בספר הוסיף עוד

 ומועילה המחילה, בעצם לעיכובא תנאי אינו אך הכפרה, לשלמות רק היינו
וה. חטא על נענש שלא זה לענין המחילה

 צדדית חד במחילה די ובמישור, בשלום זע״ז מתנהגים דאם שם, כתב עוד
 ואין בשלום שרויים הם שהרי בו, שפגע נשכחות ולהזכיר לבא צורך ואין
 ולכן טינה לו שומר עדיין לבו ובסתר יתכן אמנם מחילה. לבקש מה על עוד
 יו״כ. בערב וכה בתפילה אחד כל שאומר צדדית חד מחילה מועיל לזה

 המחילה למנהג מקור ומציאת וכות למוד בתורת זה רכל כתב דבריו בסוף
 שחטא שיודע אדם כל שלכתחילה ודאי אבל וכה. שבתפילה צדדית החד

והמעולה. השלמה המחילה דוו אישי, באופן מחילה ממנו ויבקש ילך לחבירו

החטא פירוט ה.
 לפרט צריך מחילה דהמבקש מהר״ש( דרשות בשם תר״ו )סי־ חדש הבית כתב

 בין לוידוי למקום אדם בין וידוי שווה זה דלענין כנגדו פשע במה לחבירו
לחבירו. אדם

 ר״ז( )סי־ מגירונדי יונה לרבינו תשובה" "שערי בספר גם אלה כדברים מצאנו
 פסק וכן בזה. מתבייש שהמבקש למרות בו פגע במה לנפגע לגלות דחייב
 שלא לו שעשה מה לחבירו לגלות דחייב סי״ב( ד׳ )כלל חיים" "חפץ בספר
כדין.

 כלל יודע אינו הנפגע אם אף יונה. ר׳ בדברי נוסף הדוש מוצא חיים" ה״חפץ
 לנפגע זאת לספר הפוגע חייב הרע, לשון עליו שדיבר כגון בו, פגע שפלוני
מחילה. ממנו ולבקש

 )שם(. בעצמו חיים" ה״חפץ שכתב כמו לקיים מאוד קשה נראה זה דבר הנה
 על בתשובה לשוב הרוצה בפני דלת נעילת של מסויימת מידה כאן יש

 הנפגע אם מחילה בבקשת שא״צ נניח אם אף לחבירו. אדם שבין חטאים
 כולם לא מקום מכל בו שפגע למי שלם בלב ומוחל זכה" "תפילה אומר

 עלינו לכן שלם. בלב זה אין לעיתים מוחלים, אם וגם זאת, לומר מקפידים
 לחבירו, שחטא החטא את לפרט החיוב הפוסקים על מוסכם אכן האם לחפש
המחילה? בקשת בשעת
 ס״ק שם ברורה המשנה והעתיקו ס״ב תר״ו )סי׳ אפרים" "מטה בספר מצאתי

 זה וע״י לחבירו שחטא מה לפרט צריך מחבירו מחילה "המבקש שכתב: ג־(
 יפרט לא אזי החטא כשיפרט מזה מתבייש שחבירו יודע ואם מחילה. מבקש
 לפרט א״צ בושה, לנפגע יגרום החטא ופירוט שבמקרה עולה מדבריו אותו".

אמנם, כך". על מחילה ממך מבקש והנני בעבר בך "פגעתי לו: יאמר אלא
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 להחרפת יביא החטא שפירוט במקרה יהיה מה ביאר לא אפרים" ה״מטה
 כזה במקרה שגם לי נראה חדש? סכסוך לפתיחת אף ואולי ביניהם היחסים

 לפגוע היתר לאדם שאין היא אפרים" ה״מטה סברת שהרי החטא לפרט א״צ
 גם א״כ מחילה. בקשת של במסגרת ואת עושה אם גם חבירו את ולבייש
 שהרי לפרט א״צ החטא פירוט בעקבות חדש סכסוך להיפתח שעשוי במקרה

 דרך בכל בו פוגע או מביישו, הפירוט אם הבדל ואין בנפגע פוגע שוה ודאי
אחרת.

 רק היינו החטא, לפרט חובה דיש מהפוסקים שהבאנו דמה לחדש נראה עוד
 למחול מוכן איני לו לומר דיכול לו, למחול חייב הנפגע אין מפרט לא שאם
 ודאי החטא פירוט בלא גם למחול מוכן הנפגע אם אבל מה. על לדעת בלי
 ומבקש להכירו פונה אם לפ״ז החטא. לפרט חובה ואין המועילה מחילה שזו

 מבקש ולא למחול שמוכן בחיוב משיב וחבירו בו שפגע מה כל על לו שימחל
בכך. די החטא, של פירוט

סיכום ו.
 יסתמך ולא בו שפגע על מהילה מחבירו אישית לבקש אדם חייב לכתחילה

 בלא אף מוחל הנפגע אם אמנם זכה". "תפילה באמירת מוחל שחבירו מה על
 אל פנים גם לשוחח שרצוי אלא ומועילה, טובה מחילה זו הרי מחילה, בקשת

 יוה״כ. קודם זה עם זה שלם ישראל לב שיהא כדי הנפגע את ולרצות פנים
 בושה יגרום הפירוט אם אך החטא, לפרט צריך מחילה מחבירו כשמבקש

 פירוט דורש אינו חבירו ואם לפרט. צריך אין אחרת פגיעה כל או לנפגע
 לבקש בלא למחול שעדיף לומר ואפשר מועיל. ודאי וה, בלי גם למחול ומוכן

 לנו יהיה ואחדות ושלום בושה. מרוב זאת לפרט לפוגע שקשה כיוון פירוט,
רצון. יהי כן אמן העולם, עד ישראל ולכל
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חברו את שירצה עד מכפר יוה״ב אין בענק

 אדם שבין עבירות חנן, ב( )פה, יומא במשגה
אדם שבין עבירות מכפר, יוה״כ למקום

 זו את חברו, את שירצה עד מכפר יוה״כ אק לחבירו
 ה׳ לפני חטאתיכס מכל עזריה, בן אלעזר ר׳ דרש

 מכפר, יוה־׳כ למקום אדם שבק עבירות תטהרו,
 עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות

חברו. את שירצה

 דלפני עצמו בפני גזהיה לן למה להבין, צריך וחנה

את שירצה עד מכפר יוה״כ דאין תמהרו ה׳
 שהוא אע־פ תנן, א( )צב. בב״ק במתני׳ הרי חברו,

 ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו נותן
 שכל אחר מפסוק כבר שלמדנו הרי וגו', אשת השב

 תכי יבלאו מחילה, ממנו לבקש שחייב לחברו שחטא
 ראב״ע דרשת מכח כאן נתחדש ומה לו. נמחל אינו

תטהרו. ה׳ דלפני

 ראב״ע של דינו דשאני בזה, לומר יראה ואשר
יוה״כ, לפני חבירו את לרצות והחובה

 דהחובל, שבמשנה מחילת דבקשת הכללי מהדק
 יוה״כ, כפרת לענק הנאמר דין הוי דראב״ע דדינא

 דק וזה חבירו, את שירצה עד מכפר יוה׳יב דאק
 ממנו לבקש שחייב השנה דכל ,החובה על נוסף

 מחל שחברו בזה די לא יוה״כ כפרת דבעד מחילה,
כלומר, חברו, את לרצוח גה דצריך אלא לו

 קודם שהיה לכמות לבו אה וישיב בדברים שיפייסו
 שהיה ורעות אהבה של היחס ויחזור לו, שחטא

לו. שחטא קודם ביניהם שרוי

 באה יוה״ב דכפרת לומר, נראה דמילתא א ובמעט
היחיד ואק הציבור, כפרח בתורת

 המשתלח שפיר שהרי הציבור, דרך אלא מתכפר
 הציבור את ולאחד לצרף בכדי וא״כ הוא, ציבור קרבן
 המבדילה וחציצה מחיצה שוס תהא שלא צריך יחד
 סדר )בסוף הפייטן שיסד וזהו הציבור, אנשי כק

ורעות. אהבה שימת יוס העבודה(

 בעלי שמקצת עוד. להוסיף נראה ענינא ובתך
יוה״כ לומר, רגילים היו המוסר

 שירצה עד למקום אדם שבין עבירות על אפי& מכפר
 כפרת דאק ,החדש[ בחו״י כן מפורש]ו חברי את,

 בתורת דוקא אלא בודדות, עבירות על חלה ייה״כ
 מה יומא, סיף במשנה ר״ע וכדברי הגברא, טהרת
 את מטהר הקב״ה אף הטמאים את מטהר מקוה

 עצמו את לטבול לאדם אפשר שאי וכמו ישראל,
 שכל מיס דבעיק אבר, אבר גופו את ולטהר לחצאין,

 טהרת הדא דכוותה ה״נ אחת, בבת בהם עולה גופו
 על מכפרת דאינה כתיב, תטהרו ד׳ דלפני יוה״כ,
על גמורה טהרה לאדם לו יש אא״נ עבירות מקצת

חטאיו. כל
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 והלכותיו הוידוי עניני כל אוצר
וידוי תפילות וביאורי

ע״י דעת לאדם החונן בעזרת נערך

דינקל חיים יעקב
זצ״ל אלכסנדר רבי הגאון בלאאמו״ר

 תשנ״ח מנ״א
תובב״א ירושלים פעיה״ק



כהלכתו וידוי טו

 שיחזור לא אך להתודות צריך מנהר. בתפילת וידוי לומר שכה אם
.1הוידוי יאמר רק אלא פעם עוד שמרע תפילת על

 תי״א( סי׳ )ח״ר אפרים רבבות בשו״ת .1
 יום בערב מנחה שהתפלל באחד מסתפק

 אם הוידוי לומר תפילתו בסוף ושכח כיפור
 אם ונראה ולהתודות. ולהתפלל לחזור צריך
אכילתו, אחר דהיינו מאוחר כשבא נזכר

 של הטעם דבל שיחזור טעם אין אולי

 הסעודה בשעת יחנק שמא הוא הוידוי
 נזכר ואם אכל, כבר הלא וכאן הוידוי קודם
 לא אבל יהודה שרק נראה אכילתו קודם
ענין יש אכל אם אף ואולי תפילתו, חוזר

 תרל״ט בשנת כי נהירנא נ״ב( אות )שם וז״ל: אבי מדרכי בדוגמא חיים החפץ בשיחות וכמ״ש
 מזמן עוד אבי מר עם מאוד מקורב שהיה ציון בן ר׳ להגאון סמוך והייתי אירע בקלאוו בבחרותי בלמדי
 ענין על צערו לי והביע תשובה, בעניני הרב והתענין אלול ימי וכשהגיע לנו, הסמוכה באיישישאק רב שהיה
 עם נסים ר׳ קז־מוץ גדול של וידה באמת והוא אדם, חיי מספר שהועתק ליטא במחזורי הנדפס זכה תפלה

 עם אדם לכל ושמוחל ואונאה, גזל עניני על וידוי וק למקום אדם שבין חטאים על ויחי ובו הוספות,
 בכמה משוקע נשאר זה בלי כי וישר, טוב והכל בבי״ד, לתובעו שבדעתו בממון לא אם עשקו, או שהכלימו

 לוזבירו אדם בין של הוידויים באשר עקא דא אמנם הכפורים, יום מכפר אינו לחבירו אדם בין כאשר עונות
 להתל ברצותם השולחנות על דופקים החמה שקע שכבר בראותם הקהל בני רוב ועפ״י הרחיים בסוף נזכרו
 להפסיק זכה תפלה אומת רוב ומוכרחים בלילה נדרים מפירים אין באשר השמש, ביאת קודם נדח בכל

 והוא לוזבירו אדם בין של וזלק דהיינו זכה תפלה עיקר להם וחסר זכה, התפלה את גומרים ואינם בורחים
 מדפיסים עם ומתן במשא בזה בא אבי מר כי ובזכרוני ז״ל. לאבא מכתב זה על וערך להמנווק יוכל לא חסרון
 הויחי באמצע להזכירם לחבירו אדם שבין וענינים המאוחר את להקחם היינו זכה תפלה בדפוס לשנות

עכ״ל. זה, נתקן דפוסים באיזה מ לי וכמחמה בתחילתו, או

 בתוספת זכה לתפלה בהקדמה זצוק״ל בענגיס ראובן זעליג רבי הגאון כתב כאן המבואר זה יסוד
וז״ל: דבריו בזה ונעתיק נופך

 תשמעו אשר הברכה" "וזאת לס׳ עש״ק עש״ו עמ״י
ת״ו ירושלים פעיה״ק לפ״ג השבת שנת מנ״א כ״ד

 ונחקורה, דרכינו נחפשה כדכתיב קרא לקיים אוזב״י כל אל המעוררים האלה הנוראים בימים
 לראשית והמשפט הדין ימי אלינו ובקרוב שאפשר, במה הרבים את לזכות כולם את והמזרזים

 בנציון ר׳ מרן כו׳ בדורו הגדול הגאון מחותני ציס״ע בקשת למלא נזכרתי הבעל״ט, תש״ג שנת
 באם ביקשני אשר זיע״א, ציון" "שערי ספרי בעהמ״וז בילסק הגאבד״ק זללה״ה שטערינפעלד

 החסיד הגאון של בזכותו ביוהכ״פ לומר שנוהגין זכה בתפלה תיקונים שני לתקן יהיה אפשר
 גדולה תקנה לעשות שהשכיל מה ניכר כוונתו עיקר אשר ז״ל אדם וחכמת אדם חיי ס' בעהמ״ח
 ע״כ ואשר כידוע שביניהם ותביעות הטענות כל לזה זה שימחלו לחבירו ב״א הנוגעים בדברים

וגו׳. זכה תפלה בשם אותה קרא בטח
 "הנני בזה״ל שם מש״כ השליט מלפני שיצאה היוצא כשגגה במחכתה״ר למשגה נרגשת ג״ז ואף

 להוציא אוכל אשר מממון חוץ לחבירו אדם בין אשר האדם חטאת לכל גמורה במחילה מוחל
 מה אדם לכל יש ותביעות טענות הרבה שהרי המחילה עיקר על לפקפק גורם וזה דין" עפ״י

 שכבר אלא ודיינא בדינא אתו ולדון חבירו את לתבוע חפץ היה באם בדין לזכות לו היה שאפשר
 נפטר לא שהנתבע י״ל ומ״מ ולתובעם לדורשם כלל ברצונו ואין כבר ונתייאש מזה דעתו הסיח

 לא והנה סובא וכה״ג בחוב יאוש מועיל דלא קס״ג סי׳ בוזו״מ המפרשים וכמ״ש לו מלשלם עי״ז
 יותר כנוסח לומר טוב ויותר העולם את לתקן המחבר בונת נגד משים מבלי הדברים הועילו
 ז״ל צדיק אותו נצטער וע״ז הדין, עפ״י להוציאם ואוכל לתובעם שארצה מממון חוץ מבואר
 היקר נכדו את להעיר לידי שבא במה לי והניין הדברים, אלה שני לתקן אוכל אולי וביקש
 לטובת הנוסח שינו וגם מתוקנת, זכה תפלה להדפיס והואיל נ״י שטרנפלד בנימין ר׳ הרה״ג באדם
וגו׳ הענין

 באהבה ישראל בעמו הבוחר לפני שתתקבל בתשובה, ורוצה הקרובה, ד׳ לישועת המייחל
בענגיס ראובן זעליג

תובב״א ירושלים פעיה״ק ראב״ד



כהלכתו וידוי פו

מפורסם*. בחטא ואפי׳ חטאיו יפרט לא ש״צ

להכירו אדם כין
 הוא הפירוט ועגיץ החטא את לפרט צריך לחבירו אדם בבין

 לעשות צריך בהכירו שפגע ביוץ 2א׳ אופן אופנים, בשני מהבאר
צריך ולבן לו ימחול שהכירו עד וריצויים השתדלויות מיני כל

 דר״נ וס״ל רם, בקול לאומרו אסור מפורסם
 לאומרו שאין למקום אדם בבין מחמיר
עכ״ל. וגו', מפורסם בחטא אפילו

 וז״ל: סק״ג( תר״ז סי׳ )א״א הפמ״ג ב״ב .1
 בכבוד פוגם כי בציבור החטא לפרט ואין

 יע״ש ח״ו, מפורסם בחטא אף הציבור
ועב״י.

 לפרוט וצריך כתב ה״ג( )פ״ב ברמב״ם .2

 הזה העם חטא אנא שנאמר החטא את
 ועיי״ש זהב. אלהי להם ויעשו גדולה חטאה
 פ״ד( עמוד לעיל )הובא משנה בכסף

 מדברי כן נראה אין "ומיהו כתב ובתו״ד
 בזה כוונתו ואין ע״כ. ז״ל, והרא״ש הרי״ף

 אדם בין על אלא לחבירו אדם בין על
 הא אם כי הביאו לא שם דברי״ף למקום,

 למקום אדם שבין בעבירות דכאן נחמן דר׳
 שם ובר״ן להכירו. אדם שבין בעבירות כאן
 בהנהו לחבירו אדם שבין בעבירות כאן פי׳

 להרבות שצריך יצליח לא פשעיו מכסה
 דהר״ן הרי עכ״ל. לו, שימחול רעים עליו

 לכסות ושאין כאן הנאמר הפירוט דענין פי׳
 ע״י השתדלות לעשות שצריך היינו פשעיו

 דלכן לו. ימחול שהכירו כדי רעים להרבות
 פעולתו שיכסה בלא פעולה לעשות צריך
 דף )יומא רש״י כן פירש וכבר ברבים. אלא
 יגלה להכירו(: שבי״א עבירות ד״ה ע״ב פ״ו

 ביאר וכן לו. שימחול ממנו שיבקשו לרבים

 הרמב״ם בדעת ה״ה( )פ״ב משנה הכסף
 שבינו מפורסם דבחטא רבינו וסובר וז״ל:

 לחבירו, אדם שבין לעבירות דמי לא למקום
 בדי לפרסמם מצוה לחבירו אדם דבין

עב״ל. וגו', הכירו לו שימחול

 )שער תשובה השערי דברי יבואר ולפי״ז
 זכרונם ישראל וחכמי שם: וז״ל י״ה( אות א׳

 פעמים ע״ב( פ״ו דף )יומא פרשוהו לברכה
 בעבירות כמו יצליח לא פשעיו שהמכסה

 עד כפרה לו אין כי להכירו, אדם שבין
 ועד והעשק, והחמס הנזילה ישיב אשר
 או לו, הציק מאשר מחילה יבקש אשר

 וגו׳, הרע לשון עליו סיפר או פניו, הלבין
 יצליח לא פשעיו מכסה - דמהו הרי עכ״ל.

 ע״י זה אם לו, ימחול שהכירו פעולה ־
 ולפי וכדו׳. מחילה בקשת או הגזל השבת

 )שם יונה הרבינו דברי היטב יבואר דברינו
 את שביזה ולפי ז״ל: י״ט( אות ד׳ שער

 להם להכנע צריך אדם בני לפני הישרים
 הוא וכוונתו עכ״ל. רבים לפני ולהתודות

 הוא תקנתו ברבים חבירו את שביזה דכיון
 לפי היא דהמחילה והיינו ברבים, להתודות

 מעשה ולפי חבירו בו שפגע הפגיעה ערך
 לעשות. חבירו שעל ההשתדלות

 שבין בחטאים ברבים הוידוי פרסום וענין
 ה״ה( )פ״ב ברמב״ם מובא להכירו אדם
 ברבים שיהודה לשב גדול ושבח וז״ל:

 שבינו עבירות ומגלה להם פשעיו ויודיע
 אמנם להם ואומר לאחרים חבירו לבין

 והריני וכך כך לו ועשיתי לפלוני חטאתי
 ואינו המתגאה וכל ומתנחם שב היום

 תשובתו אין פשעיו מבמה אלא מודיע

 במה יצליח לא פשעיו מכסה שנאמר גמורה
 להכירו אדם שבין בעבירות אמורים דברים

 צריך אינו למקום אדם שבין בעבירות אבל
 משמעות ]והנה עב״ל. ונו', עצמו לפרסם

אדם בבין מחילה בבקשת הדין דזהו דבריו



פז החטא פירוט דיני

 יפרט מהבירו שכשמבקש הוא 1ב׳ אופן ברבים. לפעמים להיעשות
 למקום אדם בן בין נפק״ט דאין הרמ״א ודעת כנגדו. שחטא מה לו

ברבים. לפרט אין גווני ובבל וידוי דין לגבי להבירו אדם ובן

 בכל הבירו את ופייס שריצה אעפ״י לחבירו אדם שבין עבירות
 ריעות ויש לבד, בפיום די ולא השי״ת לפני להתודות צריך זאת

 כתב ובמ״ב וידוי. וא״צ בכך די הבירו את שריצה שכיון האומרים
 הקנטה אבל וידוי צריך דגזילה להקנטה, וגזל גניבה בין לחלק
.2וידוי צריך אין שפייסו לאחר

 כך כדי ועד כרבים, להודיע דצריך להכירו
 מתגאה. בכלל הריהו כן עושה שאין שמי

 כדעת גם נקט "מ שבכם במה וצ״ע
 שימחול כדי הוא הפרסום שטעם הרמב״ם

.הכירו[. לו
 את שמרצה במה די שאין מציגו עוד .1

 שכשמבקש החטא פירוט צריך אלא הכירו
 כנגדו, שחטא מה לו יפרט מחבירו מחילה

 ז״ל: מצאתי ד״ה תר״ו סי׳ בב״ח עיין
 צריך כנגדו שפשע מחילה המבקש מצאתי
 פשיעה, אותה המחילה בשעת לפרש

 דכתבינן דלמאי עיקר, וכן מהר״ש. דרשות
 החטא לפרט דצריך תר״ז כסימן לקמן

 הכירו לפני בוידויו ה״ה המקום לפני בוידויו
 לבין שבינו עכירות כין לחלק אין דכהא

 עכ״ל. הכירו, ובין לבינו המקום

 דכתב ג( ם״ק תר״ז ׳)םי הציון בשער ועיין
 הוא אם להכירו אדם שבין ועון שם

 בקול לאומרו מותר לכו״ע לרבים מפורסם
 באינו דאפילו בזה הרמב״ם ודעת רם,

 ע״ש, כן לעשות ג״ב ונכון שרי ג״ב מפורסם
סעי׳ )שם הרמ״א שכתב במה והנה עכ״ל.

 ש״ץ או רם בקול כשמתפלל אבל הגה: ב(
 כתב החטא לפרט אין התפילה כשחוזר

 דאפילו משמע מדסתם ט׳( )ם״ק במ״ב

 ומבאר אסור. ג״ב לחבירו אדם שבין בעון

 כרב דפסק ה׳( )ם״ק הציון בשער
 ובין למקום אדם רבן עון בין מחלק דאינו

מפורסם בין רק להכירו אדם רבן עון

 בר״נ הרמב״ם ודעת מפורסם, לשאינו

בזה. דשרי
 עבירות איתא ע״א( פ״ז )דף ביומא בגט׳ .2

 בר יוסף רב ליה רמי וכו׳ למקום אדם שבין
 לחבירו אדם שבין עבירות אבהו לרבי חבו
 א׳ )שמואל כתיב הוי מכפר, יוה״ב אין

 אלהים" ופללו לאיש איש יחטא "אם פ״ב(
 יחטא לה׳ ואם סיפא אימא הכי אי וכו׳.
 יחטא אם קאמר הכי לו, יתפלל מי איש
 ופירש״י לו, ימחול אלקים ופללו לאיש איש
 והכי הוא פיום לשון דקרא דפילול נמי הכי

 להכירו ופללו לאיש איש יחטא אם קאמר
 הרי ע״ב. לו, ימחול האלהים וריצהו

 הכירו את דהמרצה הגט׳ למסקנת דמפרש
 נראה ולפי״ז שמיא, כלפי העון לו נמחל
 אדם בין של הזה העון על וידוי עוד דא״צ

 לו. נמחל דבבר כיון לחבירו
 זה פירוש כתב לא )שם( יוה״ב בתום׳ אבל
 והיינו אמינא ההוא על אם כי רש״י של

 לאחר והיינו הגט׳ למסקנת אבל יוסף, בדר׳
 בדר׳ לשונו וזה וידוי. דצריך מפרש הפירכא

 עבירות המשנה מפרש יוסף הרב יוסף:
 עד מכפר יוהב״פ אין להכירו אדם שבין

 מחבירו שישאל עד דר״ל הכירו את שירצה
 אפי׳ ליה סגי ולא וג׳ וב' א' פעם מחילה

 מחילה א׳ פעם ושאל בתשובה ששב
 שירצה עד לו מתכפר אין הבי אפי׳ מחבירו

 עד טצטדקי כל שיעשה כלומר הכירו את
הקב״ה אז לך מחול לו ויאמר שירצהו



כהלכתו וידוי פח

 המשנה משמעות וזה ביוה״ב, לו מוחל
 דלא כלומר הכירו את שירצה עד שאמרה

 וישאר הכירו לו כשיכפר אלא לו סגי
 שהקשו מה לאחר אבל וכו׳. מחבירו מרוצה

 וז״ל: כרש״י מפרש כו׳ ופריך בגט׳
 דיינא דאלהים פירושא הך דחה והמקשה

 קרא קאמר דהכי משום משפט לשון ופלול
 דמשמע לו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם
 אם קרא קאמר דהכי מסיק ולכן וכו', קצת

 מחילה דשאל כלומר ופללו כו׳ יחטא
 ופללו לך, מחול לו ואמר ופייסו להכירו

 עד להנעלב דמפיים החוטא לאיש חוזר
 עדיין הכירו שיפייס ומלבד מפויים שיהי

 לו ימחול שהאלהים וצריך קל חטא נשאר
 וזה להכירו שחטא מה על ה׳ לפני ויהודה
וגו׳. אלהיט ופללו
 אות א׳ )שער לר״י תשובה בשערי אבל

 להתודות שצריך רק דלא מצאנו מ״ה(
 פשוט רכר חה הכירו את שפייט לאחר
 אלא להכירו פיוס צריך דאין יתכן אלא
 שיבואר וכמו בדבר צדדים וב׳ שמיא כלפי
 לעשות התשובה לבעל וראוי וז״ל: להלן.

 ודוד בוידויו. שיתרצה כדי הוידוי קודם כן
 הוידוי קודם עשה כן התשובה בעת ע״ה

 לבדך "לך פ״ו( פנ״א )תהלים שנאמר
 תצדק למען עשיתי בעיניך והרע חטאתי
 אני לבדך לך פי׳ בשפטך", תזכה בדבריך

 למהילתך, זולתי צריך ואינני חוטא נחשב
 מחילה בקשתי כבר לאיש חטאתי ואם

 פמ״ד )בראשית וכמוהו פניו וכפרתי ממנו,
 על הימים" כל לאבי "וחטאתי פל״ב(
 אצל הימים כל חוטא אחשב הזה החטא

 "אהא ותרגומו לי, יסלח לא לזאת כי אבי,
 לבדך לך פירושו יהיה או לאבא". חטא

 העתרתי ולא לאיש חטאתי לא ־ חטאתי
 מאומה איש מיד לקחתי ולא עליו, דברי

 ואין גזילתו, את ולהשיב למחילתו שאצטרך
 עכ״ל. בו׳ בסליהתך אלא תלויה כפרתי

 בזה פירש רבינו בתב: השער זה ובביאור
עדיין נשארתי לבדך לך א׳ פירושים. ב'

 כבר, תקנתי לחבירו אדם הבין את כי חוטא
 לאבי וחטאתי מהפ׳ ראיה הביא וע״ז

 לא כי חוטא אשאר ג״ב הוא דהפירוש
 לי יסלח לא ואבי החטא לתקן אוכל

 הב׳ הפירוש תשובתי. תועיל לא וממילא
 מתחילתו גם החטא כי חטאתי לבדך לך
 לחבירי ביני ולא לבדך רק היה לא

עכ״ל. למחילתו, שאצטרך
 משמע לא להכירו פיום דא״צ הזה הצד אך
 שס״ד( )מצוה חינוך במנחת להלכה, כן

 מ״מ חבירו ופייס הגזילה החזיר ואם כתב:
 לפני תשובה ולעשות להתוודות צריך

 בי ה״א, פ״א כאן ברמב״ם כמבואר השי״ת
 לחבירו חוטא אם עושה רעות שתים

 על יה', אלקיו פי המרה וגם לחבירו העושה
 ביד וכן עכ״ל. בו', באן לתשובה צריך כן

 ס״ר( פ״ג תשובה )הל׳ הרמב״ם על הקטנה

 שנים. הן התשובה גדרי ושורשי עיקרי
 ו׳ )ובסעי׳ בעתיד. והעזיבה בעבר החרטה

 ושרשי בעיקרי שבארנו הדברים שם(
 יוגמר הגדרים בשני אשר התשובה
 חטאיו הבורא לו יכפר ובהם התשובה

 שבין בחטאים אמורים דברים במה ופשעיו,
 איסור דבר שאכל כגון בלבד, למקום אדם

 אבל כיו״ב. וכל אסורה בעילה בעל או
 כגון לחבירו אדם בין הנוגעים בחטאים

 עשה אפי' וכיו״ב, גזלו או מחבירו הגונב
 לעולם לו נמחל אינו שבעולם התשובות כל
 ואע״פ לו, חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד

 עד לו נמחל אינו עדיין הממון לו שהחזיר
 לו שימחול ממנו וישאול ועירו את שירצה

 להכירו כזאת לעשות הזהירו יה׳ הוא כי

 החזרה אחר לפן דבריו. את המרה והוא
 שלימה בתשובה לשום עוד צריך והפיוס

 ואז ובוידוי, האלה הגדרים בשני השם לפני
 הדין יכן וכל, מכל ופשעו חטאו ה׳ לו יכפר

 חזרת צריך לחבירו אדם שבין החטאים בכל
עכ״ל. ווידוי, ממון

 )סעיף תר״ו סי׳ )ספינקא( חיים ובארחות
דנראה כ׳ שלמה כרם ובספר הביא, א׳(



זכרון ספר

ויעקב שלמה זכרון
Y>?

r V.11234567 יאוז״וז

של נשמתם ולעילוי לזכרם
 זצ״ל שפיצו* דוד ב״ר שלמת הר״ר ראשינו עטרת זקננו

זצ״ל שפיצו* יעקב הר״ר ובנו

 שליט״א התודה מגדולי תשובות פסקי

 שליט״א המשפחה בגי של מתודתם

דהספידא. ומילי חיים פרקי

 המשפתח. גני ע״י יו״ל

תשנ״ח. ירושלים
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לה/ ויעקב שלטה וכדון

שליט״א ליברמן יוסף רבי הגאון
החומות שומרי כולל ישיבת ואש

יוסף. משנת ומח״ס

 רבי האשכולות איש נשמת ולעילוי לזכר
 בת בשער הנודע ע״ה שפיצר דוד בן שלמה
 נקי המעלה, כאיש ובתפוצות, בא״י רבים,
 לטובת עצמו שהקריב לבב, ובר כפיים

 התורה קח להרמת רבות ופעל הצבור,
 בהיותו החומות", שומרי ב״כולל והחסד

 מסור ההנהלה, חבר שנה 40ל־ קרוב
תנצב״ה ההנהלה. יו״ר ימיו ובערוב ביותר,

 בפות יום מןרב חניית פייום אופני
ובדומה. פקם, טכתב, תקליט, טלפון, שליח, ע״י

 יש כפור יום בערב חבירו פיוס נענין
לפייסו, חייב אופן באיזה לדעת

 מכתב או שליח ע״י די או בעצמו אם
 כגון אפשרויות כמה עוד יש ובתקופתינו

 הודעה לו ישאיר או בטלפון, עמו שידבר
 ישלח או שמפייסו, הטלפון של בתקליט
פקסימיליה. ע״י או מכתב לו

 ולפייס, בעצמו ללבת המקור א.
בזה נדולים ומחלוקת

 ח״ב או״ח על יוסף במשנת הבאנו הנה
המרדכי דברי ה׳( אות י״ב )בסי׳

 מחילה לבקש שהמנהג תשכג( סי׳ )יומא
 זל״ז, ולמחול שלום ולעשות וכו׳ עיו״כ

 ובמדרש ותפלתן, תשובתן שתתקבל כדי
 שרה( את פקד וה׳ )פרשת חנתומא
 אדם בין קטטה תהיה אם רבינו ילמדנו
רבותינו שנו כך לו, מתכפר כיצד להכירו

 ואם שירצהו, עד מכפר יוה״ב אין וכו׳
 וכו׳, יעשה מה קבל ולא לרצותו הלך
 להם ויאמר בנ״א י׳ יביא שמואל א״ר

 והלכתי הכירי, ובין ביני היתה קטטה
 שהשפיל רואה קיבל,והקב״ה ולא לרצותו

בקיצור. ע״כ עליו, ומרחם עצמו

 לילך שצריך לשונו מרהיטת משמע
לשון פעמיים מדהזכיר לרצותו,

 תרו( )סי׳ הטור וכ״כ לרצותו. הליכה
 צריך בדברים אלא הקניטו לא ואפילו
 אצלו, )פירוש לו לילך וצריך לפייסו

 בראשונה מתפייס אינו ואם פרישה.(
 ויש וג׳, ב׳ פעם )אצלו( לו וילך יחזור
 המקניט שצריך לטור המקור מנין לדעת
 הוא, כן שבפשטות הגם הנעלב אל לילך
 דמסתמא יתפייס, האיך ילך לא שאם
בעצמו, מפייס שאדם הרגיל ברבר איירי
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לעקב שלמה וברון \ ליברמן יוסף רבי הגאון לו

 היה לא עדיין שאז וכש״כ שליח ע״י ולא
 על הטור הוסיף למה אבל וכדומה. טלפון
 ולא לפייסו צריך פז.( )יומא הגמ׳ לשון
 בעצמו. אליו ההליכה ענין בגמ׳ נזכר
 תנחומא מדרש מלשון כן שלמד וצ״ל

הנ״ל.

 פשוט אצלו. לילך שצריך כתב והב״ח
שאירעו, במעשים )פז.( שם

 לפייס שהלך ירמיה דר׳ מעובדא והכונה
 ויל״ע חנינא. לר׳ הלך ורב אבא, ר׳ את

 פירש״י שאני, רב שם אמרינן שהרי
 והרא״ש והרמב״ם עצמו, על שהחמיר

 לפייס רב הלך שלכן שאני, דרבו פרשו
 לגבי וא״ב מג"פ. יותר רבו חנינא ר׳ את

 רבו או דרב י״ל ג״כ בעצמו ההליכה
 ללכת א״צ ארם בן סתם אבל שאני.

 ]ומשאר שליח. ע״י לפייס ויכול בעצמו,
 שהמציאו רב, ושל זירא ר׳ של העובדות

 שהחוטא כדי נגדם, שחטא למי עצמם
 רוב משום בודאי דשם ראיה, אין יפייסו,

 בפוסקים נזכר לא וזה כן, עשו חסידותם
כן[. לעשות שצריך

 ו,ג( )משלי כתוב שכן הב״ח כתב עוד
דצריך אלמא רעך ורהב התרפס לך

 דרשינן )פז.( שבגמ׳ ויל״ע אצלו לילך
 כפיך לזר תקעת לרעך ערבת אם בני קרא

 כפיך לו ותקעת זר לאיש ערב )נעשית
 )שהקנטתו פיך באמרי נוקשת בממון(

 כי והנצל, בני אפוא זאת עשה בדברים(
 רעיך, ורהב התרפס לך רעך, בכף באת
 יש ממון אם בגמ׳ ודרשינן הפסוק. ע״כ

 בכף באת כי )והינו יד פסת לו התר בידך
ואם (פס - התר נוטריקון התרפס לך רעך

 הקנטתו רק ממון לו חייב )שאינך לאו
 רהב )וזהו -ריעים עליו הרבה בפיך(
 היה דקרא פשטא אמנם וא״כ רעיך(.
 עצמך, הכנע התרפס, לך לפרש, אפשר
 )כהמצודות( עליך רעך המשל רעיך ורהב
 צריך בהקניטו חז״ל דרשת לפי אבל

 גם להיות יכול וזה עליו, ריעים להרבות
בעצמו. הוא שילך מבלי אליו כששולחם

 ה״ז( סוף פ״ח )יומא ובירושלמי■
על דחטא הדין אמר שמואל

 - עלך. סרחית ליה למימר צריך חבריה
 ]גאון חביב בן מהר״י מדייק זה ומלשון

 מתוך שה"ג[ ע״י וב״וז, בב״י נזכר קדמון
 לע״י "הכותב" בפירושו יעקב עין ספר

 לנעלב לומר בעצמו המקניט שצריך
 שהוא נראה מכאן כתב: שכן עלך. סרחית

 אם בזמנינו, שנוהגים מה שטות של מנהג
 נכנס בדברים, והקניטו לאיש איש יחטא
 עם ומדבר שלום, עושה אמצעי בינהם
 ואחר העולב, פיוס לקבל שירצה העלוב

 מחילה. לבקש העולב יבא ההקדמה זאת
 ילך שהעולב אלא שמואל, כונת זאת ואין

 סרחתי לו ויאמר העלוב לפני בעצמו
 עמו, אגשים יביא אז קבלו לא ואם עלך,

 לו שימחול בפניהם פניו לחלות וחוזר
 עליו לכפר הם ובזיון הבושת וזאת וכו׳

 הקניטו לא אפילו לחבירו, חטא מאשר
עכ״ל. וכו׳ ברברים אלא

 שהוא שכתב מה דבשלמא להבין רש
עלך, סרחית לו לומר צריך בעצמו

 שלא מזה דייק שפיר הירושלמי, כלשון
 לן איכפת מה אבל לפייסו. שליח ישלח

ומרכך מקדימו, שלום עושה איש יש אם
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ל! כפור. יום בערב חבירו פיוס אופני / ויעקב שלטה וכדון

 יבא ואח״ב פיוס, שיקבל העלוב אח
 לעשות העולב צריך ולמה לפייסו. העולב

 לרככו קודם הזו, הכבדה המלאכה את
 לא שבירושלמי אה״נ ־ לפייסו. ואח״ב

 לא גם אבל להקדימו, יכול שאחר נזכר
בזה. חסרון שיהא לכאורה משמע

 כמו הוא, הכותב של טעמו וכנראה
שהבושת דבריו בסיום שכתב

 מקדימו, אמצעי ואם לכפר, הם והבזיון
 כבר הנעלב אם בושת, לו יהיה לא שוב

 אבל - סלחתי. ויאמר יענה ותיכף מרוכך,
 שליח, ששולח גופא רזה יל״ע אכתי

 הוא בושת ג״כ לפייס בעצמו בא ושאח״ב
 כשיבא אלא בושת די זה דאין וצ״ל לו,

ולפייסו. לרככו בעצמו דוקא

 רבי קדמון גאון ]ג״כ .מראה והיפה
נדפס ז״ל אשכנזי יפה שמואל

 על השיג ש״ן[ שנת בוינציאה לראשונה
 למ״ש הכרח מצאתי לא וכ׳ הכותב,
 דסוף דכיון מעצמו, ילך שהעולב שצריך

 מאתר כן, או כן לי מה לפייסו, הולך סוף
 העלוב אס ואפילו בכך, מתפייס שהעלוב
 כלל אצלו העולב שילך מבלי מתפייס

 לכפר ובזיון לבושה צורך ומה דמי, שפיר
 בלא״ה, לו מוחל שהעלוב מאתר עליו,

 מבואר - עכ״ל. מילתא תליא ובדידיה
 חסרון שאין ראשית בתרתי, דחולק

 לפייסו" הולך סוף דסוף "כיון באמצעי
 אם שאפילו ושנית בעצמו. "כ ח א העולב

דמי. שפיר כלל ילך לא העולב

 )לעיל כתבנו כבר הראשונה ההשגה ועל
שצריך להכותב דס״ל בסמוך(

 שגם פשוט וממילא רוקא. ובזיון בושת
 לעיין ויש - בזה. מיושבת השניה ההשגה

 במרדכי( )המובא הנ״ל תגחומא מהמדרש
 בעצמו, משמע לרצותו שילך שב׳

 "שהשפיל רואה שהקב״ה טעמא וכדיהיב
עניץ שיש הרי עליו". ומרחם עצמו

עצמו. ולבזות להשפיל

 "ויהלך דס״ל היפ״מ בדעת לומר וצריך
לאו תנחומא( )שבמדרש לרצותו"

 העיקר עצמו, הוא ממש שילך דוקא
 לא שאם אלא יתפייס. נעלב שה שישתדל

והרי לעולב, לו יש תקוה מה אז נתפייס
 שמואל ר׳ נתן לזה הנעלב. בדעת תלוי "

 לפניהם ויאמר אנשים י׳ שיביא תקנה
 שעשה הזה בבזיון רואה הקב״ה ואז וכו׳,

 עליו, ומרחם בנ״א עשרה לפני לעצמו
 נתפייס. לא שחבירו הגם לו. ומתכפר

לבושה כלל א״צ נתפייס תכירו אם אבל
ובזיון.

 כעצמו צריך אם המחלוקת כיאור כ(
חקירה - שליח. ע״י די או לפייס

 לצורך היא אם ההכנעה, כמהות
מדות לתיקון או שמיא, כלפי כפרה

המעליב.

 תלויה והיפ״ט הכותב מחלוקת קוטב
המדרש כונת בביאור כנראה

 שהולך מה דלהכותב הנ״ל. תנחומא
 בזה לפייסו, בעצמו הוא הראשונה בפעם

 ובשלישית. בשניה וכן עצמו, השפיל כבר
 לפני אומר פעמים, בג׳ נתפייס לא ואם

 מפני לא כבר וזה כנ״ל, אנשים עשרה
בשו״ע הביאו הלבוש כמ״ש אלא הבזיון,
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ויעקב שלמה זכרון \ ליברמן יוסף רבי הגאון לח

 לרבים להודיע שצריך ב( )תרו, הרב
 רצה ולא לפייסו שהלך אנשים י׳ דהיינו

 שלא הבריות יחשרוהו שלא כדי להתפייס
 ממנו לבקש חבירו לפני א״ע להכניע רצה

 בשם אדם החיי וכ״כ ־ עכ״ד. מחילה
 "והקב״ה המד״ת שסיים ומה המהרי״ל.

 בפיוסו היינו עצמו" שהשפיל רואה
 צריך הפיוס אז שכבר וג/ ב׳ הא׳ בפעם

ובדיון. לבושה לו שיהיה באופן להיות

 לעיל, נתבאר כבר מראה ולחיפה
להיות א״צ הפיוס שעצם

 ברירה לו אין נתפייס לא אם ורק בבזיון.
 מרחם ה׳ ואז ברבים, עצמו לבדות אם כי

הנעלב. שיתרצה בלי גם לו. ומכפר עליו
ה[החכמ צר1א1

 והיפ״מ מחמיר שהכותב הגם וליפ״ז
להיפך, אופן יש בכ״ז מקיל,

 עפימש״כ יקל. והכותב יחמיר שהיפ״מ
 הלבוש דלפי כ״ד( )יתרו החיים הכף

 יחשדוהו שלא היא עשרה לפני שההודעה
 מי דליכא כגון חשדא ליכא אם וכנ״ל,
 לפני אח״כ שיאמר א״צ מזה, שידע
 שזו להכותב זה שכל עכ״ד. עשרה
 אבל יחשדוהו, שלא לעשרה הורעה

 הוא עשרה בפני שהענין להיפ״מ
 לא עכשיו שעד )כיון לפניהם להתבזות

 יודע א׳ אף אין אם אפילו א״כ נתבזה(
 בפני להתבזות הוא צריך זאת, בכל מזה,

לו. שיתכפר כדי שלימה עדה

 יש לפייס בעצמו שצריך הכותב לדעת
שבפיוס הבזיון במהות לחקור

בצורה להיות שצריך בפיוס דין זה אם

 את חז״ל קבעו כן כי למפייס, בזיון של
 ובביזוי בהכנעה שיהא הפיוס, צורת

 וביזה והכניע התנשא אשר תחת עצמו,
 או - לעצמו. עכשיו כן יעשה חבירו, את

 בפיוס, דין והבזיון בהכנעה אין דילמא
 די היה חברו פיוס דמצד במפייס, אלא

 שצריך אלא ובזיון, הכנעה בלי אפילו
 לתקן כדי עצמו המבזה לטובת זאת

מדותיו.

- עבירות: ג׳ חבירו בהקנטת יש הנה כי
כלפי ב( - שציערו הכירו א(כלפי

 מעשה. או דבור של איסור שעבר שמיא
 בזה שגילה עצמו המקניט כלפי -ג(

 לו דגרמו רעות מדות בו שיש פנימיותו
קנאה כעס, גאוה, ]כגון חבירו שצער זאת

;1234567 ;אה״ח

וכדומה[.

 יתפייס, שחבירו העיקר חבירו וכלפי
מוחל מעצמו חבירו אם ואפילו

 בין דין כלפי חובתו ידי יצא זה הרי לו,
 כבזיון דוקא צורך אין ולזה לחבירו. אדם

 יזיק אם בעצמך הגע המקניט. והכנעת
 והניזק גדול. ממון .הידק לרעהו איש

 צורך ואין טובה, מחילה זו הרי לו, מוחל
 לו מחל אם ממנו, מחילה שיבקש אפילו

 - עי״ז, לו שהיה הצער ועל הממון על
 אמצעי רק היא מחבירו המחילה ובקשת
 לו מוחל אינו ואם לו. ימחל שחבירו
 כגון לכך. עצות לבקש צריך בקלות,
 גורמים אלה שכל ויפייסנו, עצמו שיכניע

 צריך ממון אפילו ובודאי שיתפייס. לכך
 אבל - יתפייס. שהכירו זה על לפזר

הנעלב. מחילת הוא העיקר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 50 מס עמוד (1) זכרון־ ספר ]שפיצר[ ויעקב שלמה זכרון



לט כפור. יום בערב וזבירו פיוס אופני / קכ5וי> שלטה זנרון

 שחייב לומר שייך שמיא כלפי אכן
שאז לנעלב, ולהכנע להתבזות

 את שהקניט על השמים מן לו מוחלים
 צריך למקום אדם שבין במה כי דובירו.

 שעבר מי למשל וכמו מידה. כנגד מרה
 על להתענות צריך עבירה, איזה על

 וכפרתו תעניתו כן תעניות, וכך כך כפרתו
 ולהכנע להתבזות הוא המקניט זה של

להתוודות, שצריך ממה חוץ - לנעלב.
 מועיל לא והוידוי העבירות. כל על כמו •

 כטובל הוי שאל״ב ימחול, שחבירו עד
בזיון צריך לבך ובנוסף בידו. ושרץ

לכפרתו. והכנעה

 א׳( )אות והברכ״י הפר״ח שהביאו וזה
בה שיש לתבירו ארם שבין שעבירה

בדברים, בזהו אם כגון למקום, חלק
 כל וכיו״ב, כמוך לריעך ואהבת על שעבר

 מה אפילו חבירו, את הרצה שלא זמן
 ד״ל עכ״ד. מכפר אינו למקום אדם שבין

 איך כי זו. בעבירה למקום אדם שבין מה
 והם נתפייסו, לא עדיין והרי יתורה.

עדיין. עומד בחטאו והוא זא״ז. שנואים
 רק לכן - בידו, שרץ והרי יטבול ואיך

 שייך ומחל, התפייס שחבירו אחרי
לו שיתכפר וכדי שמיא. כלפי להתודות

כבזיון. להיות הפיוס צריך

 לומר שייך עצמו המקניט כלפי וכן
ע״י וזה מדותיו, את לתקן שצריך

 ומובא שאחז״ל וכמו עצמו, ובזוי הכנעה
 ושני ארז ועץ ד( יד, מצורע ,)פ ברש״י
 על באים שהנגעים לפי ואזוב, תולעת

עצמו ישפיל תקנתו מה רוח, גסות

 )בב״מ וכעי״ז - וכאזוב. כתולעת מגאותו
 מצוה לטעון, ושונא לפרוק, אוהב לב:(

 דצער דאע״ג יצרו, את לכוף בכדי בשונא
 להקדים הו״ל וא״כ דאורייתא חיים בעלי

 ]ופסק עדיף יצרו את לכוף אפ״ה לפרוק,
 בשונא דאפי׳ יג,( יג, רוצח )הל׳ הרמב״ם

 יצרו, את לכוף צריך בכ״ז העבירה, מפני
 כמה עד לנו הרי - בע״דז.[ מצער ועדיף

 גס והוא המרות, תיקון על חז״ל הקפידו
 לפייס כשבא עצמו וביזוי ההכנעה טעם

 הגאוה את מלבו הוא עוקר שבזה דזבירו,
אדם. בני להקניט לו שגרמו וכו׳ והכעס

 הבזיון הוא מה לצורך החקירה זו וא״כ
שמיא כלפי אם וההכנעה,

מדותיו. לתקן עצמו כלפי או לו, שיתכפר

 לצורך ההכנעה שאם להקשות ]ואין
למה א״ב מדותיו, לתיקון עצמו

 מתפייס הנעלב שאם בכולם. שוה אינה
 אחת פעם רק עצמו ביזה העולב הרי מיד,

 וקיבלו לרצות נח היה הנעלב כי ומעט,
 אם ואילו מיד. לו ומחל יפות פנים בסבר

 וצריך לרצות, קשה רוח, קשה הנעלב
 ג׳ עם פעמים ג׳ לפניו להתרפס העולב
 ביזה ה״ז לו, מוחל רב ובקושי בנ״א,
 לעקור בזיון ה מטרת ואם ביותר. עצמו

 נפק״מ מה א״ב מקרבו, הרעות מדותיו
 לצורך והרי הנעלב, הוא איש מין איזה

 קשיא, לא הא ־ מתבזה. העולב עצמו
 אבל מתבזה, העולב עצמו לצורך דאה״נ

 דהיינו אחרים, בדעת הוא שתלוי כיון
 ההכנעה אין לכן הנעלב, של בתכונתו

שוה.[ להיות יכולה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 51 מס עמוד (1) זכרון ספר ]שפיצר[ ויעקב שלמה זכרון



לעקב שלטה וכדון \ ליברמן יוסף רבי הגאון &

 ההכנעה שאם וו, בחקירה והנפק״ם
שמיא, כלפי בפיוס דין היא

 מהר״י לדעת צריך א״כ לו, שיתכפר בכדי
 להכנע. כדי בעצמו דוקא לפייס חביב בן
 ואפילו שמיא. כלפי לו מתכפר בזה כי
 מעכב אינו שמיא כלפי שגם נאמר אם

 ללכת עליו חיוב לכתחילה אבל בדיעבד.
 רק היא ההכנעה אם אבל - בעצמו.
 ה״ז אז מדותיו, לתיקון המפייס לטובת

 חבירו כלפי הן אבל המוסר, מצד ראוי
 בלי גם לו מתכפר שמיא כלפי והן

ההכנעה.

 שצריך הכותב שדעת שחוינן וכיון
כן א״כ והכנעה, בזיון בדוקא

זה לעון הכפרה שיעור את חז״ל קבעו
;1234567 ח ׳יאה״ 1

עצמו העולב ולכן"צריך שמיא. כלפי

 פיוס, מדין חלק זה כי לפייסו, ללכת
שנתבאר.♦ וכמו

 טדרגות: ג׳ שיש ההלכה פסק ג(
מתווך ע״י התחלה כעצמו, הכל

 מאור שליה. ע״י הכל כעצמו, וגמר
 זה אם עמו, שילכו אנשים ל ענין

הנעלב. לפיום או המעליב, להכנעת

 )סי׳ רבא והאלי׳ הב״ח הביאו להלכה
והסר״ח הכותב. דברי תרו(

 והיפ״ם הכותב דברי הביא א( )תרו
 הולך סוף "דכיון""<סוף ליפ״מ והסכים
 אם בכך מה מתפייס העלוב אם לפייסו,

 שרק משמע - עכ״ל. בתוכם״ זה עבר
 דאין ליפ״מ, מסכים הראשונה בהשגה
את ומרכך מקדימו האמצעי אם חסרון

 ומשני יצליח, לא פשעיו מכסה וכתיב חטאה, כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רב, רמי פו:( )יומא בגט׳ *(
 לחבירו אדם בין ופרש״י למקום. אדם שבין בעבירות כאן לחבירו, אדם שבן בעבירות כאן נחמן רב

 שהם כדי לרבים חטאו לגלות צריך שלרש״י הרי - עכ״ל. לו שימחול ממנו שיבקשו לרבים יגלה
 שחבירו יצוייר ולו חברו. כלפי ר״ל הנ״ל. א׳ דין כלפי רק זה ולכאורה לו. שימתול הנעלב על ישפיעו
 דהכי רש״י, כונת גם לפרש אפשר אבל לאחרים. חטאו לגלות צריך שאינו אה״נ אז בלא״ה, לו ימחול
 לרבים דוקא יגלה בכ״ז לו, ימתול והלה מהנעלב, מחילה לבקש בעצמו המעליב שיכול שהגם קאמר,

מתבזה. שמגלה שע״י יבקשו, והם
 כבזיון ודי בעצמו, המעליב שילך רוקא שמצריך הנ״ל( )בהכותב חביב בן כמהר״י דלא לכאורה וזה
 אדם בין דא״ב צ״ע וגם וכו׳. בנ״א ג׳ יקת אז מתפייס אינו אא״כ לרבים, לפרסם בתחילה וא״צ זה,

 בעצמו שהולך במה ויתבזה חטאה" "כסוי פשע נשוי אשרי בזה גם יקיים לאחרים, יגלה למה לחבירו
 הכתר זו א״כ אנשים, ,ג עם ילך הא׳ בפעם שמיד בפשיטות, א״ש הטור דלשיטת וי״ל - שלית, בלי

 פעמים ג׳ ילך נתפייס לא אם ורק לבדו, הולך שקורס להרמב״ם ואפי׳ אתם. וילך אנשים לג׳ שיגלה
 אז לפייסו הצליח לא אם ורק בעצמו, די מהילה הא׳ בפעם דלבקש י״ל ג(, באות )ראה אנשים ג׳ עם

יבקשו. והם לרבים יגלה אלא פשעיו, יכסה לא
 עבירות ומגלה להם, פשעיו ויודיע ברבים שיתודה לשב גדול ושבח כ׳ ב,ה( תשובה )בהל׳ והרמב״ם

 וכל ומתנחם, היום שב והריני וכו׳ לפלוני חטאתי אמנם להם ואומר לאחרים, חבירו לבין שבינו
בד״א יצליח, לא פשעים מכסה שנאמר גמורה תשובתו אין פשעיו, מכסה אלא מודיע ואינו המתגאה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 52 מס עמוד (1) זכרון ספר ]שפיצר[ ויעקב שלמה זכרון



&א כפור. יום בערב הכירו סיום אופני / ויעקב שלטה וכרון

 לפייסו, לבסוף הולך העולב ואם הנעלב,
 בהשגה אבל בתוכם. זה שעבר בכך מה

 העולב שילך בכלל צורך שאין השניה,
 דאה״נ הפר״ח, דיבר לא מזה בעצמו,

 לפייסו בעצמו ללכת צריך שהעולב
 מלשונו משמע כן - הנ״ל[. הטור )כלשון

הפר״ח. של הקצר

 העולב בדוקא דצריך דלהכותב ו&כואד
לנעלב, תחילה בעצמו ללכת

 מתווך ולהיפ״מ מתווך, הקדמת בלי
 ודאי העולב הולך ואח״כ תחילה

 ע״י הוא הפיוס כל אם ואפילו שמועיל,
 הולך העולב אין אפילו דמי. שפיר שליח
 בעצמו שילך , מכריע והפר״ח כלל.

מתווך. לפניו להקדים יכול אבל לפייסו,

 הביאו אחרי א( )תרו אפרים והמטה
תהילה ישלח שלא כהכותב

 לילך עליו קשה ואם כתב וכר, אמצעי
 קרוב שיותר שיודע או תחילה, בעצמו
 ביניהם, שיתווך אמצעי איש ע״י לפיוס

 והביאו עכ״ל. אמצעי ע״י לעשות יכול
 פסק שבדיעבד והיינו )סק״ב( המשנ״ב

 מתווך לשלוח שיכול מראה כהיפה
 ואם עצמו. הוא ילך ואה"כ להקדימו,

 צריך אינו אמצעי, ע״י הפיוס קרוב יותר
 ע״י הכל ויעשה בעצמו, כלל ללכת

שליח.

 בכל פעמים ג׳ שילך בגמ׳ שנזכר ובטח
הטור נחלקו אנשים, בג׳ פעם

 שבכל כתבו והשו״ע שהטור והרמב״ם.
 אנשים, ג׳ עמו יקת פעמים ג׳ מאותן פעם

 הראשונה. בפעם כשהולך אפילו משמע
 השו״ע העתיקו וכן אנשים. ג׳ עם ילך

 - ועוד. אדם החיי אפרים המטה הרב
 ילך הראשונה שבפעם משמע ומהרמב״ם

 יכול אם נחלקו הטור בד׳ וגס ]ובזה לבד
 ילך מתפייס אינו אם ורק אמצעי[ להיות

 הביאור כ״כ אנשים. ג׳ עם פעמים ג׳ עוד
 להרמב״ם והן להטור והן - עיי״ש. הלכה

 אז מתפייס, אינו אנשים ג׳ עם בג״פ אם
 ממנו שביקש אנשים י׳ לפני יאמר

 עשרה בפני יאמר איך קשה ]ולא מתילה.
 הרע לשון זה והרי מתפייס אינו שהנעלב

 ג׳ שכבר דכיון אכזרי, איש שהוא עליו,
 ט׳ אפילו ואולי מזה יודעים אנשים
 אנשים פעם בכל לוקח אם אנשים

 תלת באפי דמתאמרי מילתא א״כ אחרים.
 הא׳ ובפעם בישא. לישנא משום ביה לית
 ובפעם יתפייס דשמא לשה״ר, הוי לא

 אם ואפילו תלת, באפי איתאמר כבר הב׳
 שיש תלת, אפי של היתר על נסמוך לא
 בכל כך. כל פשוט ולא תנאים, כמה בו

 שאינו ידוע לא עדיין הרי הא׳ בפעם זאת
 אנשים ג׳ לוקח אם הב׳ ובפעם מתפייס,

פעם ביקש שכבר להם יאמר לא אחרים

 בכדי בפרסום שאין מדבריו מבואר ־ עכ״ד. וכו׳ לפרסם א׳׳צ למקום אדם בין אבל להכירו, אדם בין
 דברים אונאת ]כגון תורה איסורי על שעבר במה שמיא, כלפי זה אלא ימחול. שהנעלב יפעלו שהרבים
 להכנע גורמת שגלות ד( )בהלכה כן לפי שכתב וכמו להכנע, בכדי ברבים להתודות צריך לזה וכדומה(
כנ״ל. וכו׳ גדול ושבת ממשיך זה ועל רוח, ושפל עניו ולהיות
 המעליב שזה כיון זאת בכל עליו, מקפיד אינו אם ואפילו מוחל, הנעלב אס אפילו הרמב״ם ולפ״ד

ברבים. להתורות אלה לעוונות כפרתו זו תורה, איסורי על עבי

החכמה אוצר תכגת י״ע הודפס 53 מס עמוד (1) זכרון ספר ]שפיצר[ ויעקב שלמה זכרון



לעקב שלמה זברון \ ליברמן יוסף רבי הגאון טב

 שהוא יחשבו אלא נתפייס ולא מחילה א׳
 - הג/ בפעם וכן לפייס, לראשונה הולך
 הרי הראשונים האנשים ג׳ את לוקח ואם
 אלא להם מספר הוא לא כי לשה״ר, אין

 שאינו בפניהם אמר בעצמו הנעלב
 היתר על נסמוך לא אם אבל - מתפייס,

 שהנעלב עשרה בפני יאמר איך תלת אפי
 דכאן וצ״ל לשה"ר הוי הא מחל, לא

 אלא איתאמר, אנשים ע״י רק שלא עדיף
 פעמים ג׳ הדבר פירסם עצמו הנעלב
לשה״ר[ עוד זו אין א״ב מוחל, שאינו

 שבעיו״ב רק שב׳ שו״ע בקיצור ]רל״ע
ולא ושימחול, מחילה יבקש

 ואולי אנשים. וי׳ אנשים וג׳ ג״פ הזכיר
 להמון וגם ישראל לכלל המיועד בספר
 א׳ שכל דהלואי להחמיר רצה לא העם

 ועינינו לבדו, אחת פעם לפחות יפייס
 נזהרים אינם רבים שבערה"ר הרואות
 כמו שונאים ונשארים מחילה. בבקשת

יכפר[ רחום והוא שהיו.

 האנשים ג׳ של טיבם מה לדעת רש
שמעליב כדי זה אם עמו. שיקח

 הולך דומה אינו כי בפניהם. יתרצה
 שזה או אנשים. ג׳ עם שהולך למי יחידי,

 המעליב את בראותו יתפייס. שהנעלב כדי
 בזה, נחלקו ואולי - אנשים ג׳ עם בא

 השפלה דרך צ״ל שהפיוס דס״ל שהכותב
 זה לצורך ג״כ הם האנשים ג׳ א״כ ובזיון,

 מראה היפה אבל המעליב. את להשפיל
 בהשפלה להיות צריך אינו שהפיוס דס״ל

 על להשפיע הם האנשים ג׳ א"כ וכנ״ל.
 מה לפי וא״כ - פיוס. שיקבל הנעלב

יש שלכתחילה האחרונים שהביאו

 לפ״ז א"כ בעצמו, לפייס כהכותב. לעשות
 להשפיל הם האנשים שג׳ נקטינן

כלהלן להלכה לנפק״מ לנו וזה המעליב,
בסמוך.

 תקליט טלפון פיוס, אופני ז׳ ד(
ובר פקס טכתב

 לעיל, שהזכרנו הפיוס אופני שאר לנכי*
פסקו הנ״ל שהפוסקים כיון

 בעצמו דוקא לכתחילה שילך כהכותב
פרטים בכמה לעורר יש לפייסו.........

•1ט_456_7אה׳_׳ח_1

 לו ויאמר לנעלב שילך די שלא א(
וילך ויפנה לי" מחול לך "חטאתי

 ופייסו, עצמו הכניע אמנם דבזה ממנו.
 לו. ולהשיב להתפייס צריך הנעלב אבל

 א( )תרו בשו״ע וכמפורש לך", "מחול
 וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו שאם
עד לפייסו בדוקא שצריך הרי וכו׳,

 עמו יקח ואילך השניה ומפעם ^שיתפייס.
הלכה( ביאור )ע״י אנשים ג׳

 לא אבל הכנעה, ג״כ זו הרי בטלפון כ(
הוא וצריך בעצמו. שהולך כמי
 הראשונה בפעם ואם שיתפייס. עד לפייסו

 ושלישית, שנית לו יטלפן מתפייס, אינו
 הפרט לו שחסר והאמנם שיתפייס. עד

 בטלפון טוב מ״מ אנשים, ג׳ עמו שיקח
 )סק״ד( במשנ״ב שמבואר אלא מכלום.

 אינו פעמים בג׳ נתפייס לא ראם רהא
 ריבוי ע״י שפייסו באופן הוא לו, זקוק

 הוא רק פייסו אם הא משמע אנשים.
 מג״פ. יותר מחילה לבקש צריך לבדו,
 כל כנגד ואולי השיעור. מה לדעת וצריך

ט׳ דהיינו יפייסו, אנשים ג׳ מאותן איש
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טג כפור. יום בערב חבירו סיום אופני / ויעקב שלטה זברון

 ]אבל ויל״ע לו, וקוק אין ויותר פעמים,
 נתפייס ולא שפייסו אנשים י׳ לפני יאמר

וכנ״ל[

 הם האנשים שג׳ לעיל שנתבאר מה ול^יי
בהשפלה יהי׳ שהפיוס בכדי

 ג׳ אצלו יעמיד בטלפון גם א״ב למעליב,
 בפעם וכן לנעלב, לפניהם ויטלפן אנשים

 האנשים שג׳ נאמר אם ואפילו - וג׳ ב׳
 אפשר שיתפייס הנעלב על להשפיע הם
 ג׳ אצלו המעליב שיעמיד בטלפון גם

 אינו ואם לנעלב, יטלפן ולפניהם אנשים
 ג׳ לפני זאת אומר הנני לו יאמר מתפייס
 הטלפון את א׳ כל יקחו והם אנשים,
 שימחול. ויבקשוהו הנעלב, את ויפייסו

 אינו כזה באופן אנשים בג׳ בג״פ ואם
כנ״ל. עשרה בפני יאמר אז מוחל

 הרע לשון שדיבר בא׳ עובדא הוי ג(
לו וטילפן אחד, מחבר של ספר על
 מי לו אמר שלא דהיינו אנונימי, בעיו״כ

 ספרכם על "ר לה דברתי ואמר שמדבר,
 מחול המחבר ענהו מחילה מבקש ואני
 הספר תוכן על כמובן הוא ]והלה״ר לך.

 - המחבר[. על ולה״ר בקורת זו וא״כ
 זה באופן עצמו הכניע לא לכתחילה והנה
 אדם בין של מהעונש להפטר ורק כלל,

 גרע רלא יצא. לכאורה ובדיעבד להכירו.
 מי אמר והשליח גרע, באמת אבל משליח

 הכנעה וזו החטא ומפרט המשלחו
 והמשנ״ב המט״א וגם זה. כן לא למשלח.

 קרוב יותר אס רק שליח, ע״י התירו
מוחל והיה יתכן וכאן אמצעי, ע״י הפיוס

 ילך ולכן בעצמו. הולך היה אם גם לו
לפייסו. בעצמו

 על שדיבר למחבר יאמר שלא יזהר אנל
כ׳ תרו( )רס״י המג״א דהנה ספרו.

 לחבירו שחטא החטא לפרט שצריך
 לא בזה מתבייש בידומ ראם ונ״ל )ב״ח(
יתבייש הנעלב אם ר״ל עכ״ל. אותו יפרט

 אם דכמו״ב מובן וממילא לביישו. אסור 1
מה למחבר יפרט אם וא״ב יצטער. הנעלב .

 יצטער. בוראי ספרו, על לה"ר שדיבר
 בסתם יאמר אלא יפרט, לא אם ואפי׳

 מוטב ולכן יצטער. ג״כ ספרו, על שדיבר
ומבקש כנגדו שחטא דבריו, שיסתום

מחילה.

ענין, בכל חבירו על הרע בלשון ובן ד(
עוול, איזה לו עשה ידיעתו שבלי או
 עמו. בשלום והוא מזה יודע לא ותבירו
 כנגדו, שחטא לפייסו שיבא ע״י ועכשיו

 כנגדי, חטאת מכירי האתה ויפלא יתמה
 עליך חשבתי ולא מאומה, יודע איני ואני

 שבא עצמו בזה א״ב כנגדי. שתחטא
צער. לו גורם לו, שחטא ואומר לפייס

 נד( סי׳ )ח״א וזמנים המועדים בזה כתב
ז״ל דסלר אליהו מהג״ר ששמע

 שבכהאי ז״ל סלטר ישראל רבינו בשם
 מחילה, כשמבקש לסתום ראוי גונא

 הכל על מבקש פגם "שאם ולומר
 )שם המרער״ז ותמה בכך. ודי סליחה"

 שבאופן גדולה קולא רזו זה( ולפי ד״ה
 חסרה וא״כ כלל, ומתבייש נכנע אינו זה

ז״ל הגרי״ס דעת דכנראה אלא כפרתו,
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ויעקב שלטה וכדון \ ליברמן יוסף רבי הגאון טר

 לחבירו, צער לגרום היתר לו אין דאפ״ה
עייש״ה. יתכפר שהוא כרי

החכמה[ |אוצר

 ולפעמים היא, מצויה וו ששאלה ומון
משהו ומדבר נכשל תלמיד אפילו

 לפייסו, וצריך קרובו על קרוב או רבו, על
 ה״ו מאומה, יורע אינו קרובו או רבו ואס

 יכול זה פיוס שע״י פשע, על חטא יוסיף
 כי לבבות, פירוד ויעשה הקפדה לגרום

 נלע״ד - עמו. שלם לבבו היה עתה עד
 לאיש הדבר שיספר היא, עבורו שהעצה

 היא הכנעה וזו לפניו, יתבזה ועי״ז אחר,
 את ויעשה עוולתו. אחר לאיש לגלות
 לחבירו שילך לשליח, הזה האחר האיש

 אמר שמישהו לו ויאמר קרובו, או רבו או
 ויענה מחילתך, ומבקש כנגדך שחטא לי

 יקח מתפייס, אינו ]ואם סלחתי. ויאמר
כנ״ל, ויאמר אנשים ג׳ המעליב

'11234567 |אה״וז

ג״ס[. לפייס שלשתם וילכו

 )המקבל טלפון של בתקליט ת(
ומזהה הודעה, משאיר אם הודעות(

 יש ומפייסו. כנגדו ושחטא הוא, מי עצמו
 משיחה פחות אבל הכנעה, ג״כ בזה

 אינו זה באופן כי בטלפון. אישית
 וגם לנעלב. ישר שמדבר כמי מתבזה,

 בטלפון כי התפייס. הנעלב אם יודע אינו
]ורק שיתפייס עד אתו לדבר יכול אישי

 הסתפקנו מתפייס, אינו אופן בשום אם
 לטלפן צריך פעמים כמה ב( )אות לעיל

 אינו הנעלב אם בתקליט, אבל לו[
 ואולי - התפייס. אם ידע האיך משיבו,

 שיודיענו עד הודעות לו להשאיר צריך
 הודעות תשע עד או שהתפייס, בחזרה

 הא׳ הפעם אחרי שאם או ב( )אות כנ״ל
 הודעות ג׳ עוד ישאיר תשובה, קבל לא

 אשר אנשים, ג׳ לפני פעם כל בתקליט,
 *< לו. זקוק אינו ויותר עצמו, השפיל בזה

 לפיוס הם האנשים שג׳ רנקטינן מה ]לפי
 האנשים ג׳ יוכלו וגם ־ והכנעה[.
 כנ״ל בתקליט הודעה א׳ כל להשאיר

הנ״ל[. הנעלב לפייס ]בכדי בטלפון

 נפק״מ דאין במכתב כמו הוא בפקס ו(
ע״י או הדואר ע״י המכתב שולח אם
 נושא שהדוור לומר דאין פקס. מכונת

 מפקס( )ועדיף שליח כמו הוא המכתבים
 שליחות, שום מוסר אינו הדוור שהרי

 ~ וכמובן - עביר. קא בעלמא קוף ומעשה
 אפילו מיוחד, שליח ע״י מכתב שולח אם
 מ״מ המכתב, תוכן יודע השליח אין אם

 חשיבות לנעלב מראה שבזר! מפקס. עדיף
 השליח וגם להתפייס. יותר וקרוב הענין,

 אם מהנעלב בחזרה תשובה להביא יבול
ומתפייס. המכתב לתוכן מסכים
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זכרון ספר

רב זכר
הגאון ורבנו, למורנו

זצ״ל ארגטרוי הכהן יוכח יונה רבי
•1234567 ףןרד׳וו

תשמ״ט אלול בכ״ה שנפטר
 ב״ב ישורון" עדת "קהל קהלת של רבה

ועוד השרון רמת בישיבת ור״מ

ובו
הנוראים לימים שיחות קובץ

 שבכתובים, משיחותיו מזעיר מעט
בשנים עשרות בקהלתו שהשמיע

והספדים הערכה ומאמרי

 ולן מאיר שלום הרב ע״י ערוך
תש״ן אלול ברק, בני
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רב זכר מו

הבפורים" יום ערב "פיוס
 לפני חטאתיכם "מכל עזריה, בן אליעזר רבי דרש פ״ה(, )ביומא שנינו

 שבין עבירות מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות תטהרו", ה׳,

 במטה וכתב חבירו. את שירצה עד מכפר הבפורים יום איך לחבירו אדם

 מחוייב השנה ימות בשאר שגם שאע״ם תר״ו(, פ׳ ריש במ״ב )הו״ד אפרים
 יום על לפייסו ממתין הוא פנאי לו אין אם מ״מ כנגדו, שחטא למי לפייס

 עוונותיו, מכל שיטהר בדי הבל לתקן מחוייב הכפורים יום בערב אבל אחר,

 לפייסו. לפניו בא ולא לרב, חטא אחד טבח פ״ז(, )יומא בגמ׳ ואמרו ע״ש.

 מר, הולך להיכן לו אמר הונא, רב בו פגש לפייסו. אליו אני אלך רב, אמר

 אצל ועמד התקרב נפש. להרוג הולך רב אמר, לפלוני, לפייס לו אמר

 אתה לו: אמר וראהו, עיניו נשא בהמה, עצמות ושיבר הלה ישב הטבח,

 אחת עצם ניתזה העצמות את בוקע בעודו עמךי עסק לי אין לך, רב? הוא

 בערב הפיוס חשיבות על למדנו רב של ממעשהו ומת. צוארו, את ופילחה

יוסהכפורים.
 אם מלמחול, אבזרי יהיה לא "והמוחל שם(: ברמ״א )הו״ד מהרי״ל וכתב

 ירגיל ולא לבו נכנע שיהיה בדי והיינו מחילה", המבקש לטובת שמכוין לא

 השנאה להסיר צריך דמלבו נראה הפמ״ג, בשם שם במ״ב בתב ומ״מ בבך.

 אכזרי המוחל יהא לא ומדוע מחילה. ממנו ביקש דבאמת אחרי ממנו,

 לו מעבירין מדותיו על המעביר "רכל סק״ח: ברורה במשנה כתב מלמחול,

 לו", ימחלו לא גם למחול, ירצה לא הוא ואם כ״ג( )יומא פשעיו כל על

 במזיד כנגדו עיוות אם אפילו לחבירו למחול• "וצריך הציון: בשער והוסיף

 )ר״ה בגמרא שאמרו ובמו המזידות, על אפילו כן גם לו מוחלין ואז ובמרד,

 שהמוחל זה שדין משמע, מדבריו פשע". על שעובר למי עוון, נושא למי י״ז(

 טעם ובלא בדין, לזכות טובה עצה בגדר רק הוא מלמחול, אבזרי יהיה לא

 זבות היא והתרעומת הקפירא שכן למחול. לו להורות בידינו אין זה

 מדברי אור( בנתיבות )הו״ד זצ״ל הגרי״ס מרן שהוכיח כמו לנפגע, המוקנית

 על להורות שניתן יתכן, אבל תרעומת". אלא עליו לו "אין מ״ט( )ב״מ הגט׳

 הכפורים. יום לקראת טובה כעצה רק ולא הדין, ומצד כשלעצמה, המהילה

אל אחד עלה הכפורים יום שבערב סיפר, זצ״ל שמואלביץ הגר״ח
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מז הנוראים היטים מאמרי

 חייבת. שהיא חוב לו תפרע שהישיבה וביקש זצ״ל, פינקל הגרא״י חותנו,

 תוך פורע אדם אין וחזקה הפרעון, זמן הגיע שטרם הישיבה ראש לו אמר

 המלוה, השיב בכך. לעסוק המתאים הזמן עתה זה שאין ובפרט זמנו,
 יום לפני חובות לשלם ענין שיש שמעתי, אימתי. עבשיו לא אם אדרבה,

 ישנו, אם גם אבל כזה. ענין שיש בטוח איני הישיבה: ראש ענהו הכפורים.
עסקך... זה ואין עליך, ולא עלי היא המצוה הרי

 של מצוה יש המלוה על אומר: זצ״ל מנובהרדוק הסבא היה דא בגון על

 חוב בעל "פריעת של חובה מוטלת הלוה ועל ב׳( ט״ו )דברים יגוש" "לא

 את מקיים היה אחד כל אם היה, גאה ומה טוב כמה פ״ו.( )כתובות מצודד

 מבקש אחד שבל היא, הצרה בזמנו. פורע והלווה נוגש אינו המלוה מצוותו,

 מצוה", חוב בעל "פריעת את תובע המלווה חברו. של מצוותו את לקיים

יגוש"... "לא לקיים ממנו דורש והלה

 חייב שהבעל אומרת, ס״ג( )יבמות הגמרא בחיים. רבים בשטחים הוא כן

 ברמ״א הובא ט׳ אליהו דבי )תנא כתוב ובן מגופו, יותר אשתו את לכבד

 טוב מה באן, אף בעלה. רצון עושה בשרה שאשה ס״ט( סו״ס העזר אבן

 שלה, את עושה והאשה חלקו את מקיים היה הבעל אילו היה נעים ומה

 הצרות ורעות. ושלום ואחוה אהבה ביניהם, שורה היתה שבינה הלא

 משיב והוא מגופו, יותר יבבדנה שהבעל תובעת האשה באשר מתחילות

בעלה... רצון לעשות שעליה כנגדה

 אחד בל אבל התורה, את יודעים וכולנו חכמים כולנו כאשר הוא בך

 שמים" במורא רבך ש״מורא יורע בשהמלמד חברו. של במצוותיו עסוק

הפוך. עולם זה הרי מלמד", הקפדן ש״לא יודע והתלמיד

לחברו. ארם שבין בענינים גם מצינו בכך, כיוצא

מכפר הבפורים יום שאין לחברו אדם שבין העבירות חומרת לנו ידועה

 אנו בו מיוחד קטע הותקן הקדוש היום של בערבו זבה" וב״תפלה עליהן,
 לאלו מוחלים שאנו שכשם מהקב״ה, ומבקשים בנו שפגע מי לבל מוחלים

 שנכנס בדי לנו, למחול בהם פגענו שאנו אלו בלב יתן כן כנגדנו, שחטאו

 זמן בל כיי שנראה, כתב שס״ד( מצוה )סוף חינוך ובמנחת הדין. ליום זכאים

 חלק אף ־ לחברו( אדם שבין אחת מצוה על )אף חברו את ריצה שלא

 וכל הרע לשון כל נזק, כל על ה׳ מאת נתבע והאדם לו! מתכפר לא שמים

 נ״ח:( )ב״מ שאמרו עד העונש, אש תוקד שאול ועד לחברו. שגרם עלבון
קל״ט אות ח״ג בשע״ת יונה )לרבינו רמים שופך כאילו חברו פני שהמלבין
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החכמה[ וצר קט

 וענשה ממש( כרציחה הריהי ט״ז, ערכין ולהתוס׳ רציחה, תולדת זו הרי

 פ״ג )אבות לעוה״ב חלק לו אין ברבים חברו פני שהמלבין מרציחה, חמור

 עלול תעשה ואל בשב שגם אלא בלבד, זו ולא שם(. שע״ת וע׳ י״א, משנה

 שהמתכבד ה״א( פ״ב חגיגה )ירושלמי אמרו שבן מעולמו, להכרת הוא

 צער המסב שאף אלא עוד, ולא הבאי לעולם חלק לו אין חבירו בקלון

 מכניסין אין ידו, על נענש שחבירו ־כל עונש! ובאיזה נענש, בגרמא לחברו

 ידו" על נענש "חבירו של ופירושו קמ״ט(, )שבת הקב״ה" של במחיצתו אותו

 טמון זה עוון יהיה מתי עד לדוד, הקב״ה ליה "אמר בעצמו: מהקב״ה למדנו

 ביד תמסר או זרעך, שיכלה רצונך האדומי... דואג נטרד ידך על בידך...

צ״ה(. )סנהדרין אויב?"
 עד כזו בהשחתה בכפו, עוול לא על דוד את רדף דואג הדברים: נוראים

 שמראש אמרו וחדל צ׳.(, )סנהדרין לעוה״ב חלק להם שאין אלו בין שנמנה

 מכיון זאת, ובבל מימיו", היה "רשע פירש״י ט״ו:(, )חגיגה בלבו" טינא "היתה

 - מעולמו ונדחה רשעתו גילוי התגלגל ידו, על הנרדף המלך, דוד ידי שעל

 מכך, נלמד העונש חומרת על אויב", ביד תמסר או זרעך שיכלה "רצונך

 המיתות, מכל קשה שהוא ח:( )ב״ב נאמר שעליו בשבי, בחר המלך שדור

במש״ש! בשביו, להרגו ובקשו

שונה. מבט מצינו גיסא, מאידך אך
 העולם בני רוב "נוהג תיקום"(: "לא רמ״א, )מצוה החינוך בספר כתב

 הרע כמעשהו שיגמלהו עד להם שהרע מי אחר מלחפש יסורו שלא הוא,

 תקום... לא באמרו השי״ת מנענו הענין ומזה שהכאיבו. כמו יכאיבהו או

 רע, עד מטוב יקרהו אשר כל כי לבו אל ויתן האדם שידע המצוה, משרשי

 בלתי דבר תהיה לא אחיו איש ומיד השי״ת, מאת אליו שתבא סיבה היא

 עוונותיו כי בנפשו ידע אדם יכאיבהו או כשיצערהו כן על הוא. ברוך רצונו

 אינו הוא כי ממנו, לנקום מחשבותיו ישית ולא בכך, עליו גזר והשי״ת גרמו

 לו הניחו ע״ה: המלך דוד שאמר וכמו המסבב, הוא העוון כי רעתו. סיבת

גרא". בן בשמעי ולא בחטאו, הענין תלה - ה׳ לו אמר כי ויקלל,

 המצוה "שורש אדומי"(: תתעב "לא תקס״ג, )מצוה החינוך כתב וכן

 נרחיקהו ולא אדום זרע עם באיסור נתנהג שלא להודיענו הוא כי נגלה,

 קדמו שלא אחת פעם בשביל ומואב עמון לומר: עמון, מבני וחומר בקל

 את כך כל שצערו ומצריים אדומיים מהם, ה׳ הרחיקנו ובמים, בלחם אותנו

נמנע שלא עליהם האזהרות באתנו כן על ובמה, במה אחת על ישראל
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מט הנוראים הימים מאמרי

 ואין עלינו, היתה השי״ת גזירת ־ בנו ששעבדו השעבודים כי בם, מהתחתן
 ובואם בהתגיירם יקראו ואחינו בך, על בלבבינו שנאה עליהם לקבוע לנו

השכינה". בפני תחת לחסות

י׳ )ישעיה זעמי" בידם הוא ומטה אפי, שבט "אשור בי שנדע הוא, הכלל

 למעשה הריהו ישראל לבן ומעיק המצער כל אלא בלבד, אשור ולא ה׳(,

 עליו מבריזין בן אם אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין המכה, ביד כמקל

 אלא בלבד, זו לא שהכהו. במטה נוקם אדם ואין ז:( )חולין ^נמןלה

 לו ואין י״ט(, ב׳ )ירמיה רעתך" "תייסרך במ״ש עוונו, הוא האמיתי שהמכה
 שקרובי מ״ו(, )בסנהדרין מצינו כך משום עצמו. אל אלא בטענות לבא

 כלומר העדים, ובשלום הדיינין בשלום ושואלים באים ב״ד ע״י המומתים

דנתם. אמת שדין עליכם, בלבנו שאץ

 ומאידך מעשינו, פי על המעניש הוא שהקב״ה לרעת, לנו יש אחד מצד

 בה לאיש היה לא למשחית רשות ניתנה שלולי בכך להכיר עלינו גיסא

 נתבעת זו הרגשה אדם". לי יעשה מה אירא, לא לי "ה׳ כמ״ש לנו, להרע

במשפט תלוי והבל שמים בידי שהבל לדעת .הדין, ימי בפרום בעיקר
איצרהתנמוזז י

 ה׳ אירא, ממי וישעי אורי ה׳ "לדוד, מזמור אנו אומרים לכן ובתוצאותיו.

 עלי תקום אם לבי, ירא לא מחנה עלי תחנה אם אפחד... ממי חיי מעוז

בוטח". אני בזאת מלחמה

 דוד וכדברי שמים, בירי שהבל ההכרה את בקרבנו נחזק אם בן, אם

 פגיעה מפני החרדה בנו לקהות עלולה קלל", לו אמר "ה׳ ע״ה המלך

 צריך הניזק של המבט בי התחומים. את יערבב בך, שיחשוב מי אבל ברענו.

 תלוי הדבר שאין להיות צריך המזיק של והמבט הדבר", יצא "מה׳ להיות

 כמוהו הניזק, של מצוותו את ונוטל היוצרות את הופך המזיק ואם בו. אלא

 ריבואות מאות חמל ולא שטבח נבובדנצר, של הטבחים רב כנבוזראדן
 אל הזאת הרעה את דיבר אלקיך "ה׳ לירמיהו ואמר הי״ד, מישראל

 בקולו, שמעתם ולא לה׳ חטאתם בי דיבר, באשר ה׳ ויעש ויבא הזה, המקום

ב-ג(... מ׳ )ירמיה הזה" הדבר לבם והיה

 נצטוינו אנו שהרי כן, שיחשוב הניזק של מצוותו אלא זו שאין והראיה
 אבל לשעבדנו, להם אמר שה׳ משום החינוך ובדברי מצרי, לתעב שלא

 בדבר "כי עה״פ י״א( )סוטה וכמ״ש רשעתם, ככל הענישם ודאי הקב״ה
 בקדירה נזיד( בה שמבשלים קדירה מלשון - )זדו עליהם״, זדו אשר

ועיין סוף. בים וטבעו ליאור, ישראל ילדי השליכו הם נתבשלו, בה שבישלו
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 קיבל המצרים מן אחד שבל י׳א(, בשלח )מתנחומא ה* ט״ו שמות רש״י

 כאבן, הביגונים בקש,• נשרפין שבהן "הרשעים ובמדוקדק בפרטות ענשו
 ח: ב״ב )וע׳ התנצלות. משום זו בטענה שאין הרי בעופרת". צללו והכשרים

 חיתתם הנותנים י״ז. ובר״ה צדקה. גבאי על אפילו לוחציו, בל על ופקדתי

שמים(. לשם שלא הציבור על יתירה אימה המטיל פרנס זה חיים בארץ
 ידעו ואחיו יוסף - להבדיל - בך היוצרות, את החליף שנבוזראדן בשם

 אחיך פשע נא שא "אנא ובקשו לפניו באו הם מצוותו. מהי אהד בל

 אלוקים רעה, עלי חשבתם "אתם להם ענה והוא גמלוך", רעה בי וחטאתם

 י״ח-ב׳(. נ׳ )בראשית רב" עם להחיות הזה ביום עשה למען לטובה, חשבה

 ובמה עונש, להם מגיע הלא לרעה עליו חשבו הם אם שהרי. וקשה,
 רעה שגרם לחשוב המזיק, מצוות מצוותם, את ידעו שהם אלא, הרגיעם.

 הוא שהקב״ה בכך להכיר הניזק, מצוות מצוותו, את ידע והוא בהזיקו.

 "רביות שהרי בלום מועלת המזיק מחשבת אין ובלעדיו הבל, המסובב

שאין זו, ממחשבה היוצא והפועל תקום". היא ה׳ ועצת בלב&יש, מחשבות
י י החכמה[ |אוויר

 הרעה, גורמי את לסלק בדי בתשובה לשוב יש אלא הרעה, בעושה לנקום

 חמת עצמם על ומביאים בקרי" "ההולכים בבחינת חלילה נהיה בן לא שאם

ר״ל. קרי,

 שהבל לדעת הדין, יום לקראת ההבנה מיסודות היא זו הברה ובאמור,

 הוב גלגלו אמנם )ואם ומכאובנו צערנו את גרמו ועוונותינו שמים, במשפט

 שלא המצרים ובפורענות עסקנו, ולא שמים חשבון זה הרי חייב, ידי על

נאותה. תשובה ידי על לתסכם ונובל מידנו(, באה

 מי הדין. יום בפרוס דיומא מעניינא לנו והלכות דינים שני בן, על אשר

 יום אין הפיוס ובלעדי הפוגע מצוות שזוהי לפייסו, עליו לחברו שחטא

 הנפגע, מצות זו הרי - מלמחול״ אבזרי יהא לא ״והמוהל מכפר, הבפורים

 יקפיד ולא שלו, עוונו עקב שנשלח שליח אלא היה לא שהפוגע להכיר

בתשובה. לשוב ידו על יתעורר אלא עליו,
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עש״ו

 זו בדברה׳ לשואל השיב אשר בענקים׳ הגדול אדם תולדות והספר
הצדיק הגאון הרב הברו אהבה׳ רצוף תוכו תורה׳ של לאמיתה הלכה׳

מורינו אדונינו ב״ה ד.״נ מהודש אחריו עונים העם כל המפורטים
 ישראל נזר המאירה אספקלריא ופרישא חסידא קדישא בוצינא ורבינו

 לאורו והולכים הלכו רבים והדרו׳

זצוקלולה״ה גריגוואלד יהודה מרז כקש״ת
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 סאטמאר׳ שוראן׳ באניהאד׳ סאבאטיש׳ בה״ק נאמץ רועזק שהי׳

ועכי״א זי״ע מנ׳־כ ושם
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 החסיד הנגיד הרב וחתן יע״א טברעזאווא ע״ה פאלק יושע מו־׳ה המפורסם הנגיד. בן

זצוקל סופר חתם רשכבה״נבעל הקדוש בהרה״ג סופר לופא יוסף מו״ה

חיים אורח חלה
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0 רבינו כ״ק דברי בצמא השותים התלמידים אנהנו בהשתדלותינו׳ יו״ל
 להשלים עלינו׳ ה־ נועם יהי עינינו׳ מאור לבינו׳ משוש שבחינו׳ הוא

בימינו׳ במהרה המוגמר על ולברך שני׳ חלה בהדפסת פעולתנו׳
 קליין הלוי עבי יחיאל ה״ק

נאנאש

I
I  קליין הלוי יעחק ה״ק

אוהעל
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aתרפ״ג, בודאפעשט
 קאטעבורג הכהן ומנחם זלמן משולם האחים של בדפוס

נ״י( תלפיות* ה.תל העורך הרב )כני
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יהודה זכרון ותשובות שאלות
 מומר זת דגם קמ״ל יגע שלא גזר, דבכה״ג

 יגע אס לאכלו שיבוא חיי׳ לא דלגמרי משוס

 אח״כ ודו״ק __דמסתפינא לולא בכךד־־ כצלעכ״ס

 בהדיא מקיק קמז׳ שי׳ שס בפנים בתה״ד עיינתי
 בעצמם לקחת יכולים אינס כשהקעניס דפשינוא

 מדיח׳ דבמ״ג תנא ע״ב ע״ז דיומא מההיא דמותר
 ברופן אפי׳ אלא כי׳ פת ונותנת כו׳ ידה אשת

 מותר ג״כ בעצמם לקחתו להם אפשר דהקנוניס

 דאקור דיוהכ״פ השבר׳ מצד להם לימן לגדולים

 ל״ח כלו העולם לכל ומשתה מאכל מיני בכל

 .,בחור ראי׳ והיא ע״ש ולשתות לאכול יבוא שמא

 לפי; מלשז׳ תשרי ח׳ ליום אור בעניימי למש״כ

כי׳ בפי מאוד ,לה אודה

גריגוואלד יודא ד,"ק

ר״א סימן
 התלמיד אהובי לכבוד וטובים ארוכים לחיים וכט״ם שלום

 יצחק פרה רוח יקר כש״ת בזרי המושלג הרבגי די,תשוב
ג״י, ביצר

 וימלא ועכי״א, עליך ירחם והית״ב מכתבך קבלתי
בית לך וימצא לעובה משאלותיך כל

 הברכות כל עליך ויבוליו כו׳ לפרנקתך ונשא נכון
 למעשה הלכה ששאלת ומה בכי״א. לשובה והשיגוך

 המקנים כל ארי״צ ע״א פ״ז ביומא משאז״ל בענין
 לי׳ ויליך לפייסו צריך בדברים אפי׳ חבירו את

 חשובת מת׳ פ״ב ז״ל הרמב״ס פ׳ ותכא מקרא,
 מחוייב אס ונקמפקת ר״ו, שי׳ או״ח ובשו״ע
 אומו השיב שחבירו באופן גם חבירו את לפ״ס

 תרבה ממנו קנון וחבירו וקלון חרפת בבוז
 כו׳ לפייק שמחוייב אמרו דלא דאפשר נשנים׳

 עולבים ואינם מהנעלביס הי׳ חבירו אם אלא

 ולעומת ועונים׳ משיבים ואינם חרפתם שומעים
 הוא שתקנינוו דאילולא. דאמרי׳ לומר יש זה

 לו גרם והוא אוהו מבזת חבירו הי׳ לא מחלת
 לסברא הנה ביזהו. שחבירו מה זאת כל את

 פ׳ ב״ק ביש״ש כזו קברא מצינו האחרונה זאת
 ,שי חו״מ שו״ע בפ״ת ממנו קצת הובא המניח
 בשם חבירו את חירך א׳ אס וז״ל ג׳ אות מכ״א

 כפרת וצריך בלאו שעבר והכהו.אך זה וחזר רע
 לבי׳ אמרי׳ אלא כלל רשע דין עליו אין מ״מ
 בועה יש שהרי צערו על עומד אדם ואין רתח

 עוד וכ׳ שו״ב, צער נזק אלא משלם ואינו כו׳

 אותו קינמר שזה במה ג״כ ורואין תיש״ש שם
 אה בו הצית מ״מ ש״ר ל״א אפי׳ מדון בגירוי

 מה לתלות דיש בהדיא מזה ומשמע יע״ש, האש
 בו מצית שהי׳ מפני בוז בדברי חבירו שהשיבו
 לבזותו׳ מעצור הי׳ ולא האש את הראשון המקניע
 לפייס מחוייב להיות הראשון המקניע שב וממילא

 ואז״ל לחעוא שתביאו כיון מכ״ש ועוד הבירו את
ר״ל. תהורגו מן קשה המחעיאו

 שם ,בגמ דאי' ממאי זת על לכאורה קשה אמנם
אבא לר׳ מילתא הו״ל ירמי׳ דר׳ הנ״ל יומא

 אבא ר׳ על חעא רמי׳’ י שר׳ ז״ל ופירש״י בהדי׳
ר״א שמע משאוני-כאשפה אמר כו׳ סי אזל

 דכתיב אדעתך למיפק צריכנא השתא א״ל כו׳
 כבר ירמי׳ דר׳ משמע ולכאו׳ ע״כ התרפס לך

 עשאותו דלדעהי׳ כיון ר״א את מלפ״ש פער
 ר׳ אדרבא השתא ורק כאשפה, ר״א של מביתו

 הכור לעכ״ד אמנם מדעתי׳. למיפך צריך אבא
 אנכי" "גס ר״ל צריכנא השתא הוא כך ר״א של

 פעור תי׳ לא באמת ר״י אבל מדעתך", "למיפך
 תי׳ בכיוון אס אפי׳ ר״א את מלפייש עדיין

 ודו״ק. כנלענ״ד ר״א של מביתו עליו שופכים

 בשו״ע לשמוע ב״ה המקום בחקדי שאזכה יה״ר
 ומצפת מ״ה שלום הדורש או״נ בכ״י בקרוב ממך

במהרה. לישועת

גר״וו. יודא הק׳

ר״ב סימן
לם־ק. תדמ״ט אב מנחש ד״ה ב׳נה״ת

 ג״י מיללעד יודא אנשיל אשד ס,"׳ה בש־ת היוחסין
ין״א. פעטראשעני בקה״י דב

 דשם הנעאלאגען עם להתאחד אס השאלת תובן
אין אם אך שלהם לביהככ״ס להתפלל ולילך

 להשו״ב רשאי אס שנית וזאת באמצע, הבימה

 השו״ב עם עובה לעשות דשם היראים קהל של

 לעבוד בביתו שאינו בזמן הפארעשריעקפארעיי של

 הנעא- של הדת אנשי בעד לשקוע עבודתו גם

 נשלח כבודו מכתב הנה כלום, דרכי מפני לאגען

 אין והספרים בארדפעלד מ־ח׳ן למקום לכאן אלי

 תמצוה, לעכב רוצה אני א׳ן בכ״ז הצורך ככל אמי

לנו. יעזור והי״ת

 ח״ו תנעאלאגען כת עם להתאחד ע״ד והנה
זת הלא זה ע״ד להשיב צורך אין כמעע

 על נפשם הק׳ רבותינו שמסרו שנה כארבעים

 ונפלאותיו ועזוזו, ת׳ מתלות מספרים וספריהם זה
 האר- להיות לזה שזכו עד אז עמהס עשה אשר

 עלינו וריחם לעצמן שלימה עדה עתאדאקסען
 ושריו מהמלך רשיון זה על להשיג שזכו תי״ת
 בארצך ישבו לא בתוה״ק מהי״ת נצעוו ואם יר״ת,

 ואבדיל נאמר שבלא״ה הגם לי. אותך יחעיאו פן
 ישראל ואפיקורת לי, להיות העונים מן אתכם
 כסיל תען אל נאמר זת שעל חכמז״ל העידו

 שסכנת עאכו״כ עפי, דפקר דכש״כ באולמו,
 וכמ״ש און פועלי של בחברתם י להיות גדולת

 בחשו׳ וביותר ז״ל, רבותינו בתשו׳ בזת ותאריכו
 ל״ג סי׳ חאו״ח שי״ק מהר״מ ישראל של רבן
 של״ז, סימן עד של״א ומסי׳ ג׳, ב' וחיו״ד ש״ו,

 להתחבר שאסור מוכח ומדחז״ל מקראות ומכמה

 בית משו׳ בס׳ עיין תפארעשריעע. בעלי עם
 בפי׳ הובא באדר״כ ואימא מא״ד, מבעל הילל,

 שאינו אפילו לרשעים שמתחבר כל ז״ל הרע״ב
 ומרן ר״ל׳ כמוהם עונש מקבל כמעשיהם עושה

 מקרוב החדשים אמר ז״ל הק׳ בצוואתו ז״ל החמ״ס
 ובפ׳ וכלל, כלל עמהם תתחברו לא כו׳, באו

יחעואו פן בארצך ישבו י לא דכמיב משפעים
אותך



משלם>רחכ והלכות יומא מסכת ־ זכריה
 דקיא במומר קיא לי דליל תיקשי לא אפיה וכו׳ הודע או נמיש עשה

 רק איירי דלינאלמימרדלא ־ פנלמרשעו איצטרךלאסידענלא
 לומי אין אן תיירי קרבן בחיוב דקלא מכשעוכיון גלאעני

 מפחות לק <ילי ידע .אם תעשינה לא דקיאדאשי דמשמעות
 לפחות דאיצפריך למימי דאינא אלא • נקיא נזני דלא מה מנזית

 אפיהלאתיקשונמיש כפשטא נמי מתפיש עכויתאנלמ״מקיא
 דא'צ בנוית דהיינו קינן בחיוב דקרא כיון קצת דוחק שזה אלא
 למעוטי מנזית פחות משוס דניווב דמה לומר דוחק הודע אס

 כיוןדלפשטא ננזית כפשטא נמי מתפרש אףדקיא מביא דאינו
 לאשי דייש דישא ליה דאית לומר אפשל אי דלת״ק ואצ״ל א'צ וקיא

 מנזית נפחות יק צילדאיייי ידענמ״שדאו אס תעשינה צא
 הקיא יפרש ואס אמי לדבי אף במומר להו דאית כיון למעוטי

 לא וודאי מנויתלחוד ובפחות כמבואר דני ניישאזמשמעלאותו
 למעוטי נא דקיא לומר סניא אי! זה אלה כל ומלבד • מתוקמא

 והא והמקשהדפריך ’ הלנה ונתחדש מנזית פחות אכל שאס
 דקיא הגס ידע אס ממעט דקיא כיון ונו' תעשינה לא אשר נתיב

 דמשמע ונו' לא אשי נתיב הא מ'מ מנוית פחות למעט נא לא
 וזה דחייב מנוית נפחות למימי לינא דממילא עשת לא ידע דאס

 כעתניניזאמלתי שהקשיתיציע מימהקושית אנל • ששוט
:ודוק לתצמידיס השיעור לימוד בשעת

ופסק ונו׳ ציין דאמי היכי כל גמר אשי פיגמינייב דף
 ני כמי תלי״ת נסי׳ והשיע והטור אשי יב ני כמי היא"ש

 ק' אפילו צריך או»ל החולי שסנסעי׳א׳ואס הש״ע וזיל אשי מ
 אומרים 3 0ז| פסק ד' ובסעיף לחולי שומעי! א"צ אומיי' יופאיס

 ששניס מאחל אותו מאכילי! צ א אומרים רופאים ק' אפילו ציין
 עמו א' ויופא החולי אם והיה נהגיהה רמיא ונתיב צייך אומיי'

 חיישייודהחולי ולא מאכילי! א*צ רופאייאומרי' שק' פ’צוארי׳צייךאע
 משוסדהוקשהלהס והיינו עניל ימאמיןליופא משום ציין■ אומי
 שאמי עצמו הוא אפילו הא החולי עס א' לרופא ציין דמאי שס נטוי
 דמאמין א דה עמו א' נטפס דנרע נתיב משויה ק' נגד מתני ציין

 דלא דא״נ אן & למי ונמ"ש נפשו מית יודע דלג משוס ולא לרופא
 א״נהוה אומי נפשו מית דיודע משום אלא ליופא דמאמי! חיישינן

 ועיז ננייל ציין אומרים שנים אס דנתוב ונש״ע לחוד חולי משוס
 הוה ק' משמעמהדמהנינגד ונו' ויופא החולי אס וה״ה ימיא נתוב
 התולי בלא ציין שאומייס נשנים נמו ציין אומרים שנים משוס

 חייש' דלא שכתוב הטעם ולפי יעויש נטול הוא וכן ק' נגד דמהני
 ואס א׳ בסעיף לכתוב ליה והוה עמו א' לרופא צוין לא אז דמאמין

 משוס והיינו לחולי דשומעי! א'צ אומר ק' אפילו ציין אומר החולי
 שציין החולי עס אומי א' רופא ואפילו לכתוב הויל נפשו מרת דיודע

 צגביק׳אלאדלא א' כרופא יק הוה ואז ליופא דמאמי! חיישינן לא
 שניס מטעם דהוה משמע ד נס הנא דנתוב מה אבל לזה נזיישינן

 יק דהוה כלום אינו אז לרופא דמאמי! אמיינן דאס כיון אן כמ״ש
 כתוב שנים הוה לרופא מאמי! דלא אמיינן ואס נדעתיו^חחד

 כיו! אלא שעמו לרופא ך רצי מסוס לאו אבל שנים דהוה ונו' וה״ה
 דעת מהני אז א״נ דמאמין חוששין דאין משום והייצו בשניס דהוה
 אבל ציין דלא הגס שעמו ברופא הוא דניש וגס • ל’וק לחוד החולי

 לחוד המול׳ אמירת דמהני דהא הטור דברי שסלתיץ ז הטי מ״ש לפי
 לו דניור ן נ מיי א ה4דנ לאנל מעצמו שואל כשהחול׳ דוקא ק׳ כנד

 כ! אומר אותו כששואל׳! אלא מעצמו שואל כשאינו משאיינ שלו החולי
 ציין משו״ה אחד מרופא יותר נאמן ואינו שלו אומדן מצד הוה אז

ניחא ולדבריו עניל צ’א שאומרים אחרים נגד עמו אחר לרופא
:מטעסשניסוקיל דנאמתהוה

 איכאוכו׳ תשונה ומסתמא ונו'ופיש״י ואשם חטאת פייה דף
כתוב ולא וכו' ומסתמא דפייש מה וכן לזה דהוכיח ומאי /

 הי׳ לא מתחרט הי׳ לא שאס שכתוב לטעמא אינא תשונה י !נוודא
 מאי משוס משמע דלכאויג מה לפי לזה דהוניח אלא ונו' מביא

 ואשם בחטאת וברישא התשובה אס מכפרי! כ’ויה מיתה מר דל
 חבת אפשר אי וזה תשונה נלא אפילו דמשמע התשובה עם אמר לא

 ונו׳משו׳הלא תשונהאיפא ומסתמא תיענהמשויהכתוב כשעיס
 רשעים זנח דהאיןקאמר דקשה אלא התשובה עם למתני והוצרך

 תשונה דמסתמא י מפו'הנקגנ מתחרט קינן ?נוידהאניקדמניא
 היה לא שאס ומיט תועשה רשעים זנח נמידו נעומי אנל אינא

 תשונה עשה לא ד,ן<,דאי משאינהיני מסתמא זה מתחרט
: וקיל ומבוא

 מולהשיש זיל היא"נד והקשה פ״גגמיאטנלוננילהונו׳ דף
בשבא בשבילו לשחוט וציין גשי יאכל לא אס סננה ני

 נבילה דהוה לואושישחוטהנס שינחול לכותי נאמר לא למה
:סקילת איסור שנת תימה ולא לאו עלאיסול שיסבול מוטב

 דנילז שנת מאיסור קל נבילה איסור אין חולה דלגגי הי"! ותירץ
 אחיינא איכאחומרא סקילה איסור ושנת לאו אישור דננילה
 ונו'אנל שנה וזית זית נל עונרנלאוטל שהאוכל לפי בנבילה
 דמעשת דאינא הוא לאו וחד שחיטת בשעת אלא עני לא בשנת

 קודשומש"הלאווןהרבה ואקמעשי' קידש היא שבתמותרקדקיייל
 איסור דהוה אעייג דשנת לאו חד לגני קל איסור מיקרי לא דננילה
 בנא"היט זו קוש׳ מצאתי שכתבתי יב זמן )אחר • הר"! עכייל סקילת
 תנאי ותרומה טבל דהשיסקאמר והקשיתי סי׳שנ״ח( עלאייח

 טבל ני ס מר אפשר דצא היכי פליגי ני וכו' ל״פ בחולין דאפשי היכי
 ר’קשהדהריאףלמ היי! ולדברי • חמורה תרומה סני ומר חמור
 התרומה על כיא עובר אינו דאז לתקן מוטב מ'מ חמול טבל

 הפלש אי! דרבנן בטבל דמוקי הגס זית כל על עובי נתקן ונפלא
 וגסדאינאסברא חמור איוה נזה יעו״שניקדפליגי נזהנמבואל

 אניל ני דאפילו הי"! דדעת לומר ואפשר לזה ל*צ ובלא״ה לחלופי
 נננילהשחייבעלנל מננילהאפ״הניקדאינאחומלא יקנזית

 • בשחיטת אלא דלינא שנת איסור לגני איסויא חמיי אז שבה זית
 איסורא חמור הרי מ’מ מנבילה לנזית נ״א ציין לא אס ואפילו

 ואי! כמהפעמיסבשים איתא זה וכעין לאוי! נמה דננבילהאינא
 אלא זית עלכל דעני כיו! זית לכמה צריך אס הל״ןדוקא כוונת
 בהו דאית לתרומת טבל נין נזה הפרש מישדאי! ליק והשתא נמ״ש

 לחולק נמי וצריך התרומה הפריש אם דאף לאווק דנמה חומרא
 אף לטבל הפרש ואין הנ״ל חומרא ניהנמי אית בתרומת מ*מ

 וז״ל ט' ק‘ם י״ר סעיף שכייח סי' נא"ח במ״א ועיין לכולה דאנל
 • נזית עלכל עוא■ דנננילה הטעם נתוב הר"! אבל ונו׳ לו שוחטי!

 והוי מלקות גו שאין אע״פ דאורייתא איסור מכזיתאינא ובפחות
 אפילו שכתוב הרי ענ״ל ונו' רשנת אחד מלאו וחמירי לאווין הרנה

 ס׳ק שם הט״ז מדברי אבל ־ יעויש וין י לא הרנה והוי מנזית נפחות
 דמיירי משמע עכיל כזית בכל ענייה יעשה בנבילה כי ז'שכתוב

 אמרתי זה נל ני נזה להתיישב ויש י יעו״ש זיתים להרבה נצריך
 לנאורהבקושית נלאה ולי • להנחוייס השיעור לימוד בשעת

 רבשנתההאנל דאיפורשבתממורמננילהמימכיו! היא"נדהגם
 הדבר חמור אסור עצמו המאנל ונבילה הרין וכמ״ש מותי עצמו
 פעמים התום'כמת נתנו זה וכעין אסור עצמו שהמאכל היני

ז׳ דף ובגיטי! ע׳ב ה־ דף בחולין איסור דני כשאוכל הוא שגנאי
__ : וטצן זה על להשיב שיש אף -------.

ע! ומעמידן דם א בני י' מביא מת ואס י פ״ז דף יו״הנ □פרק
שחבלתי ולפלוני ישראל לה'אלקי חטאתי ולומר קברו ' .
®if ליתן ויש ב' סעיף תר׳ו סימן נש״ע הוא וכן לו שחטא וי״ל ע״כ

 בחיים נשמפייסו אבל לה׳ חטאתי אמר מת טעסקצתדמ"טואס
 נפ׳המפלת נדת נמסכת יז״ל מ"ש לפי אמרתי ונדרוש אמר לא

 ונו' הלובן מזריע אביו ואמו ואביו הק״בה בארס יש שותפי! שלפה
 ובקיצור ונו' ונשמה לוח נו כות! והקינה ונו' אודם מזרעת אמו

 במ״ש למימי ואינא הנשמה נותן לוהניףוהש״י נותנים ואמו דאניו
 במה דהיינו ישראל אלקי לו שנתן במה דייל ישראל לאלקי חטאתי
 הגוף אז נח-ס כשהיא ואייה ישראל מאלהי שהיא לנשמה שחטא

 דייל כיון ישראל לאלקי שחטא לימר א'צ נ א ביחד הכל הוה והנשמה
 הכל הוה למגרו כשמפייס ואו ישראל אלקי לו שנתן במה להנשמה

 שם נדאיחא י השי אצל ונשמתו בנא! נשמתו שאין במותו אנל נכלל
 אביו וחלק חלקו ניטל הק"נה העולם מ! להפטר זמנו שהגיע וכיון
 המינח יי׳ל לפלוני שחטא לומר צריך משיה ע״כ לפניהם מונח ואמו

 זה אבל • ישראל מאלקי שהיא לנשמתו דהיינו ישראל ולאלקי כ&ן
 למקום נמי חטא לאדם חטא הסזטדאס לפי אבל דרושי לפי

 ה׳. ישא וכתיב פנים יבא לא אשי נתיב עייב י״ז דף נדאיתאבריה
 ה' ישא נאתר נזה למקום אדס שנין בעבירות כאן אלין פניו

 שיפייס עד וכו' ישא לא נאמר נזה לחנירו אדם שנין ובעבירות
 אשר וכמ״ש למקים החטא נח■ הוה פיוסחבירו לא לאס הלי חבירו

 החטאנמי הוה בממון רו לחב חטא אס מינעי )ולא ונו' ישא לא
 תחמוד לא אי תגנוב לא או תגזול דלא הלאוין על דענור הש״י אצל

 ננדהשיי תחטא הוהנמי נדברים מטאנגדחבירו אס אלאאפיל'
 נזה אלא נ״ז רמלגד אלא נמוך לרעיך ואהבת על דעביר ואפשר
 לחנירו שחטא מה נ״ה למקום נמי חטא לחבירוי שחטא נמה עצמו
 שלאישא נדברים נגדי חטאו אס דאייריאף הלצווקניון מלבד
 למקום שוסחטאנמי אין לחנירו ס וכשתפי שיפייסו עד יניס

 פיוס נמי הוה חבייואז את שירצה עד מפייס דאינו הש״ס ונדאמי
 הוה לא אז נשמפיסלחנירו בחיים לחנירואיכ שחטא מה להשייי
 למנייו דמפיים דביק ישראל לאלהי לומר צ’א משיה למקום חטא

 והנא לחנירו שחטא נמה הוה למקום דחטא כיון למקום חטא לא
אדם שבק ענייות דתנן מאי ין»ף לב ליה רמי הסייס קאמל כמי

לתנילו

.1 '/׳«(



..

משלם־ יו׳הכ־ והלכות׳ איומ מסכת זכרית

I

 נתינאסיחטאז והא מבייו את שירצה ער מנטל אקיו"הנ למבייו
 5לאיש אי,ש יחטא דהיקאס השים ומסיק, אלהיסונו ופללו אישלאיש

 מחילה וציין לזיענילהרי דהיינושמפייסואלהיסימחול ופללו
 אנל למקום חטא הוינמי פיוסלחבילו אינקודם נמי מהשיי
נמי■ הוה דאו׳ בידו לח שחטא נמה איב נפיוס אפשל דאי מיתה לאחר

 : ולפלוני ישראל אלקי לה חטאתי צ״ל חטאלמקיסמש׳ה
rijrfl לאי אדם גני ג■ של לםייסובב'שורות וצריך יזיל מ״ש

 גיפ-ו מן פעם רנל אלא ס״א ג• %ל שורות ג' שיקחנפ״א
 לא ואם פ׳ש לו יפיים נפ״ר לפייס רוצה לא אס והיינו ניא ג׳ יקח
 לש״י' וזיל ג'אנשים עמו יקח פעם שיפייסופיגוכל“נפ לפייס לצה
 ,אנשים ג• עמיו יקנו פעם יפייסוהווננל ג'פעמים ג'שורות ד״ה

 ומה' עכ״ל אדס נצי מג' פחותה שורה ואין שולה לשון ישוי שנאמר
 שוה■ ולא העויתי וישר הש״סמרנתיבחטאתי יליף ג'שורת דנעי

ליי ולאשרה שתיסי הלי הערתי פ׳אוישר הלי חטאתי לי
 נפיא■ מתפייס• מני'ואם יותר פעם• ננל לימת ואק,צריך ג' הלי
 מתפייס אינו ואם בסינקתייו נטולושיע פסק ונן גנך דיו

 ג'אנשים עמו יקח פעם ובכל ושלישית •ש פ וילך יחוור ניאשונה
 ,הש׳סהטעם מפרש אנשים ג' פעם וגנל גיט דנעי מאי א'נ עגיל
 קצת וכיאה הטעם מפרש אין אנשים עשרה דנעי מת נאם אנל

 ישראל חטאתילאלהי נמי לימר צריך מת רעם כיון והטעם לומר
 בזה' וכיוצא ארעא לאואויית מעשרה נפחית השם שמוביל וכיון

 נציל׳ לאלהיינו נבין׳ למימי רבעי כיון ע'נ נ’כ דף מנילה נמסכת
‘דהתס',מזכיר למלין קצת אעיפשיש ע־כ ארעא צאואורח מעשרה

:■ וק׳יל גמתניתין יעו״ש נגינה השס2___—-
' פחדשתילכאורה פלפולבעלמאמה

הסוניא" סוף עו־ מתנא לה מייתי ותנאי בגמרא ע׳אעיא דף
 עונש לענק מייעוטא עינוינתונלחמנא תוספ׳ גני והנה

 נמינילף' עונש גני לדקדק ויש ממלאכה מק״ו יליף אמלה ולענין
 הותרה שלא חמול רעינו׳ למימר המשקנאדאיכא דלפי מק"ותו

 דליכאקיו כיון■ עינוי תוספת על והוזהר למימי א"כאינא מכללו
 דלא ס״ו לפי נין ממלאכה עצמויליף שליום לעינוי להמרה .כיון תו

 תיתי־ מהייני א*כ נמיר עצם יעצם המשקל לפי ן כי וסי; עוצש יאמר
 והזהייז תר על הזהיר לא עצמו דנמנאכה חמולממלאכהניון יהיה

 לזיקלס מושי־נפ"עיא והסיגנקכךדנל ממלאכה יליף לעינוי
 ראשונהישלתלןכדשיתא דקושיא חרח קושי •דממהנפשךיהי׳יקשה

 לענק אנל קיא לי' ונתב טרת נקיו דאתי ומילתא נשים הסועא
 דאתי' מילתא למימי ולינא מק״ו שפיר נתוספ׳נרנריליף אוהלה

 דהא אינו זה בתוספת אזהרה רליכא גפייוש למכתב הוה א״נ בקיו
 למימני ליכא א'כ עצמו ביום אף כלל נכתוג לא עינוי גני אזהרה

 נסלמא בעינוי אזהרה נזני א ל ד כיון נסים' אזהרה רליכא ולכתוב
 עונש - דנתוספת נעינויאף רחמנא כתוב עצמו וביום עונש גבי
 לק נמיש נק״ו דאתי מילתא הוה מ'מ נמ״ש מק״ו למילף מצי הוה

 יליף לעינוי והזהרה ליכללהק"וניון ,דהשתאקשהקושי׳גידלמה
 גני דניהיכי דתש"םלאיליףרק מעונפנמ״טרקדע"זישלתלן

 דאינא יק משם יליף ולא אמרה אינא בעטי יהזהוראף עגוש מלאכה
 על התסדלאהזהוי קאי ואזהרה נמו משם ילף לא אבל אזהרה

 לענוש געינוי דאיבאאזהרה ויליף בעינוירק הנא ה״נ תוספת
 לנך בתוספת אזהרה למימרדאינא התם.אץכאיכא נמו והמור

 המפקנאדעינוי דלפי ניון’ב’קושי קשה והשתא אך 'צליךלקיו
 אזהרה כתיב לא דבעינוי אמת דלפי וציל נמ״ש קיו לינא א"נ ממור
 מתורן וחרא לק״ו כלל צריך לא אוי ממלאכה עצמורקדי׳ליף ניום

 אדעתי אסיק לא ואנס היא לפי קאי נק׳גיוהש״ם נמיש נחנלת׳
 לכאורה משמע וכן מטין למינו לא עצמו יום של לעינוי ואזהרה

 לקיו צריך אזי והיא עיש׳ואליבא ונוי אזהרה אנל הש״ס משמעית
 עונשנמי לענין עינוי תוספי וגבי במקומה ראשונה קושי והשתא

 בק״ו נמישדמילתאדאתי לתיוצי לירא והשתא נמיש .מק״ז כליף
 קיא נכתוב נמי נתוס׳ אמלהנמי לעני; נ’דא קיא ונתב טרח

 ציוןדלא •עינוי בתום׳ אזהרה רלינא לכתוב שייך דלא ולינאלמימי
השתא רהא עצמוכמ״ש יום נעינוישל אזהרה דאיכא נקיא הוזכר

 ז ודוק וכמים סיר לפי קאי לפימ"ש
QSJf האיבתשעהלחודשמאיענידלי דעצס ותנא ע״ב בגמרא,

 לחורש לתשעה איצטרך מיא דהא להקשות ויש וברש״י ע״ש
 דבריה קשה ותו לקייב יליף לא טדמעצס”וי שנתית אף למינמר

 מגיל הקודש על מחול מוסיפי! ישמעאל וי׳ הש״ס פריו ע״א ט׳ דף
 מתולץנחנרתא יחיא דייל יק ועצם כתנא סגור רילמא קום' דמאי
 משום נ’א י-צ תוספת מוכת יעצם ולתנא רכיון י״ל ראשונה. דקום׳

 צריך לא דלגופת כיון גייר למנתוב הוה לא וי׳ט שבתות תוספת
 דיה הנ״ל גני־שניעותנייהר׳ף התו' נמים נשנתוי"ט להכתיב והיה
 למימי אינא באמת ועצם לתנא שבתות ותוספת עיש ישמעאל ורבי

וממילא יק תופי משום ית!ל ליכא ובייג, נריע משבעות דלף

 מחול שפירוייימוסיפין פריך אנלי-הנא ע״ש נ״שלשיי משתמע
שנתות ןא'נ ועצם כתנא דפנור למימי וליכא מנלל מלהקי.

וייטמנילוק׳לר
 המסכת סיום' בתוך נדרוש מה־שאמלתי

צנפני הרנה ונו' שבע בת אל נא־ נאשר נ״א תהלי□
irt וטהיני נבסני כפל ונאמד ונו' ומחטאתי מעוני ,י

 נש כאשר וצמיש ומתודה אחד ועון ומחטאתי דמעוכי נלפון ושינה
 כיפשעי לוותונמיש שימחול דמתפלללפניו הוא דע"! שנע בת אל

 . תצדק תאמי תצדק למען נמ׳ש הוארידעותו דפשיטא א׳ני&דע
 נפנים ויבואר דיקדוקו ושפטירועוד דבריך דאמל נמה תו ותזכה
 ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר פיה איתאנמסנסיומאוף ויכנה

 וט׳ ומשני למה תרתי השיא תאונהיופיין בידו־לעשות אקמספיקק
 וחד עשה חצות ישורמ׳ח הרי והנה זיל ושמעתייגשס-הגאקמ׳העשיל

 עלץ שיעשה נלתיחסא אפשל ותשונהאי׳ יי' ההסהיא׳תשונהי
 חטאי$ בתלי משא״ב תשונה בשביל למימי איכא חטא ובחד תשונה

 בארץ ק צד אק ני היא דמקיאמלא דנית על לקשה אך שמעתי ל׳ב
 זימנא חד אפילו צ’א החסונה משוס טובולש-חטא־וא״כ• שיעשה
 היה לא יעיז נפיק ואיתא יקיים התשובהונלאיה בשביל שיענוד

 אומרים יחיד חטא לךשאס לומל ונוייאלת מעשה לאותו ראוי ווו
 ניצלז" הי' שליט כלומר וכו'ופל•"׳ תשונה שעשה יחיד צוכלךאצל

 לנעלי פתתקפה לתן נדי הרע יצר נו לשלוט המלןיהי׳ גוירת אלח
 וט' ולמד צא לו אומי' יקבלני שלא אשוב לא יאמ׳הסוטא שאם תש,׳נ'

 התשובה נעשות קטן נחטא ויהי׳ תשונה להורת ומשוס וקשה אך
 להורות נדי דהטעם כיון קשה׳ אינו ומזה אך נחטאהגדזלנוה וא׳צ

 מהני גדול נחטא ואפילו גדול בחטא צורך הי׳ אדיבה תשונה
 נמישנדי אךדקשה אינומועיל גדול ובחט •אמר תשונהדאל״נ

 חנירו שיוכה בשביל וחטא וכי־אומייסלולאדםעמד תשונה להוית
 דאיתא ד'אן רף ושנת ונפיק נמהפעמים הש״ס יפריך זה וכעין
 סייעי' דמוא גברא מרגיש ולא חלי לא נמה כ״ב דף בפ"ב ביומא
 וט׳ ודהפתה’דאורי ניגהו מאי בשתיים וכו'ודוד נאמת פאול
 י״ל וא'כ הי׳בחחילה דאויי' ומעשה ימיו לסוף היי והסתה והנה

 קשה ולא למ*ח להשלים תשונה לקיים נרי תועלת הי׳ עצמו ולדוד
 מולא צליךוט׳דהלי אום דאין התשובה ליקוים אפשר דנלא׳ה

 דני ליק נ’וא שנע דנת מעסה ו־תתילההוה בשתיים רק תטא
 תשונה להורת כדי אמי השים רהלי אך ’לאיסונו אומרים

 נחטא דדי ננ״ל קשה התשובה לקיים לחור עצמו תועלת דנשביל יק
 זה דמפוס תשונה להורות נדי הונית משו״ה נמיסגי דנות קטן

 אומייסלאדס להורתקשהדני טיומשום הגדול נתטא הצויךטקא
 דהשים כיון אך ניחא נזה תועלת הי' עצמו דלדוד כיון אלא וכוי
 נמים תי' המלך וגזירת אלא מעשה לאותו ראוי הי׳־ווד ולא אמר
 הנילוא"נאף נשצילדניים כלאהתצווקשיעשההחטא“א לעיל

 התנווין לא מ’מ אבל נזה עשה מירמ והשלים תשונה רעשה ובאמת
 וא״נ היציהר נה עישלוט הוה המלך זירתאלא[וג תשונה לעשות כוי
 התנוון שלא נמה ני'עון אית מקום מכל בתשובה ימח שתיקן אף

 המורדים אילו פשעים הזדוט' אילו עונות ליו דף ביומא ואותא לכך
 אדע אני פשעי b) פשעי מחה נאמר וכאן השגגות אילו חטאת

 התודה והיי שע5 לי' וקרא עון לי׳ קיא מעוני כבשני הרנה אמר מוג
 כאילו לפניו רמזתלקדהתפלל נת׳שנעאלא עון יעל יק והתפלל

 פשע עשה כאילו לו דניושוצ הדני להגדיל נוי נמיר נפשע עשת
 וחטאתי׳ טהרני ומחטאתי דאמר נמאי אן התפלל פשע על ואפילו

 הוק תאמתרנמזיו חטאת וקרא לייטון וקרא קפה ומזה תמיד נגדי
שגגות הם דחט׳ הדני והקטין ופוינה ש’נמ לינאלתיוצי ונזה
 הגם התפלל במזיד עשה נאילו מצילתיוצי הוה .בשוגג והיות ואי

 לסי אל שם הי' ולא ונם, הוה מזיו מ'» אבל ע'נ החטיאו ויצהיי
 ואיתאנ£ הוא ותבואי לזה הצינתי לא ונלאיה הוה המלך וגזירת

 ,הלם- ופריך כשגגות לו נעשית •ודונו׳ תשונה, גדולה פ״ו דף יה"ג
 כאן ומשני נזניות לז נעשית שזוונת תשונה גדולה דיל והאמר

 אמי זט' משה• שאמי מה אלא איתא ל׳ז ונוף כאן',מיראה מאהבה
 עמה תשונה ועושין מוטאין מישראל נשעא יבש'ע1הקב״י. לפני משה
 ניד כ״ז עם תשונה עושק אס דגם הרי-מנואי כשגגות זדונות להן

 ומזהנלמור כשגגות להן לעשות תשונה שיקיל הש"יהוהנאס
 להן לעשות לפניו עיזשיקונל להתפלל הצורך מ״מ מאהבה לעושק'
 דמוני משום כזניו׳ שיעשהלהן עליתן חשה התפלל שלא ומה כזכיות

 «6 ודוד שגגות נ״א נעא לא ונזה מיראה שעושים אדם נני מרוב
 ככל עיז להתפל הצורך מ*מ כזכיות רנעשה מאהבה רעשה דוודאי

 •וגג דהיינו חטא נשאי »’דמ אלא מעוני ננסני הרנה שאמר וזה
 ישאל שלא מחטא' גס דהיינרשיטהרני טהיני ומחטאתי אמי וע״ז
 ד»>מ> טהרני יאמר ומשויהשינהנלשון מאהבה רעשה חטא גס

דקיימקיסאי' דהנם אדע אני פשעי ני ואמי כלל יושם ישאל שלא
להשל<• •



הלבנות רובות רכב

אעשה, מחר תאמרי ואל
מכוסה. חי מכל המות יום כי

חוקו, יום ככל עשות מהרי

וברקו. חצו ישלח עת ככל המות כי
ביומו, יום דבר חוק מעשות תתמהטי ואל
ממקומו. נורד איש כן קנה, מן נוררת כצפור כי

 עוונותיו מקצת שב השב שיהיה כן גם התשובה וממפסידי
 המקום ובין שבינו העבירות מן שיצא כמו קצתם, על וטתטיר

 מגזל ארם בני ובין בינו שיש ממה יצא ולא מהם, וישוב
 און "אם (:ךי יא )איוב נאמר ובזה לזה, והדומה וגניבה ואונאה

 הזה בענין לברכה, זכרונם רבותינו, ואמרו הרחיקהו", כירך
— בו חוזר ואינו ומתוודה עבירה בידו שיש אדם א(: עז )תענית

 בכל טובל אפילו בידו, שרץ שתופס לטי דומה? הוא לטה
 לו עלתה —טירו זרקו טבילה, לו עלתה לא —שבעולם מיטות
 שהקדמנו ומה ירוחם". ועוזב "ומודה יג(: כת )משלי שנאמר טבילה,

 מפטירים כן גם בולם הזה, בספר קדמו אשר השערים, ממפסידי
הזה. בשער לשנותם צריך ואינני התשובה,

ח פרק

 השבים מן יש כי אומר, הצדיק, עם השב ישתווה אם אבל
— ומהם חטא, לא אשר הצדיק עם התשובה אחר שישתווה

 יתרון לצדיק שיש טי —ומהם הצדיק, על יתרון לו שיש טי
שיהיה הוא, הראשון החלק וביאור ששב. פי על אף עליו

בציצית כרת, בה שאין עשה במצות בקיצורו )החטא( החוטא )
 בלבו בהן המקצר ישוב וכאשר לזה. והרוטה וכסוכה וכלולב

 יטחול בהן, קיצורו ישנה ולא אותן, לעשות וישתדל ובלשונו
 זה ובכמו בהן, קיצר לא אשר הצדיק עם וישתווה הבורא, לו

 זכרונם רבותינו, ואמרו חטא, שלא בטי החטא מן השב נאמר:
 ועשה כרת בה שאין עשה מצות על עכר א(: סו )יומא לברכה

ז(: ג )מלאכי שנאמר לו, .שמוחלין עד ממקומו זז אינו תשובה,

 בו לו שיש והוא השני, והחלק אליכב". ואשובה אלי "שובו
 קטן חטא חמא השב שיהיה זה, ביאור הצריק, על השב יתרון

תשובה ממנה שב כן ואחר כרת, בה שאין לא־תעשה במצות



רכג התשובה שער

 ומבקש פניו, ונוכח לעומתו עוונו ושש תנאיה, בכל שלימה
 ונכנס □הבורא, )מבקשתו( מבשתו ונכלם עליו, המחילה תמיד
 לפני ושפל נכנע והוא נפשו, ונשברה טענשו, המורא בלבו

 לפרוע והשתדלותו לבניעתו סיבה חטאו והיה תמיר, האלהים
 ירבה ולא הטוב, ממעשהו במאומה יתגאה לא הבורא, חובות
 המכשול. מן ימיו בשארית ויישמר בו, יתפאר ולא בעיניו,
 ההוא החמא חטא שלא הצדיק על יתרון לו שיש הוא זה חוטא

 אין שזכרנו[ השם כניעת ייכנע ]לא הצדיק כי לו, והדומה
 וכבר במעשהו, וירום לבו ויגבה יתגאה שלא בו בטוחים )ואין(
 הצדיק, צדקות טבל יותר לשב שמועיל חטא יש כי נאמר,

 כשיפנה השב, חטאות מכל יותר לצדיק שמזקת צדקה ויש
 שאמר כמו השבח, ואהבת וגבחונף בגאות ודבק הכניעה מן לבו

 הייתי עוון, לכם היה לא אילו לתלמידיו: הצדיקים מן אחד
 גדול ומהו לו: אמרו העוון. □ן גדול שהוא ממה עליכם מפחד

 רבותינו, אמרו בזה ובשב והחונף. הגאות להם: אמר העוון? מן
 עומדים השובה שבעלי במקום (:ב לד )ברכות לברכה זכרונם

 שיהיה —השלישי והחלק לעמוד. יכולים גמורים צדיקים אין
 מיתה בה שיש לא־תעשה, ממצות גדולות עבירות עובר השב
 שקר ושבועת )שבת( השם בחילו: שמים, בידי וכרת אדם בידי

 ותשלים בהן מטעותו שב כך ואחר הגדולות, מן להן והדומה
 שינוסה עד לו, תיתכן לא המחילה בי וגדו־יה, התשובה תנאי

 אמרו ובו מעוונותיו. ויינקה לסבלו שיוכל ממה הזה בעולם
 לא־תעשה מצות על עבר א(: שו )יומא לברכה זכרונם רבותינו,

 ממרקין יסורין תשובה, ועשה בית־דין ומיתת כרת בה שיש
 פשעם בשבט ,ופקדתי לג(: שט )תהלים שנאמר מכפרת, ומיתה

 לבס הזה העדן יכופי־ ,אם (:ךי כי )ישעיה וכתיב עונם", ובנגעים
 יתרון לו יש העבירות, אלו עבר שלא והצריק, תמותון". עד
ספק. בלי מהן השב על

ט סרק

 בתשובת אומר לא, אס חטא מכל התשובה תיתכן אם אבל
 עוונות —מהם אחד מיני□: שני העיונית בי הזאת, השאלה

 והמחשבות באלהים, בכחש בלבד, למקום אדם שבין )עבירות(
ודרבת הלבבות, שכחובות ולאוין הרעים, והטצפונים הרעות,



הלבבות חובות רכר

 נפשו אם כי בהם החוטא יחמום לא אשר האברים, טחובות
 והטין אלהיו. טצות להמרותו אלא עליו אשטה ואין בלבד,
 ענין בהם שיש והם להכירו, אדם שכין )עבירות( עוונות —השני

 או בממונם אם בגופם אם ארם, לבני והחמס הרעה טעניני
 עם אלהיו את בהטרותו בנפשו חמסו החוטא וטקבין בזכרם,

ארם. בני חמסו
 בלבד, לאלהיו האום בין והחטאים העוונות טן שיהיה ומה

 לקיצורו כשיתעורר בחיים, בעודנו מהם התשובה לו תיתכן
 שתהיה עליו, הדין ומן בוראו. אצל טעוונו לשוב וישתדל
 החטא יהיה שאם יובל, אם בו, שחטא בטין העוון טן התשובה
 והקנאה והנטירה הרעה והמחשבה הרע כלב הלבבות בחובות
 הלב בהטבת להיות ראויה ממנו התשובה לזה, והרוטה והשנאה

 יהיה ואם להם. והמחילה ארם לבני רטוב ואהבת ]והמחשבה[
 אכילתו, הבורא שאסר מה כאכילת הגוף, מאברי באבר החטא

 שקר ושבועת וטועדים, שבתות וחילול מהן, שהזהיר והכעילות
 באות• מטנו תשובתו שתהיה ראוי פיה[, על דין נפסק ןשלא
 בכוונה הלב שיתוף עם בי חוטא שהיה טין ובאותו ענין

 מאריך שהוא בעוד בחייו לארם ייתכן הזה הענין וכל לאלהים.
 ולטהר לתשובה מכוין כשהוא )הכרתו(, כוונתו בירור עם ימים
 יב(: מ )משלי החכם אטר ובכטוהו בוראו, אצל מעוונו נפשו
לך". חכמת חכטת "אם
 על יקשה ארם, ולבני לאלהים העוונות טן היה ש טח אבל

 העשוק, ימצא שלא—מהם פנים: לכמה מהם התשובה האדם
 □יר הממון שיאבד — ומהם רחוק; שמקומו או שיטות, או

 שהעשוק— ומהם לבעליו; העושק להשיב ירו לאל ואין העושק,
 וספרו בגופו מחזיקו שעשקו בטה לעושק יטחל לא שמא

 ירע שלא או העשוק את העושק יכיר שלא — ומהם בגנותו;
 מרינה אנשי או קריה אנשי שעשק כטו עשק, אשר המטון סך

 □הם שלקח הטמון מספר אצלו נתברר ולא אותם, הכיר ולא
 המותר, מן בכפליו האסור הממון שנטבע —ומהם ובחטם; בעוול
 מן חלקים הרבה בהפסד אלא מטנו אותו להוציא קל ואינו

 א(: נה )גיטין לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו המותר,

 הבירה כל מקעקע אומרים: שמא' בית בבירה, ובנאו מריש "גזל
 אלא לו אין אומרים: הלל ובית לבעליו; מריש ומחזיר כולה
עור שתקשה ומטה השבים". תקנת מפני בלבד מריש וטי



רכה הרושוכח שער

 הרע המעשה לו ששב ער האדם בו שנהג □ה מטנו, התשובה
 כמו להניחם, יקל לא אשר הטבעיים, המעשים כהידבק דבק

 ואמר נלאו", העור, שקר דבר לשונם "למדו ד(: פ )ירמיה שכתוב
 — ומה□ חברברותיו״. ונטר עורו כושי "היהפך כג(: יג )ירמיה

 בהליכת בין בפגיעת בין הנקיים, והריגת דמים שפיכות
 הכהנים, בעיר דואג טענין שידעת כמו רכילות, )בעלילת(

 כמו כך, אתר בהם ופגע תחילה, ברכילות להרגם גרם אשר
 בכהנים". הוא ויפגע יהדרומ דואג "ויםוב יה(: כב א )שמואל שנאמר

 עולה אין ברכילותו, חבירו מטון לאבד שגורם טי —עוד ומהם
 ובכניעה, בפיום אם בממון אם הכירו, את שירצה עד תשובה לו

 אכלו "ואשר ג(; ג )מיכה בשכתו כמו חטאו, ולנשוא לו למחול
 הערוה־ אל שבא טי — הפשיטו\וטהם מעליהם ועורם עטי שאר

 המעוות והשבת הטוש לא החרפה כי ממזר, טמנה והוליד
 יא(: לא )איוב שאמר כמו )לה(, לו אפשר אי הזאת( הטעות )והשגת

 האכל", אבדון ער היא אש כי פלילים, עון והוא זטה היא ,כי
 —ומהם ילדו״. זרים בנים כי בגרו ״בה׳ ז(: ה )הושע הכתוב ואמר

 בהם ולדבר בני־ארם בגנות ולספר לכזב לשונו שהרגיל טי
 לרוב זה כל זוכר )ואינו מרובו זת על לעמוד יכול ואיננו
 שכח וכבר אצלו, תכלית לו שאין מפני בו(, שהרגיל ההרגל

 עוונותיו, בספר וכתוב עליו שטור והבל בם, דיבר אשר האנשים
 יקבץ לבו ידבר שוא לראות בא "ואם (:ז טא )תהלים נאמר ובו
 ושאר עמו" ותרץ גנב ראית "אם יה(: נ )חהלים ואמר לו", און

 )ירמיה ואמר והניאוף, הגניבה עם לשון־הרע השוה והנה הענין.

 מי ממנו, התשובה שתקשה ומטה יהתלו". ברעהו "ואיש (:ד ט
 ותעה בה להאמין והכריחם להם שבדה ברת ארם בני שהריח
 ויוכפל, עוונו יוסיף בה, המאמינים העם יוסיף אשר וכל ,והתער.

 המזכה בל יה(: ה )אבות לברכה זכרונם רבותינו, שאמרו כמו
 אין הרבים אח המחטיא ובל ירו, על בא הטא אין הרבים את

 אה והחטיא חטא ירבעם ואמרו: תשובה, לעשות בידו מספיקין
 "על ל(: טו א )מלכי□ שנאמר בו, תלוי הרבים חטא—הרבים
 ומשיג ישראל". את החטיא ואשר חטא אשר ירבעם חטאות

 לאנשים הרע טן ולהזהיר בטוב לצוות לו שאפשר מי הזה בטין
 □הוכיח בשתו או יראתם, או ממונם, ייחול מזה ועכבו חועים,
 שנאמר כמו הישרה, הדרך אותם הורה ולא ותעו, אותם,

אבקש". □ידך ורמו ימות בעונו רשע "הוא ח(: לג )יחזקאל



י פרק
 נאמר התשובה, עליו שקשתה לטי התחבולה אופן איך אבל

 העבירות, טן עבירה שעבר מי כי הזאת, השאלה בתשובת
 נמלטת אינה בה, המיוחדת התשובה באופן לתקנה שיקשה

 בוראו, ובין שבינו העבירות מן שתהיה או וברים: משני מאחר
 האונאה כמו אדם, בגי ובין שבינו העבירות טן שתהיה או

 שתהיה, מהן ומאיזו והעוול. והחטם הנזילות ומיני והגניבה
 שהקדמנו הפנים טן לאחד עליו נמנעת התשובה ותהיה

 תנאיה, בכל התשובה גדרי עליו כשיקבל קשה, מהם שהתשובה
 לו ועובר תשובתו, עליו מקל הבורא מהם, ויכלהו בבחו אשר

 מחטאו קרוב מוצא לו וישים עליו, ונמנע טמנו שנעלם טה על
 זכרנו אשר העריות, משער יהיה ואם בו. אמתלאתו וירחיב

 מצד הוא ואם זרעו. את הבורא יכרית □אסורה, שהוליד בטי
 וירצהו להכירו ויפרענו □מון האל לו יתן בממונות, וגזל אונאה
 לו יכנים )כזכרו(, בממונו או בגופו להכירו הרע ואם לו. ויטחול
 מחטאו ה שהי במה לו שימחל עד ואהבה, רצון בלבו יתברך, הבורא,

 אויביו גם איש דרבי ה׳ "ברצות ז(: טז )טשלי שאמר כמו עליו,
 התקבצם, הבורא יזמין העשוק, טמנו ירחק ואם אתו". ישלים

 האנשים ירע לא ואם לו. ויטחול העושק לפניו שייכנע עד
 להוציא האד אותו יפיק עשק, אשר הטמון ומספר העשוקים

 מהם יהגו בארות, והפור גשר כבנין כוללות, בתועלות ממונו
 בהם, מצויים המים שאין בדרכים, בורות ועשוה ארם, בני
 טי כוללת תועלתו שתהיה עד ההמון, מתועלת לזה שרוטה ומה

 ליורשיו, הממון ישיב העשוק, ימות ואם עשק. שלא וט• שעשק
 בזה קברו על יתוודה בגנותו, שסיפר או בגופו לו הזיק ואם

 חכמינו, שאמרו כמו עוונו, לו תימהל בני־ארם עשרה במעמר
 בני־אדם עשרה מוליך (;א פן )יומא הזה בענין לברכה, זכרונם

 ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי ואומר: קברו על ומעמידם
 □צד אלא החוטא על נמנעת התשובה ואין בו. שחבלתי זה

 אל להתקרב רוצה הוא אם אבל לבו, ותרמית מצפונו ]רוע[
 מונע ימנעהו ולא בפניו התשובה שער ייסגר לא האלררם,

 הדרן אותו ומורה הישרה שער לו פותח הוא אך אליו, □הגיע
 וישר "טוב (:ח כה )חהלים שנאמר כמו ובטובו, בחםרו הטובה

 "ובקשתם כט(: ר )דברים ואמר בררן", חטאים יורה כן על ה׳
נפשן", ובכל לבבך בכל תררשנו כי ומצאת אלחין ה׳ את משם



רבי רחיעוכח שעי

 )תחלים ואמר מאח, הדבר אליך קרוב "כי ל )דברים וכתיב

 באמת". יקראהו אשר לכל קוראיו לכל ה׳ "קרוב יה(: קמה
 מאופני לך וגיליתי התשובה מחובות אחי, לך, ביארתי וכבר

 ומה אמתלאותיך, בו ונפסקו עליך טענת בו שיש מת החזרה
 "עשיתי תאמר: או 1םכלת ולא —"סבלתי" לאלהיך מחר תאמר

 ישאלך: אס לאלהיך, מחר תאמר )ומה יודע"? ואיני שעשיתי מת
 תהית ומה בידיעה?( שעשית טר, העשית או סכלת, ולמה הסכלה,
 נהיה ספק ומבלי הזאת? השאלה( על )תשובתך השאלה תשובת

לך. שמאריכים בעוד התשובה הכן נשאלים.
 ממעשינו, אם כי יוצאת איננה זה על התשובה כי אחי, ודע,
 לא כי בוראך, לרצון תגיע נפשך, עם וחשוב מדברינו, לא

 החרטה.—הקיצור ופרי אליו, הממהר אלא היום הטוב ישיג
 הנכבדת שהיא נפשך, על וחמול פתיותך משינת אחי, הקיצה,

 וכבר הזה, העיכוב מתי ועד וכמה אצלך, הבורא שבפקדונות
 תשוב הלא הרע. העבד יעשה כאשר תאוותך, ברצון ימיך כלית

 האדם ימי כי ידעת, וכבר בוראך, ברצון ימיך שאר לכלות
 רבותינו, שאמרו כמו קצר, יותר בלי־ספק והשאר קצרים
 היתה מרובה. והמלאכה קצר היום טו(: ב )אבות לברכה זכרונם

 הנבזה הזה העולם בה כיבדת ונכבדת, יקרה רוח אחי, לך,
 אל רוחך הנשא הלא לך. הנשארת אחריתך והנחת והכלה
 הרוחות תשפלנה לא אשר מקום הרם, והמעון הנכבד המקום
 והקבלה פתוח התשובה שער בעור ותטהר לעד, אליו העולות
 בהמצאו ה׳ "דרשו ן(: נה )ישעיה שנאמר כמו מצויה, והכפרה
 כי פחרך, בא קודם ומהר אחי, מהר, קרוב". בהיותו קראוהו

 לכטוך שיאות עיון לנפשך ועיין אחר, יום בחיי בטוח אינך
 ייכנס בוראו, לרצון להגיע שרוצת ומי שכלך. עם שקול ויהיה

 נקוה וכולנו הסובלים, החם־רים טמנו שייכנסו הצר, הפתח טן
 הרצים אליו, הממהרים אלא יגיעוהו ולא הטוב(, )ואנשי הטוב
 עז "הוי כ(: ה )אבות לברכה זכרונם חכמינו, שאמרו כמו עדיו,
 אביך רצון לעשות כארי וגבור כצבי רץ כגשר וקל כנמר

 התמהמהתי". ולא "חשתי (:ס קיט )תחלים דור ואמר שבשמים",
 שאינך במידה עמו שתתנהג מבוראך, ובוש נפשך עם חשוב
 כי יורע, אתה כי במוך, נברא ע□ בה להתנהג לנפשך רוצה

 אינך נפשך, על המלך מאנשי קטנה מעלה בעל כשתקציף
מענשו, ולהבטיחך לן למחול אליו והתחנן לו טהיכנע מתעכב



בידזן גו ,סי /י״רחיים
 כל איש ולא תולעת צעיי איש כ״ר אכי״ר משגיאות

הצעיר לי ולפיט רואי

 פונטרימולי בנימן חיים
ס״ט

זן סימן
 הזמן ממוני שישבו היה כך שהיה מעשה שאלה

שבעיר . והב״ר היכטה מע׳ עם וט״ס
 אחת הסכמה ולעשות לתקן כרי אחד כמעמד סעי״א
 החותם כעל סרב וגס דשמיא במילי מלתא למגדר

 יצא■ לחתום וכשבאו עמהם הסכים רחלכא כטשפנקא
 והוא העיר מיחידי אחי כסיוע הזמן ממוט אחד

 לעשות מסכימים שהם הססכמח מזאת שירע תקיף
 מלבוא• למונעו נר״ו החותם בעל היב מאת וכיקש

 זה שלח כהסכמה לחתום במעמד וכשבאו החתים אל
 אוס״ע שיי מגדולי מאחד שליחות הנז׳ כסיוע סממונח

 חזה המעמר מתוך שיצא ני׳ו הנז׳ להרב שבעיר
 העי״א • וט״ה והממינים והכיר חיבניס חכריו שהיו
 כרי וזהו ח״ו הדיוטים עם יתחבר שלא לו דיבר וכס
 והממונים וסב״ר וסיכנים בהסכמה יחתום שלא

 לחתום רצה ולא שיחתום נריו הנז׳ להרה הפצירו
 ריכר פת נריו להרה הממונים של ההפציויז וע״י
 רוצה. אינו אם נר׳יו לסרב העי׳א מהממונים אחר

 שכירו• יי׳ה המלך מהמאמר כצע מה ח׳ב צחתים
 ויחזיר יתן הועיל ללא משלנו שהוא הנח זח לו שנתנו
 הדיבור על קקפיר נר״ו הנוי והרב הכת זה עירינו

 והכיר הרבנים שתר וכשראו מאד עד לו וחרה הזה
 הקפדה נר״ו צהיב היה זה שדיכיר עי*ת .ה והממונים

 למה בו וגערו פניו על להממונה היכיחיהו גדולה
 סממינה וגס אק דרך שאינו נר״ו לסיב כה חרכי
 הנז■ הממונה וכיקש עשה טוב שלא כוש ולא הורה
 הנז׳ ,לסר שיפייסיסו העי״א והכ״ד סיבנים שאר מתח

 משם זזו לא והכ״ר והרבנים מחילה ממט לכקש ו’נר
 התמונה וגם הממונה לזה שימחול ממנו שביקשו ער

 דיבור מדבר אינו כי מתנצל הוא כי אתר כה הנוי
 שישמע כרי העיר ותיקון הקהל כעכור כיא זה

 שאם איתי לפחד מאוה״ע הנו׳ העשיר ששלח השליח
 כי וגיזום איום לו לעשות הנז' להיב לכיף כן עושה

 המלך מאמר של הכח זה ממט טטלים 'ג״כ הם
 יחדל שכזה פרי היכנים משאר כאחד ויהיה יר״ס

ריכ לא ני הכל ועל הנ״ל צהי־כ מלדחוק העשיר זה
 העיר ולתיקון לתועלת טנתו כ״א ביזיון שים לו

 לכזיתח״ו טנתו ואין ישמיא כמילי הסכמה לעשות
 לחאום שלא לטפו אליו בא כוא כממונה זה ואם

 לרמותו פרי לפנים כן אעשה אנכי גם עליו ומאיים
 והממיטם ולהכיר לסרבנים ביזוי כאן יש כי ומ״ג
 מסיכת הדיוטית מאוה׳ע השר שקראם כמעמר ,אשר

 נישא ויהיה אליו ישמע ואיך הנו' בסיוע הממונה זה
 חירף סשי וכשליחות בשיבתי אש• תחת פנים לי

 במעמר יושכים היו אשד והממיטם ולהכ״ד לסרבנים
 הממונה ריבי אם וא״כ .לתו׳ יסייג גדר ולעשות ש’לש

 סתם שגס כיק זי כ״כ איט זה רכר נר״ו להרב
 שהוא למי שומע סוא אשר זה מחמת חיפתס שמעו
להרבנים שנראה ועכ״ו הנו' הרב של כידו הענב

 נא מיסא הא כזה סתנצלית לו ש י שהממונה ולהכיר
 הערר שהוא דברים'אלו נר״ו לחרב לדבר עשה טוב
 שימחול עניו וחילו סרב לעני עמדו. ובכן כמר

 סט׳ הרב שיאה וכיון שדיבר מה על הנוי להממינס
 מתוק לו שנקט דהייט נתפייס שימחול ממנו תבקשו
 ידיו נשק הממונה וגם סממינה לזה פטם לו והסביר

 המעמד מן וכשיצאו סנז' הרב ומרט ט־״ו סרב של
 והם, ריליה וגירי היא המ׳ ענין על עור ערערו

 מש, על הנז' לסממונה דין לו לעמת רוצים כי אמרו
 משני לא שנתפייס ואף סנז׳ ס>־כ על סיס שדיבר

 כפירוש לו מחל לא ני וגם זה כרכר המחילה זאת
בתחילה. יודיענו כקשה לשון נא כן ני לן מחול לו לומר

 אפי׳ בשמטה העם לשאר ממונה כין חילוק יש אם
 ואת״ל ממונה כהיותו עליו להקל יש או לת׳ח בפירוש

 •סענין כשיהיה העם לשאר ממינה בין חילוק דאין
 העיר טללית בער מדבר והוא הללי כדברים שדיבר

 רגם ואת׳ל צא או להמתונס עונש לו יש בזח גם אי
 מחילתו מהני אי מחל אי מחילה צריך גוונא האי בכי

 לו לומר בפי׳ מחל .לא אם מחילתי רמחני ואת"ל
 מתני אי ונתרצה פטם לו שהסביר אלא לך מקול

• ושכמיה המורה יורונו הכל על, לא או
 ראשון ראשון על להשיב אבוא מחיים כ* תשו

 חילוק יש אם השואל ששאל זה רסנה
 לת״נן כשביזס רארעא עמא לשאר הקהל ממונה בין

 הזמן ממינה כין חילוק ראי! ודאי נראה עליו להקל
 הקהל בענייני עוסקים כשחם רוקא כיא העם ,."""לשאר
 למבזה נידוי לחייב ח*ח דין להם יש ראו אותם וכייר

 וגם מ״ח היי בקשו' הלוי מוסר׳י סרב וכמיש אותם ■
 לממונה רהמכזה שי״ל קי״א סימן ח׳א מהיאנ״ח

 ע״רעטיר ועמ״ש כיעיש תקלל לא ראלקים כלאו חייב
 ח״א חת'מ חק״ל כס' זל היריח חור הגדול מזיה
 ז״ן רק׳י לת״ע כחי׳ בעניותי זמ״ש“קכ״יד הימן

 להם צתת איתם ביזו אחדים שאם רוקא וזהו יעש״ב
 עוסקים כשהם אחרים אותם שאסיחיפי ובכור מעלה
 אכל נידוי לחייבם ת״ח דין לתם לתת הקהל .כצי־כי

 שהדין באופן שלהם לרבם וכ״ש לחית שביזו עצמן סם
 ממוני יהיו אם אפילו נידוי מתחייב שהביזוי טחן

 ביזה מעמד ובאותו הקהל בצרכי ועיסק וט״ס הקהל
 ברור והוא מסטדוי אוחו פיט־ אין לרב וכ׳ש לחית

 לת׳ח שמזה דב־זיח להסיברים. ראשי׳ לית• ונייזה
 משא׳ב גמוי• כיז׳ח רוקא וסו לנדותי דאין אחי

 לעטן ח״ח יין לו לתת רמסתייה הקהל כמתינה
 כשביזש לנדותו שלא תיח דין לי שיהיה לא אותו כשכיזו

סי׳ כתאשיע סל׳ח ’כס בזה כתבתי וככר צת״ח הוא
• יעיש ב’ע רט״ן ט׳

לכזוו! כיוין לא כי אומי שהממינס כנ״ר בלם
שחהסכמ׳ לשתים כיט רעתו דכפי כ״א לרב

 העיר ותיקון דשמיא מילי דהוי לחתום מוכרחת היא
 ותראה ידו על מעכב שיצא אלא כן דעתו סרב וגם

 במעשיו מוכי־ס הוא הרי כ’א סאוה׳ע משרי כת לו
 שאם לרב לסשיה יושבים' שהם המעמד תיקון לצייד

 נם פתר מתחת לעצתו ושומע ידו על מעכה לו יש
 והרי יריס ומאמר הכת כיריט שיתן מבקשים אנחנו

 זם כלתי חי׳ו הרבנים שאי ככל לראשינו עט־ס היא
 וכיון. ומתרעם קובל עליו יהיה שלא כרי בירו סכת

 המעמר לצורך אם כי להזות כיוין שלא הוא שטנחו
מהרסד״ם וכתיש עמו שהרין נראה שריכד מס הוא

בקשו׳

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)142 מס עמוד יעקב בן חיי□ פאלאג׳י, ביד חיים



כיד זן שי׳ י׳ר חיים
• שעש כרב י ג״ר כעין שנשאל  if צ סימן ריו״6 ‘באשו  

מארוני במחילה ? עליו השיב ראח וממתח אשכחה  
ביהי וכי" יריעה בלתי תמא ההסכמה עשה נ#ח  

וחיכו שמרוהו ח’ח אבל וז״ל והשיב מוי לדסי׳  
מחילה ממני שיבקש ער לחתול לו אסיד בפרססייא  

הדברים כנים א• אבל כפיהסייא שהיה ניאה ובניד  
עשה "טוב לא ואשר נאמד עליו בשאלה כאז כאשד  
רברי וצא חירוף רכדי אל שס וסי אל שהרי כ׳מיו  

כל למבין נכוחים ורבדים ככור דכר< אדרבא ציווי  
פשע סמ סספן להבין רוצת תוא םוא שמעון ו־נדי  

ייכיא לרפייו •תנצצית ןנת כאשר כ*ש כז• שסעק  
וכמזטעסהת״ק הקהל לתועלת ית ו•ומז המי הלא ■ 

כ^א ע הי כסמן מראות עיניו להעלים ראי* שי• גי  
ושויידן וכמ״ש לכאורה השכיא »מוופ קוליק ומחנכת ' 

מוהרי״ת שכתב׳ ואעפ״י זכות ןלכ הארס־ צל תא  
להמית שטוין סמוכתת דא»י׳ראמתלא המדרכי בשם ' 

עינתת !אמתלא רליכא ליע דכני ממ* להעניש יש  
5 לרבי ראויים רצייה דיבר אדרבא' לבזות שבימן  

המעמר אנשי רעת שואל שהיה מאתר כי לשהננש ' 
מוסל אחד כל על ודאי מלש אתר היה ושמעין  
כמחיצת בשאלה בא כאשר מכיר ודיבר פלבכו להשיב  

רק הלזה מת״ח תרצ שלא הדברים נראין כ’וע וט׳  
אלו מסרשר״ס מדברי מבואר סמ ע״ב וט׳ להנקה  

ולא ערתי קהל כשביל הרב דנג ריבי שהממונה לכל  
כמי כנ״ר א״ה חטא אשי עין ט אין לכזותי ציוין  

לעשות כדי הוא סרב ינג שייכר חס חנז׳ שסממינס  
לכל ןעי ןבא ןאי דעתי נכי רהעי לכוללות תועלת  •

לנדון דמי דלא רבן״ לקקקק שי דעדין אלא  
ריכי מסישד׳ה הרב דנדון מתרשד״ם סיב  

, יחכ ני רכנ״ משא׳ב וכל ובמחילה ובכבוד כהוגן  
בלסי לי׳ סענין מצי כי נכיר כרין שלא מיסת הא  

של דכר הוא יי״ס סמלן ומאמי הצח ליחנו שתחויר  
: וכ״ן זס דכי ביזוי דהוי בוראי .?ר׳ מככורו וירידה זלזול  

סי ח״ב תח״מ חק״ל נס' הגדול מז׳ה עט״ר מרבדי * 
מקצה סעס כל כ״ז ומלכד הכתב ע'ב רל׳ב כ״ר  
ייחיד כת וגל סט ללס בחור שונא רסרב ירעו שלא  

שאמרו עיי מטרים שקיאס עד שלהם המס פורעי  
שלהם רב שיהיה כלל עוד רוצים אינה זס שהכת לי  

אם בי לבזוי ח״ו הטנח שאק טשאי חס הצבור עיל  
על עוד ישארו אם אלו ט״ה ע׳י תקלה יצא שלא  

על ימירהו התיש כמיטי שיסכימו ראא אן מינויים  
דבאומר׳ הרי יע׳ש• וטי השביטל כטר ככל מיטיו  

אלא • ביזוי סיקרי שלה• יה לסיית רוצת שאינו צרב  
■ כמס סקנצליח קצת דיש שלו כנדון מז״ס מ״ש דלפי  

כאןר»לכר לסליץ טגל כן כמו לבימי טוגו שלא אצר  
כ׳א יסציכי »ל רב שיהיה רוצה איט ני אומר שאינו  

ןכ .ג• 'לו שיש ועיר ■זאת שיחן לו שיש ־הכת שזה  
ידס״ מהריט׳ץ כחשי' ועיין הקצ ואמהלא האנצצית  

להעכירו הקהל ירצי שאם התחל לחב• שאמר כמי סגי  
• יכ ללזלז לא דבי'זה וינחליקת תקלה וימשך ויעש  
. יל ההוגנת עצה }לטובתו להנאתו כמיעצו אאצ נחליון  

■עקרלא אמרי ־ואי סדרת;מלך עם ביוב תליי שסבל  
נמצאסלאמציט יקניטם שלא מיעצו לכן עקח טויא  
טחי בר ׳צאו ואי׳כ הנח האיש זס של מתחיו עולה  

שאוסר דחי חתריטיץ מדברי ציאס יי9 ’ עכ*ל נצל  
׳שחצה לביד וא עדתו• בקהל ,תור השרבי[ בלסי

 אלא נידוי ואגע ה6 נטר זילזגל ־הוי משדרתו לסלקו
 עצמי על זס רבי.' אמר שלא משום פעמו- שלו רכנרון

 רנרא* אלא נמיעצים והוי באחרים קללתו חלה אלא
 שחכר שמה שהרי גירויי סייג ואונו עטור ע״ר דגם
 לתועלת הוא וכמתו הקהל לצורך מנהיג כהיותו הוא

 זקו אותו הריחץם מיד נר׳ו הרב את ולהציל הקהל
 זה האמת לעי נקבל ואם חחנצלית כעד שנתן מה

 שחצינו הגס * הבידוי מן עטור לאיית ההתנצלות
 שאשפורטה מהר״י לחרב יעקב אהל בס׳ שחכייח

 לה״ת שכ?זה דמי דתלז-ע׳ר ת׳ ^יסן צחשי ז״ל
 כמו נידוי ס״ב דאמי׳ה ואוחרניילא-נהטץ-לפזויט

 הנ״ל משרשרים היה מתשו׳ לרקמן וב*נ: נדע״ם■
 כי אגסיה ולכיה ברור -לו'התנצלות -ריש באן עכ*ז
 ההסכמה לחתום ט חשב ט׳ ■מצום כדבר מעה
 ושסמעכב לתורה וסייג. לגרר נרול־ מרי היא סיאת
 • נידוי לחייבו שלא להקל ריש-לט ■הצורם'•נראם הוא

 מיהא רהא מחילה לבקש ־•יער ■אוא י •די עכ״ע•
 עליי לח־כית וחיוב ־כזס נריירצעד 'לצרה ליס׳ סיסי•

 היתם לא שמנתו כמן הרב לי שיתחיל כדיי- רעים
 לו מתל •וסרב ימשרב •מחללת סכיקש ובאין• לבזויי

 כבה על איתי ולהעניש• עליו לחזור מקים אין
 כשאלה מכואי כי וחייג כלום המחילה לאחר ראץ

 החוטא החמינח ביקש אשר הזאת 'סממילתיי 'כקשת כי
 אהובים רעים עיי היו מעמד באותו נר״ו ■מהרב ׳1סנ

 כחחינס המתונים ושאר" יסב״ד שביקשו'תרכטם•
 ונתפייס הרב נתיצה וע׳ז לו שימחול לקרב ובקשה
 המחילה כי אח*ך צו׳ מקום אין ואיה כפורש כעביר

 כהג״א כמיש בך הייתי ומשטה •כלוה אינה הזאת
 שמעין את ראובן סכל אם וזיל ך׳ סימן רכ׳ק ’רפ׳ק
 ועמר רעים עליו סיבה ולא הנאה בס שיש חבלה

 בך הייתי משטה לומר יכול לו ומחל מעצמו שמעון
 מהרי״חעכ״ל כר ר׳י תשו׳ ל מק דלערא-דגופאלא

 כה שיש חבלס כתכייו דווכל היכא דווקא ךש״מ
 הוא בזה רעים עליו הרכס שלא מעצמו ומחל הכאה
 יצערא כך הייתי חשטה וצומי• תתחלקו לאזור דיכול

 הכאה היס לא כי כנ׳ר משא״ב מסל לא וגופא
 נגר ש־יכר רניים כי נאמר אם ואשי׳ קלילה וחבלה

 עליו שתרכס כיין סדי •צער לו שנתן שיאי סרב
 מזן מחילה ממנו ביקש •הוא יכם ׳שימחול •רעים

 חר׳נר״ו מתרצה שריבי מה על ואמתלא התנצלות
 הוא אס ואפי' כר לחזור יכול דאיט סקק עין ,למחול

 כיש ר״א שית איני בי וחוזר שמחל הכית בעל
 לסיית ת״ת של ררנן כצא״ה ט ורב ׳ת״ח כשהוא
 אלא עור ולא משיקים ולא קרבתם ושומעים עטים

 ז’כפ הימכים >מ״ש וטי יסילחים צמסיף שמיהלים
בש׳ע וחין שליר סי׳ כיו״ר וסש״ע והטזר ת״ת ■מא׳

: יע״ש דמב קיס״י שם
 סיס כימי אירע אשי רב .מעשה יש כי• י כס ףןןף

סרב יסכיאו ?ל עטי ן' ■מוסרר״ח קקי־יש
 גרול ענין הקדושים כספריו זל סיר^א ר?ימוס הגדול

 וקדיש עיר סמיפלא הרב קריש ימפה .שמעתי וזיל
 שער ואל עירו אל היה דמעשס עטר כמסי״חין׳

 עמלן■ כבית וגדול שר הקהל מראשי •אחד כי מקומו
 לחצם ־קרא חשלום לחוקי ז״ל• והרב החד• כחכם זלזל

 מרכרת ולשון פיוסים •דברי לו -לרכר ועקחיצ לפייסו
 האדון יטיה צמה אוקו ענס והחכם כשלמ׳א אפרע אי

והשיק הקדש על מקול להוסיף סרב והוסיף ;זה
החכם

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)143 מס עמוד יעקב בן חיים פאלאג׳י, ביד חיים



עא כיד ?ן פי׳ יד.היים
 השד ־מ אשי'׳זלזל אמעס למה לנגיד כוונתי החכם
 כי־עמותי$־אל אומה .־דהזז״הק ־לו מחלתי קכף הזה
 ■>־ח ואדם דשכינתא נדפ<י מכמרים יכול הב חלו׳
 מיחל אני אק ואס אזיתי ־■ו&יזק חטא נאתר צו ש׳ד

 נ׳מזיכת לשכינה צער .׳ויש־ נמחץ ־אינו־ ■עצמו, מק לוי
 שיהיה מתיש 'ולא-הייה. תכף לי מחלתי ולכן זה עין

 ■ולא ■ממן כאחר היה־ .והמחילה דהכיזוי לעון חצות
 -כספר -יעו״ה פח״ח ורכדי כלל לשכינה צער היה

 ש’יעו רב״ל וכס׳ דכ״ה כי־כוס במסכת העין מראית
 שאלת כלתי תכף לו שמחל־ קאמר ז״ל הרב חס והיי

 צער לס מגיע יהיה שלא שכינה ככור משום מחילה
 בו ■לחזור ורוצה רכים כפני לג מחל כשככר נ״ש

 בו ,שקעצירו קצת •האונס צר על היה כי ממחילתו
 השכינה לצער לחיש לו יש כי־ מלכר כי כיש עד
 ושחזר הימאח׳ו למשויילהרב לחוש יש כי ועוד זאח
 כן כי רכרים עליו ידברו וח״ו שנתפייס קמת נו

־■כעני מחיצה שמחל־ שאחר כזה מאמין .איני
 ן כרוי והוא כר יחזור רכים־

אין אחר ומצר לכאורה לומר־ דהית־מקום אלא
 חור׳סבלז״מ כתב שהרי חיל ליי גר״ו הי־כ ביר כח

 המיזחיף מחל ואפי׳־ כ׳ סעיף •ז״ך־ הש׳עיסי' כהגה'
 פנראס ■יעו״ש וכו• ונתחייב חמא שככר אותי עונשים

 בו חחי ואינו גמויס מחיצת המתחרף שמחל שאפי'
 ככר שחטא אוסו'מפני'מה עינשיס שכ״ז ממחיליזו

 עלמין מחילת לר^ תחל הדבנר״ו כי הגם נמי כנ׳ר .א״ב
 מש ממני להענישו לנו יש עכ׳ז כלל בו חזי׳ וצח

 עומד איך הקהל ממונה הוא כיי וכגש ככר שחטא
ונתחייב יחטא האמת לפי חס העונש מן •חוקו

:ובמש״ל
 זאת ניו־סא כי כמונח הוא• זה מכל א״כרא

אמתיחרף ממל .אפי׳ בלשמו ם מור* שבי•
 כי למיתר לן איכעי להבי אמטול וקיימת שיירא היא
 אע־׳ג כגנרו יחטא יהרה על •סלה שריבי הממונה זה

 מה על ייענש יעניש כפרה צ־יך ני״ו היב צו שמחג
 הזאת לכאראס-הגייסא שנכוא קודם והנה שחטא•

 הוא זה רכל כדור חילוק לימי עיני אשימה נכונה
 הכל חירופים יכיי שמרכי רהיינו ף במחי הא מי הה

 לפי. שאינן כ״א חירופים שאינן דברים כמה'.שדיבר
 ן.רכזה ואש הוף ח רביי וראי זח חין נר׳ו כרב ככור

 כי אמח הן כי רק מן וכר מחילה מבני מחל אם
 סמחחרף מתל ואפי' שכתב ם’מוד ברברי זאת גייסא

 התתקלל מחל ואפי* היא הנכונה יהנייסא ליתא
 היא זאק יהגיר' ונתחייב ז חט שכבר חיתו עונשים
 ולא קלל המק מחל ואמי" מוי־׳ס ברכיי נכונה הגייסא

 שנהר' כה׳ הרמכ״ם בל' 'איתא הבי שהיי י סמחחיף
 שחכם שמחל ואעפ׳י וז״ל זס כסימן והטור ה״ו פכ״ו

 אואו מכין קללתו על למקלל העם משאי אחר או
 דצ*מ מאו העיקר הרי יעי״ש ונתחייב חטא שבכי

 בקללה דאורייתא איסורא ואיכא• זס שקי-לל הוא מחילה
 מחל כו והנם התירס מן מלקות ונתחייב עצמה

 איסור כיה נפקע לא צנכיוו לי שנוגע מה המחקלל
 יכול אינו ומיש וו״ל סב*מ ימין וכמ״ש שעבר חורה

 מלקיח חייכו שסחורה הטעם ניל קללהו׳ על למחול
 משאלב יע׳ש לחיחלו יכול ואינו למקים יחטא

 תירס איסור ?סם שאק כחנרופוס כפחירפו
 •ש״ר סמתחיף מחל אם ׳בוראי. בו בלאו עובר־ ואיט

מחילס ממנו שיבקש עד למחול יכיל אינו דבת״ח אלא

 נ«זהו א בר* צ״ז־ח׳ל סו' ת״ת הדמכ״ש״בהי כמ״ש
 אדם חר« יאי שכזהי ת׳ח אכל ־חרפוהו׳^סק- או

 !על צנצצש ממל ואם ע״ב למחול 'לי 'אסיר כפרהסייא
 עד^יפקש כנחש נוקם'וניטהיהדבר אלא י כזיון-החידה

 צש׳עייו״ר מין יעו״ש-וכ׳פ צו ויסלח מחילה ממני
 א׳ב ־ד'ך הימן סיף והריב״ש יפי׳ש ס״ט רמיג סל

 בגה' בדברי- הכתיב חמתת־ף מחל יאפי' צ״ל ע׳ב
 כספרים הכתיב כגירסת י והעיקר הוא טלה מיר״ם

 ולן ל’ז הלבוש הרב תלמידו וש*כ שלנויהמתקלל
 הג״ה .יוצדק דיוקר שלהב הגילה באר חרב נןדכיי

 סק״ט הסמ׳ג ע״ר והשיב א' כסעיף לעיל זאת
 לרברי סצ׳ע שצ< הסמ״ע הרב כי הנם וסנה יעו״ש
 המחסיף מחל אפי׳ מור־ם מ^ש■ כי חשב כי מור״ם
 הצריך מחילה־וע-ז דל״ע ■חירופים- ■דאפייכסחם .היינו
 שהפקיר למי דאתי' קי׳ל שהרי ביצ׳ע מוי־׳ם דברי

 כמו מחילה מתפי עפז מדינא נידוי שחייב כב*ר*
 על מחילה רמהצי אמת דין' הרק כי והאמת שיעו״ש

 צי 'ל<ס כיווץ לא מור״ם נם ומעיקרא וביזוי חירוף
 בסל' והימכ״ם׳ חרמב״ם תדברי סס לקוחים דבריו■

 לנשיא או לדיין לוי' שיש אעפ״י כ׳ ח׳ו ־פכ׳ו סנהדרין
 ן3ו קללתו על •למחול ייבול- אינו בכורו על למחול

 המקלל את מלקק המתקלל שמחל אעפ״י העם שאר
 הריב נסי זה בקי׳ הטור וכ'כ ־ ונתחייב •חטא שככר

 על '•מחילה רמיהני' הסכימו והרכ״ח שס ז״ל ש״ך
 רגם ליפי מיור״ם ברברי וצ״י דכעלמא וביזוי חירוף
 מיידי המאחרף ־מאל אפיי לפניהם הכתיב כניסת

הכי לאו חא "מקלל חורה-׳משום איסור כראיכא ג״כ
 ח״א-יהיי בצנס׳ג החכי״ב ומרן לכ״ע■ תחילה מהני

 ויבינו סרמביס מדברי ונרא' וזל כקב ו ויי אוח הגסיט זה
 אבל• למחול יבילים אינם הקללה רעל' הטורים בעל

 המפה ובעל מחיצה מחני י הזלזול יעל החירוף על
 חמוה הוא• אותו עונשין המתחרף מחל אפי׳ ׳שכתב ?ל

 המפה כעל סיב כיכרי כחה וב*»ן הסמ״ע כמ״ש
 סצר• ע* צנה״ג הייב מרבדי מבואר הרי • יעו׳ש; זל

 מאילה ל*מ הקללה על ד והטור הימב״ם ברכיי וקביל
 'בין כ״א חילוקי דאין נראה הולזול ועל החירוף ועל

 הרמב״ם לדבהי• מחילה רל״מ הקלצה והרי לח־יף קללה
בדבריו במבואר התירס מן עלקית בו כשיש סוא

: שם
 כמוהו־״ד רב זרע הדה״מ השי הרב אחאי ורב

דקדק דנ׳י בי׳ני ריתיב נר״ו רחמן‘ יאודה
 כיכרי כתב וכ׳ת בסו״ר כמ׳ש אלו בנהג דברי על

 משלנו סוא ג״ב ב׳ה סרב שהרי המעה בעל הרבי
 מור״ס ־ברברי ועי" בחורופים מחילה רמהני רס״ל

 רל*מ חמתחיף מחל אפיי גייס דקא גירסתו לעי גס
 וכשיש״כו-איסור קללה דאינא במחילה דמיירי מחילה
 הדכ*ס»ןל שכלב למחול יכיל איני מיהא הא קללה
 עונשין מחלהמתחיף ואפי' וזל ש׳ע כהנ״ה סרב ומ׳ת
 שהיה כין י רר״ל עכ״ל ונתחייב חטא שככר אותו

 וקללו בו שהתרו כנין סתורה מן מלקות־ מתחייב
 מלקק שאין לעי מתתרף •וקראו ככינוי'כפי׳ או בשם
 בו סתיו שלא וכין מחחרף שם אלא עליו ואון מה?

 ראיגא כרוך יסא שאמ״ל או וכינוי שם כלת שקללו אי
 נתחייב וכבר חטא דמ״מ כיון בלחוד דאורייתא איסירא

 רקא אלו הרבית מדברו •ובואר הרי עכ״ל כהן עונש
 הוא וקמתחרף כמקקלל רעיית מור״ם לדברי מע׳

ססלב^ח לו׳ באר׳ש וסן לא וא״כ מקקלל
כרמי
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ייי n סימן ייר דדים
 בטנת "הסמ׳ע שהכין !מה #חר המפה בעל כדברי
 קללה שאינן דבעלמא חירופים ׳כןגחרף יבמיירי רכייו

 רכריהסמ׳ע ׳■אחר קילו 'לאיצך כי איתי זת-״ר׳>קאמת
 סחפה כעל׳ מזר״ס-וחרב״ירכתכ-נרכרי לדני* סקצ׳־ע

 הקמיע ׳הרב ’קו לישכ בא פ״־ח• סארייקיב .ק<’<עוד
 כקורופים'שהרי ׳מקילה רצ״מ יתכן דאין ם. •מורי ע״ר־

 אונני יוא*כ פב*ד ־ שהוקיר למי■ :מחילה• דמסני מציגו
 בעל כיכרי כחב ג->סרב*ח*0כ} ק*כ מיש שיה

 כין ססלוקח יש ט לו׳• ברב'ח בא לא ט •חייייש
 לגון כי• דבריו •׳׳לפ בא אלא לקסמ^ע״כזס מול״ס

 לומר שיין אינו כ’■וא סיזתקלל הוא סמחידף
 כ3נייאה'ליי כן •כי •המפח כעל ׳נקב-כיכרי• והרכיח

 וכצ״ל ננהיג סרב י ברברי לשון -קיסיר יש ■כי לזה
׳:ומקר המעה כעל היכ ערביי ישוב נתב !סרכ״ין

5 :קסכר מן כ•.-4׳י חיכה
 לישב ■שמהי דמה •היכ״יז ;ע״ר להשיב יש }£״£

חייב י שאינו •׳כמקלל •דמיירי ימור״ם■ ׳ברברי
 מחילה למ וכזה יקורה איסור מיהא׳ הא מלקיחיאינא

 מור־׳ס הוציא משם • אשר שם סי׳מה׳ם כדברי המדקדק1
 קרמכ׳ם מחלק איני •ט ויכין זאת׳ידאס הגק דברי

 מן סל^ית שחרב כשם המקלל ׳חלוקות בב׳ י אה ׳כי
 •וכץ מסגי סלא״ס •רוקא׳רל״מ-מקילס ׳הוא התירס

 ע״ר יכיה שהשיב שי יולקי להי־כ ,ושייר מדברי-סנוור
 ככהינישס־סד" הרב ע״ר שדקדק• במס ואולם־ סרכ׳ח

 חמש מלקוח היינו ׳דמכין וי׳ו באות קבתב שי• זזצקו
 יע׳ש כנודע מלקוח ׳ לי?א רכזה? כן משמע ■ ילח

 כנה״ג סיב זה ירע כפר כודאי• בי דלק־מ לער״ן
 מרחת מכח כשם נקרא •מה{ מלקית־שמלקין כל כי■

 סמיכים בדיינים כרינו •מד״ח מלקית שאינו
 גגי כ' סימן מ’כח כנס״ג סיב בהדייא שכיב וכמו
 כי מידות מנת נ״ב •למלקית •רצועק הטור מ״ש
 מקל שם בקב שכפר ממש מלקית היא ט הגס

 מירוס מכה •הוא שחלקיה מיי• ע>ז מידית למכת
 נשמת הקטן כספרי בעניותי "ח ובת קוהז לעי-שהוא

 כס • יעויש •מ״ב דל״א ל׳ ''סימן חא׳ח ח״א ׳חי כל
 כרב"' בתב וי׳ו ק״ק כאורים יתומים •׳אורים הרב

 מהריק״ש ל>ןרכ ועיין מורים דברי •בביצת -.והשיך הרכ״ק
מקל ואשי* ו;ל שנתב שם ;לחם. •$רך כק׳ ז״ל

;יעו״ש סחקילל
 ט שאין החיטף■ על מחיצה •מסט דאה כאופן

אפי' ט מחילה מהני לכ״ע כלל קללה
 עליו עמד ככר ש ימוד■ כז־כ־י הקמ״ע שהבין למה

 כי ומ״ג הפוסקים כל ׳^גד <ק?ל'סני ולא מתמיה
 להקשיב אין כיוון'לזה ?לא •מעיקרא ■מורי• בלא״ח

 ׳עיקר כל ׳עליו ומעמיד •עומר לסיות כצל זאח •’ס
 מצינו כזה מלקוח בה׳ ׳שאין !קללה •המקלל על כייס

 -אורים והרב יהישיך • •יסיכ״ח להשית כי מחלוקת־
 •מחילם מל' מיר*ם־ דברי׳ ׳"׳נוורח׳ *^5 שיוסי • וחומים

 רשע״ץ א’•ח •בחח״ס לזאטיסה’ וטי ■הרב תעיז וכ״ן
 ולרעת יערש רכ׳ג־ע״א ס׳ שה•׳מע׳ עזכ-וכחיג

 ■סקללה׳שאק ־על מם נראה •מזי ■חלקו וטיב הסס׳ע
 סרפכנהיג איכריי סתם וכ״ן׳ מחילה מהל מצקיח כס

 ■מתילהיסוא׳על׳החקלל מסט ימה-שאיט סטוהמש־׳ל
 נ״כ כסרייא שכ״ב• וכמו ׳מלקות סחייב 0•»» קללה
 ׳קללח יפמקלל ׳למדין כינציט עביה זל הלבוש• קרב

 חחילה • מ’ל לב״ע שתייה מן »לקית כה שחייב
וללמר לאחעתש׳ מקים ואין פלל מחלקת טס ואין

 כשנת "ע הסת ׳של דעחין לסלקא טון׳המציט־ ט
 כ’ח • ל״מ •קללה ־ כלתי ף׳“כמכול רגם• מה־׳ם ויכרו
 החירוף על מסל ני• הגס כי ־לו׳ זאת נסכיאג יחזיק

 דסכרח ,רכיון רי״ל ■רמלכד •ילסא רליתא • מחילה צ*מ
 הסכימו שלח ספיסקיס כצי מר ־יחיד היא׳סכיח זאיז׳
 כחיחא הניחו כן דהבק טפיה ע■ הקת" •אפיי .כי• עליה
 סכרא כל כי לוי וכרוי• פשוט נראהכי- יעוד זאת

 »קיס ויש אחר פיסק בשם אחר ק סיה סמטא•'איזה
 הדברים ממט שיצאו המקור כפי להפך לכייו לל•
 לאוקה פוסק אותו שחטא נמו למי?קט• ׳אין אזי

 ,ח״ח חיי בעי כסי בקשי* סרכיהניס״ג מכיא-כל*ש
 ועת'ש "ב ע דס״ח p?p יסימן יח׳ן סיר חח׳״מ׳יסימן■

יעו׳ש ע״ג רט״ן ג״ס סימן סיו״ר־ ח״א כסס״קחקקיל

 בפי* מחילס מסל לא אס לפאר פשיגכן א״ברא
הרכס אלא לך מחול לו ׳ אמר שלא

 ריצוי לו ונתיצה מחילס ממני וביקש .רועים עליו
 ונחן ידיו לו ונשק ריצוי ודברי פנים בסקבית גמור

 מצי אי כפי׳ לך מחיל צר אמר לא אכן וביט לו
 וזהו ומנפש מצב גמורה מחילה ׳ מקל לא לו/כי

 ביש עד בו ?י'•הפצירו סיה ריצוי רכרי צו שסראס•
 עלטט חוכע עדיין אכל מידם יוכלילהמלט ולא

 בטענתו רצרק נראה ולכאורה כחוכ משפט לו ושיעשו
 והנס ו?ל ויחי סדר סיף כחיי רטנו הרב כתב שהרי
 שמחל •הנחיה ביאר ולא מחילה ממ?ו בקשי אתיו
 ועשה לחבית שחטא מי שכל רול •ביארו וכבר להם

 חכירו את שירצה עד לעולם נמחל איט השיבה
 לכם על וירבר איחס וינקם הכתוב שתזכיר נאעפי
 דחינו לא מ״מ מיוסף ריצוי להם שטה טה שגיאה
 פשעם שישא להם שהודה וצא כיוסף מסילה סהזניר

 לכפר ואיה מחילת בלא בעונשם מחו וא-כ וחטאתה
 כמוס להיות סעונש הוצרך כ’וע בתחילתם יק עינם

 מלוכה סרוגי עשיס בענין זמן חקר להפקר וחתום
 דמי ו׳ל בחיי רטני הרב מדברי מבואר הנסJ ע״?

 וכפרס וסליחה מחיצה ממט וביקש קטרו הפגר• שחטא
 והסביר לט על ודיבר עמו ונתיצה נתפייס וחבירר

 כל כז ע עמו וחיכס הבס ח ושיחה יפוח פנים לו
 כניד וא׳ב מהט צא לן מחול כפי' מקילה אעי לאש

 שביקשו עוכדח סוס והגי אמת שסי» במס שהאעח
 וסראס שנחרצה נעשס וכן גיהאייס שומהיל מסרב

 ידיו כשנשק ירו לו ונתן וביכו צגיזקיס פנים לו
לך מחיל כפי׳ אמר לא אכן ׳.מקילה וביקש כמנהג

;כלל מחילה כאן חין חב כפי' לו שמחל
 דליכא לומר זאת מידה לידי נאנו ראה

יכול דעכשיו כתקנחא איחית מקילה פריה
 לו* שיוצים מס בי צמורק מטלה למחול נייו הרב

 סכמי יגחה ומיג -לחייט ביוד נ׳״ב איט נידוי שחייב
 ■שיתחיל צריך שכוראי נסויי נייצוי ונתיצה סי־כ נתטיס
 יסנז• להתמונס ליריב הראוי מן •וא?ט רפי׳ מסיצס■

 ט לומר נראה ועור ׳נתבאר הלל-כאשר עונש שוס
 ט ־בעיני '־תמוהים יטט-בחיי סרס מרי כלא״ס
 שליחיה צחחילס שלחו *יסף ישאאי שמטנו מאחר

 צחי? ישיב ציוס-יט׳ וט׳אכיך יוסף אל ויצוו׳ נדפתיב
 לעברים לך הננו מאמרו לפניו■ ויפלו אחיו ■■גס וילכו

 אטסם •ובציווי ריעים ע? והקשה ׳תחינה דאיכא הרי
שא זהה־אמרואנא אכיו צכנור יאזף ט-עודאיזקוקע
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עב מד זן סי" י״ר דדם

 להיכון הוה סגי היין עוות החיל אנשי והתעוותו היי
 רינה עוות סוס כמהו צן ינחם מא; לן ווי חיל 'אנשי

 וכג״ר לה ואזלת וערקת אתתיכח אימנא רהא דא
 ר-השטנא סטא כלחוראה ואשתכחת אשתכח רינא טיוח
 עלבא ויטענון בידם דימחי מאן היה ולא עלנא

 ראימניז תיקונים כל בירהא אקמקרו רא על ,טענתא
 לין אעלת משו׳ס לגו תמן אשתכתת אימנא דאילו
 בנחא על מיללת קא היא ע״ר ככאת קא היא ע״ר

 לא וברינייסו מגן על ודאשתציאו וראתקטלו ראתגלו
 'כאי* וע״ר בהו רעותיה נחש כסי ועכיר אשתכחת

 כריניטן זימנא חסא רצא אמכם טצחה וכפשעיכם
קו מקשס רקא סז׳ס מדברי מטאר סנס ע״כ וט׳
 ונראס כרין שלא הזה סעונש דהוס מקיץ וקא זאק

 ילק כי‘ קפק אין לאחיו יוסף מחילת דלעטן לומר
• כאמור גמורה מחילה

 כחין רבינו לרעת אפילו ני לומר נראה ועוד
כפא מחילה בלתי ופייום ריצוי רל״מ שכתב

 אבל יוסף אחי ענין שהיה כמו שמים דיט לנכי זהו
 כב״ד עליו ולסידעס ולקיבל להענישו ארם‘ בייט

והימב׳ם שטסקים מד־כרי ט־אה • ־ובן לא מעה של־

 דיכף וכתיב גמליך מנה כי וחטאתם אחין לפשע נא
 ק־אח כי לכם על וידבר איקס וינחם וגס .’וכו יוסף

 שלא לו" יתכן איך וא״כ גמור ריצוי להם נקרצה כי
 כמר" שר?ל ק׳ הכל ועל כפירוש מחילה כרכר היה
 ראה יוקף להם שמחל יוסף -אחי ומס אמרו ש״ט
 יא סימן כסה״ק כ’וכ יעו״ש וט׳ להם עלחח מס
 לסם שילם לסם'ולא מחל ליוסף כשחטאו, כנ״י וכן זזל

 'יוקף כי והכילו .רזל יסברו הרי יעו׳ם וכו׳ גמולם
 כרין נענשו דעכז אלא גמירה מחילה לאחיהם מחל

 והטור הרנןכ״ם חוכרי ביארנו ככר שהרי וכהלכס
 איסור ואיכא לסכות החוטא רבאדם הפיסקיס וכל
 דעבר לאו’ האיסור עט קבירו לו מחל כי הגס לאו

 כן כמו וא״כ למהול ?ודג אין דרחחנא על'מימרא
 רכגונב חגנוט רלא לאג על שעכרו יוסף באחי כאן

 קמודכדכתיב ועונשו ירשי ר|ל כדברי תיירי -נפשית
 היה זה כי יומת מית בידו ונמצא ומכרו אוש ומנכ

 כידוע מלוכה 'סייגי עשרה של עונש האמת לפו
 זה על עמיתי וככר המקום לכבוד שט?ע* מס לפי

 ע״ר וישכתי צ״ג אית עי׳ן מעי׳ חיום נפש כסה׳ק
 כסס״ח וממ״ש מור ??י סרב מדברו ונסתזיעתי זה

 מחול דככודו אף כבודו על שמקל ראב *ש ח ,גכי
 בהגלות עתה והן קז»עו שמים כדיני נענש הוא
 ממל דאפי', כפי" שנקבו והטסקיס סרמב׳ם דברי לט

 א״כ ונתחייב קטא שככר אוחו עונשים סמקקלל
 שיוחל שאף לאחיי ייסף מחילת ענין היה כעצמו זהו

 מן לחו איסור עיקר עלי אותם להעניש היו צריכים להם
 חיד׳א הרכ עור ועמ״ש כאמור עונשו וגורל הקורס

 רפ׳א י״א סימן כסז״ס שם עילם כרית בס׳ זל
 ט שיש מס רנענשו וקי' זו חקירה על שעמד ח ע

 ויחי כס' ’ ■של'׳ס היב רכיי והם יע״ש שמים חלק
שם נק״ק בקי עצמו הרב והניחו שכ״כ דרמ"ז

ינף־ש•
 דקל״ב אזכה .מריש בסוף כז״ח עור ומצאתי

לאמי יוסף אל ויצוו פחח חו וז״ל ע׳יו
 אליו ברכרם ייסף ויכן וכו" וחטאתם החיך פשע נא שא אנא

 חיכייהו על ומכפר כלא מכפי־ והוא עברו ליה .מובא
קיכייסי על לתבעם ליס ת’א תא; מחיל יפיסו .כיון

 התכת וכן שכתבו שליי סימן קוף כיויד והש״ע והטור•
 ואין כעדו שהפקיר האיץ לעם לככורו מנרה כעצמו

 שירצה עד נו מתירק ואין הקראה ולא עדים לא- ציין
 שירצה עד פירושים שני במפרשים ויש יע״ש וט" החכם

 ל'מ פיוסים מיט בהרבה שפייקו אף רוצה אקו ואס
 ,כרצון שלא •מתירין ופייסו וכנשייצסו שירצה עד או

 וכל בפי׳ במחילה הדבר'ולא תלוי בייצין עכ״פ סחכם
 מציט׳ אם והרי 'מחי.לח ליה וסוס מחני שנתרצה

 שתלוי לממון אפילו מהני בלב דמתילה בפיקקים
 כלב אפילו רמחילס ביזוי בדברי שכן כל מניס כקטן

 * כפירוש מתילס ציין ואין מסט לו ומחל שנחרצה
 כי. אמדו כז״ח כי הנס .כי בזה עור צומי ונראה
 שנענשו ומהי גמורה מחילה הויא לאחיו יוסף מחיצת

 וכדומה במיקס רכס ברינא זסו הרין מן שלא הוא
 משו© אבל יייות כמס אקר אחריהם הבאים גם ומה

 בז״ת שאמרו כמו לתיקוני• סוצי־ט גדול שהיה הפנס
דוכקיס ובשאר חוקת ’וכה קשא ט וק' וישב קרר

• ברור והוא
 שק»כ כמי דאעילו דמציט להוכיח לי נראה ועוד

ט שיש ורצי גמור תוכ דהוי לחכות ממון
 זקיפת ומלוה ממון שעבוד להפקיע המחילה מהני ממש
 שא״ל אלא לך מחיל כפירוש מחילה אמ״ל לא אפילו

 מהני לו שמקל כראין שמשמעותן המוכיחים דברים
 מסרימ׳ט הרב מדכיי שנראח כמי גמור חוב להפקיע

 טעון די .חהר׳מ היב בשם כ״ סימן חאה׳ע ח״כ
 כקב וכן כ״א בסימן שם חהרימ׳ט הי*כ עמו והסכים

 והיי® ט׳ו אות הגס׳ט רמ׳א סימן בח״מ כנס״ג הרב
 חולקת אינה סיו סימן שמואל משפטי סיב רתשו' וכתב
 מורס מ״ש היב רגם האמת הוא שכן והנראה יעו׳ש

 ואיטצייך מסט שמחל הדברים וחוכיחין שמאין רכל
 עור לסוכיק יש וכן לך מחול בפירוש כן שיאמר
 סימן'מ׳סוע׳שואסיכן מ כתי בח׳ב מסרימ״ט מדברו

 שימחל המיכחים רבתם חהט ממון חיוב לגכי אם
 דקיל דוראי פיוס הצריכים דברים כשהוא שכן כל

 סרב סכחכו בפוסקים מציט מינה ועדיפא ומהט טפי
 עשקמ׳חדאם 'ג הסח כפירוש ומהרש׳ל מיק מהר״»

 אפילו צו שיש חוב עצמו למן כיט חוב לחמיו מחל
 ונע״ש גזל סוי ממט ונפייע הקר ואס מחילה הוי בלב

 סרב והביאו י׳ב הימן כח*מ הגרשוני חידושי כסעד
 רעק שהוא נראה ובן טז אות הגס*ס שה שלמס חשק
 כתבתי וכבר יעו׳ם קמז סימן בוז״א י יעכץ שאלת חרב

 הימן חיו״ר הל״ח וכהפי־ בקשו' אחי• במתים זס בענק
 מהוגיא לזה ראיה שהבאתי למס רמזתי ושם רכן ני

 אטו רפריך ע״א י ח’דפ הספינה את המוני דפיק
 בירא סכא אמר׳א קנס להקנותו בלבו רגמר מטם
 ודובר בנמשים דקיים ספרא רה כגון עסיקיק שמים
 M הידית אוד הגדול נ&ס ועט״ר יעו״ש בלבבו אמק

 תייצר דכי כוס לצדד רצה עיא דכ״ס ד" בסימן שם
 כסתם דאפילו נראס עקוקינן שמיס טיא סבא כגמרא

 סמרא־ ביב זולת רכרים אינן שכלב 'דברים שמים ירא
 וקרא משטים דהנס בלבבו אמק ודובר כנפשיס שקיים

 מחוב תפרא רב בלב ואחת כפם אחת ירכי שצא
 וכןסדאת רלקכי ■דכדבריםלבד מקיים הוה חסידותו

 ליס׳לקכלי ניחא רלא דעלמא רכאיניש סיח״ס ממ״ש
 לפנית דגמר.כלט רמודיס אע׳ג בליטה דןגמר מאי
 מסלרית במ״ס הרמכ'• מרכרי נראה וכן כלום איט

אע״ל דמ״ת בכ״מ שהרי מוכרת וזה ת״א מעשר
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בידחן זן סי׳ י״רחיים
 רב ואורה אמנה •מחוסרי 'משלם גהם אין דרביים

 על תימא כן ואם וט׳ כיכרים כי שיחזור כהנא צרב
 ספרא כיב שמים ירא על ל ויש מיק מהי׳ח וכי .עצמך
 ואחרי יע״ש וכו׳ פשקו-היין ברורוחיני- מצוי שאינו

 יב של כדון רנגון דאה׳ן נראה כניו״ק רכס המחילה
היי זס כמחית ליתני וגמר בידו המקח שהיה .השיא

 האדם שיקיים בענין אכל ט שהיה חסירוח מיית’” '"
 לכתחילה כי ארם בכל לו אפ זט קיזיל •יהיה ולא גיבורו

 משים בסם שיש ברכיים מדיכוריס לחזור מוסר ציני
 3שנ סימן ה’ח כחשו• הירב? וכמ״ש אמנה .מחיסרי

 ישראל שאריק תנעשיה מקיים •רלת נימא ימאן רץ .אלפיס
 כהרייא וכ*כ עי״ם כזב ירכיו• ולא עילה יעשו לח

 סיס׳י ח׳ג חיו״ר חק״ל כספר ז״ל• מ*ז הגדול סיב
 מטם ראיכא הפיסקים שאמרו רמה ע/ דל״ר פ'

 ביושכ״הסב״ח לחזיר לכחסילה אסור אמנה׳ מחוקרי
 וראידכריבור פשיטא כן ואם יע׳ש ל'׳ג8 סימן כח״מ

 הני אלאדאעילו אקוי. לכתחילה מדיבורו לחזוי כא או
 יכל כצל גזל כאן ואין מדינא לחזור יכיל חזר אס
 כשיהיה אכל בו מוחזק והוא כירו כשהמקח הוא זה

 כרכור אמר וזה אחי כיה והמעית• שהחקח הענין
 אם כן ואם קנין צריכה אינה מחילה הרי שמוחל לבד

 ולא לחת בלכי נמר כי גם שמים יכא ארם יהיה
 אכל מ לחזור .יכול מרינא כי אה״נ מעיו הוציאו
 כל שררז׳ל מאלהין ויראת ט שנאמי ח' יראת משום
 נמי הא מאלהיך ויראת בו 'נאמר ללב .המקור .דכר

 זיכהו ממילא והיי בלבו לו• מחל שכבר הוא ללב .מקור
 שחוזר וכל אופקדון הצואה כקורת •טרו שהמעות מי
 חינו דשננגדו חלא גזל מטם לחוש יש וחנכעו גו

בו לחזור מצי כי וגם זה כשביל כדיינים לקובעו יטל
־ • ה׳ ירת ככלל חינו מ'מ הרין שכן משום

והכי רפ׳א כתנא רקניא מאי לפרש נראה זהו1
 יהא לעולם יום בכל בזמירוק לומר יתקינו

 האמה על ומורה ככגליי כסקר שחים ירא .ארם
 לעולם ללמדני בא כי .והיינו .וכו׳ בלככו .אמת ודובר

 שחילק ?ל מ-״ז הרי ’מס לאפיקי שמים ירא ארם יהא
 לזה ברורינו מצוי אינו י״ה כמי שמים רירא לומר
 ירא להיות וימצא יהיה דצעולס יהיה לעולם אמי

 לעולם להיות ך מזשי אנכי שמים ירא וכאיזה שמיס
 חסידות עושה שהוא מה דהיינו ככנלוי כקקר זהו

 שכפר בגלוי נחו שכלה דברים סקר בדכר ה' ביראח
 שהוא האמת על ומורה ואזיל ומפרש כגלוי דיכר

 אמק ודובר וגם ט חוזר אינו דגר איזה׳ כשמדבר
 כלככו אחה ורוכר כנעשים שקיים ר״ס כענק כלכט׳

 להפקיע ממין זיטי כענין אפילו סציני אם וא״כ
 לרעת בלט מרבר שסוא מס לן אהכי לרשויז מיטת

 כרכר וק״ו כ״ש כי לחזור’ יכול ואיבו הנ׳ל הרבנים
 להיות לארם לו ים בלא״ה כי המדומה לנכוד .הניגע
 וראו דפשיטא מידותיו על ומעטר עלטנו על .מוחל

 ישפן סחולקים לרעת אפילו מהני כלה אפילו .רמתילס
 ימחילא' יל אק ל" ז מז״ס עט־ר הסכמת ג״כ סואץ

 שכבר כרכר ממון שעכיר להפקיע דוקא זהו צ״מ .כלב
בלע מחילה כי לכמר הנוגע כרכר משא״ב זכותו כוא

 סל עגין .זה כי כן ניחנת יהסכיא לכ״ע מהני לבר ן
 עשה או לחטט ארם שבייש מי על קיא קססילס

 הרי לו למחול גמר שכלכו וכל צערו או כזיון איזה
 לו שיאמר שלא ואף לכ״ע כלב מאילה ומהני מטל הוא

כיכרי עמו כשנתרצה וכ״ש מלא וכעת כפי׳ מטלה

בטרום אמ״ל^חחיצה לא אפילו ט ריצויים'ופיוסים
 .בגיטע להתיס׳ ועיין \ ברור וקיא מהניא 'אפי״ה

• ורוק יהיב מי ע״א־ל״ס ״ל ר
במאי ט’רמ בב״מ כגמרא אמרינן שחיי וקור

 ירכי שלא צרק ׳שלך הן צרק הן אכיי דמשני■
 ׳כש׳ת שם הראשונים וכחכו כלב ואחד בפה אחד
 מ״ו סי׳ כקה׳ח ועיין■' יע״ש לכ״ע אחיא אכיי דתיי

 לטף ובק״יצה כימיזס ראפילו המירס על שהוסיף
 cc עילם בריק הר׳ ש’ועמ ישנה שלא וכרוחה ראשו
 נראה־ כקיי רכיכו ה*כ י״ה לצאת ן\מ־־מ ״שיע בע״ הפ׳ח

 בפירוש מחילה לו ימחיל המוחל וגש מחילה !?יישאל
 7■ . ’בנר', מעשה נעשה וכן לך מחול לו לומר

 לבקש נ-״ו להיב רעים עיר עציו סיבה כן שאחרי
 וגם מחילה ממנו וביקש לפניו ובא משילה ממט
 אמיל מלא ובפס בפירוש מחילה לו מחל ני׳ו קרב

באב שלימה ברכס אותו ובירך ידיו ונשק לך מחיל
י: ותיים ונטר עושר

 חח׳מסיסי שלמה בית הרב מדברי לרקרק לש
להכייזו הניחו שלא שמה ומ״ג דכתב כ’י

 ררוקא דנדאס יעו״ש וט׳ מחילה נקרא שלא אפי
 בפי'והסביר כשנתיצה אכל מחילה נקרא אינו ג ככה

 ומ׳ג מחילה דהוי בוראי וכיבו זריו ונשק פנים לו
 מחילה יבקש שמים י״ח ולצאת כחיי ר׳ הרב ייח לצאת
 בפי׳ גמירה מחילה ימחול המוחל יגס ומנפש מלב

 ואקחנן בילקיט אמדו יכן לך שרוי לן 'מחול צו ויאמר
 לישיהל משח אמ׳ל למענכם בי ה׳ ייתעכר ע״ע

 ועכשיו המצית ועל התורה י על אתכם ציערקי הרבה
 וחף לך מחיל יכינו ארוניני לו ואמרו כאו לי מחלי
 וה־כינו הכעסניך הרכס אמ*ל לפניו מרו ע ישראל
 שצייך ע״כ_הךי לכם מחול אמ״ל לנו מחול טורח עליך
 להלכה כג״ל הריעות ׳ח_כל_י לצאת כפי׳ להמפי

 שכ־כ קי״ט סס'י שמואל משפטי הרב ומדכיי ולמעשה
 ושתיקה מחיל׳ מקרי רלא דין לעשוק כיקש ולא ששתק דמה
 ג’כנה הרב דב־יו והביא יהיא כהודאה לאו כה׳ג
 רנראס כמושיע״ש ק׳ס אית הגס"ט של״ר סימן כיו״ר
 כנדון כי כהוראה שחיקה היי בנ״ד ארריבח כי לומר
 וא'כ מחיצה ממני צשחול כא לא החיטא מ״ש הרב
 זית לע שאל ולא זק שש דשי■,יקה 'למימר מצינן שפיר

 החוטא כי כנ׳י משא״ב ימיא כהידאס לאו דין לו
 ג בכס כ’א לו שימחיל ממני וביקש הרב לפני בא
כיס ולא בו גיעי היס דאל״ב כהוראה' שתיקה הוי

: ברור והוא מקבלי

חן סימן
 בע'פ או בכתב לרט שאמר מי לי שמע אחול

אם ששגג סו שטעה הלכה פסק כאיזה 1
 רצא ל ואח 'בזיון הוי לא איו נידוי וחייב בזיון וס סוי

 .אקיר או לכתחילה מיתי אי .גמה־ .בזיון סוי
להרייא דל בתשו' יאיר טוגן פס׳ עיין תשובה

■’אט טעה או ששגג לכתוב דמייתר
 הכייס בס׳ ראיתי גם לכך מעוקר כ״ו כי הראשונים‘

 גרולי על טעה לכתיב דמיתי שכתב .:הקדמתי
 ט שמצינו תמס זה על 'ראיה להביא זיש הראשונים

 בסקרמט הי׳מג׳ס נמ״ש מרע״ק קיבל ישמעאל ר׳
 ר' ליס ר/מי "כ ע דע״ה ביומא ועיין ת״א סיר לס׳

ע׳ס ר»״ס ע״ז כתיק׳ ועמ״ש טעית לרע״ח ישמעאל
ר׳ה
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נז סימן ביד חיים שו״ת

 שבעיר והב״ד הרבנים מע׳ עם העיר= =וטובי וט״ה הזמן ממוני שישבו היה כך שהיה מעשה שאלה
 בעל הרב וגם דשמיא במילי מלתא למגדר אחת הסכמה ולעשות לתקן כדי אחד במעמד העי״א

 מיחידי אחד בסיוע הזמן ממוני אחד יצא לחתום וכשבאו עמהם הסכים דמלכא בגושפנקא החותם

 נר״ו החותם בעל הרב מאת וביקש לעשות מסכימים שהם ההסכמה מזאת שידע תקיף והוא העיר

 שליחות הנז׳ בסיוע הממונה זה שלח בהסכמה לחתום במעמד וכשבאו החתום אל מלבוא למונעו

 שהיו הזה המעמד מתוך שיצא נר״ו הנז׳ להרב שבעיר העולם= =אומות אוה״ע שרי מגדולי מאחד

 כדי וזהו ח״ו הדיוטים עם יתחבר שלא לו דיבר וכה העי״א וט״ה והממונים והב״ד הרבנים חבריו

 לחתום רצה ולא שיחתום נר״ו הנז׳ להרב הפצירו והממונים והב״ד והרבנים בהסכמה יחתום שלא

 רוצה אינו אם נר״ו להרב העי״א מהממונים אחד דיבר כה נר״ו להרב הממונים של ההפצרות וע״י

 יתן הועיל ללא משלנו שהוא הכה זה לו שנתנו שבידו יר״ה המלך מהמאמר בצע מה א״ב לחתום

 הרבנים שאר וכשראו מאד עד לו וחרה הזה הדיבור על הקפיד נר״ו הנז׳ והרב הכה זה בידינו ויחזיר

 וגערו פניו על להממונה הוכיחוהו גדולה הקפדה נר״ו להרב היה זה שדיבור העי״א והממונים והב״ד

 וביקש עשה טוב שלא בוש ולא הורה הממונה וגם ארץ דרך שאינו נר״ו להרב כה תדבר למה בו

 מחילה ממנו לבקש נר״ו הנז׳ להר׳ שיפייסוהו העי״א והב״ד הרבנים שאר מאת הנז׳ הממונה

 כי אמר כה הנז׳ הממונה וגם הממונה לזה שימחול ממנו שביקשו עד משם זזו לא והב״ד והרבנים

 העשיר ששלח השליח שישמע כדי העיר ותיקון הקהל בעבור כ״א זה דיבור מדבר אינו כי מתנצל הוא

 נוטלים ג״ב הם כי וגיזום איום לו לעשות הנז׳ להרב לכוף כן עושה שאם אותו לפחד מאוה״ע הנז׳

 מלדחוק העשיר זה יחדל שבזה כדי הרבנים משאר כאחד ויהיה יר״ה המלך מאמר של הכה זה ממנו

 הסכמה לעשות העיר ולתיקון לתועלת כונתו כ״א ביזיון שום לו דיבר לא כי הכל ועל הנ״ל להרב

 עליו ומאיים לחתום שלא לכופו אליו בא הוא הממונה זה ואם ח״ו לבזות כונתו ואין דשמיא במילי

 במעמד אשר והממונים ולהב״ד להרבנים ביזוי כאן יש כי ומ״ג לדחותו כדי לפנים כן אעשה אנכי גם

 פנים לו נושא ויהיה אליו ישמע ואיך הנז׳ בסיוע הממונה זה מסיבת הדיוטות מאוה״ע השר שקראם

 במעמד יושבים היו אשר והממונים ולהב״ד להרבנים חירף השר ובשליחות בסיבתו אשר תחת

 זר כ״כ אינו זה דבר נר״ו להרב הממונה דיבר אם וא״ב לתו׳ וסייג גדר ולעשות שמים= =לשם לש״ש

 ועכ״ז הנז׳ הרב של בידו מעכב שהוא למי שומע הוא אשר זה מחמת חרפתם שמעו המה שגם כיון
 נר״ו להרב לדבר עשה טוב מיהא/לא הא בזה התנצלות לו יש שהממונה ולהב״ד להרבנים שנראה

 שדיבר מה על הנז׳ שימחול־להממונה פניו וחילו הרב לפני עמדו ובכן כבוד העדר שהוא אלו דברים

 לזה פנים לו והסביר מתוק לו שנתנו דהיינו נתפייס שימחול ממנו שבקשו הנז׳ הרב שראה וכיון

 ענין על עוד ערערו המעמד מן וכשיצאו הנז׳ הרב ובירכו נר״ו הרב של ידיו נשק הממונה וגם הממונה

 הרב על סרה שדיבר מה על הנז׳ להממונה דין לו לעשות רוצים כי אמרו והם דיליה וגירי הוא הנז׳

 כן כי לך מחול לו לומר בפירוש לו מחל לא כי וגם זה בדבר המחילה זאת מהני לא שנתפייס ואף הנז׳

 או לת״ח בפירוש אפי׳ כשמבזה העם לשאר ממונה בין חילוק יש אם בתחילה בקשרעיודיענו לשון נא

 שדיבר הענין כשיהיה העם לשאר ממונה בין חילוק דאין ואת״ל ממונה בהיותו עליו להקל יש

 בכי דגם ואת״ל לא או להממונה עונש לו יש בזה גם אי העיר כוללות בעד מדבר והוא הללו כדברים

 לו לומר בפי׳ מחל לא אם מחילתו דמהני ואת״ל מחילתו מהני אי מחל אי מחילה צריך גוונא האי

ושכמ״ה. המורה יורונו הכל על לא או מהני אי ונתרצה פנים לו שהסביר אלא לך מחול

 ממונה בין חילוק יש אם השואל ששאל זה דהנה ראשון ראשון על להשיב אבוא מחיים תשובה

 לשאר הזמן ממונה בין חילוק דאין ודאי נראה עליו להקל לת״ח כשביזה דארעא עמא לשאר הקהל

 למבזה נידוי לחייב ת״ח דין להם יש דאז אותם וביזו הקהל בענייני עוסקים כשהם דוקא כ״א העם

 דהמבזה שר״ל קי״א סימן ח״א מהראנ״ח וגם מ״ח סי׳ בתשו׳ הלוי מוהר״י הרב וכמ״ש אותם

 בס׳ ז״ל הירח אור הגדול מז״ה עט״ר ע״ד ועמ״ש כיע״ש תקלל לא דאלקים בלאו חייב לממונה

 אחרים שאם דוקא וזהו יעש״ב ז״ך רס״י לח״מ בחי׳ בעניותי ומ״ש קכ״א סימן ח״א חח״מ חק״ל

 להם לתת הקהל בצרכי עוסקים כשהם אחרים אותם יחרפו שאם וכבוד מעלה להם לתת אותם ביזו

 שהביזוי נותן שהדין באופן שלהם לרבם וכ״ש לת״ח שביזו עצמן הם אבל נידוי לחייבם ת״ח דין

 מעמד ובאותו הקהל בצרכי ועוסק העיר= =וטובי וט״ה הקהל ממוני יהיו אם אפילו נידוי מתחייב
 דבת״ח להסוברים דאפי׳ לומר ונראה ברור והוא מהנידוי אותו פוטר אין לרב וכ״ש לת״ח ביזה

 דין לו לתת דמסתייה הקהל בממונה משא״ב גמור בת״ח דוקא זהו לנדותו דאין אחר לת״ח שביזה

בס׳ בזה כתבתי וכבר לת״ח הוא כשביזה לנדותו שלא ת״ח דין לו שיהיה לא אותו כשביזו לענין ת״ח
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יע״ש. ע״ב דט״ן ט׳ סי׳ בחאה״ע סל״ח

 היא שההסכמ׳ לשמים בינו דעתו דכפי כ״א לרב לבזות כיוין לא כי אומר שהממונה בנ״ד ברם

 לו ומראה ידו על מעכב שיצא אלא כן דעתו הרב וגם העיר ותיקון דשמיא מילי דהוי לחתום מוכרחת

 שאם לרב להשיב יושבים שהם המעמד תיקון לצורך במעשיו מוכרח הוא הרי א״כ האוה״ע משרי כח

 והרי יר״ה ומאמר הכה בידינו שיתן מבקשים אנחנו גם פחד מחמת לעצתו ושומע ידו על מעכב לו יש
 ומתרעם קובל עליו יהיה שלא כדי בידו הכח זה בלתי הי״ו הרבנים שאר ככל לראשינו עטרה הוא

 וכמ״ש עמו שהדין נראה שדיבר מה הוא המעמד לצורך אם כי לבזות כיוין שלא הוא שכונתו וכיון

 עליו השיב אחד וממונה הסכמה שעשה ברב נ״ד כעין שנשאל צ״ט סימן חיו״ד בתשו׳ מהרשד״ם

 ת״ח אבל וז״ל והשיב וכו׳ נידהו והרב וכו׳ ידיעה בלתי כזאת ההסכמה עשה למה מאדוני במחילה

 בפרהסייא שהיה נראה ובנ״ד מחילה ממנו שיבקש עד למחול לו אסור בפרהסייא וחרפו שנידוהו

 לא שם היו לא שהרי בעמיו עשה טוב לא ואשר נאמר עליו בשאלה באו כאשר הדברים כנים אם אבל

 רוצה הוא ואם שמעון דברי כל למבין נכוחים ודברים כבוד דברי אדרבא ביזוי דברי ולא חירוף דברי

 רק כונתו היה שלא וביאר לדבריו התנצלות נתן כאשר כ״ש בזה שמעון פשע מה ההפך להבין

 וליקח מחשבתו כ״א הרע בכונת מראות עיניו להעלים ראוי היה כי הת״ח טעה ובזה הקהל לתועלת

 המרדכי בשם מוהרי״ק שכתב ואעפ״י זכות לכף האדם כל את דן והוי וכמ״ש לכאורה הנראה הטוב

 שכיוין מוכחת אמתלא דליכא ל״מ בנ״ד מ״מ להעניש יש להבזות שכיוין המוכחת דאמתלא דאפי׳

 ושמעון המעמד אנשי דעת שואל שהיה מאחר כי לשהע״ה לדבר ראויים דברים דיבר אדרבא לבזות

 וכו׳ במחילה בשאלה בא כאשר בכבוד ודיבר כלבבו להשיב מוטל אחד כל על ודאי מהם אחד היה

 אלו מהרשד״ם מדברי מבואר הנה ע״כ וכו׳ להנקם רק הלזה הת״ח רצה שלא הדברים נראין וע״ב

 נמי בנ״ד א״ב חטא אשר עון בו אין לבזותו כיוין ולא עדתו קהל בשביל הרב נגד דיבר שהממונה דבל

כלל. עון כאן אין דעתו כפי העיר לכוללות תועלת לעשות כדי הוא הרב נגד שדיבר מה הנז׳ שהממונה

 ובכבוד כהוגן דיבר מהרשד״ם הרב דנדון מהרשד״ם הרב לנדון דמי דלא בנ״ד לפקפק יש דעדין אלא

 שתחזיר להרב לו׳ הענין מצד כי כבוד בדרך שלא מיהא הא דיבר כי בנ״ד משא״ב וכו׳ ובמחילה

 וכ״ן זה דבר ביזוי דהוי בודאי נר׳ מכבודו וירידה זלזול של דבר הוא יר״ה המלך ומאמר הכח לידינו

 מקצה העם כל כ״ז ומלבד שכתב ע״ב דל״ב כ״ד סי׳ ח״ב חח״מ חק״ל בס׳ הגדול מז״ה עט״ר מדברי

 ע״י מנודים שקראם עד שלהם המס פורעי יחידי כת וכל ט״ה להד׳ גמור שונא דהרב ידעו שלא

 ח״ו כונתם שאין שאינו מה הצבור על שלהם רב שיהיה כלל עוד רוצים אינם זה שהכת לו שאמרו

 במינוי שיסכימו אחר אך מינויים על עוד ישארו אם אלו ט״ה ע״י תקלה יצא שלא אם כי לבזוי

 רב להיות רוצה שאינו לרב דבאומר הרי יע״ש. וכו׳ שבעולם כבוד בכל מינויו על יחזירהו החדש

 לביזוי כיונו שלא הצד במה התנצלות קצת דיש שלו בנדון מז״ה מ״ש דלפי אלא ביזוי. מיקרי שלהם

 שיש הכח שזה כ״א הציבור על רב שיהיה רוצה אינו כי אומר שאינו דמלבד כאן להליץ נוכל כן כמו

 שאמר במי נ״ה רס״י מהריט״ץ בתשו׳ ועיין קצת ואמתלא התנצלות כן גס לו שיש ועוד זאת שיתן לו

 נתכוון בו לזלזל לא זה דבר ומחלוקת תקלה וימשך יעשו להעבירו הקהל ירצו שאם הקהל לחכם

 עקרנא אמרי ואי מלך הדרת עם ברוב תלוי שהכל לו ההוגנת עצה ולטובתו להנאתו כמיעצו אלא

 הנה האיש זה של /בשפתיו/ בשפחיו עולה מצינו שלא נמצא יקניטם שלא מיעצו לכן עקרי טורא

 בקהל תור׳ המרביץ להרב שאומר דמי מהריט״ץ מדברי נראה הרי עכ״ל. כלל נידוי בר לאו וא״ב

 משום פטרו שלו דבנדון אלא נידוי וחייב בזה כבוד זילזול הוי משררתו לסלקו שרוצה לב״ד או עדתו

 פטור בנ״ד דגם דנרא׳ אלא כמיעצים והוי באחרים קללתו תלה אלא עצמו על זה דבר אמר שלא

 הקהל לתועלת הוא וכונתו הקהל לצורך מנהיג בהיותו הוא שדיבר שמה שהרי נידוי חייב ואינו

 זה האמת לפי נקבל ואם התנצלות בעד שנתן מה זהו אותו הדוחקים מיד נר״ו הרב את ולהציל

 שאשפורטה מהר״י להרב יעקב אהל בס׳ שהכריח שמצינו הגם הנידוי. מן פטור להיות ההתנצלות

 כמו נידוי חייב דאפי״ה לבזותו נתכוון לא כי ואומר לת״ח שביזה דמי ע״ד דס״ז ס׳ סימן בתשו׳ ז״ל

 כי אנסיה ולביה ברור התנצלות לו דיש כאן עכ״ז הנ״ל מוהרשד״ם הרב מתשו׳ לדקדק וכ״נ שיע״ש

 הוא ושהמעכב לתורה וסייג לגדר גדול דבר הוא כזאת ההסכמה לחתום כי חשב כי מצוה בדבר טעה

 הוה מיהא דהא מחילה לבקש חייב הוא הרי עכ״פ נידוי. לחייבו שלא להקל לנו דיש נראה הגורם
 לבזויי היתה לא שכונתו כ״ן הרב לו שימחול כדי רעים עליו להרבות וחייב בזה צער נר״ו להרב ליה

 לאחר דאין ככה על אותו ולהעניש עליו לחזור מקום אין לו מחל והרב מהרב מחילה שביקש וכיון

הנז׳ החוטא הממונה ביקש אשר הזאת המחילה בקשת כי בשאלה מבואר כי ומ״ג כלום המחילה
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 בתחינה הממונים ושאר והב״ד הרבנים שביקשו אהובים רעים ע״י היו מעמד באותו נר״ו מהרב
 כי אח״ך לו׳ מקום אין וא״ב כבודם בעבור ונתפייס הרב נתרצה וע״ז לו שימחול להרב ובקשה

 ראובן חבל אם וז״ל כ׳ סימן דב״ק דפ״ק בהג״א כמ״ש בך הייתי ומשטה כלום אינה הזאת המחילה

 משטה לומר יכול לו ומחל מעצמו שמעון ועמד רעים עליו הרבה ולא הכאה בה שיש חבלה שמעון את

 בחבירו דחבל היכא דדוקא דש״מ עכ״ל מהרי״ח בר ר״י תשו׳ מחיל לא דגופא דצערא בך הייתי

 ולומר ממחילתו לחזור דיכול הוא בזה רעים עליו הרבה שלא מעצמו ומחל הכאה בה שיש חבלה

 אם ואפי׳ חלילה וחבלה הכאה היה לא כי בנ״ד משא״ב מחל לא דגופא דצערא בך הייתי משטה

 הוא וגם שימחול רעים עליו שהרבה כיון הרי צער לו שנתן בודאי הרב נגד שדיבר דברים כי נאמר

 דאינו ספק אין למחול נר״ו הר׳ ונתרצה שדיבר מה על ואמתלא התנצלות ונתן מחילה ממנו ביקש

 כי ורב ת״ח כשהוא כ״ש ד״א שורת אינו בו וחוזר שמחל הבית בעל הוא אם ואפי׳ בו לחזור יכול

 למחרף שמוחלים אלא עוד ולא משיבים ולא חרפתם ושומעים ענוים להיות ת״ח של דרכן בלא״ה

 סוס״י שם בש״ע ומרן של״ד סי׳ ביו״ד והש״ע והטור ת״ת מה׳ בפ״ז הרמב״ם כמ״ש וכו׳ וסולחים

יע״ש. רמ״ג

 הגדול הרב והביאו ז״ל עטר ן׳ מוהרר״ח הקדוש הרב בימי אירע אשר רב מעשה יש כי בה ועוד

 וקדיש עיר המופלא הרב קדוש מפה שמעתי וז״ל גדול ענין הקדושים בספריו ז״ל חיד״א מוה״ר

 המלך בבית וגדול שר הקהל מראשי אחד כי מקומו שער ואל עירו אל היה דמעשה עטר ן׳ כמהר״ח

 ולשון פיוסים דברי לו לדבר והתחיל לפייסו לחכם קרא השלום לתווך ז״ל והרב אחד בחכם זלזל

 על מחול להוסיף הרב והוסיף בזה האדון יטרח למה אותו ענה והחכם בשלמא אמרת אי מדברת

 אומר דהזו״הק לו מחלתי תכף הזה השר בי זלזל אשר דמעת למר להגיד כוונתי החכם והשיב הקדש

 ואם אותי וביזה חטא נאמר לו ש״ר זה ואדם דשכינתא גדפוי מכבידים כביכול ח״ו ישראל עונות כי

 היה ולא תכף לו מחלתי ולכן זה עון מסיבת לשכינה צער ויש נמחק אינו עצמו עון לו מוחל אני אין

 פח״ח ודברי כלל לשכינה צער היה ולא ממש כאחד היה והמחילה דהביזוי לעון חלות שיהיה מקום

 לו שמחל קאמר ז״ל הרב אם והרי יעו״ש דב״ל ובס׳ דכ״ה ברכות במסכת העין מראית בספר יעו״ש

 רבים בפני לו מחל כשכבר כ״ש צער לה מגיע יהיה שלא שכינה כבוד משום מחילה שאלת בלתי תכף

 לחוש לו יש כי מלבד כי בוש עד בו שהפצירו קצת האונס צד על היה כי ממחילתו בו לחזור ורוצה

 ידברו וח״ו שנתפייס ממה בו ושחזר ח״ו הדרנא להרב למשוי לחוש יש כי ועוד זאת השכינה לצער

ברור. והוא בו יחזור רבים בפני מחילה שמחל שאחר בזה מאמין איני כן כי דברים עליו

 בח״מ מור״ם כתב שהרי למחול נר״ו הרב ביד כח אין אחר דמצד לכאורה לומר מקום דהיה אלא

 יעו״ש וכו׳ ונתחייב חטא שכבר אותו עונשים המתחרף מחל ואפי׳ ב׳ סעיף ז״ך סי׳ הש״ע בהגה׳

 מה מפני אותו עונשים עכ״ז ממחילתו בו חוזר ואינו גמורה מחילה המתחרף שמחל שאפי׳ כנראה

 לנו יש עכ״ז כלל בו חזר ולא עלמין מחילת לו מחל נר״ו הרב כי הגם נמי בנ״ד א״ב כבר שחטא

האמת לפי אם העונש מן אותו פוטר אין הקהל ממונה הוא כי והגם כבר שחטא מה מפני להענישו

O וכמש״ל. ונתחייב חטא

 שרירא היא המתחרף מחל אפי׳ בלשונו מור״ם שב׳ זאת גירסא כי במונח הוא זה דכל איברא

 שמחל אע״ג כנגדו וחטא הרב על סרה שדיבר הממונה זה כי למימר לן איבעי להכי אמטול וקיימת

 נכונה הזאת הגירסא אם לבאר שנבוא קודם והנה שחטא מה על יענש וענוש כפרה צריך נר״ו הרב לו

 במה אבל חירופים דברי שמדבר דהיינו במחרף מיהא הא הוא זה דכל ברור חילוק לומר עיני אשימה

 דבזה ואה״נ חירוף דברי ודאי זה אין נר״ו הרב כבוד לפי שאינן כ״א חירופים שאינן דברים שדיבר

 מחל ואפי׳ שכתב מור״ם בדברי זאת גירסא כי אמת הן כי דין מן ובר מחילה מהני מחל אם

והגיר׳ ונתחייב חטא שכבר אותו עונשים המתקלל מחל ואפי׳ היא הנכונה והגירסא ליתא המתחרף

 בל׳ איתא הכי שהרי המתחרף ולא המתקלל מחל ואפי׳ מור״ם בדברי נכונה הגירסא היא זאת

 העם משאר אחד או החכם שמחל ואעפ״י וז״ל זה בסימן והטור ה״ו פכ״ו סנהד׳ בה׳ הרמב״ם

 שקילל הוא מחילה דל״מ מאי העיקר הרי יעו״ש ונתחייב חטא שכבר אותו מכין קללתו על למקלל

 מה המתקלל מחל כי והגם התורה מן מלקות ונתחייב עצמה בקללה דאורייתא איסורא ואיכא זה
 על למחול יכול אינו ומ״ש לוז״ הכ״מ מרן כמ״שו שעבר תורה איסור בזה נפקע לא לכבודו לו שנוגע

 כשחירפו משא״ב יע״ש למוהלו יכול-ואינו למקום וחטא מלקות חייבו שהתורה הטעם נ״ל קללתו

דבת״ח אלא ש״ד המתחרף מחל אם בודאי כי בלאו עובר ואינו תורה איסור בהם שאין בחירופים
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 או כשבזהו בד״א וז״ל פ״ז סו׳ ת״ת בה׳ הרמב״ם כמ״ש מחילה ממנו שיבקש עד למחול יכול אינו

 על נענש מחל ואם ע״ב למחול לו אסור בפרהסייא אדם חרפו או שבזהו ת״ח אבל בסתר חרפוהו

 וכ״פ יעו״ש לו ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד כנחש הדבר /ונוטר/ ונוטה נוקם אלא התורה בזיון

 המתחרף מחל דאפי׳ צ״ל ע״ב א״ב ר״ך סימן סוף והריב״ש יעו״ש ס״ט רמ״ג סי׳ יו״ד בש״ע מרן

 תלמידו וכ״ב המתקלל שלנו בספרים הכתוב כגירסת והעיקר הוא ט״ס מור״ם הגה׳ בדברי הכתוב

 והשיב א׳ בסעיף לעיל זאת הג״ה יוצדק דיותר שכתב הגולה באר הרב מדברי וכ״ן ז״ל הלבוש הרב

 מור״ם מ״ש כי חשב כי מור״ם לדברי הצ״ע שם הסמ״ע הרב כי הגם והנה יעו״ש סק״ט הסמ״ג ע״ד

 שהרי בצ״ע מור״ם דברי הצריך וע״ז מחילה דל״מ חירופים בסתם דאפי׳ היינו המתחרף מחל אפי׳

 הדין כי והאמת שיעו״ש כמו מחילה מהני עכ״ז מדינא נידוי שחייב בב״ד שהפקיר למי דאפי׳ קי״ל

 הם לקוחים דבריו כי לזה כיוון לא מור״ם גם ומעיקרא וביזוי חירוף על מחילה דמהני אמת דין

 על למחול לנשיא או לדיין לו שיש אעפ״י כ׳ ה״ו פכ״ו סנהדרין הל׳ב והרמב״ם הרמב״ם מדברי

 שכבר המקלל את מלקין המתקלל שמחל אעפ״י העם שאר וכן קללתו על למחול יכול אינו כבודו

 חירוף על מחילה דמהני הסכימו והרב״ח שם ז״ל ש״ך הרב גם זה בסי׳ הטור וכ״ב ונתחייב חטא

 ג״ב מיירי המתחרף מחל אפי׳ לפניהם הכתוב בנוסח דגם לפ׳ מור״ם בדברי וצ״י דבעלמא וביזוי

 זה סי׳ ח״א בכנה״ג החבי״ב ומרן לכ״ע מחילה מהני הכי לאו הא מקלל משום תורה איסור בדאיכא

 יכולים אינם הקללה דעל הטורים בעל ורבינו הרמב״ם מדברי ונרא׳ וז״ל כתב וי״ו אות הגה״ט

 עונשין המתחרף מחל אפי׳ שכתב ז״ל המפה ובעל מחילה מהני הזלזול ועל החירוף על אבל למחול

 הרב מדברי מבואר הרי יעו״ש. ז״ל המפה בעל הרב כדברי כתב וב״ח הסמ״ע כמ״ש תמוה הוא אותו

 נראה הזלזול ועל החירוף ועל מחילה ל״מ הקללה דעל והטור הרמב״ם בדברי וקביל סבר כי כנה״ג

 מלקות בו כשיש הוא הרמב״ם לדברי מחילה דל״מ הקללה והרי לחירוף קללה בין כ״א חילוק דאין

שם. בדבריו כמבואר התורה מן

 כנה״ג דברי על דקדק דני ביני דיתיב נר״ו דאנון יאודה כמוהר״ר רב זרע הדה״מ הש׳ הרב אחאי ורב

 דמהני דס״ל משלנו הוא ג״ב ב״ח הרב שהרי המפה בעל הרב כדברי כתב וב״ח בסו״ד במ״ש אלו

 מחילה דל״מ המתחרף מחל אפי׳ גריס דקא גירסתו לפי גם מור״ם בדברי ופי׳ בחירופים מחילה

 וז״ל הרב״ח שכ״ב למחול יכול אינו מיהא הא קללה איסור בו וכשיש קללה דאיכא במחילה דמיירי

 בין דר״ל עכ״ל ונתחייב חטא שכבר אותו עונשין המתחרף מחל ואפי׳ וז״ל ש״ע בהג״ה הרב ומ״ש

 שאין לפי מתחרף וקראו בפי׳ בכינוי או בשם וקללו בו שהתרו כגון התורה מן מלקות מתחייב שהיה

 שאמ״ל או וכינוי שם בלא שקללו או בו התרו שלא ובין מתחרף שם אלא עליו ואין בזה״ז מלקין

 הרי עכ״ל בהן עונש נתחייב וכבר חטא דמ״מ כיון בלחוד דאורייתא איסורא דאיכא ברוך יהא

 לא וא״ב מתקלל הוא והמתחרף במתקלל דמיירי מור״ם לדברי מפ׳ דקא אלו הרב״ח מדברי מבואר

 שמיירי דבריו בכונת הסמ״ע שהבין מה אחר המפה בעל כדברי כתב שהרב״ח לו׳ בארש יכון

 הסמ״ע דברי אחר לו׳ יצדק לא כי איתו והאמת זת״ד קללה שאינן דבעלמא חירופים במתחרף

 הרב קו׳ לישב בא ב״ח הרב שהרי ק׳ ועוד׳ המפה בעל כדברי כתב והרב״ח מור״ם לדברי שהצ״ע

 שהפקיר למי מחילה דמהני מצינו שהרי בחירופים מחילה דל״מ יתכן דאיך מור״ם ע״ד הסמ״ע

 יש כי לו׳ הרב״ח בא לא כי המפה בעל כדברי כתב והרב״ח כנה״ג הרב מ״ש שוה איננו וא״ב בב״ד

 אינו וא״ב המתקלל הוא המתחרף לשון כי דבריו לפ׳ בא אלא בזה להסמ״ע מור״ם בין מחלוקת

 הרב בדברי לשון חיסור יש כי לזה ליישב נראה כן כי המפה בעל כדברי כתב והרב״ח לומר שייך

הספר. מן ישוב תיבת וחסר המפה בעל הרב בדברי ישוב כתב והרב״ח וכצ״ל כנה״ג

 מלקות חייב שאינו במקלל דמיירי מור״ם בדברי לישב שחתר דמה הרב״ח ע״ד להשיב יש ומ״מ

 הוציא משם אשר שם הרמב״ם בדברי המדקדק מחילה ל״מ ובזה תורה איסור מיהא הא ואיכא

 שחייב בשם המקלל חלוקות בב׳ אם כי הרמב״ם מחלק אינו כי ויבין יראה זאת הגה דברי מור״ם

 ש״י חלקו להרב ושו״ר הטור מדברי וכ״ן מהני הלא״ה מחילה דל״מ דוקא הוא התורה מן מלקות

 וי״ו באות שכתב ש״י חלקו הר׳ שם כנה״ג הרב ע״ד שדקדק במה ואולם הרב״ח ע״ד בזה שהשיב

 בודאי כי דלק״מ לעד״ן יע״ש כנודע מלקות ליכא דבזה״ז כן משמע דלא ממש מלקות היינו דמכין

 מד״ת מלקות שאינו מרדות מכת בשם נקרא בזה״ז שמלקין מלקות כל כי כנה״ג הרב זה ידע כבר
 למלקות רצועה הטור מ״ש גבי ב׳ סימן בח״מ כנה״ג הרב בהדייא שכ״ב וכמו סמוכים בדיינים כדינו

 שמלקות פי׳ עכ״ז מרדות למכת מקל שם כתב שכבר ממש מלקות הוא כי הגם כי מרדות מכת נ״ב

ל׳ סימן חא״ח ח״א חי כל נשמת הקטן בספרי בעניותי וכמ״ש בזה״ז שהוא לפי מרדות מכת הוא
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 דברי בכונת והש״ך הרב״ח כדברי כתב וי״ו ס״ק באורים ותומים אורים הרב גם יעו״ש. ע״ב דל״א

יעו״ש. המקולל מחל ואפי׳ ח״ל שכתב שם לחם ערך בס׳ ז״ל מהריק״ש להרב ועיין מור״ם

 שהבין למה אפי׳ כי מחילה מהני לכ״ע כלל קללה בו שאין החירוף על מחילה מהני דאם באופן

 מור״ם בלא״ה כי ומ״ג הפוסקים כל נגד הכי קי״ל ולא מתמיה עליו עמד כבר מור״ם בדברי הסמ״ע

 המקלל על ברם עיקר כל עליו ומעמיד עומד להיות כלל זאת ס׳ להחשיב אין לזה כיוון לא מעיקרא

 שזוהי ותומים אורים והרב והרש״ך הרב״ח לסברת כי מחלוקת מצינו בזה מלקות בה שאין קללה

 שם ובח״ג ע״ב דשט״ו ח״א בחח״מ לאברהם זכור הרב דעת וכ״ן מחילה ל״מ מור״ם דברי כוונת ג״ב

 מהני מלקות בה שאין הקללה על דגם נראה ש״י חלקו והרב הסמ״ע ולדעת יעו״ש ע״א דכ״ג ח׳ מע׳

 בשם קללה המקלל על הוא מחילה מהני שאינו ומה וכמש״ל שם כנה״ג הרב דברי התם וכ״ן מחילה

 בה שחייב קללה דבמקלל למדין נמצינו עכ״פ ז״ל הלבוש הרב ג״ב בהדייא שכ״ב וכמו מלקות שחייב

 כיון כי ולומר להתעקש מקום ואין כלל מחלוקת בזה ואין מחילה ל״מ לכ״ע התורה מן מלקות

 יחזיק א״ב ל״מ קללה בלתי במחרף דגם מור״ם דברי בכונת הסמ״ע של דעתין לסלקא שמצינו

 זאת דסברא דכיון די״ל דמלבד להא דליתא מחילה ל״מ החירוף על מחל כי הגם כי לו׳ זאת בסברא

 בתימא הניחו כן דהבין גופיה הסמ״ע אפי׳ כי עליה הסכימו שלא הפוסקים כל נגד יחיד סברת היא

 מקום ויש אחר פוסק בשם אחד פוסק איזה שמביא סברא כל כי לו׳ וברור פשוט נראה כי ועוד זאת

 לאותה פוסק אותו שמביא כמו למינקט אין אזי הדברים ממנו שיצאו המקור כפי להפך דבריו לפי

 ע״ב דס״ח ס״ח וסימן דח״ן ס״ד סימן חח״מ ח״ה חיי בעי בס׳ בתשו׳ כנה״ג הרב כמ״ש סברא
בס״ד. יעו״ש ע״ג דט״ן ג״ם סימן חיו״ד ח״א חקק״ל בסה״ק ועמ״ש

 וביקש ריעים עליו הרבה אלא לך מחול לו אמר שלא בפי׳ מחילה מחל לא אם לבאר גבן פש איברא

 לא אכן וברכו לו ונתן ידיו לו ונשק ריצוי ודברי פנים בהסברת גמור ריצוי לו ונתרצה מחילה ממנו

 ריצוי דברי לו שהראה וזהו ומנפש מלב גמורה מחילה מחל לא כי לו׳ מצי אי בפי׳ לך מחול לו אמר

 כתוב משפט לו ושיעשו עלבונו תובע עדיין אבל מידם להמלט יוכל ולא בוש עד בו הפצירו כי היה

 ממנו בקשו אחיו והנה וז״ל ויחי סדר סוף בחיי רבינו הרב כתב שהרי בטענתו דצדק נראה ולכאורה

 אינו תשובה ועשה לחבירו שחטא מי שכל רז״ל ביארו וכבר להם שמחל הכתוב ביאר ולא מחילה

 בזה שנראה לבם על וידבר אותם וינחם הכתוב שהזכיר ואעפ״י חבירו את שירצה עד לעולם נמחל

 פשעם שישא להם שהודה ולא ביוסף מחילה שהזכיר ראינו לא מ״מ מיוסף ריצוי להם שהיה

 להיות העונש הוצרך וע״ב במחילתם רק עונם לכפר וא״א מחילה בלא בעונשם מתו וא״ב וחטאתם

 ז״ל בחיי רבינו הרב מדברי מבואר ע״קהנה מלוכה הרוגי עשרה בענין זמן אחר להפקד וחתום כמוס

 לבו על ודיבר עמו ונתרצה נתפייס וחבירו וכפרה וסליחה מחילה ממנו וביקש חבירו כנגד שחטא דמי

 מקני לא לך מחול ׳בפי מחילה אמר לאש כל ז עב" עמו וחיבה אהבה והראה יפות פנים לו והסביר

 נעשה וכן ויתפייס5שימחו מהרב שביקשו עובדא הוה דהכי אמת שהוא במה שהאמת בנ״ד וא״ב
 אמר לא אכן מחילה וביקש כמנהג ידיו כשנשק ידו לו ונתן וברכו צוחקות פנים לו והראה שנתרצה

כלל. מחילה כאן אין א״ב בפי׳ לו שמחל לך מחול בפי׳

 נר״ו הרב יכול דעכשיו בתקנתא איתיה מחילה עדיין דליכא לומר זאת מידה לידי באנו דאם אלא

 נתפייס שכבר עתה ומ״ג לחייבו ברור כ״כ אינו נידוי שחייב לו׳ שרוצים מה כי גמורה מחילה למחול

 הנז׳ להממונה לחייב הראוי מן ואינו בפי׳ מחילה שימחול צריך שבודאי גמור ריצוי ונתרצה הרב

 כי בעיני תמוהים בחיי רבינו הרב דברי בלא״ה כי לומר הנרא ועוד נתבאר. כאשר כלל עונש שום

 ושוב וכו׳ ציוה אביך וכו׳ יוסף אל ויצוו כדכתיב שלוחים בתחילה שלחו יוסף שאחי שמצינו מאחר

 ריעים ע״י ובקשה תחינה דאיכא הרי לעבדים לך הננו ויאמרו לפניו ויפלו אחיו גם וילכו כתיב

 כי וחטאתם אחיך לפשע נא שא אנא אמרו והם אביו לכבוד יוסף חושש בודאי כי אביהם ובציווי

 גמור ריצוי להם נתרצה כי נראה כי לבם על וידבר אותם וינחם וגם וכו׳ יוסף ויבך וכתיב גמלוך רעה

 יוסף אחי ומה אמרו ש״ט במד׳ שרז״ל ק׳ הכל ועל בפירוש מחילה בדבר היה שלא לו׳ יתכן איך וא״ב

 כשחטאו בנ״י וכן וז״ל י״א סימן בסה״ח וכ״ב יעו״ש וכו׳ להם עלתה מה ראה יוסף להם שמחל

 לאחיהם מחל יוסף כי וקבילו רז״ל דסברו הרי יעו״ש וכר גמולם להם שילם ולא להם מחל ליוסף
 וכל והטור הרמב״ם מדברי ביארנו כבר שהרי וכהלכה כדין נענשו דעכ״ז אלא גמורה מחילה

 דעבר לאו האיסור עכ״ז חבירו לו מחל כי הגם לאו איסור ואיכא לחבירו החוטא דבאדם הפוסקים

דבגונב תגנובו דלא לאו על שעברו יוסף באחי כאן כן כמו וא״ב למחול בידו אין דרחמנא מימרא על
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 זה כי יומת מות בידו ונמצא ומכרו איש וגונב כדכתיב חמור ועונשו ורש״י רז״ל כדברי מיירי נפשות
 זה על עמדתי וכבר המקום לכבוד שנוגע מה לפי כידוע מלוכה הרוגי עשרה של עונש האמת לפי היה

 בסה״ח וממ״ש דוד פני הרב מדברי ונסתייעתי זה ע״ד וישבתי צ״ג אות עי״ן מער׳ חיים נפש בסה״ק
 לנו בהגלות עתה והן יעו״ש שמים בדיני נענש הוא מחול דכבודו אף כבודו על שמחל דאב מ״ש גבי

 א״ב ונתחייב חטא שכבר אותו עונשים המתקלל מחל דאפי׳ בפי׳ שכתבו והפוסקים הרמב״ם דברי

 איסור עיקר על אותם להעניש היו צריכים להם שמחל שאף לאחיו יוסף מחילת ענין היה בעצמו זהו

 י״א סימן בסה״ס שם עולם ברית בס׳ ז״ל חיד״א הרב עוד ועמ״ש כאמור עונשו וגודל התורה מן לאו

בס׳ של״ה הרב דברי והם יע״ש שמים חלק בו שיש מה דנענשו ותי׳ זו חקירה על שעמד ע״א דפ״א

יעו״ש. שם נח״ק בס׳ עצמו הרב והביאו שכ״ב דרמ״ז ויחי

 פשע נא שא אנא לאמר יוסף אל ויצוו פתח תו וז״ל ע״א דקל״ב איכה מדרש בסוף בז״ח עוד ומצאתי

 כיון חובייהו על ומכפר כלא מכפר והוא עבדו ליה הובא אליו בדברם יוסף ויבך וכו׳ וחטאתם אחיך

 לאינון הוה סגי הדין עוות החיל אנשי והתעוותו הוי חובייהו על לתבעה ליה אית מאן מחיל דאיהו

 ובג״ד לה ואזלת וערקת אתתרכת אימנא דהא דא דינא עוות הוה במאי לן ינחם מאן לן ווי חיל אנשי

 ויטענון בידה דימחי מאן הוה ולא עלנא דאשטנא ההוא בלחודאה ואשתכחת אשתכח דינא עוות

 משו״ה לגו תמן אשתכחת אימנא דאילו דאימנא תיקונים כל בידהא אתמסרו דא על טענתא עלנא

 מגן על ודאשתציאו ודאתקטלו דאתגלו בנהא על מיללת קא היא ע״ד בכאת קא היא ע״ד לון אעלת

 תהא דלא אמכם שולחה ובפשעיכם כתי׳ וע״ד בהו רעותיה נחש בהו ועביד אשתכחת לא ובדינייהו

 הזה העונש דהוה מתרץ וקא זאת קו׳ מקשה דקא הז״ח מדברי מבואר הנה ע״ב וכו׳ בדיניכון זימנא
כאמור. גמורה מחילה היה כי ספק אין לאחיו יוסף מחילת דלענין לומר ונראה כדין שלא

 דיני לגבי זהו בפי׳ מחילה בלתי ופייוס ריצוי דל״מ שכתב בחיי רבינו לדעת אפילו כי לומר נראה ועוד

 של בב״ד עליו ולהתרעם /ולקבול/ ולקובל להענישו אדם בדיני אבל יוסף אחי ענין שהיה כמו שמים

 וכן שכתבו של״ד סימן סוף ביו״ד והש״ע והטור והרמב״ם הפוסקים מדברי נראה וכן לא מטה

 מתירין ואין התראה ולא עדים לא צריך ואין כנגדו שהפקיר הארץ לעם לכבודו מנדה בעצמו החכם

 שפייסו אף רוצה אינו ואם שירצה עד פירושים שני במפרשים ויש יע״ש וכו׳ החכם שירצה עד לו

 ברצון עכ״פ החכם ברצון שלא מתירין ופייסו שריצהו וכל שירצה עד או ל״מ פיוסים מיני בהרבה

 דמחילה בפוסקים מצינו אם והרי מחילה ליה והוה מהני שנתרצה וכל בפי׳ במחילה ולא הדבר תלוי

 ומחל שנתרצה בלב אפילו דמחילה ביזוי בדברי שכן כל וזכיה בקנין שתלוי לממון אפילו מהני בלב

 יוסף מחילת כי אמרו בז״ח כי הגם כי בזה עוד לומר ונראה בפירוש. מחילה צריך ואין מהני לו

 גם ומה וכדומה במיתה רבה בדינא זהו הדין מן שלא הוא שנענשו ומה גמורה מחילה הויא לאחיו

 בז״ח שאמרו כמו לתיקונים הוצרכו גדול שהיה הפגם משום אבל דורות כמה אחר אחריהם הבאים

ברור. והוא דוכתיה ובשאר חוקת ובס׳ תשא כי וס׳ וישב סדר חדש= =בזהר

 ממש בו שיש ודבר גמור חוב דהוי לחבירו ממון שחייב במי דאפילו דמצינו להוכיח יל ראהנ ועוד ~

 אלא לך מחול בפירוש מחילה אמ״ל לא אפילו זקופה ומלוה ממון שעבוד להפקיע המחילה מהני

 הרב מדברי שנראה כמו גמור חוב להפקיע מהני לו שמחל נראין שמשמעותן המוכיחים דברים שא״ל

 בסימן שם מהרימ״ט הרב עמו והסכים בוטון די מהר״מ הרב בשם כ׳ סימן חאה״ע ח״ב מהרימ״ט
 שמואל משפטי הרב דתשו׳ וכתב וסיים ט״ו אות הגה״ט רמ״א סימן בח״מ כנה״ג הרב כתב וכן כ״א

 ומוכיחין שנראין דבל מודה מ״ש הרב דגם האמת הוא שכן והנראה יעו״ש חולקת אינה ס״ו סימן

 מהרימ״ט מדברי עוד להוכיח יש וכן לך מחול בפירוש כן שיאמר צריך ואינו מהני שמחל הדברים

 שכן כל שמחל המוכחים דברים מהני ממון חיוב לגבי אם כן םוא יע״ש מ״ה סימן בח״מ בח״ב

 הרב שכתבו בפוסקים מצינו מינה ומהנעועדיפא טפי דקיל דודאי פיוס הצריכים דברים כשהוא

 לו שיש חוב עצמו לבין בינו חוב לחבירו מחל דאם מ״ח עשין הסמ״ג בפירוש ומהרש״ל מינץ מהר״מ

 י״ב סימן בח״מ הגרשוני חידושי בספר וכמ״ש גזל הוי ממנו ונפרע חוזר ואם מחילה הוי בלב אפילו

 סימן בח״א יעבץ שאלת הרב דעת שהוא נראה וכן ט״ז אות הגה״ט שם שלמה חשק הרב והביאו

 רמזתי ושם דב״ב ג׳ סימן חיו׳ד סל״ח ובספר בתשר אחר במקום זה בענין כתבתי וכבר יעו׳ש קמ״ז
 בלבו דגמר משום אטו דפריך ע״א פ״ח הספינה את המוכר דפרק מסוגיא לזה ראיה שהבאתי למה

 בלבבו אמת ודובר בנפשיה דקיים ספרא רב כגון עסיקינן שמים בירא הכא אמר״א קנה להקנותו
בגמרא תירצו דכי בזה לצדד רצה ע״א דכ״ה ד׳ בסימן שם ז״ל היר״ח אור הגדול מז״ה ועט״ר יעו״ש
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 ספרא ברב זולת דברים אינן שבלב דברים שמים ירא בסתם דאפילו נראה עסיקינן שמים בירא הכא

 ספרא רב בלב ואחת בפה אחת ידבר שלא דקרא דפשטיה דהגם בלבבו אמת ודובר בנפשיה שקיים

 ניחא דלא דעלמא דבאיניש הרמ״ה ממ״ש נראה וכן דלקני לבד דבדברים מקיים הוה חסידותו מרוב
 הרמב״ס מדברי נראה וכן כלום אינו לקנות בלבו דגמר דמודיה אע״ג בליביה דגמר מאי לקבלי ליה

 מחוסרי משום בהם אין דדברים אמ״ר דמ״ח בב״מ שהרי מוכרח וזה ה״א מעשר מהלכות בפ״ה

 ורש״ל מינץ מהר״מ וכי עצמך על תימא כן ואם וכר בדברים בו שיחזור כהנא לרב רב והודה אמנה

 בניו״ק רבה המחילה ואחרי יע״ש וכר הדין פסקו בדורותינו מצוי שאינו ספרא כרב שמים יראה על

 חסידות מידת הוי זה בפחות ליתנו וגמר בידו המקח שהיה ספרא רב של נדון דכגון דאה״נ נראה

 אינו לכתחילה כי אדם בכל אפילו זהו חוזר יהיה ולא דיבורו האדם שיקיים בענין אבל בו שהיה

 סימן ח״ה בתשר הרדב״ז וכמ״ש אמנה מחוסרי משום בהם שיש בדברים מדיבורים לחזור מותר

 עי״ש כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית אנפשיה מקיים דלא נימא דמאן ר״ץ אלפים שני

 הפוסקים שאמרו דמה ע״ג דל״ד פ׳ סוס״י ח״ג חיו״ד חק״ל בספר ז״ל מ״ז הגדול הרב בהדייא וכ״כ

 כן ואם יע״ש של״ג סימן בח״מ הב״ח ושכ״ב בו לחזור לכתחילה אסור אמנה מחוסרי משום דאיכא

 לחזור יכול חזר אם הכי דאפילו אלא אסור לכתחילה מדיבורו לחזור בא אי דבדיבור ודאי פשיטא

 שהמקח הענין כשיהיה אבל בו מוחזק והוא בידו כשהמקח הוא זה וכל כלל גזל כאן ואין מדינא

 אדם יהיה אם כן ואם קנין צריכה אינה מחילה הרי שמוחל לבד בדבור אמר וזה אחר ביד והמעות

ה׳ יראת משום אבל בו לחזור יכול מדינא כי אה״נ מפיו הוציאו ולא לתת בלבו גמר כי גם שמים ירא

ללב מסור נמי הא מאלהיך ויראת בו נאמר ללב המסור דבר כל שדרז״ל מאלהיך ויראת בו שנאמר

 בו שחוזר וכל פקדון או הלואה בתורת בידו שהמעות מי זיכהו ממילא והרי בלבו לו מחל שכבר הוא ,

 בו לחזור מצי כי וגם זה בשביל בדיינים לתובעו יכול אינו דשכנגדו אלא גזל משום לחוש יש ותובעו

ה׳. ירא בכלל אינו מ״מ הדין שכן משום

 ירא אדם יהא לעולם יום בכל בזמירות לומר תקינו והכי דב״א בתנא דתניא מאי לפרש נראה וזהו

 אדם יהא לעולם ללמדנו בא כי והיינו וכו׳ בלבבו אמת ודובר האמת על ומודה כבגלוי בסתר שמים

 מצוי אינו ספרא= =ר׳ ר״ס כמו שמים דירא לומר שחילק ז״ל מ״ז הר׳ מס׳ לאפוקי שמים ירא

 אנכי שמים ירא ובאיזה שמים ירא להיות וימצא יהיה דלעולם יהיה לעולם אמר לזה בדורינו

 דברים סתר בדבר ה׳ ביראת חסידות עושה שהוא מה דהיינו כבגלוי בסתר זהו לעולם להיות מזהירך

 אינו דבר איזה כשמדבר שהוא האמת על ומודה ואזיל ומפרש בגלוי דיבר שכבר בגלוי כמו שבלב

 אפילו מצינו אם וא״ב בלבבו אמת ודובר בנפשיה שקיים ר״ס כענין בלבבו אמת ודובר וגם בו חוזר

 ואינו הנ״ל הרבנים לדעת בלבו מדבר שהוא מה לן אהני לרשות מרשות להפקיע ממון זיכוי בענין

 עלבונו על מוחל להיות לאדם לו יש בלא״ה כי המדומה לכבוד הנוגע בדבר וק״ו כ״ש בו לחזור יכול

 ג״כ הוא ושכן החולקים לדעת אפילו מהני בלב אפילו דמחילה ודאי דפשיטא מידותיו על ומעביר

 הוא שכבר בדבר ממון שעבוד להפקיע דוקא זהו ל״מ בלב דמחילה דס״ל ז״ל מז״ה עט״ר הסכמת

של ענין זה כי כן נותנת והסברא לכ״ע מהני לבד בלב מחילה כי לכבוד הנוגע בדבר משא״ב זכותו

O הרי לו למחול גמר שבלבו וכל צערו או בזיון איזה עשה או לחבירו אדם שבייש מי על הוא המחילה 
 עמו כשנתרצה וכ״ש מלא ובפה בפי׳ מחילה לו שיאמר שלא ואף לכ״ע בלב מחילה ומהני מחול הוא

להתוס׳ ועיין ברור. והוא מהניא אפי״ה בפירוש מחילה אמ״ל לא אפילו כי ופיוסים ריצויים בדברי

ודוק. יהיב מי ד״ה ע״א ל׳ בגיטין

 בפה אחד ידבר שלא צדק שלך הן צדק הן אביי דמשני במאי מ״ט בב״מ בגמרא אמרינן שהרי ועוד

 על שהוסיף מ״ו סי׳ בסה״ח ועיין יע״ש לכ״ע אתיא אביי דתי׳ בש״מ שם הראשונים וכתבו בלב ואחד

 דפ״ח שם עולם ברית הר׳ ועמ״ש ישנה שלא וכדומה ראשו לכוף ובקריצה ברמיזה דאפילו המידה

 מחילה לו ימחול המוחל וגם מחילה דישאל נראה בחיי רבינו הרב י״ח תלצא ומ״מ יע״ש ע״ב

 נר״ו להרב רעים עוד עליו הרבה כן שאחרי /דידן/ בנדון," מעשה נעשה וכן לך מחול לו לומר בפירוש

 מלא ובפה בפירוש מחילה לו מחל נר״ו הרב וגם מחילה ממנו וביקש לפניו ובא מחילה ממנו לבקש

וחיים. וכבוד עושר ברוב שלימה ברכה אותו ובירך ידיו ונשק לך מחול אמ״ל

 שלא אפ׳ להכריזו הניחו שלא שמה ומ״ג דכתב י״ב סוס״י תח״מ שלמה בית הרב מדברי לדקדק ויש

 לו והסביר בפי׳ כשנתרצה אבל מחילה נקרא אינו בכה״ג דדוקא דנראה יעו״ש וכו׳ מחילה נקרא

יבקש שמים י״ה ולצאת בחיי ר׳ הרב י״ח לצאת ומ״ג מחילה דהוי בודאי וברכו ידיו ונשק פנים
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 אמרו וכן לך שרוי לך מחול לו ויאמר בפי׳ גמורה מחילה ימחול המוחל וגם ומנפש מלב מחילה

 ועל התורה על אתכם ציערתי הרבה לישראל משה אמ״ל למענכם בי ה׳ ויתעבר ע״פ ואתחנן בילקוט

 הרבה אמ״ל לפניו עמדו ישראל ואף לך מחול רבינו אדונינו לו ואמרו באו לי מחלו ועכשיו המצות

 כל י״ח לצאת בפי׳ מחילה שצריך ע״קהרי לכם מחול אמ״ל לנו מחול טורח עליך והרבינו הכעסנוך

 ביקש ולא ששתק דמה שכתב קי״ט סס״י שמואל משפטי הרב ולמעשה^ומדברי להלכה כנ״ל הדיעות

 סימן ביו״ד כנה״ג הרב דבריו והביא דמיא כהודאה לאו כה״ג ושתיקה מחיל׳ מקרי דלא דין לעשות

 הרב בנדון כי כהודאה שתיקה הוי בנ״ד אדרבה כי לומר דנראה כמושיע״ש ק״ס אות הגה״ט של״ד

 לעשות שאל ולא ששתק דשתיקה למימר מצינן שפיר וא״ב מחילה ממנו לשאול בא לא החוטא מ״ש

 בכה״ג א״ב לו שימחול ממנו וביקש הרב לפני בא החוטא כי בנ״ד משא״ב דמיא כהודאה לאו דין לו

ברור. והוא מקבלו היה ולא בו גוער היה דאל״ב כהודאה שתיקה הוי

בר-אילן** את׳ ־ השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **

*

ש
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1

»איל יג יב סימןחיים
 סרווטל שפא לי לומר דסותחין וחכימי אסתיחח׳ שמין ולא נאמת

 רסיל ס’ח אנל שנועה ליה דמתייבינן ראה עינו כי יאנד לך הי׳ל
דלא והרדמז סליה קשיא הא ואולם .לח״ס תייש ולא למסעי אתי
ולא ישג וו מטכה דעל ננ׳י מרן הניאה הרשב״א תכונת וכר
אלפא יז׳ס מטילין יאין אפשר כלשון הרשמא לה ונקיט אלא טיד
ואלז ניריה ורסיא ולאי ואין ח״ס סטיצין דאין ליי פשיטא לא

 הררנ״ז על לי קשיא י«1 .ת״ס כאן דאין ליה חשיטא הרדנ״ז
 . ליכא וז*ס ואפי׳ ליה סשנעינן ולא כפ*ר נקיט תשונה דגהך
 על שקשה תהו ע״ס בשבועה דנאפן פסק ק״ע סי׳ בראשונות ואלו

 דאנן הרדנ״ו משם נתב ומהריקיש טעמו את בשנותו דוד המלך
 מהרשד״ס לדעת עצמו המקשה טל )ג( : ודוק ס*ש מיזרימינן לא

 ונמצאו למשכיר שכירות חייב יהיה שמת דטי שכתב ניקס סי׳ א״ה
 הנעל דמשלטלי רכיון לאלמנה קודם המשכיר הניח תיו מטלטלי!

 שיש מדעתו שלא לו קונה אדם של דחצרו המשכיר קנאס ננית הם
 הובל ק״ב דף נמציעא אמרי דהרי שניי הוא במחלוקת וה ודנר

 אמאי דשונר ותורי לשוכר ליה דאכיר בחצר אילימא הבית נטל של
 מעלפא דאתו וסירי ומשכיר נתצר צריכא לא וכו׳ נעה׳ב של

 שהיא דאעס׳י הרמנ״ס ודעת . החצר את השכיר שלא ופירש״
 סעלפא דאתו בתורי לו קינה המשכיר תצר השוכר נש שנורה
 זס״חד. כיש" וס״ל סליג והראב׳ד ה׳ דין ושכירות ׳1 נסרק כפ׳ש
 ראם סירי והראנ״ד דרש" דהא ולק'.־! כעת ההויים לי נראה

 דשוכר הצר דהי׳ל לשיכר הובל מעלמא דאתו בתורי אף השכירה
 הקרקעות קנין כדין שקנה בשוכר היינו ממכר ליומיה דשכירו׳

 כי הכית קנה לא השוכר הרשד״ס בנדון אמנם .לעשות מה כוח
 קנה לא בחזקה דהא ומשכיר ולא ושוכר חצרו והו״ל דנימא היכי
 דהרי חזקה ‘דליהו לקנית שיכוין ובעינן בחוקה לקנות כיוון דלא

 דהעורר חניה סע הרמב׳ס ופשקה נע דף ביבמות אמרו
 וכספו בחוקה. קנה לא ואע קנה לא שלו שהס וכסבור הגר בנכסי

 אינס נעח מהרשד״ם )וחשיבות הוה דלא אפשר ושטר .נתן לא
 קצ״ה ׳,ם נחימ כמ*ש לתו־ שטר קינה איני דהוה ואת׳ל עמדי(
 קנה לא דהפוכר עלמת דכולי אליבא הרשדים של דינו שכן ומאחר
 שמח וכיון אע .לו קונה המשכיר וחצר נעליה בחוקת וקרקע
 אף פרע לא והשוכר כיון חייבת אינה דהאלמגה אמרת לכי השוכר
 מוח אחרי נעליה בחזק׳ והדר׳ זכיתי פקע השכירות מזמן ונשאר
 וצריך השוכר למטלטלי דמשכיר חצירו לו קנה נסרק וני השיבר
 נפש וכת״ר ומעשן טעמן ולדורשן לחוקק בשרשן הדברים לראות

: תדושן ברכה

:דמסתמן עילי הריב להס אשר .לימן נשיתשין

 שיחסו נ׳ אשר כתב לידו נא מהם שא׳ לזמן שוחסץ ^אלד,
והי׳ .חורסא לפיס וכיוצא וגולן גנב שהוא לפיודעו

 איפר עליו שותפו כתב אשר מדיירי כתע הוה כשותף כראותו
 שבעיר שהשותף כיון כאן אין ושנועה ומיד ת־כף השותפות לנטל

 כותב השותף מעירו ונא .וגזלן וגנב תכנים לאיש מחזיקו אחרת
 כעסו ונעח לו שכתבו כרע לפון רק נו חל לא כי וטען הנתב
 שהוא י מאד שיח ונשבע מדעת שלא הקולמוס סלטתן אלו דניים

 מחילה מענו ושאל בטעותו הכיר ותיכף וצדיק ונקי לנשר מחזיקו
 עיונו אחר והשותף . חמורות ושבועות מאד ריצוי ברברי וס״סו
 השותשות נתבטל פלא ואח״ל . כשותפות שנתבטל ואומר עומד

 השותפות לנטל רוצה שהוא כשא׳ל בויכוחם אס למידע" אנו צריכץ
 ני השותפות לנטולי נהני סני אי נמיך אני אומר נס ענ״ה הוא

 בעלמא דבריס אלא מלבו ולא מריבה מתוך שהי׳ טוען הוא עתה
 בכל בתוקפו והשותפות נקט שרוע ולשון לנו על טלה לא ומעולם

: ושנמ׳ה כמורה יורינז זמנו  לעמוד אמרתי קולמסא קן אריים בראש נארש ודהVf רז
ועיקרא לנטולי מצו אי לוס! שותפות בדין קצת

 עיסקא רטביד תרי ני כני ונא אמר דףק״ס המקבל ס׳ דמילתא
 נרווח אידו וא*ל נפליג תא לחבריה חד ואמר ורווח הדדי נהדי

 יהיי״ףויל .עדיף תרי טזלאדני עד ונו׳ דמענב הוא דינא טשי
 נרנא דהלכתא כחב דל והוא לורבא דחו רגוואחא רטקצת כתב

 התבואה את מוכרים פרקים בסלסה כגט נל ס׳ ואמרו מאי ,ופיית
 אסיפת נס׳ וראיתי .באורך נונריו עיין לשותסי רנא ואמר ונו׳

 יטה שהוא ידוע זמן שיש כגון הר׳ פירשם ח״ל שכתב וקנים
 שקבעו כגון בזוזי ואפי׳ דבריו על מוסיף ואני וט׳ העסק למכירת

 עליו. מעכב השני הזמן בתוך לחלוק הא׳ רצה אס לכותסותס זמן
 רבותא הריאיף דאדרנא דבריו על מוסיף דמאי וצ*ע הראנ׳יר.

 כשקבעו וכיש לו כומעין אין קבוע זמן להה דאין דאעיג קמ״ל
 די הר״ש .למימרא מאי הכי דאי ומן כשקבעו לה סוקי לא ומ״ה זמן

 נמוקי הרב דהרי ויל הר״א אשמועינן וסובא ונראה .עכיל .וידס
 ומן עד ונו׳ מניס טסקא שקבלו קבלנים נ׳ זז״ל כתב דל יוסף

 עסהא שקבלו נשותסין רטוקמינן מהכא המחבר אמר ונו׳ ס׳
 לא וסן דקבעי אע׳ג שותסוסא דעניי חרי ני דהא משסע מניה

ע*ש. וכו׳ ני לחוור סיכול מסועל גרע ולא למפלג אהדדי מעכבי
הי'

 העוטוס ונרי׳ וכיוצא הסש״א יניקת לדתות האורות וממשנת המיני׳
 באושי • וכי׳ אום יש כלים ר׳יג דקאמר והיינו עולם של כרומו

 תסלת אחר יאמרוהו לא הלל לומר ירצו אם אף הקצרה דלרמתי
 שנח להם אירע שכאשר יע״א ז*ל ליוורנו רנני את אני ישנת .י״ח

 ננל ההיא ביום תענית תקנו .וניצולו הרעש צרח לחפץ סק*נ
 חיל שתקנוהו כמקום כליח כ״ו הגדול הלל לומר קדש ובשכת סנה

לעשות ראוי וכן הלל לזמר תקנו ולא .יסה וניגון ננעימס ממירות
:כחנתי והנלע״ד

 ריהטא לטוס .נקצרה עליהן שהשנחי דנריס יב סיפז
ההיא ונעח .הערה מקורו את השואל כלסי סני •

: בדנר״א הא ונר ילך לפניו
ה׳ למלן מפנה הרב צוק מלני ונרחי על לער ליה דקשיא ם«י

מהרש׳ך הרב תשינת הניא ושם 6101 .ה׳ דין ס״א מלוה .
 של נפ׳ח אי מלוג נכסי לה שיש האשה אודות על .ס״ו סי׳ חיג

 וקנין בסלוגתא חליא והא ונתנ אשתו של מנ*פ טריף מצי הנטל
 סלוגח׳ הך שיינא ולא מש׳ל הרב ונתב הגוף נקני! הוא אס סירות

 ליקת אנל נכווים לענין אלא אתמר לא סירות וקנין והא הנא
 ולינע למונח רשות לי אין גיסיה והנעל הנעל וזוב בעד נכסים

 רשיח נו אין הגוף כקנין למ״ד יאסי׳ לפנים צרינה אינה וו כהן
 השואל ס׳ ממ׳ס מר והקשה .והיחד אשתי של מנימ לטרוף לבית

 סירות קנין א• ור״ל דריי סלוגתא נעלה ונשאל מהאשה שאל צ׳ו וף
 הגיף בקנין סירות קנין אמרינן דאי הנא והרי דמי הגיף נקני!
»כ•־ נעינייה קרנא אזל וחלף השואל וספור בנעלים שאלה הזיל

: הייז מר
 נקושט׳ שער זקני קרישי מרבנן קבלתי ני אמר מלין וראט

ונשרט למלך משנה בס׳ ננחוביס והטה מיל' והגי שידעו
 אחריני בדוכתי רעותיה ואחריה שלפניו וו מהרש״ך על התמיהות

 כתובם היו מילי הני רק זיל רוואניס מהר״י הרב מתורת אינם
 רוזאניס אברהם מהריר הגדול מהרב הדנריס הן והן מהרס״ך מליון

 רוואניס מהר" מחינו גאון הרב של וחמיו דודו מר הזקן זיל
 ועיסה מליון. יוו נכתב מהרייר הרב העתיקן תיבחן ומתיר ז״ל

 שהם חשב והמסדר . וחמיו דידו מתורת שהם לו הניכר רושם
 . וי מ לן נפקא לא ובהא למלך. במשנה וסידרם פהרי״ר מסרב

 לראי׳ רומה הנדון דאין נראה ההויוט לי נח״ר קושיח ולעיקר
 סירות קנין ואי ישלם לא עמו נעליו אס הוא הכתוב גורת והחס
 כימשא ישלם. לא רחמנא אמר והכי הסרה נעל הו״ל הגוף כקנין
 הנכסים ונוף תורה אינה זו בחובו מלוג נכסי גוף הכע׳ח ליטול
 ששיט וזה הגיף הקגין סירות דקנין מל ונקרא אף .שלו אינם
 כמורא התוססות ממיש מש״ל להרב מר דסייטיה ומאי .נעיני

 והחם הססריס גירסת בוותק לתרץ ויש ודל קסנר ד״ה ע״א ז׳ דף
 יצא לא שלטנין אלא הגוף נקנין סירות קנין יועיל שלא הוא סברא

 קנין לסקוצז אלים ולא לא לאיש שיצא לענין אבל לאשה ועין בשן
 כדברי ודבריהם ענ׳ל לחירות לו שיצא האשה גוף קנין את סירותיו

 התום׳ מדברי דלכאורה אמינא דמר ומסיבותיה .מכ׳ר מש״ל הרב
 רבנן משיגו החס התום׳ דהרי ויל יהרב עליה למיקס אינא הללו

 ולתרי דוחק שהיא כתני שינויא והאי אחריני שינויי תרי בדינורייהו
 גוף להשקיע הבעל אלים נקהיר סירות קנין אי אתריני שינויי
 ושאני מש׳ל הרב על טענה זה מכל דאין נראה ומ״מ .האשה
 טנדו הו״ל כקה״ד סירות קנין ואי טנדו ונתיב נעליו דכתיב הנהו
 מהן שיננה הוו וידיה ננסיו לאו מלוג נכסי נוף נרם .נעליו ואיהו

 ועין דשן דקמא ההיא סס ק״ק דהשואל הגיא אמנם .הנע״ח
 שהוציא ומין שן מועיל אין התוססות דסילרצרי הגוף נקני! אי דאף

 התום׳ דברי לשי האשה קנין ולהשקיע לחירות להוציאו הנעל
 תירוז שכחנו ע״א צ׳ דף קמא נתוס׳ ראיתי שוב .הגז׳ נתירון

 דקי״ל דניון שנתב הנו׳ מהרש״ך בתשובת וראיתי .נסשיטוח הנו׳
 הסירות ולא לצבות יכולים הנ״ת אין כקה״ד לאו סירות קנין

 ואחר ביתה רווח משוס כלום עשה לא לסירות שמכר ונעל מההיא
 נע״הת שכתב מהרינ׳ל של הג׳ בס׳ ראיתי את״כ וזיל כתב כך

 אכילת אלא לעולם כמחנה גיף קנה לא ונו׳ לאפה מטון נתנו ואם
 אמאי וקשה ט״ש וכו׳ סירות איחס באכילת זוכה נעי׳נז ואין סירות

 מרן ופסקו מ•! סעיף צ•! סי׳ ת*מ נטור מסורש זה ודין כתב לא
 והאחרונים(: נכנה״ג צ״נ1) מנ*מ גונה הב׳נז דאין נ״ו דין שס בשיע
בתשובות הררנ״ז רנרי טל וחימ״א יודיד ידידנו נת״ר ואחור )נ(

 והטוען שנתב ציד סי׳ נויניציא שנרססו החדשות
 לו שפותחין דניון ת״ס אפי׳ נוה מטילי! אין ואנו הי׳ל שרוונול

 איסורא ספינן דלא חים דליכא ש*מ ואבד לך יא׳ סרוונול סמא
 דמשנעינן למ״ד תקשי זה שעם דנפי למר ליה וקשיא .עש״ב לאינפי

 אומר בעניי ואני .מעכ״ח ונרי ע״כ איסורא ליה ססינן היכי ליה
 ולא יסנר מאן הרוב•( דברי רכסי להקשות לנת״ר לו היה דטסי

 ליה ותפיק וכו׳ החירא סניק דלא מטעמא היינו ליה משנעינן
 משנעינן אי שנועה דנעענח לק*מ אמנם .וכי׳ סס/־ן דלא מטעם

 הרדנ״ז טענת שייכא ולא ליה דמשנסינן למימר מציגן כשיר לא אי
לישבמ דעתו נותן ודאי ונשבע הוא ררינא דניון וכו׳ סשינן דלא
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©יפן חיים
 מענני לא שותשי דתרי וחני מסיק קא ז״ל כנמקי והרג כרי

 שיחשין נשג• לה דמוקי נראה ז״ל הראנ״ד עיני ריס• ימבי! אהדדי
 אסיפת נס׳ oc שהניא ז״ל הראב׳ד משי׳ פינת וק מדגששיהז

 שהר״א נחי׳ דל הריסמא מ־נ״י מינח וכן כסיגיא ניחר זקנים
 צרנר• הר׳א משרש היה וכן בחר ווה מדנששייכו נשיחשק משרשה
 ו״ל כרי״ף דני־י כל פשטן וכדמוכמי שיתסי בתרי זיל הרי׳ף

 דמי ולא וימני׳ בגו אאיוך מעכג חד דמצי ז״ל הריא יאסעיעיק
 מוקמי דל והר׳א הרי*ף דנם הנין ז״ל וידש די כר״ש ואי לפועל

 דנם עציה למיוק איכא ס׳ס מנ׳ה עסקא שקבלו בקנלגיס לה
 דמי וצא אתנריה לעכב חד מצי זמנם ותוך איכא תיחשא נהא

 לן ששיט׳ דהוה יהי לו דהן ותו " נס*ר קען ועימר וכובעי׳ לפועל
ולא ומן בקנפו הר״ף לה מיקי מצי הוה ס'פ אהדדי דמעככי
 רווחא פלגו לי הב ליה אמר דפצי רהו׳א למימרא מאי ,^קשי

לך מטי אי א׳> ואי פשתענד לקרנא tרווח א־ל מצי ואידך
 וידש די להר׳ש דמנ״ל ותו .מדיף חרי רבי מוצא א׳ל וכו׳ ססירא

 ד,־נרי נשותשין ולא כקבלנים לי׳ משרש* דל והר׳א דהרייף דל
 ויל הרו״ה ממ״ש וכ*נ נשוחשי! לי׳ דמסרשי נראין דל והר*א הרייף

 הני ומונהות מדוקדקות נוסחאות כמקצת מצאתי ודל המאור נם׳
 שהעני! נוסה דעתי הנוסחא ולזו הדדי נהד• שסקא דקנילו מדי ני

 לכל צריכים אנו אין הזה השי׳ ועס הוא אחרים של שממון נותן
 ז״ל דהדי׳ף דהנין כרי ע״נ ז״ל הרי׳ף נה שדקדק הדקדוקים

 מר גה דסנר המאור סדנרי ונראה .מדנשכייהו נשוחסין מפרשה
 ילהכי אהדדי מענני פצו לא דפלמא ושותפי! ז״ל הנמק• ננינ

 דל הנמוקי הרב על למידר, אינא דנר וממוצא .בקבלנים אוקמא
 ומן נשקנעי נהנכזח ו״ל הרייף כתג וה׳ג וזיל נחג דבריו ונגמר

 דנריס של ימכלצן . ע*ש וכו׳ הסחורה למכור ידוע זמן שיש ניא
 זכר ולא זמן נקנעו איקמה לא ז׳ל דהר״ף לרעת הראת אפורים

 .ו״ל הרי*ף שכיב דל כנ*י מצא מקום ואיה נלל זמן קביעות שם
 דמפרש נראה בשותפין למילתיה ונקט דל הרמנים מדנרי והנה

 להר׳ היית וחזה • דל והריא היי׳ף כסי׳ נשותס׳! נמי נדרנא לה
 דס*ל וסיעתיה דל דלהר״מ שהקש׳ ס׳ל סי׳ נחשיבה דג אהרן נני

 ומי׳ נקבלניס לדרגת פירשו הפאי אהדדי דפעכני נשותפין דה׳ה
 נקט קמיימא דמימרא סירכא ורנא משפע הכי שסקא ענוד ולשין
 דאף נקנלניס משרשה דל דהר׳ע דל להרג ומנ׳ל וי״ל עשיג

 ויכולים מינתא נן ססיקא לא מ*מ משמע כני דל פרן דמדנרי
 יכן דל נ*ח הרג וכמיש נשותפין לה מוקי דל מירהר ג?רש אנו

 ושמעתמה כצורתה סיגי׳ טת*ק צדיק תמיד היום כל מדליני־ןדהר
 מילתיה נקט הוה הוא גס נקנלנים מפרשה הוה ואלו נפועיה

 נשיקת אחרי משמע, הכי עסקא רענוד הנד הרב ועיש בקבלנים!
 רעו מניו ויגיד נשותסין לפירושה מציג! דשפיר אינו זה הרצפה

 איירי עסקא דענו: ניט דן. אדנ ׳5ו ל׳א רף מציאות אלו נס׳
 דכוה המאור רני סהדא איכא ונא דל הב*ח ומדש נשותפין

 דיקני ננוסחי ותשנת ודק טד אחרים של בממון לאוקומה ליה קשה
 ועיין דג החום׳ גי׳ שהיחה וכ*נ עסקת וקנינו חרי ני הני וגיסי
 נקט ואמאי וא׳ת ודל נתנו דל התום׳ והנה .נס׳ד לקמן ננדם

 שהמקנל לפי וי׳ל מתנייה עפקא וקביל טחן האי נקט ולא ננהיג
 ויש . ט״ש וכו׳ ט לחזור יכול דסיעל ונו׳ הזמן קידם לחזור יכיל

 לאשמוטינן בכה׳ג דנקט דייל בכ״כג נקט אמאי ק׳ל דמאי לדקדק
 עסקא דקניל נחד שייכי הוי לא התציקות מלו דנל טפי רטתא

 מזלא חלוקת ולא סשחענד להדדי פסקא חלוקת ניה שייך דלא
• דל התו׳ השמיענו דקושטא וי״ל עדיף מרי דני

הרג על שדקדק ג׳ סי׳ דל משה כני נהרג ראיתי כתני אודי
 כמש׳ל זמן נפקנעו איקמ׳ דל דהרי״ף שיכמ דל הנמק'

 ושם כנו׳ הסתורה מכירת זמן הגיע נלא אלא אוקמה לא ו־הרייף
 רבוותא דבדנרי וכתב לסיפא מרישא דל הרי׳ף נלסין שדקדק ראית•
 מ״ש סיתיה ואשתמ . ט*ש נטשה לומר אין וינא נמפס>ן ואחו

 נעשה כתירוץ הטור ונרי שישב גים סימן נח׳ג דל מהריב':
סי׳ ח׳א מ׳א סר״ח ועיין ע״ש א׳ח שנסיף ככללי הנניהג והניאו

 דל הנמוקי הרג סל שדקדק דל משה נני להרג ראיתי עוד .ר׳
 עסקא כמקבלי נקט ולכך וכו׳ במקבלים לה דמדאוקימנא נפ־-ש
 לעכב אידך מצי רווחא נפליג אמר דאסי׳ דאמרי׳ משוס סנ״ה

 לא כי הריוח לחלוק יכול טצטם ובממון משתעבד לקרנא דרווחא
 דאי ונראה .מש״ב נשתעבד למאי הריוח אנל הקרן אלא נשתעבד

 הר׳א שפירשה כמו ולפרש נשוחסי נאוקימה דמצית איריא לא טהא
 נפליג א׳ל ואי ודל ז״ל הריטביא ובשיטת מקונצת כשיטה כינא ויל

 הספק ויתמעט בקרן הפסד יבא שמא משתעבד לקת׳ רוומא רווחה
 עוד ,ענ*ל שלם כספק ויהי׳ החסרון את הריות שימלא מוטב

 הנע כל דם׳ מההיא וגדש דל הנ״י סל שהק׳ הנו׳ נהרג ראית־
 ור*ת ו׳ת וסי׳ לשותפי הלנתא למאי וכו׳ מוכרים סדקים נג׳ וחנן
 ולחלוק לחזור יכול אינו התם ואמאי לעכב יכולים זה זמן וער
 הגס כל דם׳ ההיא דמי דלא ונראה .טש׳ב ונו׳ כסוסל הזמן ער

 נחוך לחלוק ויכולים פ׳ל זמן דגקנסו ואף ז״ל הנפקי הר׳ לדין
 מכירת ומן שחינו בחלוקה ססידא דאינא היכא נדמ כפועל ממן

הסחורה ימט־ו אס פסיד׳ דאיכא כיון למכב יכול בפחם אף הסחורה

שאל יג
 להרג וראיתי ,של׳ג נסי׳ יעיין אמרו לא פסידא ונמחיס עכשיו

 נל דס׳ בההיא שפירש דל דרש" שבחג ל*נ פי׳ ח׳א דל מהרפ״ן■
 ריח דין טל סליג חנירו מדעת שלא למכיר יכיל שאינו דהיינו הגט

 דהמקנל נשמטתא שפי׳ מה עש״י שמעחא דכך נסי׳ ואזצי ור׳ת
 נל יכול לזמן אס" שנשחחסו דשימפין משמט כס רש׳י שיטח דלסי
 ור*ת וריח בקבלנים שמעחא ההיא פי׳ ומ״ה כסוטל ני לחזור אחד
 דם׳ החום׳ על לתמוה ויש .הר״ף בשיטת שמטחא נההיא אזל•

 ור״ת ר׳ח פי׳ כתבי הגט כל ים׳ ו:ה*ה כרש׳י פירשו המקבל
 דל כרב על לדקדק ויש י מניד אהדדי שייכי לא פירושי חרי והגי

 דס׳ל דל הנמוקי טל לו הוקשה לא אמאי זו טדה לידי ונא דכואיל
 ואלו דל הרייף אדנרי דבריו יקבע אהדדי מעכבי מצי לא דשותפי
 דל הרא׳ש ועל ור׳ת. ר״ת כפי׳ כגט דנל נההיא פירש דל הרי׳ף
 הנכון הוא ׳,דסירש ונתב דל גרייף דברי הניא המקבל דנס׳
 שכתב דל הטור זעל עיש ורית ריח פי׳ הניא הגט כל נס׳ ואצו

 אין וכו׳ סירות לישן שבא מהשותסין א׳ נ׳א ׳0 קע״ו סי׳ בח*מ
 למכור הזמן הניע שלא זע! שנל סירש׳י וכן וכו׳ לענב יכול חנירו

 ”פירש השוס ואיך ע׳ים יכו׳ תכירו דעת בלא למכור יכול א׳ אין
 סי טל לאקשויי דל מהרשיך להרג לי׳ היה זה כל להקודס דל

 שקבעו דשוחשין רס׳ל מאן דאף דאמר! מאי לפיס ואולס • מ־וחיו
 דבל ורית ר״ת בדין מודה סומל כדין אהדדי לעכב מצו לא זמן

 וגם אחדיס ודברים אחד שסה הארש כל לעכב מצי ססירא דאיכא
 בפירוש׳ היינז הנהי! הוא דל דפירש׳י בהמקבל שנתב דל הרא׳ש

 מצי רנא קאמר דסתמא דל כהרי׳ף נשרושה לי' דרחיקא דשמעח׳
 עו לעכב מצי לפרושי הו׳ל הא כי כל דל הרייף כסי׳ ואי מעכב

 בסירש״י■ דל הרא״ש בחר סחומיה לה ומוסתס הסחורה מכירת זמן
 כל נש׳ הניא ולהכי הרייף של בדינו מודה דינא לענין אמנם .ז״ל

 המקבל סוגית ונפי׳ נוחייהו ס*ל דינא דצענין ור׳ח ר׳ח פי׳ הגט
 קע*ז סימן י״ר ננ״י דל למדן ראיתי יק שם דעתו גילה כבר

 מכין אינו ווה הנכון שהיא וכתב כפרש" הרא׳ש ונתב ודל שכתב
 לא נין זמן קצבו אם נין הדין לעני; אן המימרא סי׳ לגני אלא

 ויוח נה יתוסף פ׳ ומן טד למוכרה ימתין אס שהסחורה אלא קצנו
 ענ״ל• הגט כל פ׳ כדאמרי׳ טליה מעכב וחברי׳ מודה הראיש גם

 נואמרינן שכתב דמילתא כסיומא דל מרן בדברי קצת י׳ל ומיהו
 מה והוא אתר סי' יש שהרי אריא לא מהא דאי וכו׳ הגט נל ס׳

 ס׳י הוה ואי חנירו מדמת שלא למכור דהיינו דל רש׳י שסי׳
 ז״ל דהראיש לומר מכריחנו הגט כל ס׳ סוגית אין סליג רהרא׳ם

 ר״ת סי׳ הביא הגע פ׳ שס שהראיש מה להניא הדל אמנם . מודה
 היינו הגט כל ס׳ כדאמרינן ומ״ש כוונתו זה מרן ונס וי׳ל . יר׳ת

 ועיין ופשוט. סמיך התם הרא״ש דברי ועל הרא״ש שס מ״ש לפי
 הראיש בדברי שהרגיש טיב יוס תוספת להרב חריסא פלפלה נס׳
 הוי המקבל ס׳ דהכא לאקשויי ליכא להתוס׳ הכי ובלאו . כנז׳ דל

 משם הנאמרים הדברים הן הן הגט כל ש׳ החס ואלו תיס׳ סתה
 ונר לא איך מהרשיך הרב על כקשה היא )וזו .זיל ור*ת ריח

 שנתב דל מהרש״ן על לדקדק יש תו .יוסף( הבית מין דברי
 מעכבי לא לזמן אסי׳ כנכתתס! דשותפין ם*נ ',דרש בסשיטיח

 מהלכות ס״ד והגהמי״י שכ״ו סי׳ אדג פ׳ המרדני ואלו אהדדי
 לדעת שלא חילק אדם אס וז׳ל שכתב ז״ל רש•' חשוב׳ הביאו שומסין
 •שה שחלק לו מודה שחנירו ואעס״י ונו׳ חלוקה הויא לא תנירו
 ט«ש. לכו׳ חלוקה הוי לא חלוקה מזיהוי לי׳ ניחא דלא כיון אס״ה
 הרמב״ס כדעת דל ,לרש* שס״ל הללו הדברים נראין ריהטא ולסוס

סימן ח׳א דל למהרייט ועיין אהדדי לעכב מצו לזמן דשוחשין דל
: ע׳ט סי׳ מ*ב דל אהרן מטה שרת והרב ק'מ

שיטת דלפי כתב ל*נ נסי׳ דהכא הנז׳ הרב על לדקדק יש ווו
 מעכבי לא לזמן אטי׳ ן דשוהס משמע ממקבל הנא רש״י

 לדר׳ח כתבו הגט כל פ׳1 צ 1 סירש׳י נתבו שהכא החום׳ טל ותמה
 כאן ז״ל והתו©' דרש׳י לי' דסשיט׳ משמע קדשו דברי שמכל ור״ת

 החלק בזה ואלו אהדדי מעכבי לא לזמן רשיתסין כדל המקבל ס׳
 והרא״ש החום׳ מדברי שדקדק ננ״י מרן דברי הביא ס׳ סי׳ מנטו

 ז״ל והרב מעכבי מצו לא לזמן דשזתסין כה״ני דרטחס המקבל ס׳
 סיל זין והרא׳ש להתוס׳ לומר דאסשר ודחה נשק לקראת יצא

 והן אהדדי לענובי מצו לוה זה נכסיהם ששעבדו כיון רשוחסין
 שפירשו נמה דרכו לסי העיר לא ע׳ נסי׳ גס .מחמ׳חו נסחר

 דקדוק דעל בשותפין ולא במקבלי׳ דרנא מימרא דל והרא׳ש התוב׳
 דלא נדל דל והחיס׳ שו־שיי לומר ל*ב נסי׳ דסמין נראה זה

 דלדמת ואיברא .דל הנמוקי הרב שדקדק הדקדוק והיא מעכבי
 דל כהרמניס ס׳ל דל והרא׳ש התוספות דגם דל האחרונים כל

 זכמ״ש ז״ל נהנמקי ודלא אהדדי מעכבי לא זמנם בתוך דכימסין
 פירשוה לא דאמאי זה דקדוק ליישב גבן פם .ע׳ סי׳ דל מהרשיך

 דרנוחא לו׳ אפשר אמנם .כאמור נשוחסין דל והרא״ש התום׳
 ט׳ נפי׳ דל מהרשין■ שחילק מה דלפי והוא במקבלים אשמועינן

 הוטל וכדין למזור דינול להמופ׳והרא״ש ליס עפקא נמקבל דווקא
 שעבוד להם דיש נשוחפין אמנם גושו שעבוד אלא לו דאין משום
 ונידון גוני! השוחסות זמן בחון לחזור יכול מהם א׳ אין ננסים

לחוור מינייבו חד מצי לא אמאי מנ׳ה שסק׳ דקנילו חרי ני כהני
כיון

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)200 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, שאל חיים



יגסימן חיים
 סימן ז״ל רג לחם הרב נפ״ם וצ״ל גיסו שעניו אלא כאן כאין כיון

 טסקגליס דפ״ם אסדדי מענני לא רשיחסין ו״ל הנמיקי לדעת קיינ
 נשמענו לא סנ״ה טסקא שנשלז וני ו״ל להרג ליה יניחא דמטנני

 שניהם אלא סנדיס יסראל נני לי כי כאן שייך :לא לחנירו כאחד
 מיקרי לא למניה נשממנו לא א׳ וכל וכיין לנ״ה א׳ כל לשחפנדו

 ים הרי לנ״ה כשחייבו וכס וכיון לי׳ טסכנ סצי וטיט .לגניה פנו
 וכזאת .מכיל מונס שיפרטו עו לעכג ויניליס עליהם חוג לאחרים

 פסי רבותא והוי נמצא שנן ומאחר ך שי מיו חילוק לשי י״ל וכזאת
 אס ני כאן דאין וכיח ס״ו מוה נטקנניס וינא כך לאשטופינן

 המיס׳ אוקמוהו ולהני סימל נוין אכדוי מסנני שצי לא ניתס שענוו
 גיסם שטנוד אלא כאן ואין ואעיג לאשסוסינן נמקנליס ו״ל והרא״ש
 מענני ויראי נכסיהם ומשענוי שיתקין ומכיש הס׳ מטעה מענני
 ו״ל רג לחם הרג שחילק מה לסי גם ז״ל פרישה להרג יעיין אהווי

 ואטמו הניחן על רפיח מקבל עיסקאואין מקנל ושאני קיינ פי׳
 נשיחסין אמנם לסוסל יומי ענויס ישראל נני לי ני ניה קרי להני
 לא וליו שכירים נעשו ושניהם מנריה טל חד ננל ושיח שגחנה כיון

 נטקנלים הוי ורנוחא לומר אסשר .פיש ענדם ג״י צי ני )וער שיין
 נ״י לי ני נהו קרי ויל לנ״ה כמנדיס היו וחריייהז כיון רהו״א

 וכיון קמ״ל אהיוי ממכבי ולא וההינ כשועל למהדר וטצו מגויס
 אהדדי למכוני פצי איכהו וליו שכירים והס לסוטלי׳ ליו וידהו ולגבי

 רב לחש להרג וראיתי .כלל דשיעל לחא יליכא שוחסין נשני וטכיש
 והרא״ש והחום ויל מרן סנרח וכסי שהק׳ ק׳ יסי׳ ק״כ סי׳ זיל

 נתנ הפקנל ונס׳ ויל המרדני סל ונציוח נואו ז״ל נהנמיקי פיל
ונסי׳ ו״ל נהרמנ״ס נחב נשוי שהי׳ טי נס׳ ואלו והראיש נחום׳

 משם נאמרו נשוי שהיי טי ס׳ הטרדכי ודברי היית וטס נתב ק׳
 זה בחגי הכניסני טי טיט ורביה הא וידיה הא למי׳ יאינא מהרים

 חניה סי׳ מציאות אלו ס׳ הטודכי מונוי לאקשוי הויל יטפי . ט״ש
 והמקבל מכך שהק׳ פסרא וייב דאישיר ההיא נני מונסשיה שנחב
 זמן כשעבר וריס דאיסיר וההיא זיטנייהו מטא נלא וכך ותירץ

 שכחנו סחוס׳ כונרי והיינו טיש לעכנ יכיל אינו ומיה כשוחסוח
 למאי קשיא ודאי יהא סצטו המרדני סברח והוא נשמס הגמ״יי

 דפקנל שכחני ו״ל והראים התום׳ שדעת ו״ל ומרן דפתיה וסלקא’"
 לא זמנם נחון דשותשין ז׳ל הנמוקי כהר׳ נו לחוור יכיל פהקא
 ונ״ג ט חזר הניח ננוק עצמו ז״ל מרן שכנר אלא .רי אהג מענני

 והרג קי״ג תי׳ ז״ל ששון מהר״א וכמ״ם הטהור נפלמני ששסק ממה
 כלה נענו זלה״ה האחרונים וכל קניא איח ב״י הגה׳ ו״ל הגדולה כגסת
 ותוך ז״ל הרפנ״ם כדעת סיל והסיר והמרדני והרא״ש והתיש׳ ואמרו

 מ״מ ז״ל דוד ניח הרב על להרגיש ויש אהדדי מעכבי הפותסי: הזמן
 השותסין שינולין למ״ו איכא הזמן חיך אסי׳ וז״ל שכחב ס״ה ם"

 וכנ״י החות׳והרא״ש נשם ז״ל וכרנ״י הריי נשם הטיר כמיש לחליק
וכן נו חזר ונש״ע הניח נבדק שצמו ז״ל שטרן שר זכר ונא עגיל
 לדעת ז״ל והרא״ש השים דעח להשוות רוניםהאח ,כל הסכמת עצתה

,A, U•״* •
 הרשו״ס אנל וז״ל שה׳ קס״ד אות הגהנ״י ז״ל יהננה״ג וראית■

הרוב ידעת ישעיה הרה ס׳ טל כ׳ קס״ח ״0 ח״ט ז״ל
 באן ז״ל המחבר ר כש׳ ו״ל הרב סינר אוצי תיטא יה!א כן מסכמח

 השיתשין דגם סינר בי לחזור יכול דמקנל.טסקא הסונרין וכל •:ג״י
 ז״ג הרב והנה טכ״ל רס״ו בסיסן פ״ם1 צ״ע1 נהם לחוור יכולים

 ואיביא קסיט ם" ז״ל ייכרשו״ם מיש טל לו שהיקשה טה ביאר
 י.ר״מ לדשח וו״ל שכחב קשה כן גס רס״ו נסי׳ ז״ל טייס מהר מיש 7

 אם האחו פיחל־ק א א לשיחסית זמן ונדכא והיכא דם׳ ז״ל והריא
 טס זניג דליכא היכא ואפי׳ רזו וגדולה לחלוק ־נירו יסכים לא

 מהורה מכירת ומן שיניע פד נחביוו לכיף יכול להם שיש הסחורה
 ש תה פ״ד ט הר וכ״נ המקבל ס׳ הי.כ!ח5 •."ל כי־י׳ף ניי״ש ההיא
 אפשי היה וא*כ חולק בלי הר״מ ‘ל שהניא הטור ומסכים ינ״נ

 אין מוגבל וסן כשיש אולם גאוני אלו נל לדטח הרי כאדם שיאמר
 שתברח כ׳ קס״ת ונסי׳ לנויוי׳ ייזנריה וק׳ .מכיל יחליק נטף

 לרפת הרי כתב רמ״י ונסי׳ לה טסכטת הריב וטח אין ז״ל הרמנ״ה
 להקשיח יש זה למליק לנוף אין מוגבל זמן כשיש טילם גאוני אלי כל

 מסנמח הרוב וסת האין קסיח בסימן מ״ש ע״כ5 ונסרטית בכללית
 רט״י ינס־מן שותפי! ה״ה חיזר י־מקביל יע״ו שס״ל היינו יהר״ט
 טכ״ש הסחורה מכירח זטן הגיע כשלא חוור פאעו דט״ד ששטע
 וין שנחב ׳"ג הרא״ש וכרי אהדדי ממכבי סטן דשיתסין פם־צ

 ומעכבי היינו לשותפי דנ״מ ור״ח ו״ח פי׳ הניא הנט נל ס׳ המקבל
 מידה חיזר דטקנל מ״ו שנס רט״ו נסי וס״ל הרי כנו׳ אהדדי

 ותו קסיא• נסי׳ דסנר ומשפט מאי הפך והיא חזרין אין ־:וחסין
 די; נעניש סשותסין דין ליה סשיטא ואיך רט״ו נסי׳ שמיש ק׳

 חיורין ושותסין וסיל זיל הניי הרב דלף נראה והלא הסחירה זמן
 מהירח זט! שיגיס פד אכוף וטטנני הסחורה מכירת כרין מיוה

 בהא הא ולאו לעיל נטניוחנו וכפיס ססיוא דאינא כיון הסחורה
 פרברי ראיה שהניא ל״ג תטיף ו״ל נ״ח הרב עטיש י״ל וכן חציא

 שנראה שנתנ כיד ספ-ף ז״ל מיי ומיק השיחסין לדין ויל הרייף
 די ומהריס .ט״ש זמן קניטזת דין ליה ליח רהרי״ף ו״ל טהראיש

טדכחג נפסקא שותשית נין לחלק שיש הכריח נ״ג סי׳ ו״ל נימק

 מחלוקת נחג נשיתסין ל״ג יגס׳ סחס מקנל דין נ״ח סעיף המור
 לה»מ ה״ל דטדיסא קנ״א אוח הגהנ״י ז״ל מס״ג הרג עליי וני

יאולי וחתר. נסקגל כתג נ״ח ינס׳ נשיחסק מר״ט מסם כ״ג דנם'
 צפיסק׳ שיחת■׳ p ״'ליס דיש 'לס יל' pyc3 י? ״\י ייל 6ל6®

 לפס חילוס אין יל דצהר״ס »*ל מין לרטש היא דק״ל מאי אנל
 פצאסי ואני מולק והר״ס נחג ולא דח״ר נמקנל סחס המור כתג
 נס׳ כ״כ ולא הר״ט דעת כן ואין הטור נחג ל״ג דנס׳ אמר סטן
 להריט שישנ הפה קשה ריהעא ולסוס ■ ז״ל כננהיג פניו נטקנל כיו

 טס ואי קאי זיל טין ונרי על ז״ל ו״נ מהר״ם דהרי יל ניסון די
 לסותסין טקנל נין פחלק דהסור טסוה הייט הטור סופח הכריח שלא

 ירד לא פעילת ננ״י ז״ל ומרן כן לזמר אין ויל סרן ונפר תימה
 לדעת חילוק דיש סיל ואי העור לדסח ולא לרעחו לא ניניהם לחלק
 השוה השיר של רמתו דכסי ססור על טרן של קיסיותיו נסלי הסור
 פעולם ויל דסרן אצא יל מרן פק׳ ומאי ז״ל והראיש להריפ אותס

 לשיחסין מהגל נין שפחלק פי דיש סליק דעת רעתי על פלחה לא
 לא זיל ד״ב דססריס אש׳ אפנס קאי זיל מרן לדעת יל ומהרמוע

 ראיה דאין לדחות ריש שיחסי] דק נפשיסות תפס שהטור מטה קיל
 פחלוקת• שהיא ליג נסי׳ שנסוג אמה וסמך הניאו ז״ל הרטבים דסשס
 טל יל סרן תמיהת ונכלל ו״ל ד״נ טהריס על להרגיש יש ומיהו

 כל דנתתרו כסב וכנר זה הוא סרא״ש ונ״כ נ״ו סי׳ כפור מ״ש
 ריהטא בסים אתר סמך מצאתי ואני זיל מ״שהננה״ג נס ספיהוחיו

 דהי״ל שדקדק קניו תי׳ משפט דורש נת׳ ועיין .הך דהיינו נראה
 ז״ל הרא״ש דנרי להניא ואתיה לניתן ודוקא ניז נפי ליטר לסור

 הרטנ״ס רסלשק לזה לירך ואין ע״ש• ז״ל הר״ע לשק שחסת וסירן
 הניח ננרק טלפי יל פר! ונפ״ש הגותן רוקא סשטע פצעו דל

 הריניש מ״ש הניא ק״ג סי׳ ז״ל ששק ומהר״א . ז״ל והאחרונים
 אשי׳ צאיעניח דכשנשתחסו ויל והרשנ״א הרטנ״ן משם חפ״ו סי׳ ו״ל

 קגיא איס הגהנ״י זיל ננהיג הרנ עליו ותטה חתר זמן תוך
 חילוקי לשי אלא לי הוקשה שלא ותירץ לי׳ טנא נטסותיהן דנשוסשין

 שסביר בין ומחלק יל פסרש״ו חילוק לשי אבל טורחים דשניהם
 עש״ב לאומנות משתתפי היה דנדונו א״נ לק״ט טטק לשעבוד הגיף

 חילוק הזכיר שס ו״ל מהרא״ש ונס הראשין תירוצו להבין זכיתי ולא
 שהיסיף אלא נו שכסכי׳ ונראה כדור מגדולי א׳ בשס ו״ל מהרשיך

 ראיה אין הראשון צדיק חילוק שלפי לסרש והו״ל אחר חלו׳ לחלק
 דמחשונת היפנו קשה כן נס השני והתירוץ • ו״ל הרינ״ש סדניי

שיראה כפו ותשורה נפסות נשיתפין היה דנדונו נראה ז״ל סהרא-ש
• הרואה

 ז״ל דהרינ״ש להא סרחה נפה ו״ל פהרא״ש מל להרניש יש ותו
ז״ל הר״ן שכתב יל הריטנ״א חשו׳ והכיא נקנין היה דנ״ד

 ת״ל ההיא נתשונה זיל שהרינ״ש יל הרב הזכיר ולא ע״ש שצ״ג סי׳
 יל כנה״ג הרב ופפ״ש נסחו׳ להניאו זהו״ל חוז• נקני! ואפי׳

 דאסשר ו׳ אית הנהניי ל״ג ש וסי׳ קש״ו ואוח קנ״ה אוח נהגהנ״י
 ולשום .ע״ש חתר איני וקנין במעות נשותשין יודה יל דהריביש

 ננסים שסטד דיש כיק שניא נעעיח דנשתתשי חילוקו לסי ריהטא
 כיון נמפות כנשתחשי קנין נלא ואפי׳ למיפר מצי דהוה נראה

 נספר ועיין וק״ל חוזר דאינו ז״ל הרינ״ש יווה ננסית ששניד דיש
 הרב ובהגהות נ׳ סי׳ קצבי ,מהר" ונשי״ת ק״ו סי׳ ת״ב משה שני
 ק״א ס" שמואל נאמן ונס׳ קי״ד וף אליהי ■די ונס זיל יעקב בני

 הרעבים דדפת פכואר שכתבנו פה סשוך והנה לנ״ד נבא ופתה ס״ש־
 ואמ״ג השוחשוש לנטל יטל מהם אחד אין לזמן דשיתפיח ות־עתו
 מ״ט מהשיחשין א׳ השותשיח לבשל דיכול סגרי ודעמיה ישעיה דרניגי

 פי׳ ויניציא דפיס כחדשיח נתהונית הרונ״ו כתב ננ״ד שניט׳ כשיש
 לקיים אותי דטשין מודה ישעיה רנינו אשי׳ שנישה דכשיש שכ״י

 כמזרפסיח מצאה ולא ננהיג להרב ההי״ל הרונ״ז חשיבת ווהו שניעתי
 שיש ננ״ו וא״נ פ״ש מהרשדיס נשם מה״ג כרב שם וכ״כ .נליוירנו
 שטען ומה . רהיט אליבא השיתסות לבטל יכיל א׳ שום אין שביעה
 וכיוצא ונול! ננב הוא ני אתר לאיש עליו נתב ששותפי האח־ השותף

 נטענשו צדק ולא נייאה • השותסייז נבט: רוצה היא זו ינטשנה
 נשסר שנכתב הזמן כל ונקיטסו בצביונו עימד זה הנה והשיחשית
 שיחותיו שירש הכחנ שכתב נפוחף שהרי שניהם טרפת השותפות

 כך. לכתוב וטעו׳ כטני לכלל ונא חנירו טל מחרות אחו נו שנתב
 ומסנן טז״י נרגן דברי שותפו מל שחיפו עיניי את מ׳ האיר ותיכף

 שיתפו כ• ידו מתחת ואח יצאת איך גדתה חרש״ה יצחק ׳•*חרט
 פתנו ישאל חמורה פגועה כך פל ונשבע ונאמן ה׳ •רא כשר איס

 בטבור השותטיח לנטל מקים מה השתא איכי . וס ם מיני בכל מחיצה
 הטוחל יהיה נא כמזכירו טסי והמבקש קי״ל והלא . הנז׳ יןנחב
 ולא אסדי להיות לאדם אסיר משו׳ פה׳ סיב כרמנ״ס וכשב אכ:יי

 המועא ממנו שמבקש ובשעה לכפיה וקשה ציצית זה יהא אלא יחשייס
 לא הרנה לו וחטא >ו הצר ואשי׳ משצה ימשש שלם כלב טוחל למחיל
 הכותים אנל הנכון ילבש ישראל זרט של דרכם זזה יסור ולא יקים
 הגנטניס טל אומר הוא וכן נצח פטרה סברתן אלא כן אינן לב ערלי

פנ> הפס ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו ולא מחלו שלא צפי
 •טחול הרנה לו יהצר חטא דאסי׳ הרמנ״ס קדוש אמרי ריאה עי: ־

כ׳סו הכניס הכושנ ששותף מאחר ואיכ ונו יטור ולא יהום ולא
ישאל

0) החכמות אוצר תכנת ע״י חודפס)201 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, שאל חיים



שאל יג סיפן חיים
 פחויג שפנל סנתג mm לרגעים סיס שזה not פתילה מאל
 ירמע הלא השותתות לנפל ממר ולא יקום ולא סחסא אסעניר100*
 אפרו דהרי לומר ך60> ואס . וכספים כאפס שספחו לקיים לס

 שיר דמוצ״א דתשו* סיג זסנפי״י ססיפג והניאו כקפא כירמלמי
 06 הוצאת הוא וגזלן נגג נכסנו כסנ6 תם י פולסים פתילה לו אין
 ופסר״ם ק״א וסי׳ ניס סי׳ כתשעה פסרש״ל פפ״ש נפסנאר רע

 ססע״ג נפיש אכזרי המוחל יסא לא נאמר לא וכסא פיו סי' פלעלץ
 סיג סי' סמונל ש* שלעס של ניס פסרש״ל וסרג ופסרייו וססרי״ל

 אופר לוס . ע״ש רי״נ סי׳ ונכסניו ש״ז סי׳ הדשן תרופת וסרג
 ססוחרים על לומר ר;יל דנר זס ובזמנינו מולל״גו נפון הן ני סדא
 שיודעים רק ממש וגזלנים גננים שהס נונתס ואץ וגזלנים גננים ססס

 ועל ■ מרוחים 006 פו וחילוסיהן וממכר נעקס תחנולות לפשות
p כזה שרגילים מאחר ממש רע 06 מוציא דין נזס שאץ אסשר 

 נוץ כן נל חמור יהיה לא א״כ ממש וגולן גנג לומר נונסם ואין
 זנות קצת יש ועוד . גמור איסור הוא שודאי סגס רע שס ספזציא

 רק לכדו אליו ולא עדים נסני וגזלן גנג לשוסשו אסר לא שהוא נגיר
 שיה" וסנר פדוסיו סי סל והשעו כן לו שכסג לפי ידו נכתב כתג
 כסניס וגם נניסו נתנו סנסנ שעקנל אלא נמיסם גדול נמד

 סאי ונכי .שותסו ציד ונא ופת ננלי נדרך נתנ0 01 ונפל אתרים
 דסנפג ספד למצוא נראס וסי׳ דעלפא רע שס ספוציא גרע גוונא
 סרג דיואג נפאי סרץ נגפר ס׳ דשילסי משססתא פסריטר גרוע
 ואבנר ועפשא שס ואפרו הע״ה ווו 1ל שכסנ כתג סי על אורים
 ומאג סתור׳ גגו ספלך מצות לקיים שלא ורקין אכין ודרשו סונים

 פשפע ופסנא גמה. נאגרת והוא עשו ונא נסם שכן צדיקים דרש, לא
 שסוא נשס שהן ספנין שמגדילים עסנפג משונה יותר נסם דאעירה

 שכיס ננ״ר וס״ה ועשם דקילא נאגרת והוא עשו ולא תפור יופר
 שלישים פשרם סנרת לזס לצרף ויש פאפירה יותר הוא קל ננשג

 חייג אינו ננסנ דנשנפ דסנרי ריי ס" י״ר ננהיג הרג שסניאם
 דלא פיג קצ״נ רף ‘ל פיפן ח״פ נימיה נודע נמ״ס ופיין לקיים

 א*מ יוסף ננרני ועמ״ש מס״ג סר׳ שרפז הס!סקיס מלהקת זכר
 סורתא דייקת כד אמנם . לסארין מקום כאן ואץ ע״ש תשית סי׳

 נסיו כרנה לונר סאדם ויכול איסכא נרצית דססנר׳ סחוינם פירך
 כאופן דנריו יתקן או יכחיש ט״כ אפרת למס למדנר איש יחסום וכי

 וכ״ש רס שס מוציא הוי זס נל וסם נאויר מרמים הדנייס ני נאות
 וצ״ל קנועס פ6חס וסוא תקנם לו צץ ספר על ידו ינח!נ איש אס
 שיך אס יפרם אשר איש כל ס׳ נזר דכך מלכות גני התם שאגי ני

 ע״ש ס׳ סי׳ ג׳ כלל י״ד ירדים גגת הרב כ’וכ כתג לפפוסי סיך
 הכותג .מפער רע שם לענץ אך שסתיס ניסוי ונפי שאני ושנועה

 נרם .נסיו אפר כאלו חמור ודאי ננסנ שזלזל מיד וא״נ רס שס
 להוציא דעלמאודסחנוין ש״ר למוציא דמי ילא לומר זכות צד יש מדיין
 נאלם ונדים לו ששלח לפי השיג רק לכך כיוון לא הכא אנל .ש״ר
 מניסי׳ דנרים שימי וסנר ש״ר הוציא לא שהוא ונמצא פרותיו סי פל

 לו ציוס הוא אדרנא ני הכתג שיאנו לנ סל עלה ולא וסתומים
 סנרא נראית זס ומכל .לפניו והאם קריע״ה סדמה לנפילה שסיכף

 אשר וככל ש״ר מוציא נפיג הכתג שנתג השותף דאין אליפתא
 נשפיפיניס וסוד .כסדונר הרסנ״ס כפ״ש לו נעמול וצריך וענינו אפרנו

 סיפן ונסכים ונסתקים ש״ז סי׳ סרשן תרופת הרג שנסב סדא פן
 איניש דרילטא היינו ממילה לי אץ דש״ר דהיחשצמי דסעפא רי״נ
 לאסונו נתוד שיר כתג אם וא״נ נסיוסא שמע ולא קלא נאסוקי שמע

 שראיתי נה סן ועור • ת״ר נגוינא ונפרס נשפע לא הקול מעיקרא
 החונל ס׳ מרושלפי לשין חיל שנסנ סר״ו סי׳ נא״ח סר״ם לסרג

 מחל ואם מחילה מפנו שינקש פסתנרא ימימ עזצפי׳ מחיל׳ לו אין
 למחול רוצה איני שאס מא הירושלמי שכונת אלא מחיל׳ לי יש

 מסרש״ל הרג קרמו ונגר .עכ״ל אכזרי הוי ולא סניד דשהיר עולמית
 נראה ופ״מ וז״ל שנסג םיג שי' החזנל ס׳ קמא שלפה של ניס

 גמור׳ נפחיל׳ ולמחול יצרו אס לכיף שיטל הוא ומשקות מנוה שסוס
 ואם וז״ל שנסג ש״ז סי׳ הדשן תרופת הרג מדנרי מונח וכן סכ״ל■

 סונר אינו כך על אינה לו ולהמיר כלל לי למחול שלא ראונן ירצה
 נזה וכיוצא מ״ש ונו׳, אכזרי המוחל יהא שלא רז״ל שכזמרו פס פג

 ואם לימד הרג דדייק סרי .פיש רי״נ סי׳ וכחנים נפסקים נסג
 שיר למוציא אף לפתיל רצה שאם מכלל ונר פונר אינו וכו׳ ירצס
 שכסג סר׳ו סי׳ נהגה פור״ס רקרק וכן ממילה. ומחילתו לסוג זכור
 מחל אס הא דייקא צריך איני .לו למחול צריך אינו שיר מוציא ואם
 ננהיג שיירי הרג סל להרגיש יש זה סי וסל הוא. ומחול עושה יפה
 שאס מ*ש1 ת״ל קצ״נ פי׳ ווייל טהריי ונרי על שכחג שריו סי׳

 עהיס סינ וסנמייי וכו׳ ססמ״ג דנרי הס למחול צו אץ ש״ר הוציא
 אנל ש״ר עליו הוציא נפלא דסיסא הוא החונל( )דס׳ פמרושלפי

 שיו סי׳ הדשן נמרופס נ״נ1 עולמים ממילה לו אין שיר סליו הוציא
 פמילה מלנקש יניח לא הגפמל יפ״מ הניח וכסג רי*נ סי׳ וננסניו

 מהנא !אזהרסיס למחול לו דאין משמע דנריס של ומסשסן סכ״ל
 נססיד ונ*נ קאער וע״ז עולמים מחילה לו איו יכאטר מריש■ זנסשס
 למחול יכול ירצה ואס משמע ונתניו דנסהיר דהוליל וק״ק .ננסניו

 נה נראה וכן . כאמור ניש״ש סהרש׳ל וכ״כ נסניזסנו םנכננו נסו
לי ים שכסנ חדש ניס הרג מרנרי וגס ניאמרן פור״ס פדנרי

 דאי ששפע פכ״ל לי יפחזל שפא שיר עליי סוציא אסי׳ פחילם לנקש
 ליס סוס 60 ני וכל סלשון סיף השמיע שיירי וסרג פתיל נפי

 רוצה ואס מוכח הגחלים כל דעדנרי לדעת הראיס אפס ■ לאודועי
 היינו עילמיס פחילס לו אץ נירושלפי וע״ש ש״ר אף למחול יכול

 סרי סאמירוח ולכל סדנרוס לכל וננ״ד .סומל אינו אס אמרי שאים
 זל״ו תניס והסגירו לו מחל ושומסז .וגשכנג מחילה שאל הכתג כוסג

 השותתות לנשל ורוצה לספק עקוס פה כן ואחרי . נשאלה ונפ״ש
 • יעשס לא וג; רינשי אסרי ארכנס ונוקם מוחל כזה הנמצא

 דלדפם קע״ו פרךמ״יסיפן כתג דהרי לקיישהשוחצרוש יש עוד
 אס״ס תשע או השותתות סנאי סל ענר שותף אי סרמנ״ס

 pi נמקופו וסשותסוס שהסתיר סס פשלס אלא לחלוק ינולין איק
 והוא חולקץ כים ודלא וכתנ ס״ו רץ שם נהגסס עור״ס ססק

 מנר אס סרסנ״ס לועס דהרי ג״ר ל נק״ו שפעי' ועינה • ססרדכי
 סשוססות לנשל יכול האחר השותף אין אס״ה נשיתסוס וקלקל ותשע

 שהפסק פס רישלס הוא דינא אלא . מקולקל פעשה שמשם אף
 סעזיק דינור ולא פעש׳ מס לא ני נג״ד וק״ו כמקומו והתוססות
 . סשיססוס נעל איני מדאי השותף נכנוי שנגע דינור רק לשוססוס

 השותתות של בגוש! כיש נפעשה אלא אמרה לא המרדני לדעת ואתי׳
 ודאי בריבוד אסי׳ נשוססוס קלקל ולא נפלמא דינור שהוא ננ״ד אנל

 והשתא לו ומחל מחילה שאל שכנר ונ״ש תותיר וא׳ן קייס השותתות
 הזמן כל מופר זס סגס וסשזתסוס סעזלס דנריס 1מ לא כאלו מזיק
 סרג סעיסי נל פל שענרסי כפסע יודע והוי .ניניהם גנלו אשר

 כגה״ג הרג שאחר האחרונים גדולי נל ועל קע״ו נם" ננהיג
 הנדסת" אחרוני׳ תשרי נמה ועל נ״י סותרים חידושי נס המינאים

 דוגמא מעין מנסו שמך מצאתי ולא נפמיצסי אתי הנפצאיס אחריו
 כתג דוגמא לוסעין . מענה אינס נגיד סו דעענס ופוכח .לנ״י

 יצא ואס ממינויו פעונס שוס להסיר ואץ נ״י נסשונס הרסנים
 שהוא פה עליו קנל אס להסירו הרץ סן אינו סעהס ונתקיים קול

:מ״ר.* וקדם ראה וכזה עכ״ד חייג
 א׳ גדול שם ויכוח הצעיר לי הי׳ רנות שנים זה ני אופר ואגב

 ומגדול גרסא היה אנל השסר ונפשך התנאי פל שפנר נשוסף
 גם סשור רגרמא להוכיח תשונות של חנילות וקח רינה הגז׳

 סי׳ סוף ח*נ ועהרשיך מיו ם" הקצרות פהר״ם פסשונוס נשוחף
 אהרן מטה תרח וסיג ד״ן סי׳ מ״נ המניע וסרג צ״א וסתי׳ ג׳

 נדון נאותי סמור מקים ואץ אפרתי סהריוע ואני .ס״ה סי׳ ח*נ
 כשותף סטור דגרפא ו״ל אפרו דלא • גרסא משוס לשותף

 נפשך ופזס הסנאי ענר אם אנל השוססיס תנאי סנר נשלא אלא
 ח׳נ משה שני הרג שתשע׳ ראיס ואין * חייג נגרפא אף ההססר

 והורס זס נענץ דנספצעתי ונסירנא .נדנריו למסנונן מ״ע ספי׳
 הדנר הדל ולי .ק״י סי׳ מהריפ״ס סשונת וע׳ לרנרי הנז׳ הגדול
 הסכים וצנסוף גרמא הוא אס אף חייג הסנאי מל רנשענר נרור

 סרג ומורינו .נסי המויתר מן פילי] ריש וזהו .סמי סגז׳ הגדול
 זכר ולא פסני כשתיקה והסכים כתג י״ח סי׳ חיס אנרהס נזרע
 על תליני וסיעתם והספ״ע ופהרינ״ל סאחרונים מחלוקת שהוא

 והרג . נארה ומשם וננה״ג כפש״ל ויעויין ומהראנ״ח מהרשידם
 . כהסכמה דשסיק׳ מהרסר״ס תשוג׳ נסיו נא לא אהרן פטה סרח

 כאחרוני ועיין קצ״ח סי׳ נח״ס נסרא ססרורא ננה״ג הרג וממ״ש
 לכס זהי׳ אמין הקצר ויהיה .נאגג הנקנים סוכרים הן הן .!פנינו

:לונדון
 מרינס פסון■ השותף הודה אם השואל שנסתפק לפה ננא סעתד!

נחיוושי ראיסי כזה ני ודע . נהא ׳.י ס אי השוסשוס לנסל
 וראיתי זז נענין שנסג ו״ל הנהן מהר״י הרג למורינו כיי דיניה

 פדנרי .מרינה מחוך התיטור אותן יהיה אס וזיל .רגריי להמתיק
 תני סרג ונרי נראין וכן כלום שאיני פנואר ק״ח סיפן פהריפיס

 נפתש ועיין ג׳ ס" חימ נועם גורני ומנואר מיז פי׳ ריש ח״א משה
 סוחר נסתת שנשתסשו ושפעו! נראונן דנתי ומזה . שליג םם״י

 ולהיותם להחשרד עלא ושמע׳ וקנין גוסס נשפנוד הסרסרות נשיתסום
 נשל הזפן וכהמשך .פז זמן משך פר וכזי נחלק חלק ליטול שוסתי!
 לוש זז אני מומלץ לחנירו א שאפר פד רינות ודברי ניניהם התיש

 המתן וא״ל הן האתר והשעו סשויסוס ס לק• כינינו שיש השנוטה
 עד למחול רצוני אין האחר ואיל אצלו וחזר והלך עדים שאניא סד

 שא״ל שעשת תומן האחר והשותף . מוחל ראינו אמר ושע שאחשוג
 שלשי ושור .הגו׳ עהסמס עמו הרין דאין • שגופתו הוחלה הן

 הסקילסי כאלו הריני נשירוש שצ״ל נראה השיסקים מדנרי הדקדוק
 לומר שייך לא דהכא נראה נסירושו ופשטי החילקים לרעת ואף

 נידם ואינו הוא לנוא ועתיר מצוי הריוח אץ שזרי הסקנלת׳ כאלו
 ציח סי׳ אצשקר רטהריס וההיא .דקממיל מאי ירע לא ונם ורשותם

 וכיון טרפה לא הדיינים שגזרת אלא סיס ידוע ההסרש סך עיקר
 עי הנא אנל סרמנ״ם לרעת זיל נפ״ש קלע דנר ה!י ידוע רהעיקר

 נרשוחם אינו שהרי נתותקיס שהזנא ממס ופויסא דמחיל מאי ידע
 האי ונולי מחלוקת יש סרנשנ״ל ונסילוק קצע ולא לעולם נא ולא

 לסי כקנלס דמחילס עלז אסיק מחילה פרין והנא ותו .שיגרש
 ראערינן האחרונים הסכמת ונמחילס פהרמ״א לדעת התה״ר דנרי

וסי׳ נ*ו סי• חע משז נסני ועיין פעשה רלעא כיון רמוזיל קע מי

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)202 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, שאל חיים



שאל טו יד כ סימןחיים
 הפוסקים חג מטינא ואינא אסיג סבימס ובאיסור גם ומס מיל

 סי׳ סיף מיב פיט ועיין לי קיס אמריגן ולא הסרפן
 הראו׳ב נסשינש להתיישב וים .הקי״ל נבלצי וננהיג . ק׳ו
 . וין אוש יוסף ניס מסח וכיח סי׳ י״ר מסיג ועיין ק׳ הי׳

נולי פרינס פשפש שהוא דנל דנראס הראשון הפעם לזה ומצורף
:פודו פלפא

 מהי שאלס בלשק שהי׳ שלנו נדין בלשון אני שוסע דק פן ובר
ואפשר לן. פסול p נס לזש אפר לא כאומר פיט סן אמר סזה

 אני אמרפי אס למיפר אזן סלי למינן מחלתי לא אני למעון שיעול
 לי עסלש לא שמס ובאושה כיון אנל שפסול אסם שנס הוא הן

 והזנחה מחילס היסה לא ,ופסילת פחילחן מקנל איני שוב נסירוש
 ננל סימנ ועי״ש ק׳ סי׳ דטהרימיס לסהיא ופיא ואירן בעלמא

 ורן דמא ואפשר נעלפא כן אלא נאן הי׳ שלא וכיש ק״ס סי׳
 נ> בצירוף נאומן .המוען טען ונן ננורע רהשים ובההיא מופה
 כזה האפור ופן . השבועס סן לשופרי שלא רפשי סל פלסה האפור
 לדקדק צריך עשס נקוס הענין דאישיס ושנוט׳ ופסילה לרעש הראש
 ונאוסס עשס נקום דליתיה במידי וכיש דעוס סילוק׳ נו שיש ..נעצק

 נל וערומה רשותו בלי לילן שלא לחגירו משנע ופיט . דסרשנ׳א
 נעקור ועיין .פיד בעי לא נלבר רשוס לו שנשן דכיון שוק אשיא
 הרים ששר הניא אי אוח רליב סי׳ י׳ר חיי ובני ניט שי׳ ברון
 פדנרי אה ספן ויש קאפר נאסריס דפר דאסשר ומלבד הנו קלפי

 סיס. סי׳ ח״א הרימים ופיין צנור ומרפי ההסנמוס במנין הרמנין
 מהרשוים וס׳ וה דבר נסשר ונרו! אחרונים לשאר פצאשי לא ם*פ
 נספר מיין סיה ג ונהרשו•: מיו סי׳ שפיאל אמונש קיד סי׳ יריד
 קלעי הריס טפנש וטיפ כ״ס סי׳ בצלאל והרב מיו סיי רב למה

 רכיח סי׳ י׳ר נננהיג הובא קליו סי׳ סיא הרוגיו ום׳ הוזכר׳ לא
 סיי ובני והלאה ניה מסי׳ פולס ננהונח וט׳ ציה אוש כטור הגהח

 ובאיסירשנוטה הנו׳. ניר לעיקר ניר אוש המור הנ:ח קטיו סי׳
 הדין זו לסברא דנס אפשר בניו ומים .נהיג להקל לבז יערב סי

 לא ססקא וסירי דבר של עיקרו וציריף כספסיס פשאר כאמיר
 לחלק ויש סיב רמיא סי׳ נמסה ועיין . כאמור לוון וראוי צפקא

 לוקח מפנו ני "ו סעיף י״ב סימן בסיס הכחוב אום! טל ולהעמידו
 נעל ז׳ל הנהן טהו׳י המופלא הרג טורינו נדול של דבריו כאן סד

 ושייט זיל הרב שנשב מפס ומאיזה .וכלשונו ננחנו כהונה נחי
 ונוסף במקומו השישפיש דפדיין כקצרה לדטתי נראה שלנו לנדון
 השותף מסל רלא נשאלה ככחוב הלשון כסי הדברים דנראין פוד

 לשק נטון אומר אני נס שאמר פה נינכו נעלפא ופילי הנסב שנסב
 נאיר נגלה מבואר כאשר השימסוח לקיים וספן ישס נל כי גרוע
 מה אשר כשומף תוקף בראוסו וטרדה רשמיה ואגב .רואי לחיי

 )ישנא כמון אומר אני נס טפומיה נסק .מצוד׳ חוה אשר הכשנ טל
 השומף על רניע דשבופתא ואריא קאי כדקאי והשישסוח .לנרופי

 ויראנו משניאוח יצילנו ישראל וציר .רשים די כסבא ליוו שנא
:נייר נמלאות משירתו

.רליו סיסן מא*ח יוסף ברני פמ״ש רף

 צריו ששון ישראל בטהיר והכולל השלם החנם האיש שאל שאל
פנרש חיל יטיא צובה ארס חכטיס של גדולה ספיר

 טלן ממתי הרב טל שפמה נפה ב׳ אות רליו סי׳ איס יוסף בברכי
 דבריו לעומק ירדשי לא ולפיו פיש ונו׳ ואפשר פד ונו׳ נלכד זו ולא

 נהשכיננו ארינחא גאולה אמנם קתני גאולה ממני! נתשונה דהראיש
 בדבור נהם להססיק ראוי שאק לטנק הוא מפנק הס ואם קשגי לא
 שאין קאמר מדינא ולא מענק שאינם אסריני נססיקי אפי׳ או

 להססיק אין ומדנא השכיבנו לטנק השים׳ נמ״ש ניניהם להפסיק
 לא וחיו ממש כהשכיננו קראי הני להו דחשיני עינינו יראו נין

 להקשית שנשב פה גם • מלן מטוני מהרב הראיש ששיבש נטלם
 והניחם טוטו הקורא פ׳ למ׳ש דברנית פסיק אהוד השיש׳ דברי
 ופיהו שכחנו בברכות דמלישנייהו אהדדי קשיי! דלא יראה לפיד נציע
 ויישבו עמרם רב לסנרש השים׳ דנז״שי משפע סטוס רב לדברי

 :סכ״ל שס המעיין יראה באשר טסטן נטען ס*ה6ד שס החופשית
נישראיל סלייפק של וצלוחית אטפעק טוגלא .לו השנתי אשר וזר.

 העוטרס דברים הלנית נימי ישני כרך דטצפרא .שפו גדול
.פסו וה׳ נריו והכילל השלש המכס .כרומו

 לפר ליהוי יריע והן למאורות והיו מהדוס אטרות לב ככל ?'את•
רנק קפי פלסילא דרך אפרים להשיב באלה גסישי לא כי

 מטלה זס זמנינו אחרוני נחשונית א;י רואה ני נ שנכח נדברים
 ׳6 יגל עלו וחמישים פירכ יאס סטמים 16 טעם סג׳ ולא צרוכיה

 חסן המשכיל הנניר אהוני ולאהבת .חנירו על ותטיס נפלו סוטר
אטרפי כי ה&ציר אשר )ויו אלטאראן כרוך מורא כפהיר מסו

: קצרס כורך שחים דנרוש ארש סלי אטלס
חשוכת ראם זיל מלן מטוני הרב דוואי לסר לי׳ רקשיא מא•

 על אני שטיס . הראיש תשובת ממנו נפלם לא וחיו הראיש
 סמוני סרב ואלו הוא דנסראי וחקנחא נששונה כסי וכראיש מעניש

סשימא ואין נגסרא חנטי מקנח שהיא הראיש לוטש נשב ויל מלך

 לונר' וסו י כעדי וטא הראיש ששובת ראה סלן טעוני והרב למר
 ביארתי וכאשר הסוס׳ שכשכו ורן על הראיש סשונס כינס דאין טר

 הסר להראיש והשואל סר לי ליטא ני״י. הקנון גסשרי היאיש וטש
 ליפו ואין כרמתה נתשונתו הראיש השיב ומה וכי׳ לוסר נהגי ואיך
 הדל סקנוהי הפיס רסכסי רניק מלך מעוג' הרג סכחנ נמו

 הראיש שטנס ומונח ונתראי סקנשא והוי כשב והא נהשכיננו
 ועא• . ואמשר דה כבדי נפ״ש וכונסו ארינסא כגאולה ומיל
 אהווי הסיפפות ונרי נסניוסי פהקששי לפה פר ישיב דשרין

 מיניו מכפה רוח רומו אס ישן ט מר לן לישדי למגילה מכינות
 למגילה הראיס סיסשי ומוכרי . קשיא ולכאורה פשריס שמזינה

 וסטרש נידן של נספי״ו כסנסי w את השכיבנו כפו וכונסו יראה
 להחזיק להשיב הס׳ כשלם המכס חזר ושוב . יקריב נו ינסר אשר

 עופו אני ונפקופי דבריו טל טעדחי הול ואני ארוניס בורך דבריו
.נייר אפס דבר טל מינינו יאיר ,וס

 הקטס קמי הפרים באמת מאלח הגימל. ננרכס טו סימז
I הקיק של הדלת לשבור זינשו אחד דבר על עס

 יחידי כל חייבין 06 נפעות ונשסשרו ח זנוט ושברו אבנים ורנעו
 ברנש קולו וישן עליון הסינה על הרב יעלה או הגמול לברך הקיק
 בשש לברן מ״ב אחו שוס אין אויר אפן יענו הקיק וכל הנוטל

:ושכפיה הפורה יורנו ופלנוש  מרן שהרי ומלכות נשם לברך דאין נראה לפקיד תשלבה
לאו ארבעה להגי כשב רייט סימן כמטר נשלחנו

 ומאחר וסלכיס שס בלא לברך ומיב ארבעה רדוקא אומרים ויש ריקא
 דאנן נקפינן הכי ■דאי ופלניס שם בלי אס כי יברך שלא מסק יפרן

 . שציפה כרנה ינרכי לא ונרד נרירנא מרן נלוסא וריש אסכא
 כמבואר דוקא ר׳ דהני וס׳} ורי״תז הריניש פל החולקים ורבי׳ וסו

 צם יוסף ברני הקנון נם׳ בפניי ואני . רי׳ט סימן יוסף בביס
 ש א יהירה בית בתשיניח זיל מייאש פהריי הרב מיש סל דקרקש•

 שהניא מה יועיל רמה נססס הרעיש סגרת הניא ומרן שנשב ז׳ ם"
 עיש. וטצכיס שם בלא לברך יטיב איפר דגפר נסשסטאחר כסברא

 נארגי׳ל שנשי פנק פייאש פהריי הרב ט לישג דאפשר צ׳ל וסתה
 ואשי׳ כינהו דאתרי דפארי׳ והרשטן נכריב״ש סביר דפר פילי וכל

 מייאש מכדי הרב של נחו זזו . ניווט בשיט פון נגד שיטי
 פקיטי שער ואל עירו אל ושם סט סבר ואקרא פארי דהויניש

 סברא האי מ״ש׳ דפרן קאסר טילחא ואלופי אלא . כיותיה ספקי
 פרן ועיש . נכונה סברא שהיא מק בעיני וישרה כלומר נסשס
 מייאש מסר" הרב לה חייש לא ומלכות שם כוגרס גלי לברך וטיב
 נמקופיש בפרושנו ונשכני אפס הן • דצתרא פאריה והרעיש ניק

 זיל דפרן נינוח נסנין •ל ז מרן סל כמראי רנק טליגי דני אמרים
 במכין לחיש העיקר לכרך שלא עליה פליגי וכצח־ונים לברך סבר

 .זיל פרכוסי קנלשי וכן מכרך זה ואק האחרונים לסנרס ברכה
 מרן. הוראות וקבצנו נידו פומק אין מרן נסברח שפנרך מי צפנס

 ולט • הרעיש רכס כסנרש ישמידו נפימדם יל ארג׳ נעיר וכן
 ארני? כפיר וכרשטן כריביש קנלת טשי דאליפא נראה שירוק
 הרב פל מהרגש יבצר לא ופיט . זיל פרן להוראות מקנלתנו יעיא

 פכללא אשיא זו והוראה אחרק ובוא לפרש דהויל ז״ל סייאש טהרי'
 ני . ומלכיש נשם יברכו לא הפקוסוח ובישר דאסרא פרא דהריניש

 בצלילים פיט כבריטש שפסי האחרונים אשכנז ורכני אפנה האף
 ושאר עלריס וארן כצבי ואין סורקיאה וגלילות וחילק סניפי כפפרב
 ארגי״ל מעיר ולנר ילכו. הוראותיו ולאור לסרן טליהן קבלו בכוסיהן

 כל השיע נגד שהם אף והרשנין הרעיש הוראוס אחר ההולכים
 דגל נושאי דנסירקייאס מממון נר פרן אחר ילכו נלנחם ההמון
 שיחותיו לפרש זיל עייאש טהריי להרב כויל וא*כ .כידע לי הקים
 דסרן דצעיג סונר קדש אחד זאשטפה קאמר ארנ״ל פירו וכלפי

 נפרסים שהי׳ מורס בניו פ'פ וכו׳ לכרך שלא הטיב את לסניני נחן
 שיש וטי בדבור הי׳ שלא אף נמפשש פרדו הטס ונפעם הצבור לבל

 נגנבים אלא חילקו ולא )ברך מווו ניט ומזה ישכיל נקוקוו טיח לו
 ס*כ נזה ונפסל׳ נשם לברך סודם הכל בניו אנל וכו׳ ארי ורריסח

:צריו דנריו
 נרכס בענק פרטתו לחלק פה שם מי אוע ולא נער זיוני

מרן על אס כי לישען לנו אין ונעניוחנו סביתי. טל ולסע-יך
 ופוב רוקא ארגעה דהני ופכר לפאן רב לה וחש בסתח שפתם
 למסדר נכסנ הרשום לן אניד שוע ולעען וסלכוח שם כלא לכרך

 וטנרטנן הא טלוניל הראיש נתב וזיל ח■ שער ריש זיל אנוורכס דו־
 ססנהג יוצא שהיא כנש דוקא ויחיו אניסא נק דרבים אניסא נין

 טרדן וטסנרוס הים טעברוש כגון התולדות פורך או כמולס
 ליס ואברי ניפא ליס דאתרחיש דרנינא בריס וכפר להם והרימה

 גננים באו אם עין כסולם מנהג שהוא נס אנל ונו׳ רמיא טינא
 שעשה לכרך חייב אינו נזה כיוצא כל וכן ונציל סננס לירי ונא כלילה

 שעוצם כסנהג נם שט׳ סורים והרי ואיש הזס כמקום נס לי
 שנטל הא׳ סטילם טסנכג יצא נפי הסס ו״ל נסים שעשה ומברכים

 אשש נעבור טאוסחו אלף לסי קרוב שהרג וסבי וכו׳ המלך נשב
ואפי׳ אס וו הניפה .סניל השטן פך טשים וכי׳ ונחניכס ונו* אחס

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)203 מס עמוד זרחיה יצחק רפאל בן דוד יוסף חיים אזולאי, שאל חיים
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 תוכחותיו, ציר על סובב כלו וזה א, חששתם ודם בשר ולכבוד א חששתם
 ג אמר וכן וגו׳, שומרון שכן יגורו און בית לעגלות ב, אמרו והוא ע״ז עון ר״ל
 מצבות, הטיבו לארצו כטוב למזבחות הרבה לפריו כרוב וגו׳ ישראל בוקק גפן

 גיל אל ישראל תשמח אל ואמרה עצבים, להם עשו וזהבם כספם ד ואמר
 ופקדתי ז, אמר דבריו בתחלת וכן אפרים, עצבים חבור ו ואמר וגו׳, כעמים
 על סובב תמצאהו ספרו כל וכן להם, תקטיר אשר הבעלים ימי את עליהם

 היו אשר הענין על דברים להרבות הנביאים כל דרך היה כן כי ע״ז, עון
 תמיד דבריו מרבה ע״ר, הנביא ישעיה שתראה כמו בזמנם, ברע העם בו רואים

 אוהב כלו בבתיכם, העני גזלת כאמרוח, בצע בעבור הדין הטיית ענין על
 יא ואמר וגו׳, שוחד עקב רשע מצדיקי י ואמר וגו׳, ט שלמונים ורודף שוחד

 שתחזיקו כלומר חמוץ, אשרו משפט דרשו יב ואמר וגו׳, בבית בית מגיעי הוי
 מה על בפרט תמיד לדבר הנביאים כלל וכן שלו, את לו להחזיר הגזול את

 בני להתעורר הכל כונת ואמנם בו, המרד בתכלית הזמן בני בו רואים שהיו
 ידי על להם ושמתגלגל בפרט, המרד בתכלית בו שהיו ממה לשוב זמנם

 תשובה בעל כל דרך הוא שזה העונות, לכל כללית תשובה ההם העונות
 כל אחר ולפשפש ולבדוק בנרות עצמו לחפש בתשובתו לבבו לטהר כשרוצה

 הנביא הושע שהעירם והוא ופליט, שריד בחטאיו לו השאיר לבלתי מעשיו
זה כל עם שיפשפשו ע״ז, על היתר. תוכחותיו בונת שתכלית שאע״פ הנה,
 עמכם קחו ,1י אמרו והוא הרעה, מדרכם ושבו כן גם העברות שאר אחר

 עון, תשא כל אמרו טוב, וקח עון תשא כל אליו ואמרו יי אל ושובו דברים
 העונות, כל בתשובת להעירם בו והבונה הפוך, והוא עון כל תשא בו רוצה

קרבן במקום יו כלומר הודוי, על בו רוצה שפתנו, פרים ונשלמה ואמרו
 מן יותר התשובה בדברי רוצה שהשם שידוע כמו שפתינו, ודוי לפניך נשלם

והתודה בכלסטו, שנאמר כמו העוו ודוי בלא מועיל הקרבן שאין הקרבן,

ד. ח, שם ד( א. שם ג(

כג. א, שם ט( ד, ג, ישעיה ח(

 זה כל יד( ג. יד, הושע יג(

ה, במדבר אבל ויורד, עולה בקרבן

ה. י, הושע ב( "מחיתם". שלנו בגט׳ א(

 טו. ב, שם ז( יז. ד, שם ו( א. ט, שם ד.(

 יז. א, שם יב( ח. ה, שם יא( כג. ה, שם י(

 כ׳ זה פסוק והנה הרד״ק גם כ״ב טו( שם, ברד״ק
וכו׳. האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש ז ו,
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 הוא שהודוי מצד העברות כל כלל אל הודוי ענין וסמך וגו/ א חטא אשר
 העברות שכל ר״ל העברות, לכל שוה והוא בתשובה, הצריכים התנאים מן

 עברות חלק הן למקום אדם שבין עבירות חלק הן בסליחתן, הודוי אל צריכות
 מקום להם שאין התשובה תנאי בקצת כן שאין מה ג, עצמו לבין אדם שבין

 שנודיע זה, שאחר בפרק שנבאר כמו ההשבון, כענין למקום אדם שבין בעברות
כלם. התשובה תנאי בו

 קלים עונותיו בכל לפשפש התשובה בעל בגדר שהזכרנו ואחר
 עלינו לו, הראוי כפי מהם ואחד אחד כל על תשובתו ולהרבות וחמורים

 שצריך ומה שבהם, והחמור הקל מדרגות יחלקו, איך העברות דרכי לבאר
 שאינו ומה התשובה, תנאי לקצת מהם שצריך ומה התשובה, תנאי כל אל מהם
 כפי אחת כל עליהם בתשובתו שיתעורר כדי התשובה, מתנאי לאחד צריך

 לשם שישוב לא והמחילה, הסליחה בשאלת החטא לגודל ושיבוש לה, הראוי
 מאמר דרך על בעיניו, נקלים היותם במחשבת חמורים מעונות ויתודה

 מאד קשה חטאו בעיניו שיקל למי המחילה שאמרו רו ס ו מ ה חכמי
אליו. מרוצה פשעו כבד שיכיר ולמי היבלת לבעל

I
 יחלקו אמנם כלם העברות שדרכי ונאמר נתחיל ומעתה

 שבין עברות חלק הוא הראשון החלק חלקים, לשני כלל דרך
 הראשון החלק לחברו. אדם שבין עברות השני והחלק למקום, אדם

 החוטא וחלק במחשבתו, החוטא חלק חלקים, לשלשה נחלק
 וגמר שחשב מי כענין במחשבה, הראשון במעשיו, החוטא וחלק בדבורו,
 נחשבת למעשה הוציאה ולא המחשבה מזאת ששב שאע״ם ע״ז לעבוד בדעתו

 וקלל והתקצף כענין השני, והחלק שנבאר, כמו ה לחטא ההיא המחשבה
 מגדף הוא יי את שבאו כמו חיים אלים מערכות לחרף ובאליו במלכו

 ע״ז עובד כענין השלישי והחלק החלק, לזה הדומים וכן וגו/ ונכרתה
 החלקים משני השני החלק ודומיהם, אסורות מאכלות ואוכל

לשני נחלק לחברו, אדם שבין עברות חלק והוא, הראשונים

צ״ל:

 אולי ג( שם. ברד״ק ולי׳ הם רבינו דברי והלאה מכאן ב( ה. ה, ויקרא א(

ל. טו, במדבר ו( ב. לם, קידושין כדאי׳ ה( מצאתי. לא ד( "חבירו".
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הדבור חלק המעשה, וחלק הדבור, חלק והם, חלקים השלשה מאלו חלקים
וחלק ודומיהם, הרע ולשון רכילות וכענין והמקניטו, חברו את המקלל כענין

לא המחשבה חלק אבל ודומיהם, חבלו או חברו את שגזל מי כענין המעשה
ועצר לחבלו או לגזלו חשב שאם לחברו, אדם שבין בעבירות גמור עון יחשב

שמכל אלא לחברו, פיוס צרך זה על לו אין למעשה מחשבתו צרף ולא כח
שנאו אם מפרשים קצת דעת על וכן לשם, להתודות צריך מקום
שעזב אחר א, בלבבך אחיך את תשנא לא מצות על עובר שהוא הלב שנאת

_ שעבר ממה לשם שיתודה אבל לפייסו צריך אין באהבתו וכללו מחשבתו
0 ° -------------------י — “ ־־

ויש תשובה צריך ממנו יש המחשבה מצד הבא הזה והחלק אותו, בשנאתו
שחשב במי ז״ל אמרו מפרשים, קצת דעת על תשובה צריך אין ממנו

שהתבאר כמו העברות כאחת חמור שזה זה בדעתו וגמר ע״ז לעבוד בדעתו
ישראל בית את תפוש למען ג מאמרו זה אל ראיה והביאו ב, קדושין במסכת
יורה וכן במחשבתם, שחטאו מה לפי ונענשים נתפשים שהם בו רוצה בלבם,
השם שמכפירת הנה בלבבם, אלים וברכו בני חטאו אולי ד באמרו איוב מאמר

הכל זר לאל וההודאה בשם שהכפירה שידוע כמו ע״ז, ענין שהוא במחשבה
ההוא, העון מן התשובה אל להעירם בעדם מקריב היה זה ומיראתו אחד,

כי פלילי, עון הענין בזה המחשבה רוע היות ד״ל זה, יקבל כן גם והשכל
וכבר בהד" הנמצא העון עקר הוא בה מועל הלב ואם בלב, עקרה האמונה

במחשבתו גמר אם עברות, שאר במחשבת מפרשים קצת כן אמרו
מאכלות לאכול בדעתו שגמר כמי המקום, לבין שבינו עבירה הן עברה לעבור

בדעתו שגמר כמי חברו, לבין שבינו עברה או ,הערוד, על לבא או אסורות
לדעתם שצריך העברה אותה מעשות יצרו וכבש נתחרט כן ואחר לחברו, לגזול

כל ז״ל ו אמרו זה ועל בדעתו, גמר שכבר מה על סליחה ולבקש להתודות
ז שנאמר קרבן הקריב כאלו הכתוב עליו מעלה עליו ומתודה יצרו הזובח
העברה, מן ומונעו יצרו כובש בו רוצה יצרו זובח וענין יכבדעי, תודה זובח

שהוא עליו מתודה זה כל עם אמר ממנו התשובה הוא יצרו שכבישת ואע״ם
ה. א, איוב ד( ה. יד, יחזקאל ג( ב. לט, ב( ז. ים, ויקרא א(

 תהלים ז( ב. מג, סנהדרין ע׳ ו( ויש. ד״ה ב לט, לקידושין בספרו רבינו וכ״כ ד,(

כג. נ,
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 החטא שגמר במי שכן וכל במחשבתו, שהשלים מה על לשם להתודות צריך
 לתשובה, שצריך יכלת או הזמנה מחסרון רק מעשותו נמנע ולא במחשבתו

 הצטרך ר״ל זה, כן גם והורו הראשון, מן גדול השני ענש שיהיה ישוב לא ואם
 א, הלב הרהור על מכפר חושן ז״ל א כאמרם במחשבה, שחטא למי הסליחה

 הבונה מה ויתבונן הלב על נתון החשן בראיית האדם התעוררות על בו שהבונה
 כאלו המאמר ענין ויהיה לו, ונסלח מהם וישוב מחשבתו על ויתעורר בו

 עולה ב אחר במקום שאמרו מה וכן הלב, הרהור כפרת סבת שהחשן אמר
 העולה קרבן מצד תבואתו הערה תכלית על בו רוצה הלב, הרהור על מכפרת
 שלא עד חטאיו מכל לשוב הערה תכלית בראותו יתעורר כליל, כלה שהיא
 עברה הרהור העברת סבת כן אם העולה קרבן ויהיה הלב, הרהור מהם ישאר

 יתעורר הקרבנות שאר ידי על שגם עברות גופי העברת סבת שהיא שכן וכל
 ג אמרם במחשבה, שחטא למי התשובה הצטרך זת יורה וכן להעבירם, האדם

ו קדושין שבמסכת אלא יצאנו, לא הרהור מידי יצאנו עברה מידי אם ז״ל
 אם און שנאמרה למעשה, מצרפה הקב״ה אין רעה שמחשבה ע״ה אמרו

 פרי הזה העם אל מביא הנני מקיים אני מה אלא יי, ישמע לא בלבי ראיתי
 ושאינה למעשה מצרפה הקב״ה פירותז עושה שהיא מחשבה מחשבותסו,

 תפוש למען ח כתוב הא ואלא למעשה, מצרפה הקב״ה אין פירותז עושה
 ממנו והנראה המאמר, לשון זהו דכתוב, הוא בע״ז ההוא בלבם, ישראל בית את

 הרב ואמנם הסליחה, ואל הודוי אל צריכה העונות בשאר המחשבה שאין
 אנס בקצת המחשבה בזאת שנכשל במי זה העמיד ז״ל אברהם ר׳

 והצטער לעבור וחשב טינה לבו עלה ובראותו ד-מחטיאו בדבר שפגע כענין
 למעלה, שכתבנו במה ם זה להעמיד וקרוב שאפשר אלא שנתחרט, עד בעצמו

 מעשותה יצרו כבש נפשו ומטוב עברה לעבור מחשבתו שהשלים במי ר״ל
ומתודה יצרו הזובח זה על י שאמרו ואע״ם והיבלת, ההזמנה אצלו המצא עם

 הדינן על מכפר שחושן אמרו ו אות י פ׳ רבה בויקרא וכן א טז, כערכין א(

 שם. רבינו עיי״ש א, סך, שבת (1 ג. ז, רבה ויקרא ב( מצאתי. לא רבינו וגי׳
 אחרת. גי׳ שלנו בגמ׳ ז( ים. ו, ירמיה ו( יח. סו, תהלים ה( א. מ, ד(

 סנהדרין י( לעולם. ד״ה לם, לקידושין בספרו רבינו כ׳׳כ ט( ה. יד, יחזקאל ח(

ב. מג,
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 לומר רוצה שאינו בו לפרש אפשר ועדוי, אל צריך היותו זה שיורה עליו,
 היצר ולכבוש התאוה להמית השתדלו לסבת אבל ההוא החטא על התודות

 לבית משכהו זה מנוול בך פגע. אם א אמרם כענין ומתודה, מתפלל הוא
 אל יצטרך לא התשובה גמר הוא אותו וכבישתו יצרו, כבש ובזה המדרש,

 מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה יתבאר ובזה הסליחה, בקשת ואל ממנו הודוי
 הסליחה להצטרך לא מעברה קשים עברה הרהורי ז״ל ב ואמרם למעשה

 אותם בקצת ג שבארנו מה ההוא במאמר הטעם אצלי אבל כן, אמרו בהם
 לא לבעליו יקל ההרהור כי התשובה, את שמעכבין דברים וארבעה עשרים
 חמור או קל חטא לו יארע ואם תמיד, להחטיאו לו סבה והוא ממנו ירגיש
 הרע שהרהור אחר לחטוא, יוסיפו ולא ממנו וישוב עליו ויבוש בו ירגיש
 ולרב העברה, מן קשה יותר התמידי ההרהור יהיה הצד זה ועל עמו, נשאר

 מצד בא בה והמחשבה שהרהור והוא, נאה פרוש המאמר בזה ז״ל ד ם " ר ה
 המעשה, ר״ל העון, וגוף חלקיו, שבשני הנכבד החלק בו מחטיא הוא והנה הנפש
 העון קשה יותר ויהיה שבחלקיו, הפחות החלק שהוא החומר מצד יבא אמנם
 צד על החומר, מצד שיבא ממה בעליו חסרון בו נראה ויותר הנפש מצד הבא
 כהן בת אחת נשים שתי לו שיש לכהן משל צחות, דרך ע״ה ה שאמרו מה

 על לא מדין הוא מי על וטמאוה תרומה של עיסה להן ומסר ישראל בת ואחת
אביה. בבית שלמדה כהן בת

 כלם דעת על מחילה צריך שהוא אחר צד המחשבה בחלק ש י ו
 במחשבת מעשה ועשה עברה לעשות שחשב במי והוא, ז״ל ו שאמרו מה לפי

 חלב לאכול בדעתו שגמר מי כענין מותר, המעשה שהיה שנזדמן אלא עברה
 אבל שומן, של חתכה אותה שהיתר, שנזדמן אלא למעשה מחשבתו והוציא
 ויתבאר מחשבתו, על ומחילה סליחה הוא צריך חלב, במחשבת אכלה שהוא

 לה, יסלח ויי הפרם אישה ז״ל אמרם על ו קדושין במסכת שאמרו ממה זה
 לו נתן וכבר הפרם, שאישה אחר לסליחה זו הוצרכה מה זה על העיון שבא
בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר הכתוב במה ואמרו בזה, רשות השם

איפה. א״י ד( ד. פרק לעיל ג( א. כט, יומא ב( ב. ל, קידושין א(

ב. פא, קידושין ו( ה. אות ד פרק רבד, ויקרא ד,(
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 למתים, ומטמאה יין שותה והיתר. לה שהפר יודעת אינה והיא לה והפר
 להעלות המתכון ומה ואומר, בוכה היה זה לפסוק מגיע עקיבא ר׳ וכשהיה

 בידו להעלות המתכון כפרה צריך טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו
 המעשה היות שעם הנה וכמה, כמה אחת על חזי.ר בשר בידו ועלה חזיר בשר
 בבונה מעשה שעשה אחר א הבנה רוע על סליחה צריך עליו, יחויב לא דבר

 היא מחשבתו ואילך שמכאן בה ושנה עברה שעבר מי על ב אמרו וכן ההיא,
 הזה העם אל מביא הנני ג אמרו ב בדבריהם התבאר וכבר למעשה, מצטרפת

מחשבותם. פרי
 והחמור הקל דרך לבאר עלינו כלל דרך העברות דרכי שבארנו ואחר

 תעשה לא מצות ר״ל מוזהר, ענין בכל יתבאר וזה תשובה, להרבות כדי שבהן
 כל ענש במוזהרות תורה בארה שכבר מצד בהן, הנזכר הענש פי על

 מדרגות ונמצאו חומרתן, יודע הענש צד ועל מועטות, לבד מהן אחת
 החמורה ז״ל, ד ם " ר ה שבאר כמו מדרגות שמנה המוזהרות

 מחויבי לה שניה סקילה, עליהם מחויב שהוא הדברים מדרגת היא שבהן
 לה חמישית חנק, מחויבי לה רביעית הריגה, מחויבי לה שלישית שריפה,
 לה שביעית שמים, בידי מיתה מחויבי לה ששית שמים, בידי כרת מחויבי
 ר״ל במצוה, אבל עליהם, לוקין שאין לאוין לה שמינית מלקות, מחויבי

 מהן אחת כל שכר התבאר ולא בשיר, רק בענש העניו נתלה לא עשה מצות
 זולתי השכר ביאר ולא וכך, כך לעשות בסתם צוה שהוא אלא בפרט, הוא מה

 והוא כלליים, דברים ושאר ובהצלחה ימים ובהארכת לו בהטבה כלל דרך
 שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה קלה במצוד. זהיר הוי ז״ל ה אמרם

 הבטה מבלי המצוה, מן פטור במצוד. העוסק ו באמרם כונו זה ואל מצות, של
 מחברתה, גדולה זו אי ממנו הנעדרת המצוד. ואל בה עוסק שהוא מצור. אל

 מצוה מעשה נזדמן שאם כלומר המצות, על מעבירין אין כן גם ז אמרם והוא
נתבאר שלא ואחר אחרת, מצוד. לעשות כדי יניחנו ולא יעבירהו לא לידו

בפירושו ד( יט. ו, ירמיה ג( א. מ, קידושין ב( "הכוונה". : שצ״ל נ׳ א(

ודברי מ״א פ״ב אבות ר.( מ״א(. פ״ג מכות למס׳ בפי׳ גם )ראה מ״א פ״ב אבות למס׳

רבינו מ״ש גם ועיי׳ מרבינו, הוספה עם זו למשנה בפי׳ הרמב״ם דברי הם כאן רבינו

א. לג, יומא ז( א, כה, סוכה ו( שם. לאבות בפירושו
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 גזלם לאשר הדבר השבת והוא הרביעי, התנאי בו לבאר
לבד. לחברו אדם שבין עברות בחלק והוא וחמסם,

 היטב למדו הרע, חדלו עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו
 התמדת ב בארנו כבר א, אלמנה ריבו יתום שפטו חמוץ אשרו משפט דרשו
 כנגד לדבר עתה וכיון שכתבנו, כמו והחמס הגזלה ענין על הנביא זה דברי

 שכן כל מכונו, על הדין להעמיד התרשלותם בסבת אשר ומנהיגים הראשים
 והגזלות והולכת, ומתנונה לוקה הדין מדת שוחד, עקב המשפט הטותם בסבת

 השרים יד היות והחמסנים הגזלנים ראות מצד בעולם, רבים וההמסים
 סבת וזהו השב, אומר ואין וגנוב וכחש אלה ידיהם מחזיקים אתם והסגנים

 דין כסא על יושב מלך ג, שלמה שאמר כמו בארץ, והחמסים הגזלות רבות
 ישמעו אז המשפט כסא על המלך כשבת אשר בזה רצה רע, כל בעיניו מזרה
 כל מעשות לנפשם וייראו חתת יראו עקלקלות אוחזי כל אחז חיל ירגזון, עמים

 וישב חכם מלך רשעים מזרה ד אמר וכן רע, כל בעיניו מזרה אמרו והוא רע,
 בערמם נפתלים לוכד תחבולותיהם, מסבות מהפך שהוא בו רוצה אופן, עליהם

 וזה והחמסים, הגזלות סבת המנהיג הוראת היות זה כל נפש, מפח ותקותם
 בהצדיקו עושיהן ידי בהחזיקו שכן כל צדק, משפט העם את לשפוט בהתרשלו

 צא עליו רבות שצרות דור ראית אם ז״ל, ד, אמרם והוא שוחד, עקב רשע
 ישראל דייני בשביל אלא לעולם באה פורענות שאין ישראל בדייני ובדוק

 אצלי, באורה וגו׳, משפט המתעבים יעקב בית ראשי ‘זאת נא שמעו ו שנאמר
 בעוברי יי נקמת ולנקום בתוכחת בהתרשלם העברות כל סבת הם שהדיינין

 הצרות להיות הדת דרכי שהביאונו ואחר מהם, בהעזרם שכן וכל מצותיו
 כי המנהיגים אחר רק לבדוק צריך אין העברות עונשי על ובאות מתרגשות

בראותו בדורו, אשר ההם המנהיגים ע״ה ישעיה קרא זה ומפני הכל, סבת הם

כו. כ, שם ד( ח. כ, משלי ג( ז. פרק ריש לעיל ב( יז. טז, א, ישעיה א(
 ט. ג, מיכה ו( א. קלט, שבת ד,(
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 הישרה, ומעקשים המשפט מטים אותם וראותו העם בתוך והחמסים הגזלות
 זה אמר וגו׳, סדום קציני יי דבר שמעו כאמרוא, סדום קציני זה על קראם
 העניים בעשקם סדום לקציני המנהיגים ודמה ב, העם וכנגד המנהיגים כנגד

 רעים מעשיהם בהיות ועמורה סדום לעם כן •גם העם ודמה המשפט, ובהטותם
 מהול סבאך לסיגים היה כספך ג, אמרו עליהם שהעיד כמו וחומסים גוזלים
 בלתי והיותם בגזלות התמדם שלרוב ד הדרש בעל בו שהעיד כמו במים,

 גזלה גוזלים כשהיו עצמם משבחים שהיו עד בהם הושקעו עליהן נוכחים
 עד הגזלה להם תערב ולא גזלום, כאשר לנגזליהם בהודיעם נכרת שאינה
 לא הגידו כסדום וחטאתם בם ענתה פניהם הכרת ה, כאמרו מפורסמת היותה
 יראו אבל ולהעלימם מעלליהם רוע להסתיר מכונים שאינם בו רוצים כחדו,

 פשעם, להכיר אדם כל יוכל ובפניהם העברה, לעשות לבבם מגמת בפניהם
 כחדו, לא הגידו כסדום חטאתם אשר עד זה בכל עדין דעתם תתקרר ולא

 שהיו סדום אנשי כמנהג יעלימוהו ולא בפיהם חטאתם שמגידים בו רוצה
 שהיה במה שאפילו עד הרשע פעלות על מתמידים ושהיו ברשעם מתפארים

 שהביא כמו בעברה, לידם שיבא עליו מחזרים היו בהתר לידם להביא אפשר
 חום גם ציה הזמן רשעי על ז איוב שאמר מה צד על ו הדרש בעל עליהם
 עליהם מעיד שהיה והוא, הצד זה על אצלי באורו חטאו, שאול שלג מימי יגזלו

 ישפילו לא מיד להם גותנין אדם לבני אותו שואלין היו שאלו במה שאפילו
 שדרך חם, גם ציה שבעת ואמר, מידם אותו שגוזלים אלא מהם לבקש עצמם

 למנעם אדם בני דרך ושאין לשתות קרים מים משכניהם לשאול אדם בני
 זה לפי בו רוצה חטאו, שאול ואמר שלג, מימי יגזלו הם מבקשם שהוא ממי

 בחוטאים עצמם מחזיקים היו מהם לשאול עצמם ישפילו אם שהם הבאור,
 כל לאבי וחטאתי דרך על חטאו, מלת ובאה כבודם, את וכמחללים זה על

 בו שירצה לא הימים, כל אבי אצל בחוטא מוחזק שאהיה שבאורו ח, הימים
 ואהא אנקלום שתרגם והוא הימים, כל לאביו לחטוא מתמיד היותו

לך ס ם י ש ר פ ,מ ה קצת פרשו וכן יומיא, כל לאבא חטי

מצאתי. לא ד( כב. שם ג( שם. הרד״ק כמש״ב ב( י. א, ישעיה א(
שם. רד״ק ע׳ ס( לב. מד, בראשית ת( ים. כד, ז( מצאתי. לא ו( ס. ג, ישעיה ה(
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בחוטא. ומוחזק נודע אני לבדך לך כלומר א, חטאתי לבדך

 צד על סדום לקציני המנהיגים דמה שהוא והוא, לדברינו תשוב
 וחברי סוררים שריך עליהם, ב אמרו והוא הדין את והטותם במשפט מעלם
 מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו ג, ואמר עליהם התוכחת בא ולכן וגו׳, גנבים

 מעלליכם, רוע הסירו בו, שבאר כמו וטהרתו הלב רחיצת ברחיצה, והדמיון וגו׳,
 דרשו הטב למדו ואמר לאחיו, איש שיחדלו כלומר הרע, חדלו וכן

 הצדיק את והצדיקו מכונו על המשפט שיעמידו כלומר חמוץ, אשרו משפט
 הנגזל, יד שיחזיקו בו כיון חמוץ, אשרו אמרו ואמנם הרשע, את והרשיעו

 ה, כאמרו הגזלן על תואר חומץ מלת שתהיה כמו הנגזל, על תואר הוא חמוץ כי

 ויורום גוזליהם שייסרו בו, רוצה הנגזל, יד שיחזיקו ואמר וחומץ, מעול מכף
 ריבו יתום שפטו ד, אמרו והוא וחמסו שגזלו מה בהשבת התשובה דרכי

 גזלתם, להם להשיב אלמנה ריב ושיריבו היתום משפט שישפטו רוצה אלמנה,
 שפלותם, לרוב הרוב על הנגזלים שהם מצד האלמנה ועל היתום על ודבר

 שהיו מה על כן גם והוכיחם בבתיכם, העני גזלת כן, גם ו אמרו דרך על
 עמי תדכאו לכם מה ז אמרו והוא אותם ומביישים ומקניטים אותם מכים
 מכותתים שפניהם עד אותם שמביישים מה על אצלי וזה תטחנו, עניים ופני

 תטחנו, עניים ופני באמרו ורצה ההכאה, על ח רבים פרשוהו וכבר בשתם, לרוב
 ר״ל זה, כל על מזהירם והיה לחי, במכת פניהם ומכתתים אותם מכים שהם

 בחק שהוא ממה וזה גזלום, או שחבלום מה על והפיוס להם הגזלה בהשבת
 חבל שאם התשובה, את שיעכב מה והוא וחבר לבין געוש עברות תשובת
 ואע״ם לו, חייב שהוא מה לחברו שיתן עד לו מתכפר אין גזלו או בחברו

 בדברים הקניטו אם וכן שצערו, מה על מחילה ממנו לבקש צריך לו שהחזיר
 על םלש ודותהתה לבךמ לפייסו וצריך ממון השבת בזה שאין וחרפו ביישו או

 ר׳ דרש זו את ט יומא במס׳ שאמרו ממה יתבאר אמנם וזה ,ההוא העון
 למקום אדם שבין עברות תטהרו יי לפני חטאתיכם מכל עזריה בן אלעזר

שבין עברות אבל שיתבאר, כמו התשובה עם פירוש מכפר, הכפורים יום

ו. עא, תהלים ה( יז. שם ד( טז. שם ג( כג. א, ישעיה ב( ו. נא, תהלים א(

ב. פה, ט( שם. הרד״ק גם פי׳ כן ח( טו. שם ז( יד. ג, ישעיה ו(
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 המאמר, לשון והו חברו, את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחברו אדם
 מה עם לבד בתשובה כפרה הבטיח שלא כלומר יי, לפגי מאמרו ודקדוקו
 לא אבל המקום, לבין שבינו מה והוא יי לפני אשר בחטאים אלא לה שצריך

 את לו שישיב חברו רצוי ובכלל חברו, את שירצה עד חברו לבין שבינו מה
 כמי הוא הרי אצלו מחלו שאם הממון, לו שימחול עד שירצהו או חמסו אשר

 ומנהיג מתנהג היות הנגזל להעיר להשתדל ז״ל א התעוררו וכבר שהחזירו,
 תשובה להם להמציא כדי גזלוהו, כבר אשר את לגוזליו תמיד למחול עצמו
 גזלו לו מחזיר הגזלן בהיות זאת גם ואף הממון, חמלת מזה ימנעהו ושלא

 ב, קימת הגזלה היתד, כן אם אלא לקבל שלא הנגזל, עם ר״ל עמו, השתדלו
 רוצה הנגזל שאין למי הוא ג, גזלה השבת בדיני הרבה שהאריכו ואע״פ
 שתקנה ה, ב״ד בעשוי אלא ולהחזיר לשוב מתעורר הגזלן שאין או ד, למחול

 שמתעורר מי על אלא היתד, לא קיימת גזלה אלא הנגזל מיד לקבל שלא זו
 לא אם בזו שאף אלא גזלו, את להשיב כדי לו שיש מה ולמכור מאליו לשוב
 בקצת התשובה בעל על הקלו וכן זה, על אותו מכריחין ב״ד אין למהול רצה

 גמור בדין וקבעו תקנו בעין, לבעליהן חוזרות להיותן הדין מן שהיד, דברים
 בבירה שבנאו מריש כעין השבים תקנת מפני דמיהן את נוטלין להיותם

 ז קמא בבא במסכת יתבאר כלו וזה ו, בירתו לקעקע הגזלן את מחייבין שאין
 אין מהם והמקבל מהם מקבלין אין שהחזירו ברבית ומלוי הגזלגין שם, אמרו
 באחד שמעשה זו משגה נשנית ר׳ בימי יוחנן ר׳ אמר הימנו, נוחה חכמים רוח

 אבנטך אפילו תשובה עושה אתה אם אשתו לו אמרה תשובה לעשות שבקש
 שהחזירו ברבית ומלוי הגזלנין ואמרו תקנו תשובה עשר, ולא ונמנע שלך אינו
ידי לצאת כדי להחזיר צריך מקום שמכל אמרו ושם וכו׳, מהן מקבלין אין

 א סם, ב; סח, קמא בבא שאי׳ למה רבינו כוונת ואולי לזה מקור יודע אינני א(
 דאף מפרשים ויש :וז״ל רבינו בשם שב׳ ולענין ד״ר, מקובצת בשיטה ועיי״ש עיי״ש,
 הנהנים לכל הסתם מן שמוחלין הצנועים הדברים ופי׳ כן, עושין היו שבוע שני בשאר

 שם הראשונים( )ושאר ,תום׳ כקושיית ג( א. צה, קמא בבא כדאי׳ ב( וכו׳, משלהם
 רבינו. לדעת בזד, כוון הי״ג פ״א ואברר, גזלה הל׳ המגיד הרב ד( בימי. ר״ד, ב צד,
 הרמב״ם דעת וכן !רבינו בשם ובמ״ש שם בש׳׳מ ע׳ והרמ״ה, יונתן רבנו כ״ב ה(

ב. צד, ז( א. צר" קמא בבא ו( בד,"ה. עיי״ש שם
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 את לו ימחול הימנו נוחה חכמים רוח להיות האחר יחוש שאם אלא שמים,
 התבארו הדברים אלו וכל לתשובה, יותר ולהעירו זה של ידיו לתמוך כדי הכל
מקומם. זה אין ודינין, ארוכים בדברים שם

 שאין להחזיר פיקהס ולא פתאם שמת במי כן גם התבאר ם ש ו
 בלבו ושהיה ובלב גדריה כל עם התשובה שהיתר■ אחר תשובתו מעכבת השבתו

 כבוד משום להחזירם חייב שהיורש דברים בקצת שם שאמרו והוא להחזיר,
 שכן וכל להחזיר, הספיק שלא אלא תשובה האב בשעשה שם ופרשנות אביו,
 ושהוא בלבו גמורה שהתשובה אהר ולנדומסיו, לנגזליו השיב די לו שאין במי

 ידו היתד. אם להם משיב היה שכבר בדעתו ומוצא זה, על ונשבר מתאונן
 מעכבת השבתו שאין ידו כשתשיג להם יבלהש בדעתו גומר שהוא וכן משגת,

 ומת גזל שאם התבאר ושמא ,ותנאיה בגדריה שלימה שהיא אחר התשובה
 עליה, ויתורה בב״ד שיניח יורש לו מצא לא ואם ליורשיו, שמחזירין הנגזל

 ואמר שמים ידי לצאת מאליו הוא בא שאם התבאר ב מציעא בבא ובמסכת
 לשלם לו אין הדין שמן אע״פ איזהו, יודע ואיני מכם לאחד גזלתי מנה לשנים

 תשובה תשובתו אין אעפ״ב תביעתם, בלא עצמו מפי ג שמודה אחד מנה אלא
 אהד שגזל במי וכן ואחד, אחד לכל מנה שיתן עד שמים ידי לצאת גמורה

 שמניח לומר טרפון ר׳ דעת שהיה אע״פ איזהו, יודע ואינו אדם בגי מחמשה
 הדרך זו לא דבריו על ד עקיבא ר׳ השיב כבר ומסתלק, לפניהם גזלה

 שהלכה התפרסם וכבר ואחד, אהד לכל שישלם עד עברה מידי מוציאתו
 שלא שתקנו תקנה אותה שקודם התבאר ה אחר ובמקום מחברו, עקיבא כר׳

 להודיע אפשר שאי ממי, ידועה שאינה גזלה הגזלן ביד כשהיתה מהם לקבל
 צרכי השבה אותה בדמי שיעשו בב״ד, שתונח עליה לומר כדי פנים בשום
 היתר, אם התקנה לאחר וכן וגשרים, ומערות שיחין בורות כענין העיר,
אדם בני תועלות הם העיר שצרכי מפני כן להעשות והטעם ו, קימת הגזלה

 שהודה מזה הוכיחו בגמ׳ הלא :להבין זכיתי לא ג( א. לז, ב( א. קג, א(

 מציעא בבא ד( ואכמ״ל. וצ״ע ואחו, אחד לכל משלם ולכן שמים ידי לצאת שרצונו

 שנגזלה ג׳־כ שפסק להרא״ש מסייע תנא הוא רבינו ו( ב. צד, קמא נבא ד,( ב. לז,

שם. ופ״ת ובב״ח ס״ב שסו חו«מ ושו״ע טור ע׳ מיידי, קיימת
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 ידועה הגזלה כשהיתה אבל א, יורשיהם או כן גם הנגזלים תכלול וכבר כלם
 לא יורש לו נמצא ולא הנגזל נמצא שלא אע״פ לידע שאפשר או היתד. ממי

 אדם לך שאין יורשו, או הנגזל שימצא עד ב״ד ביד שתעמוד אלא דבר בה יעשה
 שאין ונמצא יורש, בלא ומת מתג הנגזל היה ואם■ ב, גואלים לו שאין בישראל

 המקדש שבית בזמן ד תורה בארה כבר כלל, גואל לו שאין השבה שום בזה
 ונשבע הגזלן שכפר בזמן משמר שבאותו לכהנים מתחלק הגזל אותו היות קיים

 שזקפן קודם או שפרעו קודם הגר ומת הגר בחיי הודה כך ואחר שקר על
 להוציאם צריך שהוא אלא המחזיק, זכה הגר מת בך ואחר במלוהה, עליו

 משם לפרוע אם מבניו לאחד אף שירצה למי במתנה לתתם אם ידו, מתחת
 מספקו, אני הזה שבזמן אלא צדקה, של ארנקי בתוך לשומם אם חובו את

 ז ונשבע כפר אם כהנה, במתנות שיזכו כדי המקדש עבודת עובדי אצלנו שאין
 מתורת והנראה מהן, יעשה מה במלות עליו שזקפן קודם הגר ומת והודה
 זה בענין הסוגיא שטת היא שכך הפקר, נכסי כל כענין המחזיק שזכה הדין
 ומת בנשבע שבארנו כמו בהם, זוכה שהוא בו זכות לכהנים שאין זמן שכל
 ולא להוציא צריך שהוא אלא הגר, ומת במלוה וזקף והודה בנשבע או הגר

 בגזלה שזוכה מי בכל בו שהקפידו ממה שזה שבארנו כמו אצלו, לעכבה
 שגזל במי אמרוה וכן אצלו, יעכבנה ולא הוצאה לאיזו שיוציאנה שבידו

 מוציאה בה זוכה שהוא שאע״פ הוא אלא יורש שם ואין אביו ומת אביו את
 של לארנקי מכניסה או חובותיו בה פורע או מבניו לאחד ונותנה ידו מתחת
אין בגזלה, נשתמש כבר ט בניו במתנת או חובותיו שבפרעון ואע״ם צדקה,

 אלו דברים ולעשות לדקדק הגזלן צריך ולפ״ז בורות ד״ה בסוגיין רש״י ע׳ א(
 "יעשו :וב׳ סתמו ושו״ע טור הרא״ש אבל יורשיו, או הנגזל שם שנמצא במקומות דווקא

 כל הרמב״ם השמיט מדוע לי תמוה גם רש״י, פי׳ השמיטו מדוע וצ״ב רבים" צרכי בר
 במדבר ד( "גר". שצ״ל ברור ג( א. קט, קמא בבא כדאי׳ ב( בגט׳, הנאמר זה דין
 הדומות,וצ״ל מלים ע״י והחסיר דלג הכת״י שכותב ברור ה( ב. קט, קמא בבא !ח ד״

 מצאתי לא ו( ה. ה״ד, פ״ח ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם ע׳ במלוה", עליו זקפן אם "אבל
 שאינו — הטור זו. הלכה של והסומא המשנה השמיט הרי״ף ז״ל. רבותינו בספרי זה ספק

 וכ״ב רבינו, שפסק כמו שס״ז בוזו״מ ופסק זה דין כ׳ — בזה״ז הנוהגים הדינים רק מביא
הזה. לזמן גם כוונתו אם הכרע אין ה״ד פ״ח ואבדה גזלה הל׳ ברמב״ם שם, השו״ע גם
 שם התום׳ כפי׳ ט( א. קט, !ב קח, קמא בבא ח( שסו. סטי׳ חו״מ וד״מ ב״י ע׳ ז(

שם. כרש״י ולא ה״ג פ״ח ואבדה גזלה הל׳ הרמב״ם וכפי׳ לבניו ד״ה
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 גזלה להוציא שהצריכוהו אלא הדין, מן זוכה הוא שכבר ודברים, דין בזה לגו
 באיסור, לידו שבא מה ולהטעימו להתמיד שלא כדי ידו מתחת עצמה

 שהוא או ממנה חובו את שפורע או לו שנותנו בזמן כן גם ז״ל ומתקנתסא
 לבעל או מתנה למקבל להודיע חייב שהוא צדקה של ארנקי לתוך מכניסה

 שדיני ואע״ם ידו, מתחת ומוציאו בו זכה שכבר גזל שהוא לגבאי או חובו
 גזלת כענין בגזלו, זוכה שהוא מי שגזל למי ראוי בכך, סובבים התלמוד סוגית

 שיכניסם אלא וכל מכל הדין אחר לילך שלא שבארנו, כמו הזה בזמן הגר
 ודברים שכתבנו, כמו הדרכים מן באחד שהורו כמו צדקה של ארנקי בתוך
 הגמרא לשון להביא צרך אין ארוכים, בדברים בבי תלתא בסדר יתבארו הללו
הדברים. כללי בהבאת מזה ודי דברים, אריכות בו יצטרך כי זה בכל

 הרי גזלו את הנגזל מחל שאם שכתבנו מה לפי מקום מכל נמצא
 רצוי ובכלל חברו, את שירצה עד בענין נכלל הוא וכבר שמחזיר כמי הוא

 שיתבאר כמו ממונו, את לו שהחזיר אע״פ שצערו מה על לפייסו כן גם חברו
 שיבקש עד נמחל אינו לו שנותן אע״פ קמאב, בבא במסכת שאמרו ממה
 אמרו וכן בעדך, ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה ג שנאמר ממנו

 אין גביות אילי כל הביא אפילו צערו אבל הן בשתו דמי שאמרו אלו כל שם
 העידו וכן וגו׳, האיש אשת השב ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל

 במסכת שאמרו ממד. שיתבאר כמו לפייסו, שצריך בדברים חברו את מקניט אף
 לפייסו צריך בדברים אפילו חברו את המקניט כל יצחק ר׳ אמר ו, יומא

 התרפס לך ו והבצל בני איפה זאת עשה וג׳, לרעך ערבת אם בני ה שנאמר
 רעים, עליו הרבה לאו ואם יד פסת לו התר בידך לך יש ממון אם רעך, ורהב
 ולמחול לו נוח להיות כן גם לחברו וראוי לפייסו, מחילה הימנו לבקש ר״ל

 n שנאמר אכזרי המוחל יהא שלא מנין ז, קמא בבא במסכת שאמרו כמו לו
 ם שאמר כמו עמנו, לבני המיוחסת המדד, והיא אבימלך, על אברהם ויתפלל

ישראל מבני לא והגבעונים ולד,תפיס, למחול רצו לא אשר על הגבעונים על

 משלי ה( ב. פז, ד( ז. כ, בראשית ג( א. צב, ב( א, קט, קמא בבא כדאי׳ א(
 שמואל ט( יז. כ, בראשית ח( אחר. בנוסח א, צב, ז( וגו׳. :חסר ו( ג. א, ו,
א. עט, יבמות במס׳ שאמרו וכמו ב כא, ב,
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 שלשה של שורה מביא למחול רצה ולא אכזרי לו נעשה אם מקום ומכל המה,
 מניחו רצה לא ושלישית, שניה מביא רצה לא בכך, הימנו ומבקשים אדם בני

 הוא ההשתדלות זה כל אחר מחל שלא שזה כתב, ז״ל א ם " ר ה ו לו, והולך
 אלא למעלה, שעור לו אין זד" של רבו למחול רצה שלא זה היה ואם החוטא,

 שבישו או שהקניטו אותו מת ואם לו, שימחול עד עולם עד לפניו ובא הולך
 קודם ומת לפיסו צריך שיהא צד בכל אחר בצער או ובחמס בגזל שצערו או

 קברו על ויעמידם אדם בני עשרה שיביא המבישו או המקניטו צריך לו, שיפיס
 שאמרו ממה יתבאר זה וכל כך, לו שעשיתי זה ולפלני לשם חטאתי ושיאמר
 שלשה של שורות בשלשה לפיסו וצריך ג יצחק ר׳ אמר ב, יומא במסכת

 לי, שוד, ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור ד שנאמר אדם בני
 ה בארנו כבר לי, שוד, ולא אמרו כי ודוי, מיני שלשה שהזכיר והנה

 שור, נתיבה ולא בו רוצה שוה, נתיבה ממנו העדר על ודוי ד, היותו
 ששמר,ו הישר האדם על תאר שהוא העויתי, וישר באמרו ה בארנו וכן לי,

 אדם בני עשרה מביא מת ואם שם אמרו וכן אותו, בהקלותו ונקלה בבעוה
שם ואמרו בו, שחבלתי זה ולפלגי ו ליי חטאתי ואומר קברו על ומעמידן

יותר ממנו יבקש אל מחברו מטוי המבקש כל חנינא בר׳ יוסי ר׳ אמר כן גם
 בענין שכתבנו ומה נא, שא אנא ליוסף תאמרו כה ז שנאמר פעמים משלשה

פסיק הוה רב שם, שאמרו ממה יתבאר לו, שיתרצה עד לו שמפייס רבו
ברבי שמעון ר׳ אתא ט לרישא הדר ח ליה אמר חייא ר׳ אתא דר׳ קמיה סדרא

 לרישא הדרי ח ליה אמר חנינא ר׳ אתר לרישא הדר ח ליה אמר יהודה
 הנינא דר׳ דעתיה חלש לרישא הדר לי אמר דליעול מאן כל אמר רב איקפד

 התלמוד בעל והקשה אפיים, ולא דכפורי יומא מעלי תליסר לקמיה רב אזל
יותר יבקש אל מחברו מטוי המבקש כל חנינא בר׳ יוסי ר׳ והאמר זה, על

 בבמדבר הוא שמקורו כ׳ המלך עבודת ובם׳ ה״ט, פ״ב תשובה הל׳ הרמב״ם א(
 בז. לא, איוב ד( חסדא". "רב :הגי׳ בספרינו ג( א. פז, ב( בג. אות פי״ט רבה

ישראל". »אלהי הי״אינוסף: פ״ה תשובה הל׳ וברמב״ם בגט׳ ו( ד. פרק לעיל ד,(
 קפרא בר "עייל :נוסף שם ט( ליה״. ״אמר :לי׳ שלנו בגמ׳ ח( יז. נ, בראשית ז(

 נהדר האי כולי אמר חמא בר׳ הנינא ר׳ »אתא : אלא זה כל לי׳ שם י( לרישא״. הדר
וכו׳. רב" אזל חנינא ר׳ איקפיד הדר לא וניזיל
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 כבודו על למחול לו שראוי אבל בזד. אכזרי להיות לרב ראוי אין ואעפ״ב
 לכבדו, מאד מיוחד להיותו והוא שאני, א רבו ותרץ, פעמים, משלשה יותר

 בא איך ע״ה חנינא ר׳ על שם התמה בא וכבר מיד, ולמחול התנצלות ולקבל
 על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל מאמר, דעתו עם כזה אכזריות לידי

 ב ר ם ו מ ה חכמי מאמר והוא מדה, כנגד ומדד, הראוי מן וזה פשעיו, כל
 מי מחר ירוחם לא כי זכור זה, על אמרו לו חטא אשר על לבו שיקשה מי על

 גם ד ואמרו וכו׳, הוא מה בדרכיו הדבק ז״ל אמרו! וכבר היום, ירחם שלא
 ירבה כי באמרוה, רצה וזה פשע, על עובר שהוא למי עון נושא למי כן

 התפלה גסה שבא כמו בשובו, חוטא כל מלקבל ידו ישיב שלא ר״ל לסלוח,
 ו, באמרו כן גם רצה וזה שבים, לקבל פשוטה וימינך לפושעים יד נותן אתה
פדות. עמו והרבה החסד יי עם כי יי אל ישראל יחל

 ולוז״ט משנה בכסף ועי׳ לעצמו", היד, "מחמיר :רש״י ופי׳ ״רב״ שלנו בגמ׳ א(
א. יו, סוטה ע׳ ג( מצאתי. לא ב( שם. סופרים ובדקווקי ה״ט פ״ב תשובה הל׳
ה. קל, תהלים ו( ז. נר" ישעיה ד.( א. יז, השנה ראש ד(

<
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לז האפוד מד מג סימן חשב
 כאן דעד להתיר, דידן בנידון פשוט. נראה וכך והואיל

דחצי משום אלא לאסור ישבתי בעל סבור לא

 בנידון אבל מלשיף הבוקא המעכב דבר ואין חסרה האסיתא
 אנו ורואים במקומה וכולה נחלקה רק שהאסיחא דידן

כשר. שהעוף ודאי היטב תקועה שהבוקא

מג סימן
ת״ו. ירושלים תשי״א אלול כ״ה ב״ה

 דיינוש םג״ל משה כמר ובקי החריף המצוק להבחור
ויזרח. ג״י

 ד״ה ע״א י״א דף חגיגה התום׳ בדברי קושיתך בדבר
שאובין, למעוטי הטונה שם פירש שרש״י מקוה במי

 מעין מאך בתו״כ דרשינן שאובין דלמעוטי התום׳ והקשו

 שמים, בידי מקיה אף שמים בידי מעק מה מים מקוה ובור
 וקשה פיי״ש. זוחלי! למעוטי דהטונה התום׳ פירשו p ועל
 ברייתא באותה בתו״כ והלא בתירוצם התום׳ הועילו מה לך

 מה אי שס דאיתא זוחלין למעוטי גם כתוב מאותו יליף
 אך ת״ל בזוחלין מטהר מקוה אף בזוחלין מטהר מעין
 לשון והובא באשבורן ומקוה בזוחלין מטהר מעין מעין

 ד״ה ותום׳ סבר ד״ה ברש״י ע״ב ס״ה דף בשבת התו״כ
 הש״ם מסורת בעל נתכוון זו דלהערה ונראה עיי״ש. שמא

ע״ב. ס״ה דף שבת ותום׳ ברש״י לעיין שצוה בחגיגה שם

 בין מחלוקת מצינו דהנה התום׳ דברי בישוב והנראה
או התורה מן פסול שאוב כולו אי הראשונים

 וילנא(. בדפוס ע״ב צ״ז )דף ר״א סי׳ בב״י עיין מדרבנן רק
 דרשה והאי מדרבנן שאוב דטלו הר״י לדעת ולכאורה

 אלא אינו זוחלק פסול גם אסמכתא, אלא אינה דתו״כ

 מיהו מחחינהו. מחתא בחדא דרשות הני דבתו״כ מדרבנן,
 זוחלין דפסול מהרי״ק בשם שם הב״י הביא דמילתא לקושטא

 כולה דשאיבה נימא אי אפי׳ דזה ומשמע דאורייתא, הוא
 אסמכתא, אלא אינה שאיבה הממעטת והדרשה מדרבנן, היא

 גמורה. דרשה הוא זוחלין הממעט הדרשה של השני החלק
 וחצי׳ אסמכתא דחצי׳ בתו״כ אחת דרשה על דנימא פלא והוא

 הב״י דהביא דהמרדכי טעמי׳ דהיינו ונראה גמורה. דרשה
 ס״ל דהמרדכי דרבנן, אלא אינו זוחלין פסול דנם משמו שם

 הרה״ג ידידי והנה הדרשות. לחלק לי׳ ולית דרבנן, שאיבה
 שבת יהושע בפני לי הראה שליט״א שטאקמאן נח מו״ה

 אית דרבנן שאיבה לי׳ דאית דמאן בפשיטות שכתב ס״ה דף
 אית דאורייתא שאיבה לי׳ דאית ומאן דרבנן, זוחלין נמי לי׳
 ב״י דברי הביא שלא ופלא עיי״ש, דאורייתא זוחלין נמי לי׳

 ואפי׳ דאורייתא דזומלין בפשיטות לי׳ דאית המהרי״ק בשם
דזוחלק ס״ל המרדכי גם שם הד״מ ולדעת דרבנן, שאיבה אי

עיי״ש. ^דאורייתא
 שס התום׳ כי בחגיגה. התום׳ דברי ת!צירוש3הןמ ומעתה

רק היא כולה אפי׳ דשאיבה הר״י בשיטת אזלי

 אשר אסמכתא, אלא אינה דתו״כ דרשה האי וא״כ דרבנן,
 דרבנן, אלא הפסיל אין בזוחלין דגם לומר לנו הי׳ כן על

 ומפתה מבמים, זוחלק פסול יליף דהש״ם התום׳ ומפרשים
דאורייתא. הוא זוחלין דפסול זכינו

דבמים דרשה התו״כ שביק אמאי א״כ להקשות ואין
 שאינה מפק דאך דרשה ונקיט גמורה, דרשה שהיא

 בהאי הדרשות כל להעמיד לי׳ ניחא דהתו״כ אסמכתא, אלא
 רש״י על אבל אחד. במקום הכל דניהוו ובור מעין דאך קרא

 פסול מבמים דילפינן פירש דרש״י דכיון התום׳ הקשו שפיר
 דהאי י״ל ודאי א״כ דאורייתא, שאוב כולו כרחך על שאיבה,

 וגם שאיבה גם למיפסל גמירה דרשה היא דתו״כ דרשה
מבמים. שאובין פסול ללמוד צורך שיהי׳ תיתי ומהיכי זוחלק,

מד סימן
 נמחל אין לו נותן שהוא אע״פ ע״א צ״ב דף בב״ק תנן

אלו כל רבנן תנו שס ובגנד ממנו, שיבקש עד לו
 נביות אילי כל הביא אפי׳ צפרו אבל בישתו דמי שאמרו

 צער אבל ופירש״י ממנו, שיבקש פד לו נמחל אין שבעולם

 סי׳ מו״מ בטור הוא וכן לו, נמחל אינו בושתו על שדואג
 וכן הרמב״ם אבל בושת, של ,הצער מן לו מתכפר אק תכ״ב

 דברים ה׳ לו שנתן אפ״פ סתמא כתבו תכ״ב סי׳ הש״ע
לו. וימחול ממנו שיבקש עד מתכפר אינו

דוקא יתחייב למה כי הסבר, צריכים רש״י דברי והנה
דברים. שאר על ולא הטשת של הצער על ממילה לבקש

 בושת כאילו דמשמע בושתו פל שדואג הגירוש מה וגם

 היא. היא ולכאורה לחוד, הבושת על שדואג ומה לחוד
 והוא ב׳ סי׳ ק״א כלל בתשובה הרא״ש דברי בהקדם ונראה

 הר״י בק מחלוקת שיש י״ז סעי׳ ת״כ סי׳ מו״מ בטור גם
 בתום׳ דהר״י כך. אחר של הצער משלם אי בענק והר״ש

 הצער אלא משלם שאינו ס״ל ע״א סיף ל״ט דף כתובות
 משולם( רטנו איתא )יבטור שמשון ורבינו חבלה, שעת של

 כדעת להלכה הרא״ש ודעת אח״כ. הבא הצער גם שמשלם ס״ל
 הוא ימיו שכל אבושת דהוה מידי וז״ל שם וכתב הר״י,

 אפפ״כ שעה, באותה שנתבייש הבושת לו כשמזכירין מתבייש
 מדברי משמע עכ״ל. שעה אותה של בושת אלא שמין אין

 של בושת אלא משלם שאיני מודים הכל דבזה הרא״ש
ולא בושתו, כשנזכר ימיו כל שמצטער מה ולא שעה אותה

כך. אמר של הצער פל אלא נחלקו

מה דעל רש״י, כוונת היא דזאת לומר קרוב ומעתה
 סברא דאק לרש״י ס״ל תשלומק התירה שחייבה

 גם שהרי בושת גם זה ובכלל מחילה, ממנו לבקש שיצטרך
 כנומר בושתו על שדואג הצפר אבל לי, שילם הבושת בעד
תשלומין, אין זה בפד הלא בושתו כשנזכר ימיו כל שדואג מה

ממנו. לבקש צריך זה ובמד

 בטור אשר הגירסאות שתי מחולקים דבזה עוד ואפשר
אק איתא שלפנינו בטור כי תכ״ב סי׳ חו״מ

שימחול שיפייסנו עד שביישו בושת של הצער מן לו מתכפר



האפוד מה מד סימן חשב לח
 הגירסא ב״י דפוס דבטורים שם איתא ונסמ״ע ובפרישה לו,
 שלפנינו דהגירסא י״ל דברינו ולפי עיי׳יש. והבושת הצער מן

 אח״ק של הצמר בעד תשלומק דיש כר״ש דעת כפי היא

 דעת שגם וכתב י״ז, סעי׳ ת״כ בסי׳ הטור הכריע כן כי
 הבושת בעד אלא ממנו לבקש לו שאין ס״ל כן על כן, הרא״ש

 שמשלם מה דעל רש״י שיטת שהסברנו וכפי אח״ש של
 שאינו הטור דברי מל שם כתב הב״י אבל ממט. מבקש אינו:

 דגם הר״י כדעת הכריע בתשובה כרא״ש כי מדוקדק,
 להטור ס״ל אי וא״כ חשלומין, אק אח״כ של הצער בשביל

 לבקש לו יש לו משלם שאינו מה כל על היא מחילה שבקשת
 שבדפוס בטיריס הגירסא כן מל אח״כ, של הצער על גס ממנו

והטשת. הצער ק ממט לבקש שצריך ב״י

מ״מ והטור רש״י בכוונת דברינו כנים אם אפילו ואמנם
 שדעת דברי בראש הזכרתי כבר למעשה להלכה

ששילם מה מל גם הכל על מחילה לבקש שצריך הרמב״ם

תכ״ב. סי׳ מו״מ בש״ע מק סתם וק לו

מה סימן
השלןחות בטל אם שמת משלח בענין

 שהספיק וקודם אשתו את לגרש שליח שמינה הבעל
הטור דעת הבעל, נשתטה שליחותו לקיים השליח

 הרמב״ס ולדעת התורה. מן פסול דהגט קכ״א סי׳ באהע״ז
 ועיי״ש מדרבנן, רק פסול הוא ט״ו ה׳ גירושק מה׳ פ״ב

 הרמב״ס דעת הפר״ח והסביר ב׳. אות ובפר״ח נ׳ אות בב״ש
 לכתוב שצוה שבשעה שכיון כשר, בכה״ג הגט התורה דמן
 הבעל, במקום השליח הרי במקומו שליח ועשה בדעתו הי׳
 כלום, בכך אין ונתינה כתיבה בשעת הבעל שנשתטה ואף
עיי״ש. מגרש מצי שוטה יאמרו שלא פסול שמדרבנן אלא

 הרמב״ס לדעת ב׳, אות קפ״ח סי׳ כקצוה״ח והקשה
ואפי׳ הבעל במקום עומד השליח התורה דמן

 הבעל מת אם ה״ה נימא לא אמאי בינתיים, הבעל נשתטה
 י״ג דף בגיטין חנן ואמאי לגרש, ויכול במקומו עומד השליח

 ומת לעבדי זה שיחרור שטר לאשתי זה גט חנו האומר ע״א
 ותירץ התורה. מן שהוא ומשמע מיתה, לאחר יתט לא

 לגרש השליח יכול הי׳ שליחות דין מצד דבאמת הקצוה״ח
 לפי בטל דהגט טעמא הייט אלא הבעל, שמת אע״פ האשה

 כבר מותרת היא הבעל שמת כיון כי לגרש, מה לו שאק
 דנראה הקצוה״ח עוד שם וכתב יגרש. ומה בי׳ אגידא ולא
 אהא וכתב רש״י דקדק ולכן כהרמב״ם, בזה ס״ל רש״י דגם
 וכי לידי׳ דמטי עד הוי לא דגיטא וז״ל מיתה לאחר יחנו דלא
 עכ״ל. רשותי׳ לי׳ ופקעה משחרר לי׳ מית הא לידי׳ מטי
 לאחר יתנו דלא אהא ע״ב ט׳ דף בגיטין רש״י נמי כתב וק

 משוחרר הוי לא לידי׳ גיטא מטא דלא כמה דכל ח״ל מיתה
 עכ״ל. יורשין רשות עלי׳ וחייל מיני׳ רשותי׳ לי׳ דנפקא

 דגט, טעמא והיינו דשיחרור טעמא דהיינו הקצוה״ח־ל וס״ל

המשלח במיתת פקעה לא דהשליחוח נהרמכ״ם ףיל5 רש״ז־ כי

 השליח אין הא ומשום פקעה, והעבדות שהאישות אלא
המשלח. מיתת אחר לשחרר או לגרש יכול

 לפני במשנה שנוי לאשתי גט תנו הרי זה על לי וקשה
להגיד רש״י המתין ולמה לעבדי, שיחרור שטר

 השנוי אשה גט על דבריו הגיד ולא שיחרור שטר על דבריו
 ע״א כ״ח דף בגיטין דאיתא לי קשה ועוד במשנה. קודם
 חיישיק ולא ח״ל .רש״י ופירש .קיים שהוא בחזקת לה נותן
 רש״י כתב גט דלענין הרי עכ״ל. שליחותו ובטל מת שמא

דאק טעמא והיינו השטחית בטל הבעל מת שאם בהדיא
מיתה. לאחר מגרש השליח

 אין כי אחרת, בדרך הקצוה״ח קושיה ליישב ונראה
שלדעת דאע״פ שנשתטה, לבעל שמת בעל להשוות

 התורה מן יכול ונשתטה שליח הבעל עשה אם הרמב״ם
 מה ואמרינן בכטלם ישנו שהמשלח לפי היינו לגרש, השליח
 לו אין שהמשלח. ואע״ני המשלח, עשה כאילו השליח שעשה
 .לכשליח כמו מסר כבר אמרינן דבר, שוס לעשות יד עכשיו

 יד עכשיו הוא ידו כי קיימים, ומעשיו יד לו יש והשליח
 כיד השליח יד לומר אפשר אי מת המשלח אם אבל המשלח.
 הקצוה״ח על גדול וחידוש בעולם. משלח אין הרי כי המשלח

 _ דברי פי מל מוכרחת זאת סברא כי להכי, נחית דלא
 גוף אק לעילם כי קפ״ב סי׳ בריש שנתב עצמו הקצוה״ח

 להמשלח מתיחם השליח דמעשה רק המשלח כגוף השליח
 כאלה הקצוכ״ח דברי לפי וא״כ“טפה^ בטוב דבריו עיי״ש

 שהרי קיימת, השליחות שתהי׳ mt במשלח לומר אפשר אי

 יאם להמשלח, מתיחם כשליח שמעשה אלא שליחות אק
 דומה זה ואק השליח. מעשה יתיחס מי אל בעולם משלח אין
 שאיני ואע״פ קיים המשלח שם כי שנשתטה, למשלח כלל

 ובזה אליו. מתיחסים השליח מעשי כי לומר נוכל מעשה בעל

אס כי וברורים פשיטים הם ע״א כ״ח דף בייטין רש״י דברי
השליחות. בטל כבעל מת

 רש״י, עם אחרת רוח שיחרור לענק ע״ב ט׳ בדף ואמנם
שיחרור שטר מסר שהאדון המשנה פירש שם כי

 זוכה שהשליח דאע״פ כרי״ף בשיטת שם ואזיל נהשליח,
 משתחרר העבד אין מ״מ בו לחזור יכול האדון ואין להעבד

 יכול אינו שהאדון כיון ודאי זה ולפי לידו. השטר שיבא עד
 העבד, בשביל. כבר וזכה שליחותו השליח כבר עשה בו לחזור

 אז ורק העבד ליד יבא השיחרור ששטר בדבר תנאי שיש אלא
 שהאדק שאע״פ לימר מקום יש ודאי ובזה השיחרור. ימול
 הוצרך זה ועל נגמר, שיכי׳ להשיחרור אפשר בינתים מת

 מית והאדון דהואיל שיחול לשיחרור אפשר דאי לומר רש״י
 $ . יט שמזר אע״ם י״ג .ובדף מיני׳. רשיחי׳ לי׳ נפקא קדים
 התיס׳ שכתבו וכמו גט לכתוב שצוה המשנה ופירש רש״י

 למימר תו צריכינן לא וא״כ יתט, לא ד״ה ע״ב ט׳ דף

 .רשות שפקעה היא שהאמת כיון מיהו רבו, רשות דפקעה
 וגם דלעיל. פירושו בזה לשנות צורך רש״י ראה לא רבו,

 ואח״כ חזרה, קודם רש״י דברי הם הדברים אלה כי אפשר
שנם כיק ממקומה זזה לא דסיפא משנה הרישא כשהגיה
־ מידי. מזה נפקא ולא רבו רשות דפקעה אמת זה

פקעה לא דהשלימות לדבריו ראי׳ הקצוה״ח מביא עוד
)דף הגט כל בפרק דקי״ל מכא כמשלח במיתת
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 העירותי מזק וכבר תלמוד, צקיכים כשמ״ח דברי גוף אולם

אישות כ׳ מיימוני תשו׳ מדברי עליכם להקשות דיש

 אהא ח', משנה דחרומות פ״ג רעק״א בחוס׳ מובא ג׳ סי׳
 מעשר ואמר תרומה לומר כמתכוון במשנה כחם דאיתא
 ולבו פיו שיהיו עד כלום אמר לא וט׳ תרומה ואמר מעשר
 לומר דמהיק מיימוני מתשו׳ רעק״א מלה והביא שוק,

 ואע״ג אמר בענין והוציא וטעה בפיו להוציא דעתו כי׳ שכן
 הא בדיבורו אטמיי׳ אמר דלא כמה כל איסורו דאתחזיק

 העד לדברי דאף כיכא אלא איסורא אתמזיק מקרי לא
 הי׳ אסור דמעיקרא הוא מודה ולהבא מכאן להתיר הבא

 דאשח איסורא דאתחזיק בפ״נ גבי גיטין דריש האי וכגון
 דטעה העד דברי לפי הכא אבל השליח לדברי אף איש

 לכאורה להשיב יש ומזה עיי״ש. אסור הי׳ לא מעולם בדיבורו

 שהבהמה אע״פ טריפה האומר כטבח כי כשמ״ח, דברי על
 אם שם, כעומדים בעיני כטריפה דיבורו פי פל הוחזקה

 הוא אין לדבריו אמתלא ונותן כשרה ואומר חחר הוא
 בטלה בו חחר שהוא מה שלפי כיון כחזקה, נגד מעיד

ממולם. אסורה הית׳ לא כי מעיקרא כחזקה

 שהביא ס״ז אות א׳ סי׳ תורה דעת בספר ראיתי שוב
מיימוני כחשו׳ שדברי ס׳ סי׳ נס״ש מספר זו הערה

כשמ״ח. דברי נגד הם האלה

במקום אמתלא מועיל דלא — כשמ״ח דברי דין ק ובר
— עליהם חלוק לבם ואץ לדבר מאמינים שהשומעים

 ע״ט אוח שם בתב״ש בעצמו כתב וכן כפלא, ק בכם יש
 וכתבתי החלטתי לא בפי׳ מצאתיו שלא להיות ומ״מ ח״ל
 חילוק אין התב״ש דברי לפי וכנה עכ״ל. אני חוכך בל׳
 אם בזה תלוי והעיקר אמתלא, לענק למעשה דיבור בין

 בגדי דלבשה והא לא. או ממשה בשפת השומעים בלב נקבע
 להתב״ש ס״ל קפ״ה( )בסי׳ אמתלא לה מועיל לא נדוחה
 בודאות כשכנים בלב נקבע דאז מטעם דכוא שם ע״ח באות
 דאם דס״ל קפ״ה בסי׳ כש״ך על מולק כן ועל נדה, שהיא
 בתב״ש עיי״ש דמי, שפיר כבגדים לבישת על גם אמתלא נתנה

 האחרונים כלל הביאו לא קפ״ה דבסי׳ מזינן וכרי באריכות.
 להלכה דס״ל דבריכם מסתימת ונראה כתב״ש, דברי את

 האמתלא אם אמתלא, מהני בגדים ללבישת דאפי׳ כש״ך כדעת
 בחו״ד ועיי״ש הבגדים. את שלבשה למה טעם גם כוללת
 החב״ש דברי את אבל אחר מטעם הש״־ך בדברי מפקפק שהוא
 שאפי׳ התב״ש שבדברי העיקרי והחידוש כלל. מביא אינו
 השומעים אם בעלמא, בדיבור אני טמאה רק אמרה אם

 נאמנת אינה כלל, עליהם חלוק לבם כי׳ ולא לה האמינו
ראיתי לא זה חידוש אני, טהורה ולומר אמתלא לתת שוב

שם. קפ״ה בסי׳ כאחרונים ק אמד אותו שיעתיק

 החת׳ם הוא התב״ש שיטת מזכיר אחד קדוש ראיתי איברא
שכתב ועיי״ש וכו׳. וראיתי ד״ה ט׳ סי׳ ביו״ד

 מבטלי׳ אי פ״ט גיטין דש״ם בפלוגתא תלוי שזה לו דנראה
 והנה עיי״ש. י״ד י״ג ס״ק מ״ו סי׳ בב״ש לעיין וצוה קלא
 קלא מבמלינן אי בענק כחב״ש של דינו שתלה_החת״ם בזה

 בב״ש לעיין שצום וכמו בזה, לכתירא החת^&תח פתח
קלא. מבטלי׳ בענין היתר פתחי ים ושם י״ד, י״ג אות מ״ו סי׳

ג סימן
 תע״זג לונדון תשכ״ד וישב לסדר ב׳ יום ב״ה

 הריס מרדכי מו״ד, וכו׳ וכד וכו׳ הרב כבוד למעלת
תובב״זג עיה״ק בירושלים שליט׳א

 בתשובתי אכתוב שלא עלי גזר כת״ה כנה אחדשכת״ה.
יכולתי לא להתאפק אך תוארים שום אליו

 לכתוב מה ויש יש כאומר זה וכרי וט׳ וכו׳ וט׳ שלשתי ובכן
 שכת״ה בלבי שמחה ונתתי כת״ה. בגזרת אני אנוס אבל

 כעיר, אשר הערותיו לי יקרים גם בו, לעיין ספרי המשיב
 שאשתי כתבתי בהקדמה אשר עלי תפס שכת״ה מה אך

 אהק אברכם מו״ה הרכ״ח בת היא שחמי׳ יהודית מרת
 כת״ב עלי ותפס ז״ל, זונענפעלד כגרי״ח של בכורו בנו ז״ל

 לכם נתתי לא גם ופעןצותיהם, מעשיכם הזכרתי שלא

 מו״ה כרכ״ח כתב בהקדמה כת״ה ח״ל כבודם, לפי תוארים
 ושו״ת מציון תורה לאור הוציא שהוא נשמט אהרן אברכם
 וז״ל, זונענפמלד כגרי״ח על כתב עוד ועוד, דיסקין מכרי׳ל

 והיהדות התורה מל נפשו ומסר בירושלים רב כי׳ הוא הלא
 ויודע שערים מאה יליד ואני דבר, לכל שבקד^ה וראשון

 גדלם יודע אנכי גם הגה כת״ה. עכ״ל מפעולותיו כמה
 אשר את ותספר תזעק מקיר אבן בירושלים כי ותפארתם,

 שלא עד ז״ל, כגרי״ח בענקים הגדול האדם ומשה פעל
 על כי תואר, שום כגרי״ח על לומר בירושלים כלל הורגלו

 חיים ר׳ בירושלים וכשאומרים שמו מרבן גדול אמרו זה כגון
 ונכירנא השבחים. וכל התוארים כל כולל כבר זה כרי סתם
 בין נמנה כי׳ שם גם ילדותי בימי בוויגא כשהייתי עוד

 וצדיקים גאונים לשם שהתאספו תרפ״ג ובשנת כגדולים, גדולי
 של אדיר קיבוץ שם והי׳ הגדולה לככנסי׳ תבל קצוי מכל

 מתלחשים זאת בכל כיו ז״ל, חיים כחפץ ובראשם חכמים
 הרב חיים ר׳ הוא בא לא מהמיוחדים אחד אבל ואומרים

 ובכן כארץ. מגבולות לצאת שלא מקפיד הוא יפן מירושלים,

 i > י מחמת כגרי״ס אצל כתוארים שהשמטתי אותי לחשוד נא אל
 צורך ראיתי שלא מחמת ורק אך כשמטתים כי ידיעה, אי

 אך שפתים ודבר כתוארים כל כולל כבר כגרי״ח כי בזה,
 המקום, כי׳ ולא מאד קצרה היא כהקדמה כי ובפרט למותר,

 באתי. שתמי׳ אשתי אבות להזכיר ורק בארוכה, לבא שם

 אהרן אברכם ר׳ בת שהיא רק שכתבתי נמי טעמא והיינו
 שהי׳ ידעתי גם שידעתי אף ז״ל, כגרי״ח של בכורו בנו ז״ל

 ראיתי לא כת״ה, שהזכיר הספרים לאור והוציא בתורה גדול
 שמו שהזכרת וחשבתי ספרי, בהקדמת מעשיו לפרט ענק
כמדובר. ממי לרמז די הגרי״ח, של בכורו בנו כתואר עם

 אין שבנ״ד שנתבאר וכמו לזה, צריכים אנו אין בנ״ד אכן
גם ודאית, לטריפה השומעים בעיני שהוחזקה לומר

 שלא מעשה בשעת שהבחין כשני השו״ב של עדותו לצרף יש
 לפי אף בהיתר כדבר ויצא כסירכא, במקום הבצבון הי׳

שור. כתבואות שיטת
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 לענק ג׳ סי׳ בספרי שכתבתי מה ך«שוני כת״ה מביא עוד

ביתר כמצוה עושים חצות שאחר באב, בתשעה מילה
 שלא רק איתא שבב״י כת״ה והמיר בשמחה, דהיינו הידור
 אמת והנה שמחה. החכר ולא קינות בשעת המילה למשוח

 תינוק יש אם בזכ״ל רק איתא ל׳ י׳סע תקנ״ט ׳סי ״עש3ש
 למולו ממתינק ויש הקינות שגומרים אחר אותו מלק למול

 ח״ל יותר מבואר הטור מל נב״י אכן עכ״ל, חצות אחר עד
 ממתינק ויש הקינות אחר אותו מלק למול תינוק יש ואם שם
 ונתן דמ״ק במרדכי כתובות הסברות שתי חצות' אחר עד

 מליו אבילות חל לזה דקודם חצות אחר עד לממתינים טעם
עכ׳ל. אמרתך על אנכי שש דכתיב בשמחה עושק ומילה

 העולם וכנראה ט׳ סי׳ בספרי שכתבתי מה כת״ה מביא עוד
וחייבים בהמ״ז מברכק הציבור אשר דבמקום סוברים

 ואינני פת אכל שלא מי אף אותם להוציא יטל ברטח בשבע
 להציטר וכי ח״ל כת״ה זה מל וכתב ע״כ, לזה מקור יודע

 ברטת שבע מברכק ג״כ החופה תחת והרי להוציא צריך
 עכ״צ שתו ולא אכלו לא הקהל והרי אותם להוציא צריך וכי

 החופה שתחת *רכות ז׳ כי לי, נתבררה לא זו ותמיהתו

 הרמב״ם והזכירם פנינים, שני הם שבסעודה ברטת ח׳
 הרמב״ם כתבם החופה שתחת הברטת כי מקומות, בשני
 ואבא בה׳*ברכות. הם שבסעודה והברכות אישות, בה׳
 חתנים ברכת לברך צריכים הנה כי בארוכה, קצת בזה

 אהפ״ז בש״ע מרן שפתח וכמו סעודה, בלי חופה בשפת
 החתן בבית חתנים ברכת לברך צריך ס״ב סי׳ ריש דבריו

 ובברכה ה״ג, אישות מה׳ פ״י ברמב״ם והוא נישואק, קודם
 דוקא מחויב מהקהל אמד כל שיהי׳ למימר מצינו לא זו

 צריכים משרה ורק ממנה, חובתו ידי ולצאת כברכה לשמוע

בפשרה. חתנים שברכת ד׳ בסמי׳ כמבואר שישמעו,

 ז׳, כל החתן בבית חתנים ברכת לברך גם חייבו מז״ל אבל
בסעודה תלוי זה חיוב דאין דכתובוח פ״ק כר״ן ודעת

 כברכות, מברכין וככלה כחתן לכבוד כקהל שנתאספו כל אלא
 בסעודה תלוים ז׳ כל ברכות דכני כאומרים כי״א פל שם וחולק

 כדעת דעתו ברכות מה׳ פ״ב כרמב״ם כנה ובזה דוקא.
 בשבת לרצה כחתן בבית מתנים ברכת ומדמה שבר״ן, הי״א

 ובש״ע כמזון. לברכת הוספה אלא שאינו ביו״ט ויבא וליעלה

 ראשונים ועוד כרמב״ם כדעת פסק כ׳ ספי׳ ס״ב סי׳ אכע״ז
 בספי׳ עוד והוסיף בסעודה, אלא ז׳ כל חתנים ברכת שאין
 מברכים כולם לחבורות החופה בני נתמלקו דאם שם י״א

 האוכלים כקהל שכל ברור מזה יוצא כרי חתנים, ברכת

 נראה וההסבר חתנים, בברכת חייבים חתנים בסעודת
 שכברטת ברטת מה׳ ס״ב כרמב״ם מלשון שיוצא כמו שהוא

 ויבא יעלה ושל בשבת רצה של הדק להם יש חתנים בסעודת
 זו ברכה ח״ל שכתב י׳ הלכה שם ברמב״ם יעוק ביו״ט.

 שמוסיפק כפירוש שם ■כענק ולפי וט׳ מתנים בבית שמוסיפק
 דס״ל כרי בכמ״ז, של כברכות ארבע על חתנים ברכת

 נוספת ברכה היא כחתנים בבית מתנים שברכת לכרמב״ם
 שהיא פשוט ונראה סעודה, בכל שמברכק כברטת ארבע פל
 כסעודה בני שאם דס״ל פוסקים כני ■ופל הש״ע עתד

ומטרה. מטרה כל חתנים ברכת מברכת ־מתחלקים,׳

 מן וחתנים )ד״ה דכתוטת פ״ק הר״ן ראית עיקר והנה
היא בםעודה תלוי׳ אינה חתנים דברכת כמנין(

 חתנים ברכת בבקר לומר ונכט כחם דאיתא סופרים ממם'
 קודם ובערב שבעה כל חדשות ופנים בעשרה ככוס על

 שהיו לפי אותה מברכק כיו סעודה קודם אלמא כסעודה
 וכלה כחתן לשמח ובערב בבקר כמתן בבית להתאסף רגילים

 כגר״א ציק וכן כר״ן. פכ״ל אוכלק שאק אפ״פ מברכק וכיו

 שאק כש״ע דפסק אהא י״ד אוח ס״ב סי׳ אכע״ז בש״ע
 ממם׳ זה פל כקשה דכר״ן בסעודה אלא חתנים ברכת

 פסקו שלא וכש״ע כרמב״ם על להתפלא יש ובאמת סופרים.
 בגליון הגה וראיתי עיינתי אכן בזה, סופרים כמס׳ הלכה
 כסעודה אמר בערב איתא שלט סופרים במס׳ ח״ל כר״ן

סרה ובזה: כרמב״ם לפני כיתה זו שגירסא ויתכן עכ״ל,
ט ממנו. הפליאה

ברכות בשבע לכבד כרבה שנהגו היא, עובדא למעשה אולם
 כרמב״ם דעת ולפי בסעודה, סעד שלא סי אח גם

 שכנראה כתבתי זה ופל בעיני, פלא נראה כדבר וכש״ע
 אותם להוציא יטל עמכם אכל שלא סי שאף סוברים כעולם
כת״ה ואם כר״ן, דעת על זה לענק סומכים ואולי זו, בברכה

נעים. ומה טוב מה זה למנהג סמך מוצא

מה על ס״ב סי׳ בסו׳ שכקשיחי מה כח״ה מביא עוד
 רבא מודפא דסכאן ע״א פ״ח דף בשבת שאיתא

 שכבר כת״ה וציק יהושע, בימי קיבלוס&לרצון וכרי לאורייתא
 כקושיא, ומתרצים כר״ן וחידושי בריסב׳?( זה על עמדו

מקשים כמקום על שכתוס׳ כאן אמד חכם לי הראה וכבר

יעוי״ש. אותה ומתרצים זו קושיא

סלה. סוב בכל אוחו ומברך תמיד שלומו דורש בזה והנני

ד סימן
תןי״זג לונדון תשטד סבת כ*ד ב״ה

 לסדר צריכים שהיו באחד דינא בי פה לידינו באה עובדא
לקרותו ורגילים צבי יוסף אביו שם וכי׳ גט, לו

כפרש. יוסף
 שהי׳ באחד בככ״ג כ״ד אות קכ״ט סי׳ כב״ש דעת והנה

משה לכתוב שיש ליב, משה ונקרא יהודה משה שמו
 סעךנו^-ז פירש קי״ט סי׳ מ״ח וכנוב״י ליט המכונה יהודה
 לכתוב דיש ס״ל ולכן כשם, מל מוסב דכמכונה לכב״ש דס״ל
 לליב מכונה יהודה כשם כלומר ליב, כמכונה יהודה משה

 שהמכונה וטענתו עליו מולק שם כנוב״י אך ליב. משה ונקרא
 לאיש מדטחבים וראיתו כאדם, פל אלא כשם סל קאי לא

 בסטל כמכונה לאיש קוראים וכן דמתקריא, ולאשה דמתקרי
 להיות כי׳ כשם פל קאי הוה ואי בקמץ, כמכונה ולאשה

 כשמות, שני בכמכונה לכתוב צריך כן ואם בשניכם, זכר לשק
 כנוב״י כתב גם ליט משה אלא ליב מכונה איט כאדם כי

שהשם אע״פ קדש שם כוא כאחד וכשם כואיל זה דלפי



שצטחדש בית הכפורים יום הלכות תרו — תרה חיים אורחיוסף בית

 יקרים נדמים ולקנותו אחריו ולשאול
 קיבלחי וכן האמורי מדרכי נראה

ז״ל: מורי אכי מאדוני
 בני את לזרוק שרגילין ומה ד

 על לרחם כדי זהו לגג. מעיים
 ובמדרש קנו( )סי׳ חשב״ן העופוח

 הימים כל בידך מסור יהא זה סימן
 לך יש חנירך על מרחם שאמה

 אלא חבירך דוקא ולאו מרחמים
 )חהלים כדכתיב בריות שאר אפילו

 מעשיו כל על ורחמיו ט( קמה
 הפועלים את בהשוכר דרבי ומעשה

 הבני שזורקין ומה יוכיח. פה.( )ג״מ
 מן שנהנו מפני הטעס נדוקא מעיים

 סוף ובמרדכי לוריא מהר״ש הגזל
 זו ראיה על השיב משכו( )סי״ס יומא
 דשמא ראיה כך כל ואין ח״ל

 ולא ישראל מביח לקחוהו העורבים
 המרדכי דנקט והא ע״כ הגגות על

 c )צה הנשה גיד דבפרק משוס עורבים
 דקא עורבי להנהו חזא בן גרסינן

 בשר ולעני! וכו׳ וכולייחא כבדא שדו
ולי החס איתמר העין מן שנתעלם

 הרא״ש כמב כן כנגדו. שפשע
 ראיה והביא כד( )סי׳ יומא במסכת

 אזל דרב )פז:( בגמרא מדאמרינן
 יומא במעלי חנינא לרבי לפיוס'
 רב )ע״א( החס נמי ואמרינן דכפורי

 טבחא ההוא בהדי מילמא ליה הוה
 ליה נטר לו חטא שהטבח כלומר
 כי אחא ולא דשחא ירחי תריסר

 איזל אמר דכפורי יומא מעלי אחא

ומ״ש מדעחיה: ואפיק אנא
 יום למקום אדם שבין דעבירות
 אינו עד וכר מכפר הכפורים

 בסוף פשוט עוד. לפייסו צריך
 וחני ומ״ש )פה:(: יומא מסכח
 צריך לרבו אבל לחכירו מילי

 עד רעים עליו להרבות
)ו.( הרי״ף שס כמבו כן שיתפייס.

ושואל כשמחזר האמורי לדרכי קצת לחוש יש ודאי דמה במהרי״ל הסימן נזה המבוארים המחודשים דינים רמזי פרמי תרו
כשלא אלא לכן נטל לא מהרי״ל אף ואולי למי לכן תרנגול אחר ועולה קבין תשעה גופו ועל ראשו על שופך וטובל: לוקה ישעה באיזו ]דן

חרנגול כקנה או לק תרנגול לו שמכרו כגון אחריו לשאול הוצרך הכפורים: יום בערב לטבול מותר אם אבל טבילה: במקום
לדקדק אבל )יד.( זרה דעבודה קמא בפרק וכדאיחא התרנגולים בין לבן מי לכל לפייס הכפורים יום בערב לבו אל אדם כל ויתן א

 הגג על מעיו בני את לזרוק שרגילין ומה לנפשו.
 מההיא קצת ראיה להביא יש לעופות ליתנם כדי

 י( למערבא איקלע תמרי בר רמי ג! חולין דמסכת
 כבדא שדו דקא חזא דכפורי יומא במעלי

 דהיתרא דהאידנא משום שקלינהו אזיל וכולייתא
:טפי שכיח

תרו סימן

 הסימן בזה המבוארים דינים רמזי פרמי

 ]אלא הקניטו לא אפילו וזבירו את הכפירים יום בערב לפייס ב[—]א
 סמאל שאומר יעשה: מאי שמת או להתפייס רצה לא ואם בדברים[.

כמלאכי בארץ אחד עם לך יש עולם של רבונו הכפורים ביום
עליה: מברכין ואין הכפורים יום בערב טבילה טעם [7] השרת:

 הכפורים יום בערב לבו אל אדם כל ויתן א
 אדם שבין דעבירות כנגדו. שפשע מי לכל לפייס

 אדם ושבין מכפר. הכפורים יום >א< למקום
 בדברים אלא הקניטו לא ואפילו שיפייסנו. עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו

 לו וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לו. לילך וצריך )א( לפייסו. צריך
 ואם לו שימחול שיפייסנו שלשה עמו יקח פעם ובכל ושלישית. שנית פעם
לחבירו. מילי והני עוד. לפייסו צריך אינו ב! פעמים כשלש )ב( מתפייס אינו

מן דלקחוהו לומר אפשר דאי יראה
 הבית מן שנטלו וכל דאיסורא ומיעוטא דהתירא רונא כמו אלא אינו מקום מכל טפי השתא שכיח דהתירא פי על אף כן שאס הבית
 ומרובא נפרוש העורב דמצאו העורבים נטלוס הגג דמן כרחך בעל אלא ט:( )פסחים דמי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע ליה הוה

נ״ל: דהתירא הוי ורובא טפי השתא שכיח דהתירא קאמר ולכך פריש קא

 ורצונו לדבריו ראיה והביא הכפוריס יום בפרק הרא״ש כתב כן וסו׳. לפייס ספור יום בערב לבו אל אדם סל ויתן א תרו
פי על שאף השנה ימות בשאר משא״ק יעבור ולא יפייסנו הכפורים יום בערב אלא אפייסנו למחר או היום יאמר שאל לומר

ופז.( שם פשוט .,וסו לו לילך וצייד ומ״ש אחר: ליום הענין להניח הוא יכול מקום מכל כנגדו שפשע למי חיכף לפייס אדם לכל שראוי
שם חסדא דרב מימרא אדם בני בג׳ שורות דג׳ והא לו. לילך דצריך אלמא רעיך ורהב התרפס לך ג( ו )משלי כתוב וכן שאירעו במעשים
וכ״כ נא שא ועתה נא שא אנא יז< ג )נראשיח כדכתיב אחר ריצוי במין פעם בכל לפייסנו דצריך חנינא ב״ר יוסי דר׳ ממימרא לשם ומשמע

בחיבוריהם: זה הביאו לא והרא״ש והסמ״ג והרמב״ס שהרי״ף אלא ירצנו רצויים מיני דבשלשה שכה( עמ׳ ד סי׳ יוה״כ ליל )הל׳ במהרי״ל
וטעמם ע״ג( צט טז )עשין תשובה בהלכות והסמ״ג הרמב״ס כתבו וכן לשם והרא״ש הרי״ף כחנו כן לחבירו. טילי והני ומ״ש ב

משה דרסי
 המאמינים השבים על אלא מכפרים האשם ולא החטאת ולא הכפורים יום אין )ה״י( שגגות מהלכות ג׳ פרק הרמב״ם כתב )א( תרו

מכפרין אלו שאין בלבו מחשב או אומר והוא אשמו או חטאתו והביא מבעט היה כיצד בו מכפרין אין בהן המבעט אבל בכפרתן
 תשכגו )סו״ס )ע״ב( דיומא במרדכי )ב( עכ״ל: לו מכפר הכפורים יום אין הכפורים ביום המבעט וכן לו נתכפר לא כמצותן שקרבו פי על אף

הבריות על מרחם ]שאתה[ )שאדם( הימים כל בידך יהא זה סימן דורמסקית בן יוסי א״ר יעשה מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך ואם

פרישה
:בדרישה ועיין הגשה גיד פרק חולין נמסכח מור״י הגזל מן שנהגין משוס והטעם הגג. על מעיו בני

א!: אצלו פירוש לו. לילך וצייד )א( תרו

דרישה
 מנהרדע׳ נחמן רב דאמר צ״ה דף הנשה גיד דפ׳ מההיא הוא שהראיה נלע״ד וכו׳ רמי חולין במסכת קרימונה בדפוס נדפסת הגה״ה ז״ל תרה

טפי שכיח דהיתרא האידנא ואכול שקול א״ל וכוליתא כבדי שדו עורבי אתי דכיפורי יומא במעלי נהרא לפום כהנא רב לגבי איקלע
 כבדי הוזכר לא דהתם משם ראיה ואין ק״י דף הבשר כל דפרק ]תמרי[ )חמא( בר דרמי לההוא המעשה זה בין לו נתחלף שהמעתיק ואחשב

הנשה: גיד דפ׳ ההוא דאייתי במרדכי מצאתי וכן התם כדאיתא כוחלא אכלי לא דאמוראי משום כחלי אלא עופות ענין ולא וכוליא

הגהות
 העתיק וכן וכו־ וכולייתא כבדי שדו עורבי אתו הגירסא בגמרא לפנינו כ[

 אותם משליכין היו הבתים שבני לדקדק נראה שם רש״י ומפירוש שם המרדכי
 קניגסברג(: דפוס המגיה בכרך יעקב )ר׳ והבן. עיי״ש העורבים בבוא

 ע״א קי הבשר כל בפרק הוא תמרי בר דרמי וההוא נינהו, עובדי תרתי ג[
 דהיתרא דהאירנא מהא התם אידכר ולא לנחלינהו. עלמא כולי אפקינהו והתם

 טפי שכיחא דהיתרא דהאידנא וכו־ וכולייתא כבדי דשדו וההוא טפי. שכיהא

 רב לגבי איקלע מנהרדעא נחמן רב עובדא ובההוא ע״ב צה הנשה גיד בפרק
תשב״ץ גם ועיין קניגסברג( דפוס המגיה בכרך. יעקב )ר׳ נהרא. לפום כהנא

והערות
 מהכת״י כמהדורתינו נדפס )והוא הדרישה כאן שכתב מה ועיין קכו, סימן קטן

"לסורא": איתא שלפנינו בגמרא ד[ דרישה(:
 הפרישה כתב זה ועל ובכתה״י ישנים בדפוסים הוא כן "לו" לילך וצריך א[ תרו

לילך וצריך בפנים הגירסא ב״ח דפו״ר עם הנדפס ובטור אצלו, פירוש
ובכתה״י שאקו, די פייבי ודפוס ב״י, דפו״ר עם הנדפס בטור ב[ "אצלו":
 עם הנדפס ובטור "בשלישית", איתא אחד ובכת״י מנטובה, ובדפוס .,"בג" הגירסא
 ח״ל דיהרנפורט דפוס הגהות בחידושי הגיה וכן פעמים", "בגי הגידסא ב״ח דפו״ר

שלפנינו: כדפוס וכ״ה עכ״ל ישנים בטורים הוא וכן ע״א פז ביומא כ״מ "בג״פ"



יוסף בית הכפורים יום הלכות תרו חיים אורחחדש ביתת
 )ה״ט( חשובה מהלכוח ב׳ בפרק הרמב״ס כחב וכן יו( )סו״ס והרא״ש חנינא מר׳ מחילה מבקש שהיה ארב החס דפריך אמאי דגרסי משוס

 לרבי לפיוסי אזיל דרב )פז:( בגמרא מדאמרינן ןאן כן שלמדו ונראה יוסי ר׳ והאמר הכי עביד והיכי איפייס ולא הכפורים יוס ערבי י״ג
 ר׳ והאמר הכי עביד והיכי ופריך דכיפורי יומא מעלי מליסר חנינא פעמים משלש יוחר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא ב״ר

משלש יוחר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי מחמיר שאני רב ופירש שאני רב רש״י כגירסח ודלא שאני רבו ומשני

 :שיתפייס עד רעים עליו להרבות צריך לרבו אבל
 על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מת ואם ב

 זה ולפלוני ישראל לאלהי חטאתי ואומר קברו
 כל לב שיהא כדי כן ועושין 01 לו. שפשעתי

מקום יהא ולא חבירו עם אחד כל שלם ישראל

 לגירסתס ומשמע היה עצמו על
 משלש יותר לפייסו אסור דבחבירו
 דקאמר מלישנא וכדמשמע פעמים

 לו והולך מניחו אלא הכי עביד היכי
 כן ואם בחיבוריהם להדיא כחבו וכן

 שחופס רבינו אדברי למידק איכא
לפייסו צריך אינו כאן וכחב שיטחס

 לדעת לומר וצריך בידו הרשוח עוד לפייסו רצה שאס דמשמע עוד
 דמלמודא דקס״ד משום היינו הכי עביד היכי דקאמר דמאי רבינו

 צריך אין ודאי דמדינא פריך ולהכי הכי רב עביד ומדינא היה דחבירו
 שיפייס עד דמדינא שאני רבו ומשני פעמים משלש יומר מחבירו לבקש

 בחבירו אפילו הדין משורח לפנים אבל פעמים אלף ואפילו רבו אח
 שם אין אם מסחברא והכי פעמים אלף ואפילו לפייסו הוא יכול
 הדין דמן לומר היינו יוחר יבקש אל דאמר יוסי ור׳ מורה בזיון

 דעת לי נראה כן הדין משורת בלפנים מדבר ואינו יומר לבקש אין

 הכי עביד היכי חנינא ור׳ פריך דבגמרא ודע עיקר: וכן רבינו
 בדיקלא דזקפוהו לרב ליה חזא חלמא ופריק מלמחול אכזרי להיות

 לשום אלא לאכזריוח כן עושה אינו שהמוחל היכא דכל משמע וכו׳
 ערוך שלחן ובהגהוח כן לעשוח יכול בזה ריוח לו שיש כגון טעם

 נראה מחילה המבקש לטובח כשמכוין ימחול שלא שיכול כתוב )ס״א<

מינה שמע אמר חנינא ר׳ התם דקאמר עובדא ההוא מפרש שהיה

 דהכי וסוברים שאני רב ומשני פעמים
 כמה שאפילו שאני רבו קאמר

 עד ממנו לבקש צריך פעמים
 רב של רבו היה חנינא ורבי שיתפייס

 רבינו במקום בראש יושב הוא שהיה
 שאני רב פירש רש״י אבל הקדוש

ודע היה: עצמו על מחמיר
 המעביר כל רבא והאמר הכי עביד היכי חנינא ורבי פריך דבגמרא

 חזי חלמא חנינא רבי ומשני פשעיו כל על לו מעבירין מדומיו על
 הוי רישא בדיקלא דזקפוהו דכל וגמירי בדיקלא דזקפוהו לרב ליה

 דליזיל היכי כי איפייס ולא רשותא למיעבד בעי מינה שמע אמר
:בבבל אורייתא וליגמר

 וכו׳. קברו על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מת ואם ב
אל מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי רבי אמר )ע״א( שם

 אדם בני עשרה מביא מח ואס פעמים משלש יותר ממנו יבקש
 כל לב שיהא כדי כן ועושים ומ״ש וכו׳: קברו על ומעמידם

 ארישא אלא קאי בלחוד [3] ליה אדסמיך לאו וכו׳. שלם ישראל
 כנגדו: שפשע מי לכל לפייס יש הכפוריס יום דבערב שכתב קאי

 יום ערב מחילה לבקש מנהג משכג( )סי׳ יומא במסכת המרדכי כתב
ישראל: שובה במדרש כדאמר הכפורים

וחרס קדמונינו חקנת קו( סי׳ ב״ק תשכד, סי׳ >שס עוד וכתב ג
 כי איפייס ולא צבור צרכי עליו ויטילו פירוש רשומא למיעבד בעי

המוחל לטובת אבל ומשמע רב של לטובתו חנינא ר׳ כן עשה זה פירוש דלפי חורה מדברי יתבטל ולא בבבל אורייחא ולגמר דליזיל היכי
 שפשעי מחילה ?מבקש מצאתי \ הראשונה: והסברא בהיפך פירש ש״יר כי זה פירוש מצא כןהי יודע ואיני כן לעשוק יכיל _אינו-עצמנ

דצריך וצריך( ד״ה )ס״א חר״ז בסימן לקמן דכתבינן דלמאי עיקר וכן שצג( סי׳7מהר״ש־ דרשוח פשיעה אומה המחילה בשעח לפרש צריך כנגדו
ובירושלמי חבירו ובין לבינו המקום לבין שבינו עבירות בין לחלק אין דבהא חבירו לפני בוידויו נמי הדין הוא המקום לפגי בוידויו החטא לפרט
 ליה ומפייס נשא בני מייתי לא ואין טבוח הא קבלה ואין עלך סרחיח ליה למימר צריך חבריה על דחטא הדין דאמר ה״ז( )פ״ח דיומא

 הכותב פירוש )ירושלמי יעקב עין דבספר ודע כדפרישיח פשיעה אותה לפרש צריך אלא עלך סרחיח בסתם דאמר דוקא לאו וכו׳ קדמיהון

 ממנו לבקש וחוזר אנשים עמו יביא אז קבלו לא ואי מחילה לבקש מעצמו לכחחלה ילך שהחוטא הנזכר הירושלמי מלשון דקדק ו( אות
העולב: פיוס לקבל לעלוב שירצה אמצעי תחלה לשלוח אדס בני מקצת שנוהגין כמו דלא בפניהם

 מחברים בשאר מבואר וכן אדם בני עשרה של שורה צריך אין מת דבאינו ומשמע חנינא בר יוסי דרבי מימרא וכו׳. מת ואם ומ״ש ג
בפסיקתא וכ״ה ל אות וירא בובער )מהד׳ בחנחומא איחא איפייס ולא אדם בגי שלשה של שורוח בשלש לפייסו דכשהולך כחב שבמרדכי אלא

 קיבל ולא לרצותו והלכתי חבירי ובין ביני היתה קטטה להם ויאמר אחח שורה ויעשה אדם בני עשרה יביא שמואל ר׳ אמר פל״ס( רבתי
בירושלמי סס( חשובה הלכות בסוף הסמ״ג כתב )שם(: במהרי״ל כחב וכן וכו׳ עליו ומרחם עצמו שהשפיל רואה הוא ברוך והקדוש עליו

 עולמית מחילה לו אין רע שם עליו בהוציא אבל רע שם עליו הוציא שלא באדם למחול שצריך דאיתמר הדא יוסף רב אמר )ה״ז( דהחובל
 לו יזיק רע שהשם דמאחר זה בשביל אכזרי נקרא המוחל שאין לומר טעם כמו הוי עולמית מחילה לו אין שכחב דמה ונראה ע״כ

 נקרא אינו רע שם עליו שהוציא אוחו גס הילכך עולמית מחילה לו אין כן ואס מוחל אינו האחר מוחל מהם אחד אם ואף ולדורוחיו
 למחול מהם אחד לשוס ראוי שאין גדול עלבון וזהו עולם עד דורותיו ובכבוד בכבודו פוגע רע השם שהרי לו מוחל אינו אס אכזרי

 צריך מח אס זה ומטעם לו ימחול שמא רע שם עליו הוציא אפילו מחילה לבקש שלו יעשה מהם אחד כל מקום מכל אבל זה על
כדלעיל: הדין נשתנה המתבייש אצל אם כי עיקר כל רע שם אצל המחילה בקשח דין נשחנה לא המבייש דאצל וכו׳ אדם בני עשרה להביא

משה דרכי
 יעשה ומה עליך מרחמים אין הבריות על מרחם אינך ואם מרחמים לך יש

 היה קטטה להם ויאמר שורה ויעשה אדם בני עשרה יביא שמואל אמר
 רואה הוא ברוך הקדוש קיבל ולא לרצותו והלכתי חבירי ובין ביני לי

 שכהו עמ׳ ד סי• יוה״כ ליל )הל׳ מהרי״ל כתב וכן לו. ומוחל עצמו שהשפיל

המררכי עוד וכתב זו. שורה עושה נתפייס ולא פעמים שלש שהלך דלאחר

 לו אין חבירו על רע שם המוציא אבל עבירות בשאר דתימא הדא )שם(
 מיימוניות והגהות ע״ג< צט טז >עשין הסמ״ג כתבו וכן עכ״ל. עולמית מחילה

 דאין קצבו וסי■ קצא )סי׳ ווייל מהר״י כתב וכן ט( )אות תשובה דהלכות ב׳ פרק
 יהא לא דברים בשאר אבל רע שם עליו הוציא אם לו למחול צריך

תכ״ב: סימן משפט בחשן ועיין אכזרי המוחל

פרישה
 שיהיה כדי כן שעושי) כחב זה על וכו׳ לפייס הכפוריס יוס כערב לבו אל אדם כל ויתן הסימן בריש שכתב אמה קאי זה וכו׳. כדי כן ועושין )כ(
 בפרק ועיין ע״ב צ״ה דף ברא״ש מוכח כן כפור יוס אערב דוקא קאי מחילה וכן פעמים ג׳ אדם בני בשלשה לפייסו רבינו שכתב דינים ושאר וכו׳ לב

ע״ב: פ״ז דף הכפורים יום

הגהות חדושי
 דמיפייס עד אלא שיעור לו אין רבו אבל מחבירו דוקא משמע פעמים משלש יומר יבקש אל מחבירו מטו המבקש מדקאמר שלמדו דאפשר נראה ולי ]אן תרו

עד מכפר הכפוריס יוס אין לחכירו אדס שבין דעבירוח היא דמחניתין הכי למיעבד בעי מדינא דהא ר״ל ]בן )מהרל״נו(: רש״י לפירוש אף וניחא
)מהרל״ח(: וכו׳ קאי ארישא אלא שיפייסנו
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ישאני עליה תשמישו לאסור וצא עליו תשמישה לאסור היינו אי שועי־ אבל בישיבה הנאה יש מציה נלאו סיכת דנבי לח'ח ייש . _ ־ .• י ________"___________[1234547 ■אוז״וז . 1
 כתכוהגהות לאינומטקלשירוק הנאהבתקיעה לאומצוהאין

 למד דשמנגתין מנופה זיל דהיין לע*ד צי יראה אלא עיש אפרי
 חשיבה דאי כהתוס׳זיל דצא היאה חשיבה לא סיכה דישיבת בהכתז
סוכה הנאת דאמר דאמיהא לאביי רנא ציה מקשה מאי מאה

 עלי סוכה הנאת אמד דכי כלומר ניחנו ליהטת מצות עליוכי
 צמו המקום מצות מקיים מהשהוא מאה מקיימא רלא עליז נאסר

 דכהדי משוס עליו נאשר הייק־שיא ומאי זיל המפרשים כל סכתכו
 המעיין מן כנודר כמו נישינתו מעיה מתמי המצוה למקיים
 תשמישן• בהנאת שם דכא הקשה החמהרמפ׳הטלא כימות דאסור

 דתקייסהמצוה בהדי דמיזמי משוס ניתנו ליהנות עליוכימצות
 זה ואין נאחפנההנאה סוכה דישיכח לגמי ליה פשיטא אלאודאי

 דבלאו הסוכה מן מסוכנת היפנה הנאת הסבראיאין חן ררזק
 קבע מדירת ממקומו הוא טלה ואדרבא ביתו כתוך יושב היה הכי

 חשיכה דלא היין למד טפה דמשמעתין ונמצא עראי לדירת
 ‘דה בעיג כתב זיל והדמבים • התוס' לתירוץ מאהולהטהוצק־

 האומר ממש בו י דברשיש על אלא חלין הנדרים אין ניצי בדדים
 אקבוממש שהימר עמו מלדבר אשור ק־קאינו דבוי־יעציך

 אסיאיס פייותי כאומר זה אין עליך אפוד דבורי לו אמר אס וק
 לפיכךהי{ומר עליו אסורים עליךשהן קרבן פירותי או עליך
 שאיני או עמך עושה אושאיני עמך מדבר שאיני קרבן לאירן
 מהלך שאיני מדבר שאיני ישן שאיני קרק שאמד או עמך מהלך

 בכלאלווהרי. חל הנדר חשמשךאין שאיני קרבן לאשה שאמר או
 שאין דברים שהם קל־בן ושמושי ועשיתי והלוכי דבורי כאומר וה

 ממש בהם שאין נדברים הנודר כתב הפרק עיכובסוף ממש בהם
 מאיל התר לו מורים ן אי עליהן חל הנדר אעפיישאין ואסרן
 לדפסק’; וטיוכתבמרן פתח לו בהסאצאפותחק עצמו ואבד

 הרמבים דברי על להקשות ויש • מדרבנן יחל בל דאיכא כרנינא
 משמשך שאיני קונס והפה כצורתה המשנה העמיק שהוא אלו

 ואין מדרבנן אלא מדאורייתא חל ומרכרוכוישאקהנדד לאיניישן
 חלכללדהא לא משמשך דקינסשאני הקשו בכת'שהדי כן הדבר

 עלי תשמישן• הנאת באומר ואוקמוה מדאורייתא לה משתעבד
 אינךדלאחללא תשמישךעלינהדי קונס זיל הוא כלל ואיך דוקא

 בפייר עצמו הוא כתב וכן השעבוד מטעם מדרבנן ולא ‘מדאודיית
 לה אמר אס מדירה וכויוכיצד אשתו את ויהמדיר דין איפת מהי

 כלום אמר לא מטתו ישמש שלא שנשבע או עליך אסור תשמישי
 הנאת לה אתר לה חשועכד שהוא מפני לשוא נשבע ואסנשגע

 שאקמאכילק לשמש ואסור הדיזהנדר עלי אסורה תשמישך
 דלא עלי אסור נתשתישך כתב בהדיא הדי לו האנטי־ לאדסרבי•

 כלום נדר שלא כתב שהרי מדרבנן מדאויייתאולא לא כלל חל
 זיל חייט נעל הרב על ותמהתי • אדיריה דידיה כ’ג קפא וא*כ

 כלל מה׳נדריס והרתביסבפיג כתב וסי ישן כמתניידשאכי שכתב
 דהוי מזה ניגש ולא ע'כ מזור כן ולא דמדרבק הגי בהדי משמשך

 להרה ראיתי אך • איפת שנה' העדדנריו הסוגיאוגס הסך
 לדבריו רקשה להרמנים הקשה סי׳פיז אהרן כמטה כהנארנה

י־ כלום תירץ להוצא פירכתהכמיוהדימדאורייתימשתעכד

 סוברדהא זיל דהוא הוא דבריו ליניפב שיראה ומה
המשנה דמגיה תשמישךלאו הכאת באומר דאמרו

 הנאת כאומר הוי עלי תשמישן• קונס דהאומר הוא אצאפירופ
 עחךדאמר מדבר פי במתני'דקונם שכת'ט־ין וכמו עלי חשמישד

 ודמותה כאומר כתנכלוינעשה פילדבורי יאסי■ יאזדהכאומד רב
 -‘התוס כתט וכן ע'כ כאומר ופירושו כאומד יאמריק כיולמודא

 שאני מעת באומר דאמררבא מתי אס מהיום גבי שאחזו נפ׳מי
 הרשביא כתב וכץ בעולם שאני מעת כאומר נעשה שפי׳ריח מטלם

 כאומד דהוי שפי'הוא תשמישך הנאת דנאומד שמעחא בהאיי ויל
 תשמיגל הכאת דאייאמר דכיון לדבר טעם ונתן מאתחשמישיעלי

;משמשךדקאמ״ דאיני נאמר אט עליהתשתישהאף אסר מצי עלי

 ע'כ להחמיר נדרים סתם וקייל הכי ומשמע הכי משמע משמשך
 ן רבי זה לפי ונמצא כאומר ;דהוי סימנים צה מפ״ש והכיגיכ

 לנטלם תשתישךעלי הנאת שאמר בין עלי תשמיש־ קונס שאמך
 כפירוש אתר אס זולת פיס המאמרים ושני עליה אסיחשצא

 מטעם כלום אמי עלוזלא טפיה עליךדאסי־ תשמישי ק־נס
 ישן דשאני המעה דברי העתיק נדרים בסלטת ולכן • השעטד
 הנאזחשמישך נאומי דהוי משמשך שאני קונס אינך בהדי מוכלל

 מתני'מדרבנן וכולה מדרבנן אצא מדאורייתא חל הנדר דאין עצי
 איפת .ובהלכות מששא כה לית נמי תשמיש דהנאת רבינא כדברי

 ענוה. טפיה דאס־ דהיינו עליך אסור תשמישי לה אתר אם כתב
 ולכן לה מפעבר שהוא מפני ליכא מדרבנן דאפילו בלום אמר צא

 תשמישך כאות'מאת דהוי משים משמשך שאיני קונס שס לאכתב
 נהריא דהוי עליך אשו' תשמיפ כתב אלא חל מיהא ומדרבנן עלי

 לה אמי אס כתב אלא חל לא מדרבנן ואפילו עליה טפיה יאסד
 דנקזנס לפרושי חש ולא חל דמדרכנן עלי אסורה תשמישך הנאת
 שכנר עלי הנאתתשמישך לאומר דפיה מדרכק חל נתי שאיני
ומה .-נכון על דבריו כן אס ובאו כדרים נהלמת זה גילה

 שפירושו עלי תשמישך מאת באומר מפ־ש זיל שהוא שכתבתי
 קרנן שאמר או‘שכח במה בדבריו זה רעתו גילה כבר כאומי הוי

 שאיני קינן לאשה שאמי או מהלך שאיני מדני ישןשאיני שאיני
 שהם מפני שיסייסהאן צריך והיה אצו בכל חל הנדר אין משמשך
 כאומר זה והדי עוד להוסיף הוצרך ולמה ממש בהם שאין דניים
 כתב כבי היי זה לדמיון צורך ומה קרבן ושימושי ועפתי הלוכי

 יונת אלא כדרכו שלא הדברים כפל ולמה מתש בהם אין אלו שכל
 ומון דקאילטפו רמשמע שאיני בכולם שאמר שאפילו דבריו
 ממשנתו בהם שיש דברים הרעתדהוו על יעלה לגופו דקאי
 ש פשנוממשמון דבר י דהו בגמרא יאמרו. עימבפנה קונס

 כולס שאיני בכולם שאמד שאפילו לומד הוצרך לזה העין שהזכיר
 טלה זה ולפי ממש בהם שאין והלוכיושימופ דבורי כאומר הזי

 מדנד שאיני קונם שינתי כאומד הוי ישן שאיני באומר הוי מתני'
 דמתני׳דנור* תכא דלאנקט והא טלם וכן קונס דבורי כאומר הוי

 אמד דאפילו הבי לרטתאנקט שאיני בטלס ונקט והלוכיושמוש־
 אסיק המקשה ולזה ושמושי והלוכי דבורי כאומר הוי צשטלס שאיני

 דברים והוי שאיני דאתר טון מדאורייתא מתני' אדעתיהדטלה
 אסיד דהיט לו היקשה משמשך שאיני רנקונם אלא ממש נהם שיש

 כאומיהנאתתישמישך דהוי ותריץ לה משועבד :מרי עלוה טפיה
 ודבוריקונס שינתיוהלובי כאומר הוי ‘מתני סלה טיולמפרע

 מדרבנן אצא ממש בהם שאין מפני מדאורייתא׳ חל מדר שאין
זיל. לרעתו בןפייהסוטא

יחברו החובל וכן תפבה הלסת בייש זיל הימביס לשל!
לו שהואחיע מה אעיפשפלסלו ממונו והמזיק י

 שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיתודה עד לו מתכפר אינו
 החובל סוף נניק מעה וכתבמקזיל ע'כ: האדם חטאת מכל
 מאי מ’ומ מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו שמתן פ’אע

 • להעיב יחי מי דמפיקלהרביממכלחטאתהאדסציעהיכא
 ולא זה לרין אינהענין החובל דמשכת אלו דבריו על ותמהתי

 עד חייב שהוא מה לו שנתן אעיע כמתל שאיני אלא לוידויגאמרה
 עברות אבל וזיל דגינוגפ״ב כתבה וכבר מחילה ממנו שיבקש

 גוזלו או חברו המקלל או חברו את הרוכל כגון לחברו אדם שבין
 חייב שהוא מה לחכי־ו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו נהם וכיוצא

 שאעיפי יוימ ני!לע זה ברין כאן כתב וטיאבלרניט וירצהו צו
 שכתב ולמה האדם חטאת רמכל שכתןלוצי־יךלהתודותמקדא

 חכואתהאדס מכל איתאנספראזוטי מקדמהיכאתייתילההבי
 ומשמע כ’ע ח־ע ולפן ומלות גנבות כגון חברו' לבין שנינו מה

 כים והיינו ממשמעותחטאתהארם מפיקלהאו רכל דמרימייא
• חטאתם את ליהוהתודו וקמיך קרא משתעי חכרןןבמדוי לנין

אמנם
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שמיני פרק יומא

קמ״ד
בגי  ח׳ דף בדרשות יעקב זרע ’ קנ״ה סימן

 סימן השלמים זבח י♦ ע״ד קפ״ה חי<א
 " ע״ג ע״ה דף ודין דת ’ פ״ז סימן שמואל מקום

 ודף נ׳ לימוד ה׳ לימודי • לגיטין נחדושיס א חי • בני
: ע״ג קי״א ׳

 חיים שנות ׳ כשגגות נעשו שזדונת תשונה גדולה
: ע״ג ר״ג יעקב משכנות • ע״ב• רי״ו

: ק״ל חיים שנוח מוחלקלו ראשנה פעם עבירה אדם עבר*

 אומר יעקב בן ר״א כו׳ עליהן שהתודה י עבירות .ח״ר'
המחלוקת ידוע וככר כראנ״י פסק הרמב״ס כו׳

 ומהרצנ״י במשנה אודוקא בברייתא אף כראב״י הלכה אי
 דנן ובוודאי ע״ש טעמי' מסתבר דכאן כתב י׳ סימן

 על שב ככלב הפסוק צלידיה מתר׳ן הגמרא דהלא נראה
 ותו ס״ל הני נמי הינא דרב ומשמע הונא כדרב קיאו

 לא דהגמרא תמיד נגלי דוחטאתי קרא קשה דלרננן
ס״ל הני דתלמודא דסתמא ש״מ רבנן יאמרו מה מארן

: ע״ר קצ״ח דף עובדיה בחזון ועיין

 ביד בארוכה עליו השיב ונבר תמוהים ודבריו ר״ו כלל
 דף בקונטרסים אמת בדברי ועיין ע״ב ק״כ דף מלאכי

 דאמר לר״י שביעית פגי על צוקה דשפיר שכתב ע״ג נ״ו
 מכלל הבא -בלאו התוספות וכתבו לאו הוי מר לא כל

 צאוקחיה הוא דוחק ובאמת צאמר כתיב נמי והכי עשה
 יהודה ר׳ מני הא אחר מ״ב בפסחים דהא יהודה כרבי
: בסמוך שאכתוב מה ועיין תולקין דרבנן משמע היא

 וכתב למלקות בו והתרה זנחה קלקלה ואחת. רש״י
מלקוח ציכא למיתה בה התרו דאלו מהרש״א

 לאזהרת שניתן צאו כמ״ד אתיא אגדה דהך צ״ל ולדבריו
 י לפרש לרש״י דחקה מי קשה ובאחת עליו לוקין מיתות

 מכות אותה מכין ואעפ״כ כלל בה החרו דלא נימא כן
 על דלוקין סבר נאמת דרש״י לפ״ז וצ״ל ובפגויה מרדות

 וזה ממש מלקות דזה לומר לרש״י ודחקו שביעות פגי
 תהי׳ דצא על״לאו דלוקין הבר רש״י ואס מרדות מכות

 בה שייך דלא בפנויה ממש במלקות לאוקמי׳ יכוצין קדשה
 שהאריך תר״י סימן הרשכ״ן בן נר״ש עיין מיהו מיתה
 ינעי מרדות מכות דיש ומשמע חרדות מכות בענין

 קרינה גבי קפ״ז בחנוך וכ״כ מרדות במכות התראה
 מרדות מנות גבי מזה שכתב טה מלאכי ביד עיין לערוה

: ק״כ בדף שס וגס
 בא תטא אין הרבים את המזכה כל ט״א פ״ן ךה

מהו ד״ה כ״ט יבמות • ידו על 1
: דתימא

 שבין עבירות ה1אב לר׳ תנו בר יוסף רב ליה
• ע״א ר״ו יעקב משכנות • לחבירו אלם

 ע״ו יעקב משכנות • בה ושונה עבירה אדס שעבר
- : ע״ג

 יוסי רני ואמר אדם בני )גי של שירות בג׳ לפייסו
וכן תסדא ארב פליג לא יוסי דרגי היא פשוט

 רבחסראבשלש דאמר והא יוסי אר׳ פליג לא תסדא רב
 דיותר:מג׳ לן משמיע יוסי ורבי פעמים בג' היינו שורות

 : ע״ג דף המים בארות ועיין ממנו יבקש אל פעמים

:איצטריך ד״ה ל״ח ׳חולין *־ גברא למקטל fob קאזיל

 ' חטאה כסוי פשע נשוא אשרי כוי החטא לפרט ויאריך
ן שאינו נחטא קרא האי לרב חוקמינן נסמוך

 מפורסם העגל חטא דהא חר״ע קשה וא״נ מפורסיס
 ולרב לפרט צריך הי׳ .לא דלר״ע משמע ואפ״ה הוה

 בן מר״י קשה למקום אדס שיין בעבירות דמוקי נחמן
 לומר ויוחק הוה למקום אדם שבין עביות עגל דהא בבא

 להפר״ת וראיתי פליגי תנא' דהני בפלוגתא .אמוראי דהני
 ילעתי ולא נר״ע או כריב״ב סבר חצי דר׳ שכתב חר״ז בסימן

 אדס שנין בעברות דהא שכתבתי כמו לריב״ב ינדק f א
 נתבוהאי. והנ״י חטאה כסוי אשדי נחמן רב סבר למקום
 כרינ״ב אבל ניחא וזה כר״ע שפיר אתי נחמן דרב שינויא

 להתוודו׳. לא מיירי אמוראי קנרד ונראה■ אתיא איך ידעתי לא
 אדם ן שבי בעבירות ברבים חטאו לפרסם אלא הקנ״ה לפני

 כשהם למקים אדם. שבין בעברות אף "מ״ד ולחד לחבירו
 נחלקו לא דתשובה בפ״ב הראב״ד ולפמ״ש • מפורסמים

 נפרסה צריך לכ״ע המפורסמים בעבירות אלא כצל בזה
 חבירו לבין שבינו ובעבירות המקום לבין בינו שהם אפילו
 נשאר לא וא״כ מפורסמים שאינו אע״פ לפרסם צריך לכ״ע

 הכ״מ וכתב מפורסמים ואינם למקים אדס שנין עברות רק
 ופלוגת׳ לפרסם א״צ בחלו דדוקא כהראב״ד הרמנ״ס דעת שכן

 מזה נשמע ועכ״פ המקום לפני בוידוי הא ורינ״ב דר״ע
 ולא לפרסם צריך המפורסמות דנעברות סביי דכ״ע כיון

 אמוראי הנך א״כ חטאה כסוי פשע נשוי אשרי נזה שייך
 בעון חטאה כסוי לאוקמי׳ אפשר דאי כר״ע דצא מרווייהי

 אףבעבירו׳ וא״כ ס״ל דכרי״נב וש״מ מפורסם הי׳ דהרי העגל’
 שרי להתודוח עכ״פ מפורסמים ואין למקום איה שבין

 שאין מה דוקא ברבים לפרסם מוקמינן 'חטאה1וכסוי
 מנהגינון אשר ב״ס הרח לדעת י״ל כן,’רשאי'לפרסם

 קכ״ט שורש במהרי״ק ועיין חטא על בסדור הוא כן
 בעברות כח״ד כאן הלכה אי ליה דמספקא קצת בראה

 מגילת ועיין ♦ כמפורסם כאן או למקום אדס שבין,’׳
 ע״ב נ״ז קדש מקראי קנ״ה משה ידי • ע״ד נ' »שין

— :כ״א סימן ח״ב יוסף מטה ״ צ"ו חיים שנות —
 קפ״ו חייא בני .לישראל להם עמדו טובים פרנסים ושני

: רי"א חיים שנות • ע״א
 לעשין בתוספותיו הרמב״ן * קביעות פגי אכלה ואחת

הוא לסחורה ולא לאכלה כי כתב ג׳ מצוס
 להפסד-ג״כ ולא לאכלה ג״ר כי י״ל וא"כ ומדאורייתא
 לאו אלא הוי דלא כיון "ש הריב כתב וכבר׳ "־מדאורייתא

 הוא מרדות מכוח דהכא והך לוקין אין עשה מכלל הבא
 'כי מדאורייתא דלוקה כתב שם אסתר במגילת אמנס

שמועה ניני! והניאו לוקה התרו אס העשה על 'אף

רמי

כיין
וצריך

 חכמים אחרו אבל חשכה עם עי״כ וידוי י מצות ע״ב
בתוספת׳ ויץהוא שלפנינו הנוסחא הוא כן

 כו׳ אומרי׳ ר"לסחכמים דברי גרסי והרי״ף הרא״ש אבל
 ושתי׳ אכילה לפני שהתורה ואע״פ שלפנינו הנוסח וכפי

 קלקלה דבר יארע שמא ושתיה אכילה לאחר מתולה
 נוסחת ג״כ היתה זזו כו׳ ערבית שהתודה »אע"פ בסעודה
 שקבל לאחר היינו חשכה עם מפרש שרש״י אלא הרחנ״ן

 אותו היינו וישתה שיאכל לאחר וידוי והך יוה״ב עליו
 את״כ שאמר היא חו ברישא שהזכיר חשכה דעס 'וידוי

 חשכה עס מפרש הרמב״ן אבל ערבית שהתודה ואע״פ
 היום שקידש אתר שפירש כרש״י ולא ערבית קודם היינו
 שאכל קודם שהתודה אע״פ כי ממקומה זזה לא זו ווידוי
 ומה ושתה שאנל לאחר במקומה וידוי אותו מתודה ושתה
 אחר של ווידוי אותו אינו עינית שהתודה ואע״פ שאמר
 מתוספתא הרמב״ן ונסתייעו בלילה אלא ושתיה אכילה
 מתודה ושתיה אכילה לאחר שהתודה ואע״פ כהדיא שכתב

 דבגמרא הרמנ״ן וכתב כו׳ ערבית שהתודה ואע״פ ערנית
 ג'כ הביאו ישנים בתוספות אמנס לפרש צריך הי׳ לא

 הוידוי ותלו ( להגיה וצריך בטעות שס והיא ) התוספתא
 ח״י שהביא ובה״ג בט״ס התוספתא שהזכירה יתירה
 אבל נהרמבן דצא ג״כ ומפרש כגירסתינו ג״כ גרים
 שבנוסחתינו אחרת ניסחא לו יש הוידוי של הטעמים בעני!
 אכילס ולאחר דעתו יזטרף שמא הטעם אכילה קודם
 דבר שחאיאר׳ אכיל׳ קודם זנה״גגרש קלקל׳ דנר יארע שמא,

קלקלה

>/ ׳,’״־ י?/ / ׳?
)
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 שיעורין דהחצי מעילות אשם לענין בגמרא שם דקאמר

 dp ה, ]ויקרא דקרא ומרבוי מרובה, לזמן אף בו מצטרפין
 עם יוה״ב קודם שאכל שיעור חצי ומצטרפין מעל, דתמעול

 המגיה דעת על ועלה יוה״ב. אחר שאכל שיעור החצי

 וזה עליו. מכפר יוה״כ דאין שיעור חצי אכילת בזה דמשוגה

 חייבי על מכפר יהיה דיוה״כ סובלתו הדעת שאין דבר הוא

 שלם משיעור חמור יהיה שיעור וחצי שלם, דשיעור כריתות

 בזה המגיה נועה באמה אמנם עליו. מכפר יוה״כ יהיה דלא

 באשם דמצטרפין הגמרא דקאמר דהא שם, הגמרא בכוונת

 שיעור החצי עם יוה״כ קודם שאכל שיעור החצי מעילות

 איסור של החטא כפרח על הכוונה אין יוה״כ, אחר שאכל

 רק שיעור, חצי על מכפר יוה״כ לאין ומשוס מעילה

 ע״י מעילה בקרבן המגיע הקרבן חיוב על הוא דהכוונה

 להו דמסתבר מרובה. בזמן שאכל שיעור החצי צירוף

כלל, יוה״כ כפרח שייך לא זו אכילה אופן דעל להגמרא

על גס למפרע קרבן נתחייב הוא יוה״כ אחר דכשאכל דכיון

 קרבן חיוב על הרי יוה״כ, קודם שאכל שיעור חצי אכילח אותו י

 דעל מהני, לא האלה האכילות בין שהיה יוה״כ כפרת אף כזה

 אין הראשון שיעור חצי אכילת על למפרע חל אשר קרבן חיוב

 חיוב שוס עדיין היה לא יוה״כ כשהיה דהא לכפר, יוה״כ בכח

 חלות עדיין בו שאין דבר על יכפר ואיך זו, אכילה על קרבן

 על קרבן החיוב יצורף ידה על אשר השניה אכילה ועל החיוב.

 מכפר יוה״כ דאין לכפר, יוה״כ ביד אין ג״כ הראשונה אכילה

 יוה״כ כפרח כאן דאין וכיון להבא, על לא אבל העבר על רק

אשם כדין קרבן, לחיוב האכילות שני מצטרפין ממילא אזי

מרובה. לזמן האכילות בו דמצטרפין מעילות

 מעילוח אשם קרבן חיוב כפרת לענין הוא זה כל אמנם

מכפר יוה״כ היה הגמרא של הה״א דעת לפי אשר

 שאר של שיעור חצי כל על אשר שמים עונש לענין אבל עליו,

א[ עד, ]יומא יוחנן כר׳ דקיי״ל לדידן במזיד, אכלו אם איסורין _ ’

 כפרה מכפר יוה״כ בודאי התורה מן אסור שיעור דחצי

 ולענין החיוב, כל חל כבר יוה״כ דכשהגיע דכיון גמורה,

בזה ונסתלקה שלם. שיעור או שיעור חצי לי מה שמיס עונש

יעו״ש. שגגות בהלכות שתמה המשנל״מ תמיהת

 דאין זו הגמרא תירוץ מקום בשום הובא לא ולפיכך

הביאו, לא רבינו ואף שיעור חצי על מכפר יוה״כ

 המה הגמרא של התירוצים שני הגמרא משמעות דלפי ואף

 נ״מ שוס אין דבאמת משום ניחא, ולפמ״ש דאמת. אליבא

 חצי על מכפר אינו יוה״כ אס הגמרא של השני בתירוץ

 לא בלא״ה קרבן לחיוב שיעור חצי צירוף דלענין שיעור,

 בקרבן רק פרס אכילח מכדי ביותר קרבן צירוף משכחח

יוה״כ דאין קיימינן בלא״ה מעילה קרבן ועל לבד, מעילה

 אאיסורא מכפר דכי הש״ס של הראשון וכחירוץ כלל, מכפר

 חצי אכילת על אשר שמים עונש ועל מכפר. לא אממונא

 וכמו מכפר יוה״כ באמח דעלמא איסורין שאר בכל שיעור

 להביא כלל מקום שוס אין המסקנא לפי ולפיכך שכתבתי.

 המגיה סברת לפי אבל שיעור, בחצי יוה״כ כפרח מניעת

 יוה״כ אין שיעור חצי כל על שמים עונש על דאף שהבין

 חצי כל באכילת זה לדבר להביאו לרבינו לו היה מכפר,

מכפר. יוה״כ דאין שמים עונש לענין שיעור

שני פרק

 ממון לו שהחזיר אע״פ ההלכה באמצק ט הלכה
צריך לו חייב שהוא

 למחול חבירו רצה לא כו׳ לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו
 להן נתרצה לא כו׳ אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו

 ואם כו׳ לו והולך מניחו רצה לא ושלישית שניה לו מביא
פעמים. אלף אפילו ובא הולך רבו היה

 א[ ]פז, דיומא בחרא פרק סוף מהגמרא הוא זה ]דין[
מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי דרבי מימרא

 אנא י![ נ, ]כראשית שנאמר פעמים מג׳ יותר ממנו יבקש אל

 הוי דרב עובדא הגמרא שם ומייחי נא. שא ועתה נא שא

 לגבי רב אזיל ר״ת איפקד כו׳, דרבי קמיה סידרא פסיק

 ורב הגמרא ופריך איפייס. ולא דכיפורי יומא מעלי חליסר

 אל מחבירו מטו המבקש ב״ח ר״י והאמר הכי עביד היכי

 היה ולרבינו שאני. רב ומשני פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש

 לא חנינא בר יוסי דרבי דמלתא ופירושא שאני, רביה הגרסא

 מחויב רבו נגד חטא אם אבל אדם, בני סתם על רק קאי

 ולפי שיתפייס. עד מטו ממנו לבקש פעמים כמה אליו לילך

 אלף אפילו לרצותו חייב דברבו כאן רבינו פסק זו גרסא

שיתפייס. עד פעמים

 היה דר״ח רבינו דעת דלפי בזה רבינו על תמה והלח״ט

עד פעמים אלף אפילו לפייסו מחויב וברבו רבו,

 אר״ח דפריך הא על שס הגמרא משני איך א״כ שיתפייס,

 כו׳, מדוחיו על המעביר כל רבא והאמר הכי עביד דהאיך

 וליגמר דליזיל היכי כי איפייס ולא כו׳ חזי חלמא ר״ת אלא

 לא לר״ח איפייס דלא כמה כל רבינו ולדעת בבבל. אורייתא

 במקום להיות תמיד צריך היה כי שם למיזל רב יכול היה

שיתפייס. עד תמיד לפייסו בכדי ר״ת

 גריס לא שם רש״י דהנה רבינו דעת ליישב לי והנראה

היה רב רש״י ופירש שאני. רב רק שאני רביה

 לאדם רבו בין חילוק אין רש״י ולפירוש עצמו. על מחמיר

מהם אחד כל ורבינו דרש״י הדברים נראין ולדעתי דעלמא.



ט הלכה ב פרק תשובה יד פו

 יותר יבקש דאל ריב״ח של הדין גוף להגה לשיטתו, הולך

 הנאמר נא שא ועתה נא שא מאנא שהוכרח פעמים מג׳

 דאתי דכמו הוא ההוכחה לכוונת לומר אין יוסף, באחי

 החוטא כל כן כמו פעמים, ג׳ רק מיוסף בקשו לא יוסף

 יוסף להא פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל חבירו נגד

 חבירו נתפייס לא לאס ידעינן לא ואכתי תיכף, נתפייס

 ממנו לבקש החוטא על החיוב דאין פעמים ג׳ בקשת אחר

 בקשתם אחר מתפייס היה לא יוסף אס דגם דאפשר יותר,

 אלף אפילו עוד ממנו לבקש מוסיפים אחיו היו פעמים ג׳

 דעכ״ס אלא אינו ההוכחה דכונת ע״כ אלא ויותר. פעמים

 חבירו, את לפייס החוטא אדם כל מחויב פעמים שלשה

 אבל אחיהם, יוסף אח פעמים ג׳ יוסף אחי שפייסו וכמו

 הוכחה צריכין אין פעמים מג׳ יותר אדם יפייס דאל הא

 לקידושין "ק בס דמציגו וכמו זאת, ידעינן דבלא״ה זה, על

 משני יותר רבו בפני לעמוד רשאי התלמיד דאין ב[ ]לג,

 מכבוד גדול רבו כבוד יהיה דלא משוס ביום פעמים

 כבוד להגדיל ]שלא[ בכך קפידא דיש רואין אנו הרי שמיס,

 הרע לשון בחטא מצינו ואנו שמים. מכבוד יותר ודם בשר

 הארץ, דבת בהוציאם ית״ש כבודו נגד ישראל שחטאו

 מג׳ יותר ביקש לא עליהם רחמים משה בקש דכאשר

 חסדך כגודל הזה העם לעון נא סלח אחח פעם פעמים,

 ועתה באמרו משה ביקש פעמים שני ועוד יכו[. יד, !נמדנר

 ודרשו 4י! יד, !נמדבר לאמור דברת כאשר ה׳ כח נא יגדל

 בגט׳ גם הוא וכן בעגל. לפניך בהתחנני דברח כאשר ברבה

 חטא על דברת דכאשר ןע״נ[ קי״א דף ]סנהדרין[ חלק פרק

 גדולה. חטאה ]הזה[ העם חטא אגא משה דביקש קאי העגל
 לבקש לו אין חבירו נגד החוטא וממילא פעמים, ג׳ הרי

 בשר כבוד ירבה שלא כדי פעמים, מג׳ יותר ג״כ ממנו

שמיס. מכבוד ]יומר[ ודס

 אי![ בד״ה נ נלג, בקידושין שס פירשו ותוספות רש״י והנה
היינו כו׳ רבו בפני לעמוד רשאי התלמיד דאין הא

 פעמים מאה אפילו לעמוד רוצה אס אבל בדבר, חיוב דאין

 דאין הא אין[ נד״ה א לג, שם המוס׳ ]פי׳ כן וכמו בידו. הרשות

 שלהם במלאכה דמיירי ממלאכתן לעמוד רשאים אומנין

 בדבר, חיוב דאין ]היינו[ רשאים אינם של הכוונה דג״כ

 שס דקאמר דערכין המקדיש מפרק ראיה שס[ ]הסוס׳ ומייחי

 זה שור בעד ליתן רוצה אדם כמה דאומדין p נכח, במתגיתין

 במלת ידוע הכוונה והחס רשאי. שאינו אעפ״י עולה להביאו

 מביאו רק עולה בקרבן מחויב שאינו דהיינו רשאי אינו

 בפ״ו רבינו פירש וכן אחרת. כוונה כלל סובל ואינו בנדבה,

 דמחניתין זה דין דכשהביא י״ב הלכה ערכין מהלכות

לשנות דרכו שאין הגם חייב, אינו רשאי אינו במלת העתיק

המלך
 שלא בכד' דרכו רבינו שינה בכאן זאת בכל המשגה, בלשון

 בפ״ו וגם איסור. על שמורה רשאי מלת בכוונת נטעה

 רשאין אומנין דאין זה דין כשהביא נ׳[ ]הלכה ח״ת מהלכות

 דאין וכתב הברייתא לשון ג״כ שינה ממלאכתם, לעמוד

 בברייתא. הנאמר רשאין אין מלת במקום מחויבין, אומנין

 העתיק רבו, בפני לעמוד רשאי התלמיד דאין זה בדין רק

 התלמיד דאין בגמרא האמור וצורתה כהויתה המימרא

 מלת ולפרש להעתיק שינה ולא רבו, בפני לעמוד רשאי

 בדין האמור רשאין במלת פירש כאשר חייב, למלת רשאי

 קודם הלכות שתי עצמו פרק באותו הנאמר האומנין

 איש וכל רבו. בפני לעמוד רשאי התלמיד דאין זו, הלכה

 לשנות רבינו השכיל עצומה בכוונה כי יראה בעיניו הישר

 לו היה זה דבדין משוס רבו, לפני דחלמיד זה בדין לשונו

 לרבינו ליה ומסתבר ותוספות, רש״י מן אחרת דעה לרבינו

 איסור דיש רק בדבר, חיוב דאין לאו רבו לפני דבחלמיד

 וניכר נראה דברבו ומשוס ביום, פעמים משני יותר לעמוד

שמיס. כבוד מעל 'ותר כבודו על כך כל דקפיד לכל

 איסור אין רבו לפני תלמיד דבקימת רש״י לדעת ולפ״ז

חיוב שאין רק ביום פעמים משני יומר בעמידה

 כן כמו בידו, הרשות יותר לעמוד רוצה אס אבל בדבר,

 יותר לבקש החוטא על החיוב דאין אף מחבירו מטו במבקש

 מכבוד יותר ודם בשר כבוד יהיה שלא ומשוס פעמים, מג׳

 ממנו לבקש עצמו על להחמיר רוצה אס זאת בכל שמים,

 גרים שפיר ולפיכך בידו. הרשות פעמים אלף אפילו יותר

 פעמים משלשה יותר לפייסו חיוב דאין דאף שאני, רב רש״י

 יכול רש״י דלדעת יותר, לפייסו עצמו על מחמיר רב היה

 רבינו לדעת משא״כ רוצה. אם בכך עצמו על להחמיר

 יותר לפניו לעמוד בדבר איסור יש רבו לפני תלמיד דבקימח

 על להחמיר התלמיד ביד אין וממילא ביום, פעמים משני

 ]ממנירו[ מטו במבקש כן וכמו יותר, לעמוד ירצה אס עצמו

 מג׳ יותר לבקשו רשאי אינו עצמו על להחמיר ירצה אס אף

 דרב כלל זו לגרסא מקום אין רבינו לדעח והלכך פעמים.

 על להחמיר רשאי אינו דהא עצמו, על דהחמיר ומשום שאני

 דגם משוס והיינו שאני. רביה רבינו גרס ולפיכך בכך, עצמו

 נס״ו ח״ת בהלכות שס רבינו חילק רבו לפני תלמיד בקימת

 לעמוד מחויב תמיד רבו לפני יושב שאינו דתלמיד ח[ הלנה

 אס ידעו דלא הרואים חשד מפני פעמיס, מאה אפילו ]לפניו[

 זה חשש שייך כן וכמו פעמים, שני זה ביום לפניו עמד כבר

 פעמים אלף אפילו לפייסו דמחויב מרביה, מטו במבקש

 החיוב פיוסי שלשה פייסו אס ידעו דלא הרואים חשד משוס

 דתלמידו רואים כשהס הרגש יש דברנו עליו, המוטלים

כלל. פייסו שלא הרואים וידמו ממנו, מרוחק



פז המלך ו הלכה ג פרק תשובה יד
 אף הדין דמצד דכיון נכון על הלח״מ קושיח מיושב ולפ״ז

מפני רק פעמים, משלשה יותר לבקשו אין ברבו

 הוא התלמיד באם רק זה לחשד חששא ואין הרואים, חשד

 אותו יחשדו דבזה ממנו, זרה רבו ודעת הרב במקום

 חנינא ר׳ נתכוין שפיר והלכך עדיין. כלל פייסו דלא הרואים

 דכבר דכיון לו, וילך ממקומו שידחנו בכדי נתפייס דלא בהא

 מעלי כל וגס מדינא, עליו המוטלים פיוסים שלשה רב פייסו

 רב על עוד אין ושוב החשד, מפני במקומו שהיה דיוה״כ

 ר׳ במקום עדיין דבהיותו רק הדין, מצד פיוס חיוב שוס

 אבל החשד, מפני פעם בכל לפייסו מחויב הוא אז חנינא

 ויסיר חנינא ר׳ במקום יהיה ולא לבבל ממקומו כשילך

 חיוב שום עליו יהיה לא ממילא אזי הרואים חשד מעליו

כלל. פיוס

 לדקדק שיש ורב עצום דקדוק ניחא אלה דבריס וכביאור

והיה שאני דרבו רבינו דלגירסת דא, בעובדא

 עד ויוחר פעמים אלף אפילו לבקשו הדין מצד מחויב רב

 לפייס שלא האלה בפיוסיס רב המתין למה א״כ שיתרצה,

 חבירו את לרצות הזה החיוב הא דכיפורי, יומא במעלי רק

 זמן דכיפורי יומי במעלי רק השנה, כל הוא רבו נאת[ ומכ״ש

 שלימה בחשובה לשוב נפשם, על ולעמוד להקהל לכל קהילה

 עכ״ס דמחויב השנה, כל עליו שב שלא פשע דבר כל על

 שהתשובה כדי יוה״כ בערב ולתקנו בכפו נפשו להשיס

 הרע לשון בחטא ובפרט גמורה. כפרה עליו יכפרו ויוה״כ

 שירצה עד מכפר יוה״כ ואין לחבירו אדם בין חטא דהוא

 דכיפורא יומא דמעלי זה יום חז״ל קבעו לכן חבירו, אח

 ממנו מטו יבקש לחבירו חוטא שכל ההמונים את להעיר

 מכל נקיים יהיו גדול ועד מקטן ישראל שכל בכדי הזה, ביום

 שוים לכתחלה החיוב לעיקר אבל הזה, היוס בעצם חטא

 חבירו את והקניט כשחטא ותיכף השנה, ימות כל המה

 עליו וירבה לרצותו יוסיף נתפייס לא ואם לפייסו, מחויב

 כל על חשובה חיובי שאר כל כן וכמו ויום. יום בכל רעים

 רגע ובכל החטא, אחר תיכף הוא זמנה עיקר ורשע אשמה

 דכמו השלימים האנשים אצל ובפרט תאחר. בבל עובר ורגע

 דכיפורי, יומא במעלי כמו הימים כל זה לבבם היה כן

 ורבי ירמיה ברבי הגמרא שס דמייתי עובדא הני בכל ובאמת

 והגמרא יוה״כ, ערב עד המתינו דהמה מצינו לא זירא

 שהיו מורה הלשון ומשמעות סתמא, עובדא להני מייתי

 והאי אבא דר׳ בעובדא רק והקטט, הריב אחר תיכף מרצים

יוה״כ. ערב עד אבא ר׳ שהמתין מציגו טבחא

 אבא ורבי אבא, ר׳ נגד הטבח חטא דא בעובדא אמנם

כדינא, לפייסו תיכף הטבח שיבוא בדעתו דימה

רצה אבא ר׳ של ענותנותו ומגודל בא, לא לבבו ברוע והטבח

 לפניו עצמו את שהמציא יוה״כ, בערב עכ״ס להטבח לזכותו

 ר׳ נגד שחטא רב אבל ולפייסו. לשוב מקוס לו ליתן בכדי

 כל המתין האיך מדינא, לפייסו מחויב שהיה רבו חנינא

 דודאי ניחא שביארתי מה ולפי יוה״כ. ערב עד כולה השנה

 שהיה הראשונים פיוסים שלשה של הגמור החיוב נאח[

 אחר חיכף ופייסו חובחו ידי יצא בודאי מדינא רב מחויב

 היה לא הראשונים הפיוסים שלשה אחר אמנם המעשה,

 שייך לא הזה והחשד חשדא, משוס רק מדינא עליו חיוב עוד

 אחד כל לבקש הכל רגילין שהיו דכיפורי יומא במעלי רק

 כל ביניהם שהיה וקטט ריב כל על חבירו מן מטו ואחד

 יומא במעלי רק חנינא ר׳ לגבי אזיל לא ולפיכך השנה,

 אשר עין ומראית החשד מעליו להסיר בכדי לבד, דכיפורי

הזה. ביום

שלישי פרק
 לעולם חלק להם יש העולם אומות חסידי וכן ה הלכה

הבא.

 דר׳ פלוגתא וז״ל ומ״ש[ ננד״ה הכ״מ מרן זה על וכתב

]ע״א[ ק״ה דף ]סנהדרין[ חלק פרק יהושע ור׳ אליעזר

 משמע דהכי המשנה בפירוש רבינו וכתב כר״י, ופסק

 הדיוטות ארבעה בהדי לבלעם דמני א[ ,5 נשם ממתניתין

 דלמה ז״ל מרן על ותמוה ע״כ. הבא לעולם חלק להם שאין

 גמרא הוא זה והלא המשנה פירוש בשם זאת להביא הוצרך

 מתני׳ דמני אהא ]ע״א[ ק״ה דף חלק פרק ]סנהדרין[ מפורשת

 הגמרא דקאמר לעה״ב, חלק להם דאין הני בהדי בלעם

 מתניתין אתי, אחריני הא דאתי לעלמא אתי דלא הוא בלעם

 דר׳ עצמה הפלוגתא זה על הגט׳ ומייתי יהושע, ר׳ מני

 מרן ע; מאוד ותמוה ז״ל, מרן שהביא יהושע ור׳ אליעזר

 גם בה. העסיק בעידנא עצמה זו גמרא עינו זך מן שנעלם

 רק ממתניתין, משמע הכן כלל נאמר לא המשנה בפירוש

 סכל כדרכו הגמרא דברי להמשגה בפירוש־ כלל דרב־נו

 מרשעי הי׳ דהוא משום בלעם הביאה דהמשנה וכתב מקום,

 אומות חסידי אבל הבא, לעולם חלק לו ואין העולם אומות

שם. במקומי הגט׳ דברי והיינו לעה״ב חלק להם יש העולם

 נכרתין אלא הבא לעולם חלק להם שאין ואלו ו הלכה
 וחטאתם רשעם גודל על ונידונים ונאבדין
עולמים. ולעולמי לעולם

 הני שם דחשיב ]ע״א[, י״ז דף דר״ה פ״ק מהגמרא והוא

סו, ]ישעיה נאמר דעליהס ומסיק כאן, רבינו דהביא

 לא תולעתם כי בי הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו כד[

וצריך כלים. אינם והס כלה גיהנס תכבה. לא ואשם תמות



מד סימן ה חל? דעת יחווה שו״ת

 אך הבכורים, יום לקראת עמו להתפייס ורוצה מעשיו, על ניחם וכעת כדברים, והעליבו לחבירו שחטא מי שאלה:
 או שליח, ידי על או בכתב, פיוס דברי לו לשלוח יכול האם סליחתו, את לבקש בעצמו אליו ללכת מתבייש הוא
י. מחילה ממנו ולבקש בעצמו אליו ללכת חייב

 אדם שבין עבירות מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות ע״ב(: פה )דף יומא במסכת שנינו תשובה:
 ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה, בן אלעזר רבי דרש זו את חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו
 עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות תטהרו,
 וכו׳. שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי מיטהרים אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא, רבי אמר חבירו. את שירצה

 תנא דברי על להוסיף בא עזריה בן אלעזר שרבי יעקב, העין על הרי״ף בפירוש פינטו, יאשיה רבינו הרב וכתב
 כי אימתי מהפסוק, כן ודייק מכפר, הכפורים יום אין למקום אדם שבין העבירות גם חבירו את פייס לא שאם קמא,
 ה׳ שלפני בזמן למקום, אדם שבין עבירות דהיינו ה׳, לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום

 עזריה, בן אלעזר רבי של דרשתו על חולק עקיבא ורבי לחבירו. אדם שבין עבירות על עצמכם, לבין ביניכם תטהרו,
 כן ואם מעשיהם, על לכפר אליו קרובים אלקים לו אשר ישראל את לשבח בא תטהרו, ה׳ לפני הפסוק שסיום וסובר
 תלויה ישראל של טהרתם כי בכך, תלויה טהרתו אין חבירו, לבין שבינו בעבירות חבירו, את האדם ירצה לא אפילו

 אריאל בנין בספר אמסטרדם, אב״ד שאול, רבי והגאון ע״ש. וכו׳. האדם ולא המטהר שהוא הוא, ברוך בהקדוש
 יעקב, שבעין הרי״ף ומהם גדולים, כמה כתבו וכבר כתב, ע״ר( קטז דף הכפורים ליום דרוש מועד בית )בקונטרס

 ויש המקום, לבין שבינו עבירות על אפילו מכפר הכפורים יום אין חבירו, לבין שבינו עבירות האדם תיקן לא שאם
 וכן ע״ר(, קמג דף לתשובה, טו )דרוש לחיים מועדיך ברכת בספר פלאג׳י חיים רבי הגאון גם ע״כ. לכך. נכון טעם

 גם חבירו את מרצה שאינו עוד שכל הנ״ל, יעקב שבעין הרי״ף דברי הביא ע״ב(, י״ב )דף מחיים צוואה בספר
 חבירו, את לפייס שלא ערפו מקשה שהוא שמכיון לזה והטעם מכפר, הכפורים יום אין המקום לבין שבינו עבירות

 לבין שבינו מעבירות רוקא לשוב זו היא תשובה ומה ה׳, בתורת כבועט הוא הרי בכך, שחייבתו התורה מצות נגד
 ודף ע״ב, יט דף תשובה לשבת ה׳ )בדרוש העולם עד חיים בספר ביז׳ה חיים רבי הגאון כתב וכן ע״ש. וכו׳. המקום

 רוצה שאינו הגאוה, ממרת נמשך שזה חבירו, את מפייס אינו שאם הרי״ף, מדברי למדים שנמצינו ע״ג(, סוף כ׳
 אולם ע״ש. וכו׳. מכפר הכפורים יום אין למקום אדם שבין עבירות גם מחבירו, מחילה לבקש ראשו כאגמון לכוף
 לבין שבינו מעבירות שב לא שאם שכתב מי יש לשונו: וזו כתב, סק״א( תרו )סימן יוסף ברכי בספר החיד״א מרן

 בהכי. למרייהו ליה ניחא לא אומר ואני אמתניתין, ואסמכיה מכפר, אינו המקום לבין שבינו עבירות גם חבירו,
 ויום בתשובה נמחלים המקום לבין שבינו עבירות הלכה, שלענין מודה יעקב בעין הרי״ף שגם נראה ולפע״ד ע״כ.

 עזריה, בן אלעזר רבי על חולק עקיבא שרבי הרי״ף, סיים שהרי לחבירו, אדם שבין עבירות עם קשר ללא הכפורים,
 הביא דבריו בסוף שהרי״ף פי על )ואף מחבירו. עקיבא כרבי הלכה פד( וכתובות מו )בעירובין רווחת הלכה והרי
 מכל כרבי, לן קיימא לא ואנן וכו׳, תשובה בלא אפילו מכפר הכפורים שיום רבי מסברת עקיבא רבי לדרשת סמך

 נשא, )פרשת רבה ובמדרש מישרים(. יחזה המעיין כאשר כרבי, סובר עקיבא שרבי בדבריו הכרח לזה אין מקום
 לבין שבינך בדבר אלא ינקה, לא אומר אחד וכתוב ונקה, אומר אחד כתוב אומר, עקיבא רבי יז(: סימן יא פרשה

 )ראש עינים ובפתח ע״ב(, ה׳ )דף אחדים דברים בספר ועיין ע״ש. ינקה. לא חבירך לבין שבינך בדבר ונקה. המקום,
 לא אפילו למקום, אדם שבין עבירות על מכפר הכפורים שיום סובר עקיבא שרבי )שם(, העין ובמראית יח.(, השנה

 משום הכי, לן קיימא לא אנן בזה, זה תולה עזריה בן אלעזר שרבי נאמר אם אף זה ולפי ע״ש. חבירו. עם נתרצה
 של פירושו לפי עזריה בן אלעזר רבי כדרשת להלכה שתפסו הנ״ל כהאחרונים ושלא מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה
 כתב ע״א( לט דף לא )סימן הלחם שתי בשו״ת נדפסה לו והיא בתשובה, יעב״ץ הגאון כי אמת והן הנ״ל. הרי״ף

 שישלם עד כפרה לו שאין בודאי מותו, קודם הנגזל לו מחל לא אם אלה, כל על שעבר האיש וזה בפשיטות,
 בכך, שמתרשל זמן וכל חבירו, לבין שבינו העבירות בענין משפטו כה וכו׳, כדת המת מן מחילה ויבקש ליורשיו,

 בזה. זה לתלות אין האמור ולפי ע״ש. המקום. לבין בינו שעבר דברים על שיעשה בתשובה אפילו כפרה לו אין
 יעקב שבעין הרי״ף בשם אריאל הבנין שכתב מה הביא ע״ב( פה )יומא הש״ס בגליוני אנגיל יוסף רבי והגאון וי״ל.
 ולהלכה תדרש, והדרשה מוכרח, ואינו ע״כ. להיפך. מוכח המשנה לשון וגם כלל. נהירא ולא זה, על וכתב הנ״ל,

 )בחידושי אמת זרע בשו״ת הכהן ישמעאל רבי הגאון כי עקא, רא ]ברם כמבואר. זה והרי עקיבא. כרבי נקטינן
 חבירו, את ריצה לא שאם להוסיף שבא הוא עקיבא שרבי הנ״ל, הרי״ף מדברי להיפך לפרש כתב מז( סימן הש״ס,

 חומרא לנו יוצא מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה ומכיון עש״ב. למקום. אדם שבין העבירות גם מכפר כפורים יום אין
 בהכי, למרייהו ניחא ולא כמוסיף(. אלא כחולק אינו עקיבא שר׳ אמת הזרע שסיים מה לפי שכן /ומכל/ )ומכן רבה,
ודו״ק[. החיד״א. מרן שכתב וכמו

 בה יש לחבירו אדם שבין שבעבירה גרמיזאן, שמואל רבי הגאון בשם כתב א׳( סעיף תרו )סימן חדש הפרי אולם
זמן כל בזה, וכיוצא כמוך, לרעך ואהבת מצות על שעבר בדברים אותו ביזה אם כגון למקום, אדם בין חלק כן גם *

בשתיקה. זו סברא הביא יוסף והברכי ע״כ. נמחל. לא למקום אדם שבין החלק אפילו חבירו, את ופייס ריצה שלא
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 ולכאורה ע״ש. לזה. וסיוע ראיה כתב סד( סימן ג׳ )חלק רביעאה ומשיב שואל בשו״ת נתנזון שאול יוסף רבי והגאון
 פנים, ישא לא אשר כתוב גמליאל, רבן את הגיורת בלוריא שאלה ע״ב(, יז השנה )ראש מהגמרא בזה להעיר יש

 נושה שהיה לאדם דומה, הדבר למה משל לך אמשול לה, אמר הכהן, יוסי רבי לה נטפל אליך. פניו ה׳ ישא וכתוב
 לו אמר המלך, את לפייס בא פרעו, ולא זמן הגיע המלך, בחיי לו ונשבע המלך, בפני זמן לו וקבע מנה בחבירו
 אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם שבין בעבירות כאן נמי, הבא חבירך. את ופייס לך לך, מחול עלבוני המלך,

 מיד חבירו, את פייס לא שעדיין פי על אף למקום, אדם שבין העבירה בחלק שאפילו משמע ולכאורה לחבירו.
 שנשבע שמה לומר יש ומיהו לך. מחול עלבוני במשל, שאומר כמו לו, נמחל הוא ברוך הקדוש לפני בתשובה שבא
 שנמחלים המקום לבין שבינו עבירות לשאר ודומה הממון, עם ממש קשור ואינו עצמו, בפני דבר הוא המלך בחיי

 ע״ב(, ה׳ )דף אחדים דברים בספר החיד״א למרן ראיתי שוב שם(. השנה ראש חיות מהר״ץ בחידושי )ועיין לו.
 ואדרבה חבירך. את כשתפייס לך מחול עלבוני לומר צריך שלדבריו וכתב, הנ״ל, גרמיזאן המהר״ש על מזה שהעיר

 לראש בחידושיו דגן רוב בספר עטייה יצחק רבי להגאון ראיתי הלום גם ע״ש. הולך. ישר לכל משם ראיה קצת יש
 שבין שעבירות עזריה, בן אלעזר רבי בדרשת ע״ב( פה )יומא יעקב שבעין הרי״ף דברי על שהעיר ע״ב( )יז השנה
 יום אין למקום אדם שבין העבירות גם חבירו את ריצה לא ואם לחבירו, אדם שבין בעבירות תלויים למקום אדם

 הנ״ל, החיד״א כדברי כן גם לתרץ וכתב לך, מחול עלבוני במשל הכהן יוסי רבי אמר כאן והרי מכפר. הכפורים
 של עלבונו אף יפייסנו לא אם אבל חבירך. את ותרצה שתלך בתנאי אך לך מחול עלבוני הכוונה לומר שצריך
 וכמו קשים, הרי״ף שדברי כתב, ע״ב( )פה ליומא בחידושיו וכן דבריו, בסוף )ושם עכת״ד. מחול. אינו המלך

 המהר״ש לדברי שאין ברור פנים כל ועל אצלי(. מצוי הספר ואין מות. אחרי פרשת יצחק ויקרא בספרו שביאר
 על אף מכפר הכפורים יום למקום אדם שבין שעבירות נאמר שאפילו יעקב, שבעין הרי״ף לפירוש שייכות גרמיזאן

 כלל לו נמחל אינו למקום, אדם שבין גבוה חלק בה שיש עצמה עבירה אותה מקום מכל חבירו, את ריצה שלא פי
 דברי שהביא סק״א( תרו )סימן ה׳ חלק ללב יפה בספר פלאג׳י יצחק רבי הגאון כדברי ושלא חבירו. את שירצה עד

 גם חבירו, את מפייס שאינו עוד שכל ע״ב( )פה ביומא באגדתיה הרי״ף כתב שכן זה, על וכתב גרמיזאן, המהר״ש
 ד׳ חלק המלך מטעם בספר כן גם שכתב וכמו המקום. לבין שבינו עבירות על לו מוחל אינו הוא ברוך הקדוש
 שמתבאר וכמו זה, אל זה קרב ולא גרמיזאן, המהר״ש לדברי ענין אינם הרי״ף שדברי אינו, וזה ע״ב. תקל(. )סימן

 קנד דף סד )דרוש לב מערכי בספר לב חקרי בעל להגאון ועיין ברור. וזה סק״א(. תרו )סימן יוסף בברכי כן גם
ע״ש. ע״ר(. טו דף לתשובה ו׳ )דרוש חכים שלמה כסא ובספר ע״ג(,

 התשובה אין הלשון: בזו כתב ט׳( הלכה ב׳ פרק תשובה )בהלכות הרמב״ם הנה כי השאלה, לעצם נבוא ומעתה
 וכדומה, שבת, שחלל או איסור, דבר שאכל כגון למקום, אדם שבין עבירות על אלא מכפרים הכפורים יום ולא
 לחבירו שיחזיר עד לעולם לו נמחל אינו שגזלו, או שקללו או בחבירו, החובל כגון לחבירו, אדם שבין עבירות אבל
 ואפילו לו. שימחול ממנו ולבקש ולפייסו לרצותו צריך לו שחייב הממון לו שהחזיר פי על ואף לו. חייב שהוא מה
 של שורה לו מביא לו, למחול חבירו רצה לא ואם לו. שימחול עד לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא

 ושלישית, שניה שורה לו מביא להם נתרצה לא ואם לו, שימחול ממנו שיבקשו ומידידיו מריעיו אדם בני שלשה
 ערוך והשלחן הטור כתבו וכן ע״ב. החוטא. הוא מחל שלא וזה לו. והולך מניחו להתפייס רצה לא זאת בכל ואם

 סירב אם ורק לפייסו, אליו בעצמו ללכת לחבירו החוטא על הראשונה שבפעם ומשמע א׳(. סעיף תרו )סימן /א״ח/
 יעקב בעין חביב, בן יעקב רבי הגאון באמת כתב וכן לפייסו. אדם בני של שורות שלש לו שולח עמו, להתפייס

 השלום לתווך אמצעי אדם נכנס בדברים, והקניטו לרעהו איש יחטא שכאשר נוהגים שיש שמה יומא(, )סוף
 אלא הוא, טעות מנהג מחבירו, מחילה לבקש עצמו המעליב ובא חוזר ומפייסו, הנעלב עם שמדבר ואחר ביניהם,

 ממה להעיר יש ולכאורה ע״ב. סלחתי. לו שיאמר עד מחילה ממנו ויבקש הנעלב, אצל בעצמו מתחלה ללכת עליו
 פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה לאמר, מותו לפני צוה אביך לאמר, יוסף אל ויצוו ויחי(, )פרשת בתורה שנאמר

 לפייסו, אליו שלוחים יוסף אחי ששלחו הרי אביך. אלהי עבדי לפשע נא שא ועתה גמלוך, רעה כי וחטאתם אחיך
 אחרים אנשים תחלה אליו הולכים אם להקפיד שאין משמע לפניו. ויפלו אחיו גם וילכו נאמר, מכן, לאחר ורק

 ב׳ )בפרק המלך דרך בספר רבי בן יוסף רבי להגאון וראיתי חבירו. את ומפייס בעצמו החוטא בא כך ואחר לפייסו,
 ובני בלהה בני היו האלה שהשליחים במדרש, שאמרו מה לפי ותירץ, בזה, שהעיר ט׳( הלכה תשובה מהלכות

 שגם ומכיון אביו, נשי זלפה בני ואת בלהה בני את נער והוא שנאמר וכמו אליו, ומקורבים אצלו רגילים שהיו זלפה
 עבור לפייסו להקדים היו רשאים ממנו, מחילה ולבקש לפייסו היה ועליהם יוסף, של במכירתו חלק להם היה הם

 נמי זכי לנפשיה דזכי מגו ח( דף מציעא )בבבא שאמרו מה וכעין האחים, שאר על גם כך ואחר כלפיו, חטאם
 תתמה(, )סימן משה המטה ומהם, חביב, בן המהר״י דברי להלכה הביאו אחרונים שכמה הגם והנה ע״ש. לחבריה.

 הפרי אולם שם. רבה, והאליה חדש, והבית ד׳(, אות הטור הגהות תרו )סימן הגדולה כנסת בשיורי החבי״ב ומרן
 הירושלמי על בירושלים לחיים בספר פלאג׳י חיים רבי הגאון גם מוכרחים. חביב בן המהר״י דברי שאין כתב חדש

 בן המהר״י על שחולק מראה יפה בספר יפה שמואל רבי הגאון דברי הביא ע״ר(, כב דף ז׳, הלכה ח׳ פרק )יומא
 ורודף שלום אוהב שהיה הכהן אהרן על יב( )פרק נתן דרבי ובאבות במדרש שאמרו ממה לסייעו וכתב חביב,
הוא כאילו בדברים, ומפייסו בנפרד, אחד כל אל הולך היה זה, עם זה מריבה שעשו אדם בני שני וכשראה שלום,
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 זה את זה ומנשקים מחבקים היו השני עם אחד נפגשים וכשהיו מלבו. קנאה מסיר שהיה עד חבירו, של שלוחו
 בית בעל הגאון גם וק״ל(. לדחות. דין לבעל מקום שיש פי על )אף ע״ש. ופשוטה. נכונה ראיה שהיא וכתב וכו׳.

 שקרוב שיודע או מתחלה, בעצמו ללכת עליו קשה שאם כתב, א׳( סעיף תרו )סימן אפרים מטה בספרו אפרים
 על כן לעשות רשאי מכובד, אדם הוא אם ובפרט ביניהם, השלום שיתווך מידידיו אמצעי אדם ידי על לבוא הפיוס

ע״ב(. עג )דף המים בארות בשו״ת ועיין סק״ב(. תרו )סימן ברורה המשנה כתב וכן אמצעי. ידי

 הכל מקום ומכל מכתב, ידי על או שליח, ידי על ולא בעצמו לפייסו ללכת עליו חבירו, כלפי שחטא מי :בסיכום
 קשה הוא אם ורק לפייסו, ובעצמו בכבודו אליו שילך עדיף לרצות, נוח שהנעלב ידוע הדבר שאם הענין, לפי

 ולאחר כן, יעשה תחלה, שירצהו מידידיו מכובד איש אליו ישלח אם להתפייס לו נוח יהיה שיותר וחושב לרצות,
 איש בן בספר חיים יוסף רבי הגאון בדברי ונסיים לו. ונסלח כדת. מחילה בבקשת דבריו את וימלא אחריו יבוא מכן
 מה כל על ואמו, מאביו הכפורים יום בערב מחילה לבקש אדם כל על מוטל גדול שחיוב ו׳(, אות וילך )פרשת חי

 חייבו לחבירו אדם בין שאם ואמו, אביו בכבוד ומזלזל חוטא, נקרא כן עושה שאינו ומי בכבודם, ופגע להם שחטא
 ומכל יום. בכל זה מחטא ניצול אדם אין שכמעט ואמו מאביו שכן כל הכפורים, יום קודם מחילה לבקש חז״ל
 הרי בפירוש: בפיהם שיאמרו בפניו, שלא לו ימחלו אנוס, שהיה או מחילה, מהם ביקש ולא שוטה הבן אם מקום

 הבעל וכן בסיבתינו. ושלום חס יענש ולא השנה ימות כל במשך לנו שחטא מה כל על פלוני לבננו מוחלים אנו
 כל וכן כן. לא אשר דברים בכעסם ודברו השנה כל במשך השני כלפי אחד חטאו אשר כל על לזה זה ימחלו והאשה
 דעת. למוצאי וישרים למבין נכוחים ודבריו ע״ב. הכפורים. יום קודם מחילה ממנו יבקש בעירו רב לו שיש תלמיד
 על מלמד הכפורים ביום ישראל, על מקטרג השנה ימות שבכל שהשטן איתא, מו(, )פרק אליעזר רבי ובפרקי
 כן, ישראל אף נקיים, השרת מלאכי מה השרת, למלאכי דומים שהם בארץ אחד עם לך יש ואומר סניגוריא, ישראל

 ויוסף חכם ישמע עליהם. ומכפר עדותו שומע הוא ברוך והקדוש וכו׳. כן, ישראל אף ביניהם, שלום המלאכים מה
לקח.

בר־אילן** אוג׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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שלמהשמיני פרק יבמותשל ים

 ממקוס שבא כלו' וגו׳ עמכם הגרים החושב" מבני שנא׳ לקכוחבעבד
 בכים אוהן מן בכאן חושבי׳ ונעשו נשותיהן אחר והלכו אחר
 רשאי אתה אי האומות מכל אחת על שבא כנעני אבל תקנו

 נשמה כל תחי׳ לא ונאמר ככנעני שהוא בעבד לקנותו
 היא שאמו בארצכם הנולד" בארלכס הולידו אשר שנאמר

כלומ׳ רצכ׳6ב הגרי׳ מן לא אבל ■job מאים לכי±3 וילדתו כנעני׳
 לגור ובא אומות משאר אמת עס אמרח בארץ הולידו כנעני שאביו
 לבא בראוי ולעניין נתגיירו האב. אמר שהולך תקנו לא מאותו בכאן

 ראשונה מלרית שנשא עמוני כגון שבשניהם הפגום אחר הלך בקהל
 הוי בקבה ואי הזכרים לעולם ואסיר עמוני בתר שדינן הוי זכר אי

 אפשר שאי אע״פ עמוני׳ נשא מללי ואי שניה והוי מלרי נתר שדינן
 אס מ״מ פגוע׳ איכ' עמונית שהרי שבשניהם הפגום אמר הלך לומר

 העור כתב וכן הפסול אחר שהלך מצרי הולד עמוני׳ לקח מצרי גר
ואפי׳ ממ״כ כשר הולד עמונית שלקח שני מצרי אבל ישראל וה״הלבת

 הזכר אחר לעולם שנתגיירו קודם כ״א נס" כדפרי׳ בדיעבד לכהוכ׳
 אסור זבל עמוני הבן מצרים שנשא עמוני כגון לחומרא בין לקולא נין

 וז״ל כתב ובמיימוכי מצרי הבן עמוני שנשא ומצרי מותרות ונקיבות
 מצרי הולד עמוני׳ שכשא מצרי עמוני הולד מצר" שנשא עמוני גל
 ונראה הפגום אמר הלך נתגיירו הזכר אחר הלך באומות הכלל זה

z שמשמע כמו עמוני אלא עמוני גר הוא סופר שעעות
 הולד לומר שייך מת איירי בגרים אי ועוד אמ״כ שכתב הכלל זה מן

 מותר עמוני׳ נקב׳ הלא נקבות בין זכני׳ בין קיזס דמשמע עמוני
 לישבו דחק משב׳ והמגיד הוה מצניח ואדרבה שנתגיירו מאחר לגמרי
 אלא כן כלל משמע הלשון ואין הזכר על דוקא עמוני הולד שקאי
 לקולא בין הזכר אחר הלך באומות הילכך להדיא בטור וכן הוא ט״ס
 וה״ה למומרא כלו׳ שבשניהם הפגו׳ אמר הלך נתגיירו למומרא נין

מן הוי הנקיבה או הזכר כגון פגומי׳ שניהם אין אפי׳ הפסול אחר
:עמוני׳ וק״ו ישראלית

 עליו שטרנני׳ ומי עולם איסור אסורי׳ ונתיני׳ ממזרי׳ דין

נידנוד כאן אין דורות מג׳ יותר וחי ממזר שהוא

:ממזרת

 נקיבות וא׳ זכרי׳ ׳6 עולם איסור אסור״ ונתיניו ממזר״ מתכיתין: בו
מי אינו כלל ידוע שאינו מי הוא וידוע ודאי דממזר ומסקיקבסוגיא

 שאדם היכ׳ כל הילכך בזה מולק ואין דודות מג׳ יותר חי אינו ידיע ולא דידיע
המשפחה מצד ולא עצמו מכד ממזר א'שהוא על שמרככי' וידוע זוכר

 הקול למפרע ומכחיש קפק כדכוד כאן אין דורות מג׳ יותר חי ואח״כ •
 בעו״ה שנשתכח כמו הדבר וכשתכח משפחת פסול אבל מעיקרו

מרוב בוריו על לכשרו׳ בין לויה בין לכהוג׳ בין בישראל היחיס כל
: הגלות . _------------------------------------------------------------------------

 ממנו יבקש ומפייסו הכירו נגד דבר איזה העושה דין
כן: לעשות עליו מצוה עצמו והמוחל עליו שיתפלל

 הגבעונים את לפייס המלך דוד שרצה בשעה נסוגיא אמריכן בז
אכפר ובמה לכס אעשה מה להם אמר שאול להס שעש׳ במה

 הקב״ה אין מ״מ הכלק׳ שכחפיי׳ אעפ״י משמע ה׳ כמלת את וברכו
 שמדקדק מי ראוי וע״כ עליו עצמו המוחל שיתפלל אלא כ״כ מכפר
 ממנו יבקש ומפייסו לחבירו אדם בין ועשה פניו על ה' ויראת נדבר

כמי מכינו וכן רצונו לו שיעש׳ רבה מלוה גופו והמוחל עליו שיתפלל
אבימלך: על אברהם ויתפלל באברהם

 אינה לאשתו שחלצו או ליבמתו יחלק אי חמה דפרים דין

מתייבמת ולא חולצת איילונית וספק באיילונית וכן כלום

 ומרים פסלוה וכןאיילוניישבעלוה פסולה יבמתו שבעל ומרים

 ומוציא׳ קנאה עליה בא אם ובדיעבד ליבמתו חולין ארם

 להיות המה דפר" וביארנו לאשתו מי-יבטין או והולצי׳ כנט

 אמו ממעי בדקוהו לא ואס אמו ממעי ימיה׳ צריך סריס ודאי
שפב׳ וכרות סרי׳ ספק הוי כרים סימנו אה״ב בו ונולדו

VI.

 פצוע גבי לקיימן ואסור קנו בעלו ואם חולצי׳ והזקן דכא ופצוע

לקיימו: מותר כזקן אכל שפכה וכרות דכא

 לאשתו ומוללין מול׳ שהסר" שמעתי יהושע ר׳ אמר מחכיתין: כדן
ר״ע אמ׳ לפרש יודע ואיני לאשתו וחולצין חולץ שאין ושמעתי

 שהי׳ לפי לאוין חייבי כשא' לאשתו ומוילצין חולץ אד׳ סר" אפר' אני
 חולץ אינו בקה׳ לבא שכם׳ אעפ״י חמ׳ קרי׳ אבל הכוש׳ שעת לו

 מחוי ששמו חמה לסייס פינו שמו יממה לא דכחיב לאשתו ומוללין
 חולץ ממה סייס אלא כי לא אומי b?״ הכושי שעת לו היה לא שהרי

 שאין כו׳ חולץ אינו אדם סייס אכל רפואה לו שיש לאשתו ומולצין
 סייס בירושלים שהיה אגוסת בן על בחירא בן העיד רפואה לו

 ומותרים לבעלן שאקורי׳ לאוין חייבי כשאר אשתו את ויבמו אדם
 הסייס כר״ע הלכה לסתו׳ מחיי' ומסיק ר״ע דביי לקיים ליבמיה׳

 מתיינמ׳ ולא מוללת לא איילוניח לאשתו מולצין ולא חולץ לא חמה
 טו״ר( מתייבמת ולא חולצת קפקאיילונית אבל ודאית איילונית )ודוק׳
 בעל׳ חבל היא לצורך שלא חליצה פסלה לא ליבמתו שחלץ הסייס
 וכן מלוח במקו׳ שלא אח אשת דהוי יזוכה משום לכהונה פסלה

 דאמניכן הח פסלוה בעלוה פסלוה לא אחין לה שמולצין איילוני׳
 על נא יחם אבל לכתמיל׳ היינו מיבם ולא דוקא חולץ אדם שסייס

 ואיידי מייבמי׳ וה״ה לאשתו וחולצין נט וצריכא קנה ויבם אחיו אשת
 וכרוח דכא פצוע בברייתא תכי והכי ומולצין קתכי חולץ דקתכי
 דמייחי ב׳ בם׳ לעיל רש*י מיבמי׳ופי׳ או מוללין או אדם סייס שפכה

 ינומי אלא קאמר לכתחילה לאו מייבמיס או בריית׳ הך כמי
 אע״ג מלידה שפסק היינו והזקןדקתכי כדמפים קנו בעלו יבוסשאס

 מ*מ הוא חולודי בר דלא אע״ג קמ״ל מ״מ הוא לאוין מחייבי דלא
 כיצד לברייתא וכחזר ע״כ בגט ויוצאת יבמתו לקנות ביאה ביאתו

 או גט שנתנו או בכשומיה׳ מאמר ועשו אמין ועמדו אמין ולהן מתו
 אקורין גע נתנו ואם למאמרן נט וצריכה ם" עשו שעשו מה שחלצו

 לכתחילה אפי׳ אלא בדיעבד• לאודוקא פי׳ קנו בעלו ואם ליבמן שוב
 ועמדו אחיו מתו שני בפ׳ פי׳רש״יוסחיס׳ דקיפאקאמרכן ואיידי קאמר

 ואס עשו שמשו מה חלצו או גט נתנו או בנשותיהן מאמר ועשו הן
 שפכה וכרות דכא פצוע יבא לא שנא׳ משוס לקיימן ■ואסור קנו בעלו
 דאקור צ״ל לכתחילה אבל לקיימן ואסור 'bp לא דאזקן רש״י ופי׳

 הרמנ״ם וכ״ד כאן שהבאתי שני ׳דפ רש״י מפי׳ כדמשמע ליבם
 אחר היבם נפצע אפי׳ הקוניא מתוך ומוכח פ״ק בקוף וכתבתי׳
 אבל כך שנולד ממה סייס ודיקא ליבם אסור אעפ״ס לפניו שנפלה
 מ״מ חמ׳ כסריס בקהל לבא שכשר אעפ״י שמים בידי סייס כעשה

 נעל ואס הכושר שעת לו היה שהרי וחולצין חולץ אלא לו דומה אינו
 שלא כל ממה קריס ה״ד ומפרשין זקן כמו שדינו לקיימה ושרי קנה
 שראה קודם סריס שנעשה כלו' ימיו כל בכשרות אמת שעה ראה

 המטיל כל ידעיכן ומכי הירושלמי מן והוא הרמב״ם פי׳ וכן החמה
 חולץ והאידכא כקשת למרחוק קלוח כלוי כיפה עושה ואינו מים

 דילמא אמו ממעי כך שה" ידעיכן דמכא חמה סייס אפי׳ ומולצין
 קפק אלא ואינו אמת פעם לידתו בתחילת כיפה עושה היה

:עיקר וכן

 הביאו לא אפי׳ בגדולי׳ להחזיקם ואיילונית חמה סמני דין

שנה עשרים בני עד מעשה בהן עושין אין שערות ב׳
 אין ל׳ והי סימני׳ גמדו אפי׳ ח׳ בן ודאי שהוא הולד ולכן

 וקוד׳ ומנחיל נוחל ואז שנה עשרים כן שיהא עד מעשה כו עושין

 מטון הוי זה זמן תוך מת ואם שליש ביד מניחין עשרי׳

 נפל בחזקת הוי ל׳ תוך מת ואם כו׳ וחולקין כספק המוטל

 ספק הוי עשרים קודם קדש אם וכן האם יורשי הכל ונוטלי׳

 דלענין וביארנו קידושין למפרע הוו עשרים לאחר קידושין

 לא ואם מתייבמת אף ל׳ תוך מת ואם חולצת וחליצה יכום

 ,ח ודאקכר אפי' מילר לענין ל׳מתייבט׳ חי אפי׳ סימניו גמדו

 לצורך אותו מטלטלין ואף מלין דצפרניו שעדו גמרו אם

 גמרו לא ואם אחר לצורך אותו מטלטלין אין אכל הטילה

 ‘אפי עלץ מתאבלין אין אכילו׳ ולענין אותו מלין אין סימניו

ואם ל׳ אחר עליו טתאבלין. סימניו שנכמרו לא אם ל׳ חי

הוא 22



שלמהשסיני סרק משא בבאשל ים

 כלאית׳ כהיג וכן כי׳. כתובת׳ לה כתן ולא אשתו את שיירש עלובי
 כל ה'נ החוב. סך כפי ולא ההיזק לפי אמדינ׳ שעת׳ כל אלמ׳ התם»

 מה כפי לשום צריכן הילכך משתלם. איכו ספק משתלם אס ספק חוב
 שמודה מה על החוב היה כתה ידוע. אינו ואם למטר. שיה שהיה

 כגזל תקנת עשו דאס ופעור■ ישבע השאר ועל משלם שפיערו שמעי!
 ממוכ׳. וספק בתיק״ו• כשאר לא או הדקו על הניזק שישבע במסור
 מודה אס אבל מסיר. דין בו דאין זה בכדון וק״ו והמטים. לקולא

 משלם לישבע יכול שאינו מתיך יודע. איני אמד השאר ועל במקצת
 היה והחוב בשלי העשה בשלך שתעשה מה כל לשמעון ראובן אמר זאס

 דכא ראיבן. של חלקו לשלם חייב החוב כל ומחל שמעון והלך לשניהם.
 למחול ולא מידם להציל כדי דבר לתקן לטובתו אלא ראובן השליטו

 מחויב ומ״מ ויפטיר. ישבע לו מחל שלא ואמי ראובן שכפר וה־כא לגוי.
 מהשבת גרע דלא ראובן, של מלקי בעבור כן נם הגוי עם לטרוח
 בדבר עדים ויש השטר את ששורף השליש וכן מהרים. פקק כן אבידה
 כאמן אינו לשורפו: לי כוית את למלוה ואת׳ החוב• כפרע לא שעדיין
 דאין קהדי דאנן היא עדים במקום דמיגו לך. החזרתי נמיגו אפילו
 כדלעיל. הדקו לי לשנס מחויב והשליש שעלו• לשיוף רשות נותן אדם
 חובו. ממנו להוציא יכיל לא שטר ובלא הוא אלם איש שהלוה וכגון
 שרפתיו. ע״כ הוא פרוע השליש שטען היכא אבלי הוא. גוי אם וק״ו

 אצל דהמפקיד בעדים. לו הפקיד אפילו לך• דהחזרתי במיגו כאמן
 מידי כל דמילתא וכצלא בעדים. לו להחזיר צריך אין בעדים חבירו
 במיגו כאמן דאורחא במידי אבל במינו. נאמן אינו הוא אורח׳ דלחו

 שמודה מאחר עצמו למפטר מיני׳ כל לאו מיגו דליכא והיכא כדפי'.
 התם שאני מינו• בלא אף דכאמן כו׳ הרגת לשירי דומה ואינו שהזיקו.
 בלא אפילו דאורח' במידי ולפעמי׳ מאורח׳. יותר ועדיף לכן דעומד

 דיקלא דגדיר אינש חליף לא גבי ח״ה בפרק כדאיתא נאמן. מיגו
:כי׳ דחבריה

בו׳: פירות שעושה עין תשחית בל דין

 לבניין אקירלקיללו בשנה■ קבפירות עישה שהיא דיקגא לב אס־ סב
וכן המרים. של הוא התלמוד דקל וקתס תשחית בל משום .

 רביעי׳ לק עישה חינו אפי׳ חש־ב. שה־א דת של אילן ואם הלמב״ס■ פי׳
 הקיר שהיא כל דטען וגפן חשיבתו• לפי איין וכל לקוצצו. אק־ר הקב

 דברי אבל בקפרו. גפן הזכיר הרמב״סלא אבל הלא״ש• פי' כך לקוללי•
 פלל. לבניין חשיב־ם אינם יפנים דהא הוא. דמקתברא מילתא הרא״ש

 לקיללו. מותר פילוח שעיש־ ממה יותר לבניין בדמים מעולה האילן ואס
 זמני הגיע בלא כילית העושה חילן יקיץ שלא זה בדבר א־ם ויזהר
 ימנ׳. בלא תאיכת׳ דקך אנא בכי שיבחא מת לא מניכא ר׳ דאמל לקוץ.
 עימדיס הדקלים ואם זמנו. בלא אפילו אותי לקיץ מותר קלק אילן אבל

 הדקלים כקיץ מותר אותן. ׳,ומכחיש מהם ויונקים הגפנים בתוך
 יחכיר לא בפרק מזה אכתוב ועוד ביותר• חשובים שהן הגפנים בעבור

נ״ו: ק־מן

 והמוהל מהילה ממנו לבקש עדיך בשתו. דמי ששילם אע־פ דין
 ודין עולמית. מהילה לו אין ש״ר והוצאת :אבזרי יהא לא יד-

:הבאה בלא הבי,־ו על ידו המגביה

 שיבקש עד לו נמחל א־ן בשתו. דמי לו נותן ש־וח אע״פ מתניתין ש;
לא שאס ומכי? דגומ׳ איש אשת השב ואתה שנאמר לו•

 אלהיס וירפא האלהיס אל אברהם שנאמרויתפלל אכזרי שהוא לו מחל
 צערו אבל בושתו. דמי שאמרו אילו כל רבנן תנו גומר. אבימלך את

 ממנו. שיבקש עד לו נמחל אץ שבעולם נביוח אילי כל הביא אפילו
הפיוק ועניין נביא כי האיש אשת השב ועתה שנאמר
 אי״ה אפרש פייס לקבל דלה לא ואם לי, ש־מחיל עד לבקשו שלריד
 דאיתמר הא יוק׳ א״ר דהחובל. יבירושלמ ואמרינן דיומא. בתרא בפרק
 עליו שהוציא באותו אבל דע. שם עליו הול־א שלא באדם למחול שצריך

 בסימן למעשה הלב׳ במהרא״י כתב וכן עולמית. מחילה לו אץ רע שם
 אימש דדילמא לע״ד ביה אית רבה וטעמא ז״ל ו לדבר טעם ונתן מ״ב
 מידי נברא הא־ נפיק ולא בפיוס'. שמע ולא בישא קלא באפוקי ממע

 שיכול הוא וחסידות ענוה שמדת נראה ימ״מ הקמ״ג. הביא וכן סשדא.
 יהודא רבי וזיל קשה. שהדבר אף גמורה במחילה ולמחול ילדו לפוף
 ידו ינבי׳ ולא הכהו. אשר טל וילקה מחילה ממנו יבקש חבירו המכה מסיד

 כלל ידעג׳ לא מלקוח מדין החסיד שכתב מה והכ׳ ע״כ עוד יובילו על
 לא ועכשיו הוא. להשלומין שמתן דלאר תירה מדין מלקות דחייב

 שכתבתי מה כעץ נתשלומץ דמפייקו עד לו מנדין אלא ליה מלקינן
 דוקא דא־ירי לומא ודוחק גאון. שרירא רב בשם ו׳ סימן בפריון לעיל

 שליקיס כערות אלו בפרק שאימא כמי פרוטה שוה בה שאין בהכאה
 מדרבנן מלקות דהאי בעיני נראה עיקר אלא הלמב״ם פסק וכן עליו.

 עבדינן דלא נראה ומ״מ כו׳. ממזר לחב־רו הקורא כמו הוא וקנסא
 סככה. במקים דהיינו מות מכת בו שהכה או בכך. שרגיל נמי אלא
 החסיד שהזהיר ומה הלכה■ לפסק מהררי״ו הגאון הביאו זה כעץ ועל
 עוד. יעשה שלא ולאיימו עליו לגעור שראוי כיין ישר יד. סהנבהת על
ושלף בגרוני חבירו את שאחז אמד על וזיל חיים ר׳ בתשובת נמלא וכך

 שהמגנים בזה שוץ רבותינו שכל דעו נלגלחך. מרוץ ואמר עליו סכין
 תשונה שיעשה עד ולשבועה לעדות וכסיל ישע. נקר׳ חבירו על ידו

 והרים בגרונו שתפש זה כ״ש הכהו. שלא פי על ואף לרבים. הניכרת
 אותו מלקים הייני היהינמהימינו ואם לדוקרונסכין ורצה עליו אגרופו
 לעדות. וכסיל ישע לקרותו דיש רא״ס נשם המרדני וכתב עכ״ל•

 ראות לפי והכל הדין• ויקבל מדשעו שישוב עד ומטל כשבע שכנגדו
 הכתו שלא אף רשע שנקר׳ מבירו על ידו המגביה ודין הדיין. עיני

 מעשה כנץ הפרה. בלח חכאי על נידוי ודין מיתית• ד׳ בפרק חמל׳
 ומי דמכות קמ׳ בפרק אכתיב בארון. מגולגלים עצמותיו שהיו דיהוד׳

:מק־מו שם גם חטאיו על ברבים להודות שמחויב

 אשות־ על ולומד תהילה נענש דין מוסר או הדמים המבקש דין
:מיד תהיה ברוך

 כעכע היא דבד לאותו כריך והוא מבירו על רחמים המבקש בל סד
את אלהים וירפ׳ האלקים אל אברהם ויתפלל שג׳ תחילה■

 אמר כאשר שיה את פקד וה' וכתיב ואמהיתיו. חשתי חח אבימלך
 רעהו בעד בהתפללו איוב שבות את שב וה׳ דכת־ב מהכ׳ ח״כ וגו׳•

 נתחיל׳ שיאמר אקות׳ לו אומר וחבירו המתעטש מי יראה טעמ׳ ומהאי
 על דין המיקה וכל ה׳. קייתי לישועתך יתפלל ואמ״ב תהיה• ברוך

 חמקי שרה ותאמר שכ׳ תחילה• נענש הוא לשמים עליו שליעק מבירו
 דייג׳ ליה דאית וה״מ ולבכיתה• לשרה לספוד אברהם ויב׳ וכתיב עליך

קיים: שם של נ״ד הוה שרה דבימי התו׳ ופירשו בארע׳

וצריך בד־י לעמוד משרב דבירו אש בעש־ג לילך שיבול די;
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 ואינו להוכיחו לחבירך הקר׳ אס א־נשי דאמרי הא לן ט:א סד,
בידים דמיה• כלומר ביה. ושדי עליה כותל הפל מושיבך.

 חטהרי לא מטומאתך טהרח ולא טהרתיך יען דכתיב ברשעו ויפיל
 לבא ומקרב שמעון על תביעה לו שיש ראובן ז״ל פלטאי רב פקק עוד
 מתחת שנו את להולי׳ כדי גויס של לערכאות להביא שרשאי לדין. עמו
 בלא אבל העיר• מטובי ישית שלקח איירי וקתמ׳ הרא״ש הביאו וכן ידו

 על לכפיתו ראוי לד״י אותו לכיף כדי רק לעש״ג הלך לא אפילו רש־ת
 מאיר רבי כתב וז״ל בתר׳. הגוזל בפרק מהר״ס הפקק כמו העמוד.

 וקבל גויס. של בערכאות שהלך אפרים רבי אודות על וששאלתם ח״ל
 רבי קבל פך ומתיך יהודים. דין לו שיעשה להכריחו יואל רבי עליו
 דנתם דיפה לי נראה במסירתו. ממין והפק״־ו חפרים רבי על יואל
 חפריסלא שרבי וכהי דינך• פנוכיוביח אתה חייבתם ויפה זכיתם ויפה
 גויס של בערכאות הלך כי העמוד• על אותי למתיח וראוי בעמי. עשה טיב

 היה לא יהידת. לדת אלא הכריחו שלא פי על ואף שפנגדו■ להכריח תחילה
 עליו ויקבל שבמלכות. גדולים פי על חו קהלי פ־ על או אנא זה דבר לעש־ת לי

 עליו ישיתו כאשר מדם. שהו׳ מה הכללפי ממון יהן ללקיחאו היין את
 שללה אחד על מיימוני בתשובות מהרים פקק עוד כו׳. שבמלכות רבותינו
 להניח רלה שלא כך ומתוך למשפט. ולהכריח ולכופר מבירו לתפיק

 זה וכל כיי׳. יולח דין כל עניו ודן אותי ותרנו אותי הכו לתיפקו להם
 כתב אפילי עוד ולא ב״ד. ישית בלי גו־ם של בערכאות שהלך מחמת

 ישראל בדין בין שירצה דין בית בכל כמו נדון שיכול בשטר לו
 לפני ש־לך כמיניה כל לאו מקים מכל וייס של בערכאות בין

 מכל מרוצים. שניהם ואפילו ב״ד ישית נלא גו־ס של ערכאות
 גויס של בערכאית יתבענו שלא למלוה ליה מחינן מקים
 בשער דכתב הא מועיל ולא ליה משמתינן לייח לא ואי בד״י. אלא
 לדין אותו לכיף בידם כח ואין לדין. ליית שאיני אלים בגבר׳ אלא

 טובי או דייני ישות בלא גויס של בערכאות אפילו לדון רשות לו יש אז
 לא ואפילו תירה. דברי על עובר ואינו מועיל לבד זה דלעניץ העיר.
 ישית ליטיל שצריך יק אלם דאיכ׳ כ׳יה מותר אפ״ה בשטר• כתב

 שנותנים כמו דק״ל ר״י בשם מרובה פרק במרדכי ומצאתי מקידם.
 דאי אומו׳ בדיני בין נד״י בין שירצה נ״ד בכל לדון לו שיש בתלשאות

 אומות בדיני לנופו מותר בד״י לנופו יכיל ואינו הוא אלם איכש
 היכ׳ היינו גדם. לפני ולא לפניהם המגרש בפרק דאמר והא העולם
 מותר דאין מאיר ר׳ גשם מלאתי אמכם ישראל. בדין להכריחו שיכיל

 כתב וכן הקהל. ראשי או ב״ד יתירו כן אס אלא גויס• בידי להכריח
 ומליל מב״ד ישית ניטל לב״ד. לבא רוצה לא שאם בסנהדרין המיימוני

 על עלה לא שמהר״ם נראה דעתי ולפי עכ״ל. דיני מבעל גויס בדיני
 לדון ישיח לו ונתן בשטר כך שהתנה מאחר יכי ל״י. על לחלוק דעהו

 ישית ליטיל לריך שאץ מועיל זה דלעכיין פשיט׳ גייס. של בערכאות
 התקנה קלח שעוקר אלא בחורה. שכתב מה על כמחכה הוה ולא

 אם ישוח ע״י אלא בפניהם נדון שלא שבישראל דינים בבתי שנהיו
 שלמך המ״מונ״י שכתב מה וכן שמהכי׳. פש־ט׳ בשטר שמחכה היב׳ כן

 מתשובת להדי׳ ירחה וכן בשטר. כתוב כשלא אלא איירי לא ב״ד• ישית
 מה על כבר דנתי בזה וכיול׳ ח״ל ק״א. קימן הטו״ר שהבי׳ הלא״ש
 ואמרתי אומות. בדיני בין ישראל בדיני נץ בשטרות לכתוב שנהנו
 אפילו האומות. בדיני אותו לתבוע למלות רשות שיה׳ וחס מלילה
 אם האומות בדיני שיתבענו למלוה לוח ואמר בפנינו עומדים שניהם
דכתביג׳ והא משמתינן. לייח לא ואי יתבענו שלא ליה מחינן ירצה.

גץ

!׳>



שלכד.שמיני שרה ר*׳ בבאשל ים
 מי ודין עפר. שוכני כבוד על כפוגע הוי נ בן ממזר אבל

:עפר שובני בכבוד לטעון ד«
 או אבין ואה׳ אבותיו שמפרש כגון עפר שוכר י השם וזהו מו

אפילו לעיל. שכתבתי הש׳ר מן באחד וכך. כך אמי
או אביך אמר אס וק״ו שיה הכל דורות כמה אנו על אהל
 שוככי בכבוד פוגע שאדם פעם כל הכלל לך והא . מו אביך אבי

קורבא אפילו לדין. המבייש עם ועומד הנואל הוא שין הקרוב עפר.
 אין ואם לדין. מעמידו הוא ממכו יותר קלוב שום אין אם ולחור קלישה

ישראל יחמי לכל ואביה׳ קרובי׳ שהן לב״ד ראוי לדין. .:;שמידור דוב שי־
 כ'כ עליו להחמיר לא אנל עיניהם ראות לפי בוברזיפהולהעששו

מדעע וגנאי קל בדבר אפילו מנדיןאותו עפר שוכר ת״ח על תדבר
 עוען בלא אפילו להחמיר שראוי רע שם נדבר ק״ו לקמן. אפרש :שר

 עבורו נוועכין הב״ד כי בעבורו כפרנו ועוען עומד בנו כאילו בעבורו.
 כבוד על כפונם הוא אין ממזר אחה לו אמר אם אבל עליו. ודשן

 ונפגמה כפשלה זה שמתוך אע׳ם לפוסלו• לק היה דדעחו עפר שוכר
 ניהקרנון עליך לק דעתי היה ולא אדעחאי לאו לומר יכול מ״מ אמי•
 הכי משמע לא מהלל״יו שמחשיב׳ אף אבותיך• בכבוד לפגוע ולא

 עפר שוכר בכבוד פוגם חשיב נא מהר״ם וכן כתבתי• בעיני הנראה
 לחוד מהזר אבל ממזר. בן ממזר לחנירו שקרא באחד אלא נקבר.

 שהנעל כגין הכי אמריכן עדים שלעניין אע״ס בקבל. כפוגס חשיב לא
 הבעל לעידי והזיהום עדי׳ הביא והאב שזיכתה אשתו על עדי' הניא
 נהרגים האב עידי א״כ האב■ לעידי והזיהום עדים והביאי הבעל וחזר

 שהי." כקף ק׳ לבעל ממון ומשלמין הבעל עידי ב* שיהרגו מחשב׳ שהיה
 על היה'רק לומרדעתיש העדים שיוכלו ג״כ אמלינן ולא להפסידו. רולים
 אשמקיימיסבהס אלא להרוגהעדים• לא אבל מאהכסף להפסיד הבעל
 א״ר בהזמחם. העדים יהרגו שג״כ יודעים הם דבודאי ונאמר זמם כאשר

 שאני כעתאה. אמו א״כ ממזר הוא שאס יודע משתהא רמא ה״נ
 הבעל עס מריב׳ זוממים לעדים היה ולא מרבה. דרך היה שלא התם

 מריב שהוא הנח לאפוקי להכעיסו הבעל על היה דעתיכו לו׳ שיוכלו
 אבותיך. על ולא דעתי היה להקרעך שפי׳ לומר יכיל כל. לעין עמו
 בב״ד. האשה את להרוג באו כבר הבעל שעידי מאחר התם ועוד
 באים והם ידמו. אס שיהרגו ידעו ממילא א״כ אותם. להזימם באו והס

 דסכהדרין בפרקקמא התו׳ פי׳ וכן עליהם ג״כ היה דעתם א״כ .להזימם
 אאמו לאו דילתא ועוד .אדעתיה לאו דאמינא דידן בנדון כן שאין מה

 על דילמא אביו תאמר ואס .ממזרים שהם אביו ממשפחת אלא קאמר
 אין הילכן כו׳ הכא וזיל ליה קמדמית הכא וזיל שנעמאה קאה׳ אמו
 הוה ממזר בן ממזר אמר אם ומ״מ בלבד. אותו לפייסו אלא דין עליו

 רשע או גנב בן גנב לחבירו אמר ואם ממזר בהדיא לאביו קרא כאילו
 בכבוד כפוגע זה אין מלשין. בן מלשין או משומד בן משיה־ או ישע בן

 משומד או ישע לקרותי מותר רשע או מלשין היה אס דהא אבותיו.
 כמו גמור צדיק אביו היה אם אפינו אביו כבוד שפוגע משומד נל

 בר לטיט׳ צדיק׳ בל לרש־ע השתא קליכא נמאן מיתות בפ״ד שמסקינן
 מלשין למבירו אחד קרא שאס מרדכי בלקועי פסק ומזה כי׳. ישיע׳

 מהאי פעור צדיק היה שאביו אף מלשין היה שהוא ונמלא מלשין. בן
 היה הו׳ שאס משומד. נל משומד אותו דקרא היכא א״כ גיעמא.
 א״כ משומד בן משימד ואמר שהיס־ף במה דין עליו הי׳ לא משומד
 כפוג׳ ואינו אוכה״ג משומ׳ שקראו לזה לעשו׳דיןרק לדי׳ אין כתי השתא

 אבותיך שאמר כגון בפרטית אות׳ כשמזכיר אבל עפר. שוכרי כבוד
מהזר בן ממזר שאמר אי עפר. שוכר בכבוד כפוגע הוא אזי כך. עשו

■ לש־ע בר נרש־ע דה' דלא

 או חרם שיתנו ורוצח השיר הוא אמת המחרף טען שאם דין
בו׳: עדים לי יש טען

 בין משפחת. גנאי או פסול הוא בין חבירו על רע שם המוציא מז
המחלף יהשיב לדין. תובעו וזה הדח על עובר שהוא

 והשיב עדים לך יש אם הדיין לו ישאל עליו. שאמרתי מה הוא אתת
 ע'כ להעיד יבואו לא מעלתם מסתמא אנל בדבר. עדים ויש יש בודאי

 שיבא עליו שאמרתי זה דבר שיודע מי בב״ה חרס כתתנו בבקשה
 גדולי כהה פסקי וכן בנזיפה. בו לגעור הדיין מחויב בנ״ד. להעיד
 ל׳ב בסימן העור כתב וכאשר זה. על הרבה והזהירו לפנינו אשר הלור

 ושאל לשמעון שבוע׳ נתחייב ראובן ששאלתם ז״ל הלא״ש לא״א חשובה
 כדי השבוע' על עבר ראובן אם שיודע הי על בב״ה שיחרימו שמעין

 ברבים. בלית בן לבייש בישראל כזאת תהא לא וייס חלילה •נפסלנו.
 פסול שם עליו והזכיר לעז עליו שהוליא לנזיפה ראוי החרס התובע -ואף

 אין ושמעון ראובן עדים לי יש המחרף עוען שאם נראה ומ״ה עכ״ל
 ויצא עדים שמביא רע שם ממוליא נרע דלא בידו למחות הדיין ביד >ח

 הדיין מחויב .ממזר כגון משפחה פעול שהוא דבר הוא ואס בדין זכאי
 כישראל. ממזירים ירבו שלא כדי עדים תביא ולומר נדבר •להשתדל

 זה. לעז יודעים שחיכם וגו' יגיד לא באם וקבלו העדים באו וחם
 מה לפי אפילו ולכן גמור למלקות וראוי רע שם כמוליא דינו אזי

 ראוי אין המלקית.בכך מן עלהו לפדות שהמנהג כך אחר שאפרש
 היסיףחעא ועכשיו בתחילה חוחו שביישו די לא כ״כ. שהחליף מה לפי
אותו מלקין דאין מדרבנן לורבא שהוא א׳ל בנ׳־• לביישו פשע על

 סכה ועד העיר מעוני אמד היא או מגלחין. אילו בפרק כדאיחא כלל
 ראות לפי והכל עליו. לחיש ראוי ב׳ה שנשתגע רק הישר. בדרך הלך
סימו המניח בפרק כתבתי שיכור שהית המחרף עען ואם הדיין עיר

במזיד: נין שיגג בין לעילם מועד דאדם ג׳

 חוץ מלקות עליהן שחייב בפרטן בולן רע שם הוצאת כל דין
כופר לחבירו אומר אחד ואם מתים. בתחיית מכופר

 שקראו והיכא כו־ ממזר לו השיב והשני המתים בתחיית
מטוט׳: טמא

 נלאו. שעבר או .לאו איסור נו שיש יע שם הולאה כל מוז
שקרא כגון לאו. מחמת בקהל לבא שפסול או

 מחלל לו אמר או אדומי. או מלרי או פסול או ממזל אותו
 בועל או גזלן או גרב או בריבית מלוה או טריפות אוכל או שבת

 ברצועה ם׳ לחום והוא לפר הארנעיסבב״וה את סיפג בכולן עליות
 דיך איש שעכשיו לפי מכוחן. את ה׳ והפלה עליו וקורץ מכות ל״ט

 רק מרדות מכת נהמתו או נפשו שהלא עד כמעע להלקותו מלקות
 לסימכא אפשל מרדות. מכות שהיא כתב שהר״ן ואף בעלמא. לזכרון

 מכות אותו להמת לא אבל מדרנק. שהיא כלומר כן כתב בעלמא
 קטע דרך שבאין רעות שם ודוקא בזמריש. מורץ לאיתי וכן יסולין

 מלקוח. כדמיון לבזותו אלא להכותו שלא ראוי לכך אנקיה ולבו ומריבה
 אלא־ כן. כל מקילים אינס עבירה על נאת שהיא מרדות מכות אבל

 מכת אותו מכין מ״מ אבל נפש. הכאת בה יהיה שלא יאומד שמקילץ
 בנדון ואף י״א: ס־מן שנתפתח׳ נערה בפרק כתבתי כאשר יסולין

 העמוד על ולכפותו עניו להיקיף יכילין מילתא מיגדר משוס דידן
 חיננוד חטא מטוביא לפיכן’ לא מלקות ודין מרדות מכת ולהכותו

 הדבר. היה אמת כי רע שם שהיציא על ליה מנגיד לא שלבא מנגיד.
 שלא אנל וגי׳ אחד עד יקים לא ומשים ביחידי. בנ״ד שהעיד אלא
 נהי שקר עד ברעך תענה לא ומשים זה לאו על עובר אינו נ״ד בפני

 בפרק לשיי׳י כיפילש הוא קנקא שהמלקות אלא בב״ד. אלא דאינו לא
 התו׳ פירש וכן מנידוי. יוחל ליה וניחא ממזר. גבי דקידישץ קמא

 ממזל. יבא דלא בלאו שעובר מנירו על רע שם טהוליא קכסא שהיא
 דלא בלאו כן גס ועובר לאו. עיבר כדין הארבעים את קופג לפיכך

 ומצאתי ממזר. כמו במלקות דינו דלעיל הא כל על כן ואס וגומר תונו
 שאמר או המתים בתחיית כפרת לחבירו אמר א״ז בחשיבת כתוב

 שיש בדנר אלא חלם. שמעתי לא בזה גס כולה. התורה לכל משומד
 ונשתמד המתים בתחיית כפר אבל ועבד ממזר כגון משפחה פסול בו

 ומבוך׳ מגוני׳ שבכיו הוא. ובזיון גנאי אלא לבכיו. פסול שוס זה אין
 לפי הכל כי העיר. דייני ראות לפי עליו לדון יש כן ועל כן: מחמת

 לו שאמר עד והכעיסו• שקיכתלו י הקינתור ולפי והמתבייש המבייש
 ועל עבד על נידוי דין שכתב חמוהי׳ ודבריו עכ״ל. הללו הגדופי׳

 בר יש אממזר אבל אעבד. אלא נידוי דין משמע לא ובתלמודא ממזל.
 כנגד מידה דפלישי׳ מטעם אלא משפחה. נטעם תלוי ולא מלקות. דין

 באמונת. גדול עיקר שהוא אף המתים בתחיית דכופר בהא אבל מידת.

 אץ המלות. ממריץ ואיר* בתורה נאמר שלא מאחל מקום מכל השם.
 פשיטא במשומד אבל בא״ז. ככתב -עניין אלא ומלקיה נדוי דין בה

 כופר לחבירו אחד דקרא היכא מקום ומכל מלקות. דקייב דפשיט׳
 דלביה השני פטור ממזר או משומד לו השיב וזה המתים. בתחיית

 כתוב עוד ומשומד. מין כמו גדול לגנאי ההמון בעיני שנראה רתח.
 טומאה. או ש״ר במשמעותו אין טמא. לחבירו ליקיטיסאסקרא באות׳

 אכך כלב. קראו וכן רעים. עליו להרבות חייב כעסו דעת לפי אלא
 גוי קראו כאילו עליו להחמיר יש שפתים טמא קראו אם בעיני נראה
 לישראל כך שקראו ככה על נענש וישעיה שפתים. וטמא עריצים שהם

החולץ: סוף

 עליו־בפיוסים להחמיר ואיך שיר בהוצא׳ המלקות לפדות דין
:כוי שילש ואם בחטא שגה ואם

לפדות המחויבים שיכולים גדולים בשם בתשובות כחוב נמצא מט
 נע״כ ואפילו הלכה ומנהג דיני״ס זהובים בה׳ המלקות

 יחש הקצבה ואות׳ מדרבנן דהמלקות מאמר בפרט המתבייש. של
 עריי לצדקה הדיין ליד אות׳ ליחן המתניישי' כגילי' והנה למחנייש:
 אפילו עוד ולא לנו. תהיה וצדקה אומר הדיין ולפעמים הבחורים.
 וזה להספקה הקצנה אותה הדיין פישק מקים בכל עש המתבייש
 היה אס אבל שותק. ע״כ במחרפו נקמה שראה במה לו די המתניים

 מפתי׳ לפעמים וגס חורתינו. כדין לעצמו לוקח היה הדיין לו נותן
 וקלון גנאי שהוא מחווה ליקח לך נאה אין ואומרים ׳.,למתבייש הדייני׳
 אומר לכן בזה. וקלון עץ לד יש לא חולהיש בדין אבל הנוים. כמנהג

צו יאמר ואדרבה כלל. לעצמו ליקח אסור ומולה הדיין שאותו אש
 איש פשם כל על המתבייש זה ואם בכדי. ממונך מבזבז אתה למה
 יאמר לק כלל• לעצמו הדיין יקח לא מקום מכל הקנס. באותו רולה

 המתבייש שירצה עכייס לאיזה או המחבייש. מיד שלו לבחודם נחלק לו
 בעו״ה׳ בפרט חשדא. משום כלל לידו יגיע לא אבל נידו. הברירה כי

 יגדור ע״כ הבצע. אחר הולם כסף באוהבי נחשדו ששלם הללו בדורות
לכל וגוזר מזהיר ואש הדין משורת לפשם לעשות בעצמי גדל הדיין

הרואים



סבשלמהשמיני פרק קמא בבאשל ים
 תירה הדין שהן הקנסות אותם יקח לא דיין ששום נספרי קרואים

 להסיע ע״ד ליחיד הציבור שקוכסי׳ מה א״ל שעי׳. כעין אלא לעצמו
 פסק שהוא מה אבל הצורן. כפי עמו ולעשות קבלו הרב יכול קילתן
 המני־שו מחויב עכי המתבייש ואס לא. קלוב קכס והיא דיכא משוס

 שפדה בזה המבייש כקי לא מקים ומכל לעצמו. שיקח העני את שיפתה
 לפ״סו ליין ע'כ לאמיתי• הדין קיים שלא מאמר המלקות: מן עצמו
 הארץ מן ס״ת הוצאת קודם ראשונה הכניסה ביום בנייה ויאמר מחר

 שעשעתי ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי כי רבותי שמעו זה בלשון
 וכזב שקר הם פלוני על שדברתי הדברים אותם כל כי נגדו. יסרחחי

 ומחילה סליחה מבקש אם ע״כ להכעיסו. כדי דברתי כעסי ומרוב
 מה כל על לי שימחול מפלים כן ואחר ישראל. אלהי מה׳ וכפרה

 הכמחל האדם להקדים ראוי היה שלכאורה ואף ו.ודי נגדו שמשעתי
 העבירות שכל לפי שוא כתפיל' מחזי היה ה״י מקדי׳ אתה דאם לה״י.
 אא״כ לחבירו. אדם שנין ממה חין מוחל הקב״ה לקוכו אדם שבין
 כיסח להפך ראוי היה זה משו׳ א״כ מחבירו. ופייס ממילה ביקש כבר

 אם מבקש כ’ע כו׳. ישראל אלהי ולה׳ לפלוני מעאחי ולומר המחילה.
 הכיסחות בכל מ״מ אבל כו׳. ישראל אלוהי ומה׳ מפלום מחילה

 כתפיל׳ זה ואין שכתבתי כמו אלא מצאתי הפיסקיסלא בספרי שראיתי
 כשהעמיד דהא הנמחל. בדעת הכל תלוי המחילה זה שאין מאמר שיא.
 אפילו יצא שכבר פשיע שזהו לו• מוחל ואים אדם בכי שירות ג׳ עליו

 כן ואס יצא. עליו המועל דינו לפי כמבייש כשעשה אלמא שמים. ידי
 מוחל הקב״ה מיד ולפייסו. חנינו את ולבקש לכן עצמו שמכין ידכא

 שכל יידע. ב״ד דלג לומר כוכל ועוד לו. מחל לא חבירו אי אפילו לו
 הכל ותולה כבודו: על ומוחל להקב״ה שיזכור זה על מוותר ישראל בי

 לא אין לה״י משועבד עבד אם ק״ו לו. ימחול הקב״ה שאם בהקב״ה
 מכנוכדכצר וראה צא כלל המחילה כיסח לשנות אין ימ״ה אמחול.

 ישראל מלך חזקיה מלהקדיס מוחה שהים בעבור לגדולה עולה שהיה
 לקודש. מול להקדים מכל ק״ו אין וא״כ בחגיגה. כדאיחא להקב״ה

 להיסיף כדי רמאות. על במחילה זרים מילות שמוסיפים רשעים גיש
 במלה מלה הם״ץ מפי ופייס מחילה כל יהיה ע״כ פשע. על חטא עוד

 ומוציא לעורו וחוזר במעא מיסיף המבייש אותו ואס הרמאים• מפם
 ש״ר נין ראשון ש״ר בין אחר. לאיש בין הראשון לזה בין ש״ר. עוד

 מחמירין ולפעמים הדיין. עיני ראות לפי במחילה עליו יוסיפו אזי אחר.
 ששנה מאחר כנ״ל המחילה בשעת נידו נרות ב׳ לו וכיתםס פניו

 האדם לפי לפחות או עליו להוסיף הב״ד ביד כח יש ס״ד בחטא•
 אין אזי נחטא. משילש היא א״כ השלישי בפעם חתל ואס והשעה.

 בר שהוא א״ל ודיו נב״ד ילקה אלא המלקוח. מן כלל לפדותו מכיחין
 כרות שם ליקח עליו יחמיר הדיין מ״מ להלקית. ראוי שאץ אוריו

 מכוער שהוא דבר כה״ג או מילתא. לאוישא נידו שמורים צנועים
 יחזור ואם בסדין. ממילה לבקש מקומות ויש המקום. אנשי נעים
 ביד כח אין ואם במלקות. רק בעילם תקנה לו אין אזי הרביעי בפעם
 לעדות פעול שהוא ברבים בב׳ה עליו יכריזו אזי להלקות הנ״ד

 שיאמר מי ולכל בקיר וכמשת־ן המכב׳ ככלב הס דבריו וכל ולשבועה.
 דין עליו יתנו ולא הכלב. בו כיבח כאילו בעיניו יהיה רע. שם עוד

 טוב מה לגמרי הציבור מן להפרישו הדיין ביד כח יש ואם יותר.
נעים: ומה

בו׳: עפר שוכגי בבבוד הפוגע על להחמיר איך דין

 כך עשתה אמן בהדי׳ לו אמר לא אפילו עפר שוכם בכבוד שפיגס מי נ
או ממזר. בן ממזר קראו או מתה. ואמו ממזרח בן קראו אלא וכן.

 הכ״ל. ופייס המחילה בזה כה״נאיןלודי וכל מת. ואביו לבד ממזר בן אפילו
 כתוב. נמצא כן יחף• קברו על וילך חשובי׳ אנשי׳ ברית בם מםין יקנן אלא

 עלקברוככ״ל. במנה מלה מחילה ויבקש פיסאות נ׳ בתוך הוא אם אפילו
 מביישץ אס וז״ל כתיב מצאתי וכן קברו. על לילך לרין שאין פיסקין דים
 במקום אלא ממש. ולבקש קברו על לילן צריך אץ מותי אחר האדם את

 בר כחוק רב אמר דיומא נ׳ מפרק וראייה אותו. שמביישין
 )פי׳ סיוטא ליה אחזי ובצואה. בטיט מלוכלך שכה כבן ואימא יצחק
 מלך קיש בן שאול עלמות לכס כעםתי אמר למחר נחלמא. פחדי(

 מס״רר פסק וכן שאול של קבר על נחמן רב שהלך מלים ולא ישרחל•
 לא לדבריו דא״כ נעים הוא ורחוק קצר. מרדכי בפסקי ע*כ ז״ל יחיאל
 כו׳. כעםתי שאמר נמה די רק מלקות. וק״ו ותעםות תשונה שים כריך

 וכן חיים- מאילו יותר מפר שיכם בכבוד בפוגע החמיר דמהר״ם
 למעשה כלל דומה אין דידן כדון הלא ועוד לעיל- כתבתי כאשר נכין

 ולאו צריך היה וללמוד היא ותורה קדריש. קרא דהתה חדא דיומא.
 במלכותו ■pbz> שלא מתנת הייתה הסברה קצת וגם סיפר. רע שם דרך
 שנקשו החכמים וכן אמר. סברתו פי ומל תפילתו ה׳ קיבל ולא

 כועה היה לבס מקום מכל בידם• היה שמעות אף ע״ה שלמה למנוח
 במופת שחזרו עד םסיס ובכמה דוד של בדיוקם השגיחו ולא לזה.

 דלעיל אמר. דלמא בלשון הלא ועוד זה. בנדון ח״ו שלימה. ובידיעה
 אף חעא בלא שכה בן מה במלכו. שכה בן שאול הוכח רב דרש ויםה9

 .,כו שכה כגן ואימא יצחק בר נחמן רב לה מתקיף חעא בלא שאול
 סיועא השמים מן לו שהראוהו מה ועל מפקיק. הכרח לך אין כלומר
משום ם׳ כעםתי אמד כן נס והוא שאול. של כבודי משוס בחלמא

 רע ם3 שמוציאיי' אבל • גמור צדיק שהיה לתלמידי׳ להראות כבודו
 מג׳ יותר רחוק היא ואס ולהחמיר. להחמיר שצריך פשיעא להדיא

 מניין יירבז ישם הקבר. לע חםל' שילח שהיא בזה לי’ד פרסאות
 שהמשלחם איך ניבים מודה פלוני של השליח הנם ויאמר השליח.
 כתי־ נמצא כן וגס בתשובות. מצאתי וק ככ״ל. ישראל אלהי ה' מגקש

 א״ל/מ•"' מדותיו. על ולהעביר אבותיו כבוד על למחול לבן שאסור
 דקד קמא בפרק שמסקינן כמו ואמיה. דאבוה נמילתא ולא דיליה
 מיש בתורה תלוי שהכבוד מאחר לש׳י פי׳ בתמיה. דיליה תורה הכא

 אין מהבשס. אחד עם בדין עמד אס מקום ומכל כלל. למחול יכול
 שוככי בכבוד הפיגם הפלום זה אחים.ואם שאר עם יותר לעמוד צריך
 הד״ן עיני יאות לפי י’לע להחמיר צריך בפעסשםת. לשירו חיזר עפר

 או יותר או ימים ז׳ האבלים במקום מבפעסהיאשיןוישב נפייסיסיותר
 רירי גע לפכות שריצה לחבירו שאומר הי כתיב מצאתי שחורים. יגבש

 מחילה’שם ולבקש קהילות לג׳ לילך שצריך המורה שהשיב אבותיו.
ממי יותר להחמיר שלא נראה ולי מאוד. והחמיר הקבר על כך ואחר

שכתבתי. כמו רע נשם שפוגע

 חייב אם ודין כניו על או אשתו על רע שם שמוציא טי דין
1 :בו־ מלקות ב־

 הבעל ואפילו לקשב. יחיק זב ייליק 1’א הדירם אותם וכל נא
לדבריו אמתלא וניחן נתחרט כך ואחר אשתו. על קול שמוציא

 עליו הדין סבול’ וחמותי•ח,רו לי־^־״ש לי להקשנו* כדי אמר שבכעס
 עצמו את שפודה המלקות ואותו אחרת. אשה על קול שהוציא כמו
 מתחרע איכ׳ ואס לידי• יחזיר שלל כדי לה. ולא אחרים לעניים יתן
 הגאונים רוב שהסכימו כמו גע וימן עליו לשורה שהיא פי על אף

 ש״ר' הוצאת כדין יפייקה מקים מכל דאישור׳. חתיכה אנפשיה דשויא
 משים היה דעתו שאס כתיבה. על לה יוסיף המלקות פדיון וכפי
 שבעירו חכם אל 1ל’ל לי היה ללל •ס’ברנ לגלית ה'ה לל לישיר חשש

 יוציא ש־יא כדי מאיד• בדבר ומחמירי׳ טעכותי׳ ולקדר ובהסתר בהצנע
 כמיניה’כל ילאו לפיטנה כדי שנאה אם אשתו מל רע שם אחד כל

 בקידושין' האומר אי״הנפרק הדין בזה ואאריך היטב בדבר מעיים׳ ע״כ
 אמתלא ונותן נהחינו כך ואחר מהבנים• אחד על ש״ר הוציא ואם

 המלקית ופדיון כילעיל. נב״ה במחילה הבן ואת אות׳ יפייס לדבריו.
 מצקות ב׳ ככא לחיינו יא? כרפי'■ לידו יחזיר שלא כדי לעמים יתן

 ואפילו הוא. ש״ר חי P’P דהא אשתו מחמת ואחד נכו מחמת אחד
 ס^ד 5הו ש״ר חד מקום מכל ממזירים. ואביך אתה למד אמר

 עצמו בפני אמד כל יפייש מקים ומכל ממזר. כן נס הוא ממזר
 עצמו יסגם ממזר P ממזר לחבירו שקרא מי על כתב שמהר״ם ואף

 מלקיוש נ' דיקא דלאו נעים נראה ובמלקיות. בתעניות
 אמר■ ות,חננכ ׳3 דוקא דכאו דתעשות. דומיא קאמר הכאות כמה
 בתשובה הזכיר שלא מהר״ם מדברי יראה וכן מלקות. מד לעולם אבל

 לו שאונר דהיינו ממזר לאביו שקראו במה אלא והמלקיות. התעניות
 מהר׳ס עליו הזכיר לא ממזר. לחנירו שקרא מה אבל ממזר. בן ממזר
 אמר אם אבל היא. ש׳ל וחד הוא דממילא כפי׳ כמו והיינו עינש שום
 מהךדם ואביך אמך שאמר אי מלקיות. ב׳ זהו ממזיםס ואחיך אתה

 להיות"ממזד יכול אמד וכל הואיל מלקיות. מב' עצמו יפדה כה״ג. או
 אותם ובררתי צדק נפלסמאזם הכהשקלמי הדבריסעד כל אחיו. בלא

 המחוור .ודבר קודש גנזי בספרים קידושים בכמה מצאתי אשר מןהלקיטי׳
צורך לפי ?יךולנמעהול1”הדלכו’י כחנה׳• לעם ומרוצה עכשיו ונוהג לכל

1 הנכון.• דרך זהו הכל השעה

 יבול ולא הדין לסבול שצריך הזונה בן לחבירו שקרא מי דין
אמר אם וה־ה מריבה מחמת שבא שיר בשום דבר לישב

 ואם בו־ ברמיזה רע השם מזכיר או וכך כך עשיתי לא אני
כר: ממזר כמו אמר

 הזוכה בן לחנירו קייאה מציר״ד־ ברוך רבים בשם כחוב נמצא גב
ר׳ השיב וכן ע'כ• לאכשכאית ר" קאמים הזוכה רחב כמו לומר יכול

 בעיר זרים ודבריהם קאמיכא. פוכדיק׳ p לומר שיכול כ׳ץ אביגדור
 הואי דברים גישת משוס רק דין שוס עליהם אץ דברים הם שכל מאחר
 משמעות' ואיך אדם נם לשון משמעות לפי עליו לדון אחה צריך וא״כ

 תלוי אינו ניקיהניש׳ דהא הבוש׳. יהיה זה ולפי מקום. באומו הלשין
 ולט נפםהם. משנ״ש ונמלא ברבים• שביישו במה אלא במחשבתו

 לבין ניכו חבירו מבייש כשאחד מחובל• חמישי בפרק הרמב״ם פסק
 כעני שהודה דבהודאתו חייב. נ׳ד נפם מעצמו אח״כ והוד׳ עצמו

 דבהאתליא אלמא בהודאתו. ביישו עכשיו כאילו והוי סביוש בא ם רב
 ישוב מועיל מה וא״כ הבייש• אצל היו אשר אכשיס משמעות לפי

 על כיון הוא את״ל ש׳י■ מל הבריות בפי שגור לשין שאותו מאחר הדברים
 לשיןשמובןנהסלשיל-וא׳זכניישושלא ברבים שאמר פוכדיק׳־ס׳סביישו

 אלא יבינו לא שהבריות ידע שהרי היא מחסין דבודאי נמתכוין.
 להקל דבריו לישב ששיא בתר אזליכן לא ע״כ כישובו. ולא כפשועו

 להקםע מסתמא א'כ וקטעה■ מרינה מחמת שבא מאחר ובפרט עליו.
נשבע שהנחבל חכמים התקינו שהרי אאומדנא יסמכיק כיון• ולהכניס

ונועל



חסידים יערזו
 נעלם כל על כמשפט יכיא והאלהים ע״פ רז״ל ]ואמרו לו שימחול עד לפניו

 הנותן זה טוב אם ונצטער תכירו בפני רק או תכירו כפני כינה ההורג זה
 שמענישים וכווה״ק כש״ס מייתי מעשים וכמה ונתכייש כפרהסיא לעני צדקה

 כושני שאמר על ור״פ דעתו להחליש גורם או תכירו את למצער כשמים
 האדם רעת רכה תינווונכע ועתה התעניות מן שיניו הושחרו כ״ש מדבריכם

 ואקאיש בגלוי ויש כסתר רעהו מכה יש להכירו ארם שכין כעכירות כארץ
 יהיה וכי לו חטא אשר האיש מן מחילה שישאל כנמצא ואינו רעתי על ניחם
 ואפילו לו חטאתי לא ואני לי חטא הוא לאמי־ מתנשא אחד כל אנשים כין ריכ
 הוא הנעלב אם וכפרט מחילה ממנו לכקש לגשת כוש הוא שחטא יודע אם
 עולם של חללו יהכיליה אי מחילה ממנו לכקש זה רכר יקכל לא ממנו קטן

 עמו ויושב עמו ומדכר שחוזר שכיון לו שדומה ויש • ימות כעוכו כך ומקוך
 ודכר וגדפו חרפו אשר עלכונו על מחילה ממנו לשאול צריך לא או כשלוה
 וחרפתי ותמהתי גזלתי אם כאמרם שקר כדכרי ישעו אשר ויש • סרה עליו

 ושם המטה שעל ק״ש סדר אומר הוא שהרי לי יהיה שלום לחכירי וגדפתי
 ק״ש האומר אס שאפי׳ כדבריהם צדקו ולא וכו׳ וכו' וסולח. מוחל הרני נאמר
 אפ״ה מלבו טינא מין כל ומסיר גמורה מחילה ומוחל שלס כלב יה יאמר

 ממציא שהיה רב על כש״ס סיפרו שהרי תדע מעונשם נפערו לא החוטאים
 מחילה ממנו שישאל כדי לו שחטא טכח לההוא רכפורי יומא מעלי כל עצמו
 אלא לו למחול כידיה סמי הא הטכח את לכקש לו מה איחא ואס ויפטר

 על א' דכרים שני על יענש ענוש לחכירו שהחוטא כך הוא העניין ודאי
 מחילה שאלת ומצות השכה מצות קייס שלא על שניה וזאת לחכירו שחטא

 והמוחל כערך ויתפלל האיש אשת השב מפי רז״ל שלמדו כמו חורה שחייכתו
 פוטר אין השני העונש אכל הראשון מהעונש לפוטרו מיהא אתני לחבירו

 ונקוט תכירו לו מחל לא שמא כעי דלמיחש ותו למעבד כימכעי העביר עד
 וצריך למחול רשאי שאינו ת״יז הוא אם וכ״ש • שכעולם כנוהג כיה כל ליה

 לא רגופא צערא אמרו שהרי ועוד ליה רמפייסו עד כנחש ונוטר נוקם שיהא
 ׳אמ הס מחול ככורו ככודו על שמחל אכ שאמרו אכ נכי ואפילו לימחל ניתן

 ישא וחטאו לסמוך מה על לו אין זה על שהסומך כאופן מחול אינו שכזיונו
 עשה ולכן כמשפט יכיא האלהים כי הדין את עליו ליתן ועתיד ההוא האיש
 ותנקה כעיה״ז שתתכייש מוטב כי מרעך מחילה ובקש התרפס והבצל :זאת

 כ״א של שורה מכיא לו למקול תכירו נתרצה לא אם : נא״ם[ • זה מחטא
 שנית עוד מכיא נתרצח לא • לו שימחול ממנו ומבקשים כו מפגיעין שיהיו

וזה ומניחו הולך לאו ואס מוטב נתרצה כנ״א מג׳ היא שורה וכל ושלישית



יד חסידים יעלזו
 היל להיות צריך אלא חלהחפי' אכזרי להיות לארס אסור כי חוטא הוא מחל שלא

 0־1ש בלב לו מוחל מחילה החוטא ממנו שמכקש וכשעה לרצוח ונוח לכעוס
 הווז יטור ולא יקום לא מאד כמאד לו וחטא חרכה לו הצר אפי' חפצה וכנפש
 _2שמול עכרתם אלא כך אינם לב ערלי הגויס אכל הנכון ולכס ישראל של דרכם

 חכירו כא שאם ואע״ס לב ערלי ישראל ככיה גס דמשקכחיס על ]והכל נצח
 זא״/אכל נושקים ולפעמים כלום עליך לי אין ענה הוא מחילה ממנו ושואל

 עוכרים אינשי ואמרי כלב שמורה עדין והטינא שהשנאה שונא נשיקות הם
 להורות כנ״י עם לנו ראוי אכל רעים דכריס עוכרים ואין סכינים מכות

 הנה תטור ולא תקום לא וצרכי כמצותיו וקדשנו הארצות כגויי ה׳ עשנו שלא
 תקום דלא לאו על ק״ו לעכור שלא כוראנו מצות לקיים להתחזק צריך כן כי

 על עכור ארם ותפארת כמוך לרעך ואהכת מצות ולקיים אחיך את תשנא ולא
 לו אמר ה' כי ולשנאתו להאשימו אין לו חטא שאס לכו אל יתן כאשר פשע
 שכט אשור אוי ד ע" המכה כיד כשכט והוא ע״י ליסרו הקב״ה ורצה קלל
 חי ארס יתאונן ומה ירו על תוכה גלגלו חייב היותו שעל רעתו ודיו אפי
 הגורס שהוא עצמו את שישנא ראוי יותר תכירו עס לו ומת חטאיו על גכר
 רעתו מכקש אויבו לו עשות יוכל שלא מה וכעוה״כ כעוה״ז לעצמו רעה
 עיניו כ הישר כמוהו הוא וגם השכל מדרך וטועה כעיניו ישר איש שדרך ועוד

 לאוהכו ראוי מחילה וכקש נתחרט כאשר גם ומה טועה הוא ולפעמים יעשה
תכירו על ש״ר המוציא וכן לרכו החוטא : נא״ה[ • איכה שום כלי נדכה

:שימחול עד פעמים מאה אפי׳ מחילה ממנו שיבקש צריך
עשרה מכיא מחילה ממנו שיבקש קודם חכירו ומת לחכירו החוטא כה

ולפ' ישראל אלהי לה' חטאתי לפניהם ואומר קברו על ומעמידם כנ״א
יודע היה לא ואס ליורשיו מחזירו ממון לו חייב היה ואם כוי׳ם עשיתי זה

: ויתורה בב״ד יניחנו יורשיו מי •
 כאילו עצמו ארס יראה לעולם • לכנים כגדך יהיו עת ככל כתיב כן

ישוב לפיכך בחטאו מת ונמצא כשעתי ימות שמא ויחוש למות נוטה
: כתשובה ימיו כל ונמצא מיתתו לפני א' יוס

 מעשה כהם שיש מעבירות כ״א ולשוב כדרכיו לחפש שאין תאמר אל □ץ
מהם ולשוב לפרוש אדם שצריך כשם אלא כהן וכיוצא וגניבה גזלנות כגון

 הכעס מן כגון מהם לשוב לו שיש הרעות ומדות כרעות לחפש צריך הוא כך
 וכיוצא המאכלות ורדיפת הממון ורדיפת הקנאה ומן האיבה ומן הגאוה ומן

 שאדם שבזמן מעשה כהם שיש העונות מן יותר קשים ואלו לשוב צריך מהכל
יעזוב נאמר וע״ז לעשות ודש נשתקע אשר אתרי מהם לפרוש קשה כאלו רגיל

.רשע
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ול׳ע: טעם

 הדעת עקומי לפני וכלומר חתיכה מחופר שהוא כמי ודומה כלל
 והוא תובעו כשזה יתחייב מישי דמהיט זה דין למדת ראש ומחוסרי

 שלא בדברי שטעיתי הוא אני .רטעית הוא אנא :יודע איני משיבו
 שלמדתי רבוחי אינון אבל הישה עדים פי על דהתביעה פירשתי

 שהעדים דמיירי כן אמרי! לפניהם אור תורה
הרג פלוני שזה עליו מעידין היו בני ןה ן5כאי ןאןת ץרוא לשראישב. יענ ילן3א

מערבי

ססורת
השים

 יודננין היו לא אבל פלוני שור
 ואמר זה בא ואח״כ הוא מי של

 אומר והלה שהרגת זה הוא שורי
 עדים יש שהרי חייב יולע איני

 : שור איזה הרג שעכ״פ שהעידו
 אע״פ מתגי׳ ז הלכה

שהוא
 נמחל איט בשחו דמי .לו נותן

 :שביישו מה על שדואג צערו לו
 :. ויפייסו ממט. שיבקש עד

 האיש אשת השב ועתה שנאמר
 בעדך ויתפלל הוא. נביא כי

 בדברים שתפייסו אתה צריך וחיה
 שנאמר :וחיה ואז בעדך שיתפלל
האלהיס. אל אברהם ויתפלל

 : עבורו והתפלל מיד נתפייס
: פ״ט בתוספתא .תני גט׳

 ורחמך רחמים לך ונתן
 והלכך הן דברים דכפל .והרבך

 רחמים לך ונתן הכי לה דריש
 על הרחמים מדת בלבך שיתן

 זה וסימן ורחמך ואז אחרים
 לראיה הכא לה ומייתי בידך יהא
 זה נגד ואפילו אכזרי יהא שלא

 הוא אם לפניך וחטא לך שהרע
 שתרחם צריך אותך מפייס

 .אנשים על ישור : לו והמחול
 כתיב מניה ולעיל אליהוא במענה

וישב וגו׳ וירצהו אלוה אל יעתר

 יצחק אברהם בני שהן מנכסיהן שירדו חורין
 ובאת אשה של• ראשה שפרע באחד מעשה ויעקב

 .ווז מאות ארבע לה ליתן וחייבו עקיבה רבי לפני
 עומדת שימרה לו ונתן זמן לי תן רבי לו אמר

 כאיסר ובו בפניה הפך את שיבר חצירה פתח על
 על ומנחת מטפחת והיתד. ראשה את גילת שמן

 עקיבה רבי לפני ובא עדים לה והעמיד ראשה
 אמי־ זוז מאות ארבע נותן אני לזו רבי לו ואמר

 שאינו אע״פא בעצמו שהחובל כלום אמרת לא לו
 הקוצץ חייבין בו שחבלו ואחרים פטור רשאי

 אחרים פטור רשאי שאינו ואע״פ ’ נטיעתו את
 קרני רב *תני גט׳ J חייבץ נטיעותיו שקצצו

 לסקלונקית שלשה לרכובה אחת "לבעיטה
 *המבייש לקיש ריש בשם אמר חד .עשרה המש

 בר חד משלם. בושתו דמי לו נותן הזקן את
 עובדא אתא חנינה בר יודה לרבי איקפד נש

 רקק .דדהב ליטרא ג וקנסיה לקיש ריש קומי
 עד הרוק בו הגיע היכן עד .הרוק בו והגיע

 הרוק בו הגיע ולא רקק אלא .כליו עד גופו
 חבירו את המבייש אמרה הדא יוסי *א״ר .מהו

 רבי קומי אבהו רבי תני .פטור 7 בדברים
 אומר והלה נטיעוחי קצצתה שורי הרגתה יוחנן
 אילין חניתה הן ליה אמר .חייב יודע איני

 הוא אנא ליה אמר .למקבילות למקרילות
 אנו *מעידין כן דמרין ואינון דטעית

אומר והלה פלוני שור שהרג פלוני
-------■----—?דע־־חייבה

לו נותן שהוא *אע״פ 5 מתני׳ T הלכה
, , . שיבקש עד לו נמחל אינו

 ׳מקום חס הכוונה .צדקתו ׳נהניש£ נריהוא נביא כי האיש אשת השב סןעתה שנאטר ממנו
 וירצהו אטה חל יעתר חטא הוא " 55תפ°ןי שנאמר אכזרי המוחל יהא שלא ומניין

אומר יודה ר׳ *תגי גט׳ ג וגו' האלהים אל אברהם
לף ונתן0 אומר הוא הרי גמליאל רבן משום

 ש נ׳ק עיי!
ע'נ

 פ׳ד( )נתונות
הל׳ח

ע׳א צא שם

איש
איני

 )תוספתא
פ׳ו( דפנהדרץ

 אשר בהכנעה בתרועה פניו וירא
 היא לאנוש ואס עצמו. מכניע0י1נד

 לו ישוב צדקתו לאנוש וישב חטא | ^שא -זט , ,שכ _ביך יהא ןה .םימ* י ,ןגן רחטים

 ואס ויפייסו זה ש- צדקתו כפי וםקהט ,ןא טרהם ךאע טרןקם ןם_הט ןקט1ר
אנשים " ישור ממט קיבל .א שקובי חמרן5 שםרח אךם אמר רב* טרחם

 ויפייסנו אדם בני שורת יעשה י קיבלו ולא מטנו
מה כן עשה ואם .וגו׳ אנשים על °ישור דכתיב
 א׳יר .וגו׳ בשחת מעבור נפשו °פדה תמן כתיב
 אבל י׳ רע שם לו הוציא שלא דתימר הדא ייסה

:עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא
הלכה

 שלא .ש»ן כאיסר ובו : חצירה
 הקטי שיפור שמן אלא בו היה

 בידה .מטפחת והיתה : באיסר
 מל לסוך ידה ומנחת השמן את

 מאות ד׳ טתן אני לזו :ראשה
 זלזלה שמן כאיסר שעל זוז.

 היא ומראה ראשה ;לגלות בעצמה
 הבשת: על מקפדת שאינה׳

 הוא דאסור .רשאי שאינו אע״פ
 שאינו אע״פ :נפשיה לצעורי

 דאיכא נטיעותיו לקלק • ישא'
 דלא .פטור : תשחית בל משום
 עושה שהוא מה חיוב צד ביה שייך

 : חייבין כן שעשו אחרים לעצמו
 שבועט להכאה .לבעיט׳ גט׳

 סלע אחת. ברגליו: בו
 החכמים קצבת היה כך אחת

 שבעטו .לרכובה :האלו כקנסות
 : סלעים שלש לחבירו בארכבותיו
 הוא סקילה מלשון .לסקלוצקת

 . בעפר ועפרו באבנים שסיקלו
 כ״ז דף המניח בם׳ ז״ל ורש״י
 התם דאמרו הא גבי ע״ב

 חמש ולבעיטה שלש לרכובה
 הרי״ף גי׳ הוא וכן י״ג ולסטקרת

 סנוקרת פי׳ לסגוקרת הכא ז״ל
 חד. בו: שהכהו 'חמור של אוכף

 המבייש :ר״ל בשם אמר מדרבנן
 .משלס :חכם תלמיד .הזקן את

 בושתו דמי לו שנותן כלומר
 לבשת דמי ולא כבודו לפי השלם

 דמסיק וכמו אנשים שארי של
 להאי וגרפי׳ דדהב ליטרא דהוי

 עד :ח׳ הלכה דכתובות בפ״ד
 לגופו הגיע או .כליו פד גופו

 הגיע ולא :בגדיו עד אפי׳ או
 מכנגד עצר אלא כלל .הרוק בו

 :ולקולא איפשיטא ולא .מהו פניו
 חבירו את המבייש אמרה הדא

 הגיע בשלא שהרי בדברים.
 בדברים ■כמביישו כלל הרוק בו

 דבעיא בשת מדמי ופטור הוא
 תניחה הן : היא איפשיטא דלא

למדת מי ולפני מהיכן .אילין
 מקור ומלשון הוא גנאי ל׳ למקבילות. למקרילות : הללו דברים
 וכדאמרינן המקבת יד המקור יד כ״ט בפרק בכלים דתנן ומקבת
 ראשו שדומה שוקע ושראשו המקנן בבכורות אלו מומין בפרק

 מאחורו בולט שאיט או מאחריו נערפו וכן לחון שבולט למקבת

מראה
 עדיין שהוא דאע׳ס קט׳ל דהא י'ל1 קמ׳ל מאי נ’א ג׳ש לו נתג דנאס לו דטוקשה אלא

 הוא אצלו מצו׳ יעדיץ לידו משיי לא אנל אחי ע•׳ לו ווינה ג׳ש לו וג:נחנ ידו תחת
:וע״: מ״ר׳ דנהני נימשמע

 מסקנת ננד והוא נשנים כמ׳ש מתפרשת הסוניא משמעות לפי .נלין עד wu עך
אות! להשוות נדי קא׳ אדלמטה נליו דעד ולפרש לדחוק ויש ע׳א צ׳א דן< הננל׳

■ :נן סונל הלשון שאץ ואם לדינא
 סניא קצת יש נענים דסרישית למאי הרי .ונו' שהרג פלוני נאיש אנו מעילין

דפנהדרץ ונתוספתא סרג וה כל ששורו העידו לא שהעדים אע׳ע דאשמעינן
 נטיעותיו וקלן פלוני של שורו שהרג פ' באיש אנו מעידיו שאמרו המדים גרסינן 1ע״ דיש
 צא יודע ואיני עשיעא קמ׳ל מאי קשה 11 ולגירסא .יו״נ יודע איר אומר והלה פ' כל

 ונו׳ ולהרגו לקוצצו אמרת אתה לה נקט הסיפא משוס ואפשר העדים נהשדת מכני
 רנה חגי גרפי׳ ע'נ ל׳א דף ערקי; ונננל׳ .וע׳ש ה' הל׳ דשנועות מ׳ד לקמן נדנרים

 ל׳ אמרת אתה להורגו ל׳ אמרת התה קצצת ונטיעות׳ הרגת שורי דרב קמיס ננ״ת
 שמעתתך תתרגם א׳ל אסמ״ה א׳ל כמיניה נל נריה לנל ח" שנקת לא א׳ל פטור לקוצצן
 נפינח אנא ליה יאמר טעי! קא מאי הני א׳ לקציצה העומד וכאיל! להריגה העומד בשור

 לוקמא ונוי ח" שנקת לא קושיא ומאי חיטא ואי הנ'• ונתב ונו׳ מצוה האי למיענד
אשמעיץ לא נן דאם וי׳ל .קצצת׳ צא אמר נע׳ דאי מנו ונאמן שקצצן עדים דלינא הנון

 של צדקתו כפי
ממט קיבל לא

 עשה ואס וכו': שורות עשה
 בתריה .חמן כתיב מה כן

 פדה אנשים: על ישור דקרא י
 קאי וזה .בשחת מעבור נפשו

 אל יעשר דלעיל דקרא ארישיה
 מעבור נפשו ויפדה וירצהו אלוה

.תראה באור וחיתו .בשחת _
 חטאתי ויאמר ויפייסהו וכו׳ חטא לאנוש אם לעיל דקרא אסיפא

 דתימר. הדא באורתראה: חיתו ואז לי שוה ולא העויחי וישר
 :וכו׳ רע שם עליו הוציא בשלא לו וימיזול פיוס שיקבל זה שצריך

: לי שימחול צריך ואין .עולמית מחילה לו אין
הלכה

הפנים
 דניון ו׳ל הי׳ו וקנו רנו נשם ו׳ל הר׳א נחג עוד למימרא ומאי מגו דץ אלא מידי
 ולא חוקה נמקום 1כ»נ הוא הרי ארם נני דרך נן שאץ נשקרא טיחו׳ מילתא דהא

 דגרסינן האי על ו״ל הוא 1רמ ונווא׳ ענ׳ל בירושלמי משורש p! ו״ל ונתב אמל״נן
 העומד נ:ור אלא חגי׳ רב י,אמר לא כתה ולכאורה מגו מענין דהוונר שם כשבועות

 הננל׳ ובמסקנת ל׳ אמרת אתה לומר דנאמן ליקצן העומדות נעילות וננעיעות ליהרג
 דנו׳ ולשי ונו׳ מאחר נממו! אומר ואץ וקאטר ומתמה חג" ארב שם דפליג יוד! וי׳

 אע׳ג קצצת' ולא הרגתי לא ליה למימר יגיל 17 מאחר איפכא שם לגרום צריך ו׳ל הר׳א
 אהא ומתמה פירושו נן הוא נ’וא פעור ולקיץ להרוג לי אמרת אתה ליה אמר דו

 עומדות נאץ אפיל! הא לי אמות אתה לומר דנאמן הוא לנך ות7נעומ7 חג" רנ דקאמר
 אם ו׳ל נדנד׳! כירושלמי מפורש איט ולפ׳ו נדהר עדיה אין אם נמנו ונאמן מצינו לכך
 מעי;•! כעדים שם שהנאת׳ התוסעתא ונרי ונאמת נניחותא יוד,׳ ר׳ דנר׳ דנפרש לא

 הנא אינא עוד דהא ׳ודן ר' דדנר• פירושא נענין וה על נמקומו עמדתי ונבר אייר•
 מקומות ננמה שציינתי נמה שה וע"! דהעוה מגו דהוי מנו נימא ולא אחרינא מעמא

:תלמודא דהא׳ מסוגיא שנראה וננוה דהעוה מגי נענין שביארתי נמה
ה׳ נפרק נמ׳ש ויל להרמנ׳ס לו •צא שמזה אפשר .ויפ״סנו אדה נני שורת יעישה

ונו' ושנייה ראשונה פעם לו ונתחנן החובל ממט שנקש כיו! •׳ הלנה מחונל
1 שניה נמפס רעים להדנות עוד לו צריך ראשונה פעם לו מתל דנשלא

בהן

ע״א צג שם

ע׳ש( )חוס׳

נ’מ קנא שנת

א’ע פו יומא
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 כולן בזוי בין מכובד בין ס״ל ר״ע .ונו׳ שבישראל סגי אפילי
 ונתן זמן לי חן : כר״ע הלכה ואין הללי קנסיח לדיני שרן

לנזקין אבל ב״ד זמן ליה ׳הבינן ממוגא חסדיה דלא דלבשת .לו
.זמן ׳הבינן לא ממינא דחסריה

 פחח על מומדח אותה שראה
 שלא .שמן כאיסר ובי :חצירה

 הקטי שימור שמן אלא בו היה
 בידה מנופחח. והיתה : באיסר

 על לסוך ידה ומנחת השמן אח
 מאות ד' נותן אני לזו :ראשה

 זלזלה שמן כאיסר שמל זוז.
 היא ומראה ראשה לנלות בעצמה
:הכשת מל מקפדת שאינה
 היא דאסור .רשאי שאינו אע״פ

 שאיט אע׳׳פ :נפשיה לצעוד׳
 דאיכא נטיעותיו לקלק .רשאי
 דלא .פטור : יזשחיח בל משום
 עושה שהוא מה חיוב צד ביה שייך

: חייבין כן שעשו אחרים לעצמו

 שבועט להכאה .לבעיט׳ גין׳ ל"
 סלע .אחת :ברגליו נו

 החכמים קצנח היה כך אחת
 שבעטו .לרכובה :האלו בקנסות

: סלעים שלש לחבירו בארכביתיו
 הוא סקילה מלשון לסקלונקת.

. בעפר ועפרו באבנים שסיקלו
 כ״ז דן( המניח בם׳ ז״ל ורש"׳

 החם דאמרו הא נני ע״ב סיא י™’כי׳
 חמש ולנעימה שלש לרכובה

 הרי״ף גי' הוא וכן י״ג ולסטקרח
 סנוקרת פי' לסנוקדר. הכא ז״ל

.חד : ט שהכהו חמור של אוכף
 המבייש בשםר״ל: אמר מדרבנן

.משלם :חכם תלמיד .הזקן את
 בישתו דמי לי שנוח; בלומר
 לבשת דמי ולא כבודו לפי השלם

 דמסיק וכמו אנשים שארי של
להא׳ וגרס' דדהב ליטרא דהוי

 עד : ח' הלכה דכחובות בפ״ד ״”’£
 לנופו הניע או כליו. עד נופו »•> « נ־ק

 הניע ולא :בגדיי עד אפי׳ או
 ממגד עבר אלא כלל .הרוק ט יל» ליד=ליי

:ולקולא איפשיטא ולא .מהו' פניו «־£ "'
 חבירו את המבייש אמרה הדא י

 הגיע בשלא שהרי בדברים.
 בדברים כמביישו כלל הרוק ט

 דבעיא בשת מדמי ופטור הוא
 חניתה ה; : היא איפשיטא דלא

למדת מי ולפני מהיכן אילק.

 לח

 פ״ס יד" »
 ה״ח מסגדים

 ממתנות וס״י
 ה״א סנ״ס
 TV טו:״מ
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10
 בפרק

 במו מעתק
 בכבלי גמ!א
 החובל ס׳ ונסו׳

 ינרי העתיק
 ודא סידשלס•

 לפיס סותר
 צ׳ע ונס דלן
 :מא ריח סל

וס חלסידישל

 הדעת עקומי לפני וכלומר חתיכה מחוסר שהוא כמי ודומה כלל
 והוא מונעו כשזה יחח״ב חיתי דמהיכי זה דין למדת ראש ומחוסרי

שלא בדברי שטעיתי הוא אני .דטעית הוא אנא :יודע איני משיבו . י
 שלמדיזי רטתי אינון אבל היתה עדים פי על דהתביעה פירשתי עד לה וארב המתין .שימרה

 שהעדים דמיירי כן אמרין לפניהם אור הורה
הרי. פלוני שזה סליו מעיוין היו ןה ילבאי ןאות ץרןא לשראישב יענ אפילו
 יצחק אברהם מי שהן מנכסיהן שירדו חורין
 ובאת אשה של ראשה שפרע באחד מעשה ויעקב

 .זוז מאות ארבע לה ליתן וחייבו עקיבה רבי לפני
 עומדת שימרה לו ונתן זמן לי תן רבי לו אמר

 כאיסר ובו בפניה הפך את שיבר חצירה פתח על
 על ומנחת מטפחת והיתר. ראשה את גילת שמן

 עקיבה רבי לפני ובא עדים לה והעמיד ראשה
 אמי־ זוז מאות ארבע נותן אני לזו רבי לו■ ואס־

 שאינו אע׳פא בעצמו שהחובל בלום אמרת לא לו
 הקוצץ הייבין בו שחבלו ואחרים פטור רשאי

 אחרים פטור רשאי שאינו ואע״פ » נטיעתו את
 קרני רב "תני גט׳ :חייבין נטיעותיו שקצצו

 לסקלונקית שלשה לרכובה אחר, "לבעיטה
 *המבייש לקיש ריש בשם אמר חד .עשרה חמש

 בר חד משלם. בושתו דמי לו נותן הזקן את
 עובדא אתא חנינה מ־ יודה לרבי איקפד נש

 רקק .דדהב ליטרא » וקנסיה לקיש ריש קומי
 עד הרוק בו הגיע היבן עד .הרוק בו והגיע

 הרוק בו הניע ולא רקק אלא .כליו עד גופו
 חבירו את המבייש אמרה הדא יוסי •א״ר .מהו

 רבי קומי אבהו רבי תני .פטור 7 בדברים
 והלה נטיעותי קצצתה שורי הרגתה יוחנן
 חניתה הן ליה אמר חייב. יודע איני

 אנא ליה אמר .למקבילות למקרילות
 אנו "מעידין כן דמרין ואינון דטעית

 אומר והלה פלוני שור שהרג פלוני
־ :חייב יודע

לו נותן שהוא אע*פ’ ’ מתני׳ T הלכה
, , ,, שיבקש עד לו נמחל אינו

 נמקום חס הכוונה .כדקחו -א:יגיז:ישהוא־ א«נבישכיהא אשת השב ועתה0 שנאמר ממט
 וירצהו אטה אל יעתר חטא היה ללויתפ־ שנאמר אבזרי המוחל יהא שלא ומניין

אשר בהכנעה בתרועה פניי יירא ץדה י ,תנ• ג .ןגן׳ האלהים לא
היא /אטש ואס . מצעו ע ,,,׳:»״ל- .ןגת־ הןא הרי לאל,גס ירכ טשןם

לו ישוב צדקתו לאנוש וישב חטה נ אף!ש זיזי י רל רידד "ייי יי־ •יייייי י׳

אומר
אילין
הוא
איש
איני

םסוית
השים

 יודעק היו לא אבל פלוני שור
 ואמר זה בא ואיז״ב הוא מי של

 אימר והלה שהרגת זה היא שורי
 <zfi יש שהרי חייב יודע איני

: שור איזה הרג שטכ״ם שהעידו
 אע״ש מתני׳ ז הלבה

שהיא
 נמחל איט בשתו דמי לי. נותן

 :שביישו מה טל שדואג צערו לו
 : ויפייסו ממנו. שיבקש עד

 האיש אשת השב ועתה שנאמר
 בעדך ויתפלל הוא. נביא כי

 ’״’ בדברים שתפייסו אתה צריך וחיה
 «יד( ן־תיניס שנאמר :וחיה ואז בעדך שיתפלל
.האלהיס אל אברהם ויתפלל

 : עטרו והתפלל מיד נתפייס
 : פ״ט בתוספתא .תני גט׳

לו

ס נ־ק »״.׳

 ורחמך רחמים לך ונתן
 והלכך הן דברים דכפל .והרבך

 רחמי□ לך ונתן הכי לה דריש
 על הרחמים מדת בלבך שיתן

 זה וסימן ורחמך ואז אחרים
 לראיה הכא לה ומיית• בידך יהא
 זה נגד ואפילו אכזרי יהא שלא

 הוא אם לפניך וחטא לך שהרע
 שתרחם צריך אותך מפייס

 .אנשים על ישיר : לי והמחול
 כתיב מניה ולעיל אליהוא במענה

וישב ונו' וירצהו אלוה הל יער,ר

ע־א לא 0:

 תא00)ת'
סין( דננסדרק

 שאת זמן י בל בידך יהא זה *סימן .וט׳ רחמים
המקום אין מרחם אינך עליך מרחם המקום רחמן

, . וביקש לחבירו שסרח אדם אמר *רב לך. מרחם
עשה ,ואס . -ודית,וכו יעשה סנויי3ןי אדש יכנ שורת עשהי . קיבלן אןל ממנו

בתריה .המן כתיב^ מה כן נאי, _ט .= _ש״ ןאש .,ונן אנשיס על שןר־■> תיב^ך
yn3j פדה .אנשים ע. י-וד רקדת ;־ ר׳.א . ,וגן בשחת טעבןר נ£שן ףה£0 .תם

קחי וזה .נ-חת מעביר נפשו אכל ״ ז.ף ש= לן א,הןצ שלא ךתיטר א םה"
אל יעתר דלעיל דקדא הריסה ■ .

 מעבור נפשו ויפדה וירצהו אליה
הראה. באוד וחיתו נכחת.

:עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא
_הלבר

ס׳א !נ 0:

סיס( )חוסי

סיס ?נא :כת
 ואם ויפייס זה של צדקתי כפי
 ««א »•ומא אנשים על ישיר ממנו קיבל לח

יעשה

 חטאתי ויאמר ויפייסהו יכי' חטא לאטם אם לטיל דקרא אסיפא מקור ומלשון הוא גנאי ל' .למקבילות למקרילות : הללו דברים יאיו
.דתימר הרח :תדחה באיר חיתי וח׳ לי שוה יצא הערתי וישר וכדאמרינן המקבת יד המקור יד כ"ט בפרק בכלים דחנן ומקבת

 וכו׳ רע שם עליי היליא בכלא לו וימחיל פייס שיקבל זה שצריך ראכי שדומה שוקע וברחשי המקנן בבכורות אלו מימין בפרק »י» של™
לי שימחול צריך יהי; .עילמית מחילה לו אין מחחירו טלט שאינו או מאחריו בערס וכן לחון שבולט למקנת נ־סונ’ני•?
 נ־ק •?00:01

ננמוק** נח
, ............................ ,״ ...................’קס סאי נ': ל• גסנ דנאס לו דמי,:ז אלא כ:חניס«ס»ל

היא אלנו סלו׳ ועזי? ליוו משד ליו אנל אחד ”0 לו !!•גס גי: לו ונשנתג ידו החח זנ־,«י

בראה
!ודין שהא דאס־ס קמיל דהא י־ל1

 ולסינוקה :ל:
 ׳'נונפידאמרו

 לא סוחשלס׳
11!:•! :01 

!ליס: 000

: ־:01 סייד דנהס• ניפשסע
 ספקות כד והוא נשרש 0־0: ־:ה0ח0 הכוניא סשפעות לס• .כליו עד ניסו ער

 אוח; להשוות נדי ?א• אדנססה נלין ועד ׳לסרס לדתו? וי: ס׳א ל״א דן סננל• "
:נ; מהל סצשו; :אי! ואס לדינא

 סנדא קצת •: נפרס דפרישית לסא׳ הד .וטי שהדג סלי:• נאי: אס מעידין
דשנהדד! ונתוכת-א סרנ וה של שסודו העיד! לא שהסדס אס־ע דאשסע-נן

 נסיעות•! וקלן עלוני של שויו שהדג ע׳ נאיש אל' סעידק nefe העדים נרסיון שיו דיש
 לא יודע יא•;׳ פשינוא קעיל סאי קשה וי סא ולנ" חייג. יודע איני אוסר והלס עי סל
 וטי ולגלגו וקולא אסרת אתס לה נקס הדשא 01:0 ואששר העייס נהעדת ;׳00

 רנה תג• גרס" ע־נ נ־א ין שרקי,׳ וננעל• .ועי: ה׳ סלי ינטעות ס״ר לקמן נדנדס
 ל• אסדת אתה להורגו לי אסרת אתה קללת ונסיעות׳ הרגת שוד דרג קדא נניח
 שסעתתן תתרגש א־ל אסס״ס איל :סירס על נדה לעל ח" שנקת לא איל פס»ר לקולל;
 נפינא אנא ליס דאסר פעין קא סא• סט אי להליצס סעוסי ונאילן להדנה העומד נש!ר

 לוקמא וט׳ ח" שכקת לא קושיא !מאי תיסא וח• הוי׳ ונח: וטי סאה סאי לסיעני
אשנועתן לא p ואס וייל .קללת• לא אסר נשי יא• סנו וא׳מן שקללן סוים דלינא ננון

הלכה
הפנים

 דניון ו־ל סר"! וקנו רט נשש ויל הר־א נתע סוי לסיסרא !סאי סנו דן אלא סיד
 ולא חוקה נרקוס נסנו הוא הד איס נר ודך נן שאין עשקיא סיחד סילתא יהא

 ינושיק סאי סל ז״ל סוא רסן ונורא• עע־ל נירושלס• מפורש pi ויל ונתנ אסרתי!
 היאסר נטר אלא חג" רב -.אסר לא התס ולנ-ורה סנו מסרן יהוונג 0: נ״טיאת

 הנעל• ונסכקנת ל׳ אמרת אתה לומר דנא:ק• ליקל; גפוסדות נסילות ׳:נסיעות ליהדג
 יעד• ׳לעי וטי מאחר עממו,׳ אזמר ואי; !-,אמר וסתמה תגי׳ ארע 0: יעלינ •ודן !■■׳

 אע־נ קללת• וצא סדנת• לא ליה למיסר יפיל דו מאתר איפפא 0: לגרוס לרין ויל הריא
 אהא יסתסה פירוט p הוא ואיע שמיר ולקזן להרוג צי אמרת אתה ליה אסר דו

 עומדות נאק אפילו סא לי אמות אתס לומד מאמן הוא לפן ינפומזות תני׳ דע דקאסר
 אס ויל נדנדו נ׳יושלס• משוד: איר ולעי! נדנד עדיס אין אס ענוני ינאסן סלינו לען

 מעידן נעדס שס שהנאת• התוספתא דנו• ועאסת נרחותא יוד; ר׳ יעד מפרש לא
 סנא אינא טו דסא יוד; י' ידעי• טרושא נפנק 01 על נסקושו עמדת• ר»1 א״ר•

 סקוסות געמס של״נת׳ נפס שס ושיק יסטה סט •107 סט רפא דלא אתרי:א סעמא
:תלמודא דכא■ מסועיא שנראה ונמס דסעוה סט נערן שניארת• נסס

 '0 נפיש.געיק ויל !הרסנים צו •צא שסוס ■xeh .ויפייס:! אדס נר שורת יעשה
 ונוי ושרת! ראטנס פעס ל! מתחנן התינל מסט ?:x טק ״ הלנה מתונל ״

! שניה נפקה רפים לגרנות פ!ז ל! לדן ראשונה ששש לו מתל דנשלא
טזן

 נכרי״ר דרחב )שר״י!( .ליתא ננרי"ר דסי ):וס'ו( .ליסקינומיני שלוע! לארכובה נשרי״ר לסקלונקיח »לשר, לרכיבה )כי״׳ד( נוסחאות מגויי
.אבהוא ר׳ תנה נשרי״ר אבהו רבי תני ן:יכ״נ( המבזה. .־,נשרי הטבייש .א(’):י: איכן. מרי׳ר היבן ושיי״נו( דהב.

 . לטקליה־ת ״.־,נ:.־ לסהיילות )שיניה! .נטיעיתיי אה וקיזזתה שורי אח הרגתה נשיי״ר גטיכותי קזזתה שורי הרנתז! )כוכ״נ(
 שורו ננרי״ר ח״ב יודע איני אוסר והלח פלוני שור :סוני!( .אשפלוני את אנו י־”נש פלוני איש אט ■ דאסרק נסרי׳יר דמרין ושונ׳ו'

צריו שנ׳ת !:ראה . איוב ב־יעי סיזא אתה וכן אמורה ״הא נשרי״ר איתח !אחיו חייב. יודע איני אוטו■ יהלא נטיעות וקתו׳ן פלוני של

הערוך מערכת
 איק נש נר תו־ .עשרה חמש לסקלונקית שלשה לרכובה אחת לבעיטה ושריד(

נ סי הנמי' לרכיבה שרק־ת נערן כערוך דרס .המש צנע־שה כנירסא צ• מ
נ' לרכובה סיר!: עשרה שלשה למנוקרית המשה לבעיטה שלשה

לאדן כבר
.רע בה צ! הוציאדקידושין: שניווז נהנהוא

 'מסרזז שהרי כקבלה אם כי טלנו זו. וזזיא לא הערוך בעי נתן ר' ספק ובלי וסיים נתן רבינו בפירוש מאד האריך ד' פיסן
עש״ה. כ ע־ בידו התלמוד

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 79 מס עמוד וילנה תרפ״ו. ירושלמי. תלמוד טהרות נזיקין,



פה יומא שביעי פרק הכשרים יום
הייסאמוקסיעימימלתכבלכס^ומ^ל ימתזדהעלת מפלתזבשחחי : מי מס כבל מונס שיבשלו אפשר מין אלא

ממסופויממבאלי״^מ מלתאחיש^סצול בממדי מתלכלן ססא הי< P™׳״
גמזמ^ז^י״ייי^י״דזא^ס/ותהמכמה^דסר• אחרכסכרחשץד שעד להביא ®ת^תדמתרתאוישה׳הכד®"

 בסתרדה^6הבהנעשת2כבבל׳פדאמריבסנאכק«בראדם^ לא לס^^ד ^תהתזה חס׳בהדפל 7מלא^א״לק^ימ/ע
. . . י 1 _ יהמס ת״מ»יר7דהימ טפרהתס  כשיסהמערשל וסת קיאו »ץכלב»על

 זכסמקל חאונן' דברים מאכלו שהכלב
סשא מה אוכל אמלםננזצא1»־1וי אותם

 שהל כל זעירא ד׳א׳ד שעייוהא בלא מכער
 vr זמי שעד לתא חיא סיסמא

 מקניה דבק » sow על הקסי
 תיאו שלא ויידע הפלד אע סאה

 איאיתא סיד למר מסשעדסהלז
מכפר סעד ל*כא דמאי ימא

CT6P

מסתיסעלימ וקליני פלוגי rw לפרס בשמתודהצדץ■ roup את לש־ום ק ולהיקאספסה • אכרם על סיר בתריה להסכתד חסרו את שדצב »־
1. . 1 __________ - ■ — . *--------------**—

 לחבית משחטא דחטאוס׳ ההן ן
לן חטאתי לו לוטר ציץ

 מביא לאו ואם טוב מהמה זאסוךלז
: לפ;דם ומפייסו ארס מי

 כתג עלן• שיחת לה סמ׳ צריך
נראה מבחן יעקב עץ כעל

 בימנס ששהגץ מה שעות סל מנהג שסא
 נמם ,סיבי׳ והקכתזו לאיש איש יחטא אס

 עם ומדבר סלוס מוס! מיכסחסצעי
 ואת ואתי השלב שיק לקבל סדנה לוב סג

 ממס מחילה לבקש העולב יבא ההקדמה
 •לן שהשלב אלא שמואל mo » ואץ

 טרחי'עלן לו ייאמר העלוב לפס ממצמז
 וסחר עמז אנשים יביא או קבלו לא ואם

 וקידה שמחולל! מסהס פת למלת
 דעו עליו •גיד ושד שמואל ד׳קחקלסון

 סאמרזאיודתצרץלמיזלעלקכרמוכז*
 מסע החי לפני שההליכה !רארשנאמר

 ן5י שהשלב רק הידמה הקימה מן אין
 וזאתהסשהמכמן מלוב לטיס מעצש

 לטסיואפילז חטא מאשר כלת לכפר פס
 ל»״מועקלן כרם־׳□ אלא לאהקניטו

 נסנ׳ל יאמר אמיס ל יזל-ךעתז rep על
 וסם מ»שתעילו ולפלוני •טאתילה*

 ולא • כ‘® לן סמל לן חתר מסלו
 סצריןסהשלנילן ללש הכרח מצאתו

 מכלי מעצמדביקדטקמןסלןלש׳®
 בגן שמלוכמתשיש מאחר קאק

 השלי שילן מתתיי/וכלי אטדולוב ואפילו
 לנושה צורן ומה דמי שפד אצלוכלל

 לו מוחל שהעליב מאחר עליו לכפר ושק
 : שלתא תליא מעבוד סט כלא

 כתיב מיסה לשל אנשים על •שד הלך
 היינז דדצס אלה מתראל

 כתשעה ויספר חטאת׳ז על »וןש

5ת«לו«עי אן לחמת דמדז׳שסןאדס

 אטדרכיזעידאטתניתאטסייעא כיפר• לא ועניה
 שאין טה ץ וביוה ביוהץ שאין מה בשעיר ועטר חנניה לרבי

 זיהינו והשעיר שעיר בלא טכפר המצרים שיום בשעיר
 טכפרטיר שהשעיר בשעיר חוט־ • טכפראלאכיו׳הך

 רבי קומי איתתסת חינה אטררבי ־ טשחחשך מכפר ויו׳הך
 ולזיא להביאשעיראח׳ בדעתן שהיה תפתר ואסר ירמיה
הנולד את רואה הק׳בה ואין בעי בון בירכי יוסי רבי • הביאו

___________ : טיד ויכפר _________  סיטר צריך חבריה על רתטא ההן אסר 7א1שם
 דשיין קבליה ואין • ליהסרזזיתעלך

 הה׳ך קוטיהין וספייסליה • נש בני סייתי לא ואין מבאות
 חטאתי ייאסר אנשים של שורה יעשה אנשים °ישודעל

 *שטר הכתוב עליו ק עשה אם לי שוה ולא הערתי וישר
 צריך טיח תהיה כאוד וחיתו מעבד'בשחת נפשו ''פרה

: סרחיתעלך טיטריהוקבר ספייסתיהסל
 ר5שע הכשרים כיום עליהן שנוזורה עבירות רעי ז

הבזיז הבשרים יום עליהן להתח־ות צריך אינו
 שיגרה כסיל קיאו על עליוהכתו'או׳°ככל׳שב אשעשהק

 זריזונשכרטד־ה חריזה אוסר אליעזר רבי חני באולתו•
 טהטקייכם • נגדיתטיר וחטאתי0 אליעזר דרבי מעטא

 שוגרה כסיל קיאו על שב ככלב דרבנן סעמא אליעזר רבי
 סעט' רבנן סהטקייטין ׳ העבירה באותה בשינה באולתו

 כאיד־יו בעיניו יהו שלא תמיד נגדי וחטאתי אליעזר דרבי
: לו ונמחל כשעשאן אלא עשאן לא

 בינדה כד בא ־ ,בש כרכיה רבי שתודה הוא כיצר ח
 רעדה ובדעת עשיתי ומידע חסאוזי רמי

 שעשיתי וכשם מהלך הייתי ™יקה ובדרך עוטר הייתי
 1שחכפרליעד^כל־ אלהי ה' מלפניך רצון יהי עושה איני

 .פשעיותטודלליעלכלעונותיותסלחליעלכלהסאתי
 רבי קבתירה יהודה רבי דבי־י מעשיו את לפרוס צריך ועי

 מהמעטפה • מעשיו ארה לפרוש צדיך אינו «וםר עקיבה
 להם ויעשו גרולה חטאה הזה העם חטא °אנא יהירה ודבי
 אני לרהט גרם עקיכרהטי רבי לה עבד מה זהב אלהי

שאיןחשורטדהק»לאםתיך ההבלטה כסף להם שהרסתי

שם

סקירא

»תל^

חרזבין4שי כפיפרה
 ■דמי׳י׳ו^ י«״מ סבקדאמזלפיק נלטולא כמהדורה השקיה °םץהישראלה׳םה כתי□ ס

•מקאלא י ׳פמ וס^רךתימא׳״גמיימי־ 1ישר^זל- אוז טסהר לה וק אף הממאיס
 ow דסקר לימשס ותשתדל 1טכד- ושתיתם טהורים טים עליכם °חדקתי אומד הוא וכן

"י XS’-Z,•™' .י״ ־ ™™•בםו«נ>«־ם<»הי.״כם
pco י תה$<ן1נמ משוכה מרה

»עליןאד
1! ו י »3 ררת דברזיס

r צדץ-אקראוייכלמןמרבקנגסראיואינו:
***vrrr^ *w^M» ו*■■רזי ^*.■*חדיו/ר

 טטאימדאימסוס סל על תמסה עם■ יסא סס פרה כתרד אמר הכתוב עלת
:אסעסהקיכו' איןסססלוחר צמד סוסחכ׳דז

לקיטו עפדאצריך דאסריב ממיטמרש *יסשלאנשיס. יעשה
 חטאתי דאטר אנסים על סנאמריסור כגיסדזתסלגימיאדם

 אנשסבכלפעם בגי rcr» ג'ומסק מרות בגי ופרשי■ לי ולאמה העמד וע־
iv’foa רסר הדיפעסאמו חטאתי אדם כס מג׳ המתה מרה ואן סרה לסן 

 מתצד׳ךלז״מעלקבדדולוחר ואס ן גי הרי ל׳ מה ולא שתק הדי המות•

 ואתזד קנרו על וטעיזזן אדם מרמסאיימי#9 י«אתילןוכהבל>1ל
 "סאבשאר רבי אש* ! וסי ס שחבלת• ולכלוכי סטאתילהיאלהיקראל

>ך עזלמית מאילה לו אץ לתקח שסוע Mbo אכל העבירות ס!
 שם הסכל פרק וןזא tan לקק אלא לתה ובבנזחתנו •עקב עץ מסתת מצאתי

: שסהב^הזשסאפי
ככלב

־,!£0ה*!Vvשההחטאת תתרומ/סרע"הלפי קמכייס
 »ןמ דיס דסעמק מכלימ״ת׳ טעמאדי** מה : נוארלממיןלהם

 דר^ אלפא tap לערוצי >מש ולא חסאה מזי סדבתייאשדיגמיפש®
 אנלסכזאסמסיסז זעשיסאדחשממד׳לגכימיאדסקאמרשאץלאובזסיק*

 נלמן אנישמדתי להם גרם טי : דאץהככודסמקוכרדמסליכהתם

 »כ כיודיץגעומז ץא נפי כמ*ש1 מעלה קלפי והסדנה ס הדבר תלה כסד
 די ש*זרד שהסעעתל?דאלמד חהב מזן בסביל הוך"הרבסיע משלפני אמר

! תגעומויקוחש מחש *■0־0 חקורסקק *ץ . העל אן שעש האנוש
׳! יסעא בה שמתעס מרוסן של ז9קע מימן אלא

מוריק שסא >מ-אל מסה-את אןהגא! . ס
יד? יהלמןאקאתאלסרימ דתקיה ומשם התשנה אל וחנדען

 ז>«0 מסמעיה סווקהסקלסץ העושה כיסא לומר שהדוגמא מרקתי
 לגיס* דככיסלהממעמה* במיתמ־אסמכצלת וסמודתק^פמלס

<J׳±VnrA□ הננמדניסן מזכנמר׳םכהימזחדעגמנז.jplk - •אוהסיא

 נשכיג בשהעכדה pi מפלים מאום
 נאחז שתתה מס־אסוגה מולה דעתו

 1 מייע־ לו הדגה עי בה וסרגל
 איס פרס*י תמיד נגדי וחסמתי

 לימרייזא שספרת סכור
 ז סאנגדישמדת תסדכתילו

 נמסד לו ונמחל כסעסאן אלא
 מטו שפל רהי עלק

: לעולם
פליג אדסלהתודז׳לא צוין ביצר ח

אמליג מתודי אתנא׳דתבאסצד
 pS דברי חטאתי פסעתי עדתי אמ־

 פסעתי ין׳ עו חטאתי אמורים וחנמיס
 דלסדריסד דאה? הממו־ ובד׳לעילבפ'

 כרכיה לרבי ומימצ׳ל ק יתווה כמוסת
והדבור מחשכה לתקן הדברים אלו עוד

 מסליא * ^מיץמ״ן
המגמה סדרן מפר ובו חטאתי כתי ו

 kpjp מעמסה לתקסמשניוהדסו־
 • םחעזסת>ז7ש»דחדםח המחשבה

 XPPS • מלפסעיו סתדה הדקר
 ומיס לכסלה מבעוד שלא עלת שיקבל
 סא־פאלקהמדשלסס ,מקרי בעל

 מחתי י או סידר על כרדזי הענדינאן
 אמזר כחדנמ ועל • •מיעתשידי

 סאח׳שסידהסמ שח ה״ת׳ רפה וכדעת
 • ס מהעמדה ודאי מתחדש רע דין
 אתיעיסה שעשיתי ובסם'prf> המעסה ועל

 מפני רחקה ודדן ועת דעה וטעם
 ואם בדבור וחסjjuw ססחסאאס

 רעה מעת אחר המחשבה מגד כמעשה
 שאן דמיך כדין והמעשה הדבור וכלל

 top סי הדבור כמדסנס מעשה שמגיס
 : מעסה הזי fm* עקמת כדאמריק

 השעי פסמיטיקשכדנקס כל על
לא והא חכמתי וכדר עיסתי והדד

«1«rf י .____.__ ־. י-------- י-י׳״׳■ ג״ המיאוס לעמן כדוגמא שאס הכנרלכאילתו הששת אל לאמלו■— ....,,.,nriT סא הדם־קסצזס התםח־אשהקכינססהדםשסאהסראמוחדש חרשהכדש נתכפר סכבד שאחד ודיל יסדי דמששתהרדזי חסמע להבי מ ■צדק ?אמנה

1 !הסיען המנוסר דחה הוידוי שעי מגוש הגז׳אוקוזןזצ-^ שמקיא כיע סימא הראק מעזי
שקלים •ןשטסכת פי! .ולהשלים לר^חיל יעזדני • הגדולים ובחסדיו . ועצמה כח ליעף גוחן סרוך סליקשםכתיוסא•

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)94 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, מראה יפה
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העד ומאכיס והגוזל קמא והחובל מרובה
ו?

 כדי התז כ' מזאת מל ששני* עד צוו־ מדינת למעלה הגיעי לא כוי ממנה מקרא
הנו □,הדבר למלכות יודיעו שלא מפני א

 צורדלגךק מה ועוד שמיה מאןינד סימן והציע ה־מן : זמקיסיי־חמן
 טעס הכלמה'ימה הגיית על ליחס ה״ט רחמים לן מנתן כין! ק וע

מייחס כשתהיה שתדע סימן ה'לן שניתן לן נתן דדייש יי'ל הדבר על שיקדשני ודין נהמה ומעשי ומידה שלמים כשי אינלקשם שישראל נקדש"
° לי ,מלת מייחם שתהיה ניאתתדע עלאמחס רחמים לן >&י והייני תש ייטמאו השק יון כעדשה יניאו שמא ימ״ש׳נן לנקרבאשפה מרנגולין

0,שנ5 —׳ תרננוצין הכהסם תדלי ולא הקדשים•
 שזמנים הטהדות מפני ישראל אק סכל

 כמהות': לייהד וצדיק תיזמיהס אוכלי

עי'מ ק כיי־ושלס אף יכול
 מהרין אין סכידכארןישראל’

 מס׳גועהודאכלי מלגדלתרכגיליןאלא
 אכלי דלא רשראל לוי הנמרתזלא

 אוכלי אלא מהרו לא ביתשלס מתמ׳לג
 שהוא מפני אוכל; שאינו מי אכל קדשים

 תולסכזחן לו מזדמנין שאתן אי טמא

 אואתיאכהאדאמר קדשי׳ אוכל אמ6
 יתדו לה שחיברה שפי'כעד ריניל

 אחים שכלן והלוה ישראל שמחברת
 קצתם שיהיו לתלקכיסהס אין ומכרי'ולק

 אסורים וקצתם תרנגולים לגדל מותרים
 מיאיסא ספקי ק ואס ואתולאינצויי

 תרנגוליןנדושלסהה דתנןאיןמגדלין

 עיר : קדשים לאוכלי דיקא אי לכ׳ע
 תומר פ' כחגיגה לעיל שמחברת

 כעסן דדיכיל דרשא pi נחי אתא בקדש
 שהם תכרי׳והיינו ישרי דקאישעושיכל אחר

 קשי' ולא נחכרייכדפי׳שס נאמנו' מ*קת
 הניוהכי! למדרש' איל דדדישתובר׳לה

 כבכלי מפורש אומי הניגוב בצעלין
 דככיאתא י-׳^פ׳כמהכהמה

 מונע בתו בתק כלבי המגדל כל מם
 חסד מרעהו שנאמ׳למס ביתו בתק מסד

 כר נ5 למס לכלב יוסקירין כלשון שכן
 שנא' שמיס »צי*ןא'אן»רקמס»ויראת

 הרה מאשה יעויכוחית• שדי ויראת
 ’’כלביערש כה שהודלגעוכרימפנינהבס

 לכוא העסיס מסת שאינו מוכעתסד
תסד מרעהו כלב דהינו למס לפתי»•

מרובה פרק
 הקדשים מפני ם טנרלקתי־נגוליבזבירוש• אין י3ת א

יז אר׳יזימזיי-יא-^ ר רד!ויר־-ו ורא  . בארקישהאלמפניההקרית ולאכהניס
 קלוי יבייהושע כיידמר יכולאףבירושלבשכןאדייכא

 עירששהברתישראל־יזהלזה: • הבנויהונו' °ירושלם

 רע כלב 5המגרד־ בל הנינה ר׳ :י יום׳ רבי אמי כ
אומר הכתוב עלי•־ שלו• .בתוך

; חסד מרעהו ®למס

החובל &רק
 שתי אכיל°קופד•ויתיבלעבריה• 73nP ל*ביא

אנפשי'°הלא וקרי לעבדיה ויתיב חמד י
_____• עשהו עושנו ככמן.

גמליאל רבן משום אומר יודה רבי

 תשרת לן ומלת
 זה דבר שיהיה הסיק יטעם • ׳■"ט"
 כתתנו' תמי׳לזכתןכסשיה' עיניי לנגד

 דאיר הא בתר בפישיאל לה ענ״ייכדמ״ת•
 ליה ,אקד׳ עגיא אתא נ• ק״אלדנתהי
: דליקימילכנן ריפתאכיהיס

 גהרץ לפיס רחק שאתה וחן
אביר• המוחל יהא להאדתנןשלא דמ״תי
 ק שכמו מירי לו לחוטא דלמיויל משמע
 ה’דר נפיק ונדקשאמר לי •מתיל הסקוס

 אבל פשע על שעיבר ליד עק נישא למי
 ביצה במסי דמ״א'לה גיז'בנלית לטס

 דשכתי עובדא גט המביא פ'
 משמע ו״ניה דאיקליצבילילא

 ל ק שכמו נאי לפרנסי העס על דלרחס

: אתנהו ייכרכהזיתתיהו אמי’
 אתי עיפדהנפזו שסיינו־ איש

ן' דיימאנד* כתרא כפי לעיל

הרא : עירשתיה 0מיאליש1כשם הרי תני ב
. ( זרה סימן • נהזלךרהמיבםיגי׳0 אומר הוא

 »א/תבל־אכיה־שלאהיצי׳ המיחיאכזי׳ ךאע ־ זמןשארתרוזמזהשקושמרחבשעליך יהאנירךכל
עליושראכלהיציע-יושראיזלימידל ארס אמר רב ■ עליך מיחם המקים אין סרחט
אדם בני שירת יעשה • קבלי ול<ת מעי וביקש לחבית
 מרה ק עשה ואם • יינו׳ אנשים על °ישור דכתיב מפייסנו

אמררבייוסה • יגו׳ בשררה מעבוד נפשו פדה תמן כתיב
 שבש לו אמלהתייא רע לושס הראדתיםרשל»-אהוציא

•. ת עילם מחילה לו אק רע_____________,

יהא שלא ומנין דתנן הא פי' דתיח'

ומאכיל הגוזל פרם

קלס מילים

י איוב

כשר
אמליא

דכריסייג

 pS?> תמחה טלנדתלפישתי־פתולא
 אימי למיהייעליקאטר• האינמימצ׳

 בס של כגישיח' דשג׳ הא יה׳ק קא׳ ארי־כ
 אזן בשיר המשיתאבל בשאר ייקא אדס

 כשלא תקא ונלדהיתו עולמית מידלה לי
 ל) ומחל נתפייס שמתאבל אי זה נתפייש

: ממחול קרי

הוה א

אזבל/

 והתעו^ס היהטנם קצי
אח׳ מומר אחד לטש

,למשעי משלנו אומרות הכית' יהי שלא

 הריק מוציא שהטבה דמונין משום
 ׳חשוזקו כטתסתיןכסשלא שלוכדתנן

 אתר מנץ חיציא שהיה הושעיא לאבא
 אלא מלבישו היהיגישה לא לכן מדאי

 שלא יריע צמר חמין ,פי איו' מצמר
נטבסין שלא • בלבד אחי פי'מצמר ניד א׳ ניכש שהה בגדים לשל דימה הה

פעדי׳שהאספסץ היכהפחליף ממיסי שהיה’מהבגד׳ מהמיניןשניטלץ העושק ___. : עלפיושספת־שתיה אן עי
פי'הממונה לעיל הדיאדאהרינן זה וכעין • מהחשד להתרחק שראוי מכאן למוני רחמים לן ונתן דכחר היא •תירא טייקי־א ונתן מאאים'

ססהס ניד נקי? פת נטצאת שלא מטשחיסודביתגתזו יצאו שלא אנטינס עלטת הכרית רחידסעל לן נשיסיז לק אלא ורחמן ומציל

 משמע חינעמדדלא כתיב ע׳גדלא ואף
מדל? משמשת מים שיאש' שכלתיכ?

■1

 עבד והיה קצר טיייאהיה הישעיאאיש אבא »
 חדעמרדלאיהוון איהטיבקמן ליהחד^ן

: לנש שרידן אמרק ברייתא

ג מארצו נכחם אכדו נמיוקתמידס
 ככתוטת לעיל מד אתא כויהא בנק הלא עצמי על ההקירא אכפשה

נ
אוקוי

בהרי7

 והבקזה־יחהה ,לפעל־ עוזותפ:.ררת>4קט בב<ת סלק
: מציעא

בבא בפירוש • לישועה גבםהו<פלי

 כאן הפתקתיז אגדה מעסן וה שאין פי על אף וט' ינוכה שהתה אשר א
שלשהטיעסןטענית שיהיו הלציי וכעסן מתודה ענק שהיא לפי
 ממיט אי עצמו יביא שלא הארס שיזהר מכאן לפישישללמוד יגס הפכיז׳הננגז־זה

 גט האשה הוצרכה לנדסכדדן שלשתם התת ידי שעל הני כי רמאית ספק ליד

חוס זה •יחריד הוצרכו ושניהם יישסהס

 שמעון והגנים דנר ממנו נפל לעזר יכי חורי מהלן ברווההיה שמעו־ א
שיקחניאמרלויהילןניככרגתיאשתימטנו לו והואטו ברווה

 לא כי חט!■□ יאמר זכית ההפקר ימן ממני ינתיאשת• בנפילתו הרגשתי שמת
 ממנו נתיאש שלא אף >י' עני איש שהיא מפני לריש ליניתו אלא לעור רב• נתסק

דלנתחלה א'נ ריש בז שתכה כדי כן לי א'

 ,מיה נתחלקו והטשאוי והחמיר ממאשה
 נמקים ובאי האופן עלזהnrirxלפי

 הממי' על חיקילאשה מטרקאות׳רש שאין
 על וחזקי עליי רכיכה להמתה והמשאיי

 אחד ולכל אותה •י!משין 'להיותם האנש׳
 להיותי שחלת ימה החמיר על חזקה מכס

 • רכוב נחי קינה ומנהיג אותו מנהיגים
 שלה ',הנכם וכל פנדה ואףשאפשישהאשס

 האנשים חכי א' או עבדיה האנשים וני
 עבדו וחסדו פלו הנכסים יכל האשה כעל

 אומר אחד לחי'שכל מסי והזה בהפן או
 אלארסתא שפחתו שהיא עלהאשה

5 ס״שיק לאישית לו »קטדאפי

אוהזין שנים ב־מכו־מ
בהעלגכיבהם' רב אשהשה־תה רגזן ועיי חונאאז־ "

רההמו׳ עבדיי '1אי ואומיוז אות' מנהינק ישנים
 ’,שי יהמשאר והוזמו' ביי ע וזה אשתי זו ה״א שלי והמשאיי

 גט צריכה שלי יהטשאוי והחמיר עבדי וזרה אשתי זו חיא
זד־• משהררק ושניהן שניהן ארת לשחרר משניהךצריכה

: שוק שלשתן ובמשאוי ובחמור • ארתזה

מציאות אלו פרק
נפל • ר'לעזר חוף. םה$ך הורה ברווה שמעון א

 6י* שיגביהנו כדי לשר רט הפילו
 לו נתנו לא למה ואית ט ופני אחריי הבא
 למי •ודע ואתו למתנה דמי דלא ליד מזד

 ניטלה ממי יודע טטלהיאיט אי ניתנה
 הפאתעירסי כפ"קדכ׳כדהא כדא*תא

 אמי לעזר דרבי וכ״ת בתילתא וריש לעור
 הפילו ככוונה דלא ח־ישסבר ננפשיה
 ידענידלתיס ולא מיניה מפל לא רילעור

 מחזיר שאתי עטרה לידי חטאו כן אס
 חעי' מצא ממק סאליק ליאכידתו

 לאכיי עמי ‘ואמרי שלו אלו הרי מפיזרות
 יאוייהלבתא הזי לא מדעת שלא ייאוש דא

 דאדס משוס דמתס', כיתיקדטעמא
,עשר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 366 מס עמוד יצחק בן שמואל יפה, מראה יפה



ישראל ישועת
כנשבע דמי ואם חל אם ואם אב יבבד שלא הנשבע בדין שאלה {*

י x . המצוד. את לבטל

 הנשבע שוא שבועת דתוה להלכה ופשע זה דין הביא ל״ג מצוה במנה״ח השובה
חבירו שיעשה בנשבע ה״ב שבועות מהלכות פ״ה הרמב״ס למ״ש ול״ד לבעה״מ

 עכ״ב שמחל אב דקיי״ל ה״נ וא״כ שבועתו לקיים חבירו רביד ש״ש זה דאין יעשה שלא או

 א״ל רק כיבוד מצות קיים לא דמ״מ ז״א אך שכועהו לקיים האב ביד וא״כ מחול כבודו

 והוה שיכבדו רוצה כשאביו הוא כיבוד ומצות כיבוד מצות יקיים שלא כשנשבע ממילא לכבד

 דברי ליישב נ״ל זו סברא וע״פ עכ״ל בוד כ מצות כאן אין מוחל אביו דאס לבעה״מ נשבע

 או״א בכיבוד גם הא שבת דוחה או״א כיבוד דאין קרא צריך למה דהקשו מ׳ כתובות התום׳

 שצוה דמיד ותי׳ דאונס עשה לענין שם ׳בגמ וכמ״ש כלל לעשה איכא מי בעינא לא אמר אי

 נם קשה הלא בקושיתס התום׳ להברת תמוה ולכאורה מלוהו לקיים עשה הוה האב

 יכול וא״כ בציצית חייב אינו לעולם כנפות ר לובש שאינו דכל דקיי״ל לפ״מ בציצית מכלאים
 דנהי א״ש המנה״ח ולדברי ל״ת דוחה ולמה בעינא דלא סברא ג״כ לנו ויש המצוה לבעל

 ענשיתו מ״א מנחות בגמר׳ וכמ״ש מקיימה ואינו ברצונו המצוה מבעל מ״מ בציצית דא״ח

 עליו אין רוצית האשה אין ואס למיעבד ליה אית מה דאונס בעשה משא״כ פיי״ש אעשה

 דגם לכאו׳ להבין דקשה התום׳ תי׳ א״ש ועוד .ברצונו המצוה מבטל מקרי חיוב־ז׳לא שום

 רק הוא כיבוד דמצות התום׳ בכונת וי״ל מלוה עליו יש בע״כ בעינא אמרה אס באונסי
 וחל שמלוה ובשעה מצוה כאן.שום אין מצוה ואיני >צרך שלא וכ״ז כשצריך או החב כשמצוה

 באונם משא״כ כיבוד מצות ומבטל הבן עיבר ומיד בעינא לא הברת כחן אין שוב המלום

 לבעלה היכולת המצוה חלות ובשעת עליו המצוה תל מיאנה שלא וכ״ז בסתם חל דהמצו? ׳

 אלימתא עשה בעינן דוחה עשה דלענין לן יעלה התום׳ תי׳ ולפי בעינא לא באמרה

 ד׳ ברצונו שלובש כיון בציצית בכלאים וה״נ מקיים שאינו רק ולא בהעשה עובר דהמבטלה

 ל״ת דוחה עשה אין בענין וא״ש בע״כ עיבר ציצית עשה לא ואס בע״כ בציצית חייב כנפות

 כלל לעשה איכא מי בעינא לא ואמר האובד מחל אם כ’דג החזיר אל אביו א״ל כגון ועשה

f וצ״ל דהשב״א ועשה ל״ת דוחה דכאו״א עשת אין הא .קרא ל״ל ל״א ב״מ בגמרא פריך ומה 
 בנשבע וכמ״ש דהשב״א ועשה המצות מקיים שאינו במה לנו די שפיר הנדחית עשה דלענין

הדוחה בעשה ורק למחול האב שביד אך המלוה לבעל דמקרי כב״א מצות לקיים שלא

אחר האב רצוי מועיל אס גס לעיין יש ולענ״ד בצ״ע עמד שם במכה״ח תשובה

וראיה

 גם וכ״נ כלל ביישו לא וכאלו חבירו את לרצות הקנה וזה הוחיל מ״מ למקום אדם בין גם
 שלימה השיבתו דהשבה עשה קייס וכאשר דהשבת לעשה הניתק ואונאה ורבית דגזל בלאו

 דבעל בכב״א והכא וביוש נער בפיוס נ’וה פשעו ימחה בהשבתו תוה״ק גזרה דמתחלה

 דמחילת נהי לעיל וכמ״ש שעבר מ״ע על יענש שלא האב ברצוי לנו מה קיים לא ומ״מ מ״ע

 בעינא לא ואמר האב שרצה דם ק ואם קיים לא מ״מ אבל עבר שלא לעכין מתני האב

 לכבדו אב לו שחין ונמו חל דלח מ״ע קיים דלא לומר שייך ולא מ״ע חיוב שוס עליו אין

ם למק חשובה יעשה ע״כ קייס ולא שעבר אחר אח״כ אבל ולפדותו למולו בן לו שאין או



ישראל יש^עת8
 הל״ל שהודיעוהו ל״ל ולפאו' בהודיעוהו מיידי דמתל ד״ה ל״ב קדושי! מתום׳ לזה, וראית
 משאר גרע דלא מהני השובה מחילה-וע״כ דל״מ ענצ״ל דרהח אף אח״נ לו דמחל

 דאי! לפמ״ש השובה מתני דבודאי דמנה״ח הצ״ע דנפשע נ״ל ז ולפי שבאלמ״ק עבירות

 בשפר כב״אאיתא מנוה על כפי׳ ולענץ שעברכנ״ל. אחר האב רצוי ל״מ דש״ס בזה ׳מ נ
 שפרה דייה! דכ״מ ופו׳ בשו״ע ופ״פ פכ״ה חולין מגמ׳ במנה״ח והקשה נופץ דב״ד החינוך

 השבה דבמלות בהג״ה סע״ז צ״ד; כי׳ בהו״מ עפמ׳יש ליישב זנלע׳־ד כופץ אץ בנדה

 מגמרא מקורו וג״כ בידם הרשות לנוף רוצים אס אך עליו לנוף חייבים ב״ד אץ עמע

 ב״ב וי:גמ׳ מצדקה הקשו שם ובתים׳ עליה מוזהרים ב״ד חץ בלשון איתא ושם הנ׳יל חולץ

 אנפיה ד״ה מ״ע כתובות בתום׳ ונ״ה נו׳ בדברים ־רזה ר״ת והי׳ לר״נ אנפי׳ רבא ח׳

 דאין היינו מוזהרים ב״ר דאין דהא נראה ילריצב״א וז״ל אנפיה ד״ה שם ב״ב ובתום׳

 נו׳ הלואי אורו ד״ה ל״ב קידושץ תום׳ הביאו מירושלמי ול״ק נו׳ בירושלמי וכ״מ נענשים

 דאין אך דנופין והתום׳ הירושלמי כמשמעות החינוך דברי א״ש ולפ״ז החב את לזון דנופין

.ע״ז נענשים ואין מוזהרים

עובר אם ולקללם להכותם לבן רשות שנתנו "א בא, שאלה ג(

 החובל ש״פ דגמ׳ מסתמא נראה ולי עובר דאינו מסברא נתב במנה״ח תשובה
מדברי מבואר נראה ועוד לחלק לנו ומנין איבריו ראשי על מוחל דא״א

 שאמר בשאול שמואל פשוקי ומביא שליה ע״י עצמו ההורג בענץ הרבים דרך דרוש הפר״ד
 סדין ע״ה המלך דוד שהרגו הפשוקים מפשעי וננראה דואג היה ותנער מותתני לנערו

.ע״ז שצוהו אף

.מעש״ע עושה אעו מקרי אם לעניין קלות עבירות שעברו בנאו״א שאלה י(

 ר״מ סי׳ יו״ד בשו״ע המחבר מדברי ראיה להביא ולענ״ד בצ״ע עמד במנה״ח תשובה
רשאי ה״ת הקעץ אחיו וביזה שחרף בחח של״ד בסי׳ ושם הרח״ש מתשובת

 אינו בענין וצ״ע ונרה מיתת חמורות עבירות דוקא דח״צ הרי ה״ח בזיון מעעם לנדותו

.לנך מוחזק דוקא בעינן או אחת בפעם די אס מעש״ע עושה

הבן. חייב אם לאב הבו ואהר ב; או בגים בשני שאלה ה(

 פלוגהא מקלות בי׳ בנ״א י׳ הכתו כ״ו ב״ק ע״ה סנהדרין בגמ׳ מנינו לענ״ד תשובה
לנו״ע בב״א אבל האחרון.חייב ולריב״ב פעורים דלרבנן בזאח״ז ורבנן ריב״ב

 לריב״ב אף כפירש״י ינה ני ואיש משום ואס לרבנן אדם נפש נל משום אם פעורים

 חייבים לפעור ילפותא כאן דאין אביו במנה וממילא חייבים היו דאל״ה מפירש משמע

 ור״ש ור״י "מר במחלוקת שבת לענין נמו ני׳ ינול זה שייך לא דכאן נ״ל הסברא ומצד

 יבידו תמלאנה לעשות חשב אחד דנל וכיון תורה אסרה מלמ״ח שבת רגבי ל״ג שבת

 כ״א דינולין הינא אדרבא מצינו נזקין ולענין ממש בו אץ מסייע רק השני וא״נ לעשות

 עיי״ש נו׳ עביד היזקא נולא האי נ״ג קמא בבא גמר׳ כמ״ש עדיף יותר ההיזק כל לעשות

 הרמב״ם ונמ״ש הנפל גס לשלם חייבים דידאי בזה חולק שום וחין חייבים שגנבו ושותפים
 בחו׳יכז נמ״ש מא׳ שלוו משנים עדיפי דלא מהם אחד מנל לגבות יכול ולדעתי מה״ג פ״ב

דהקשו ישותפיס ד״ה ע״ח ב״ק בתום׳ צ״ע .אך זל״ז וערבאץ אחראין נעשו וה״ג ע׳יז סי׳



סו כלבחסימן ספר

ז״ל. מגראמישא אליעזר ה״ר חברו הכפרות ספר ונקרא חטאים מורה נקרא ספר

 כנפיהם מתחת אדם וידי ח( א, )יחזקאל דכתיב מאי ורבנן יוסי ברבי שמעון רבי משום לקיש בן שמעון רבי אמר
 עד מגעת תשובה שבים לקבל פשוטה וימינו הדין, מדת מפני תשובה בעלי לקבל כדי החיות, כנפי מתחת פירוש

 השרת מלאכי שאין מקום עד באין תשובה בעלי אלהיך, ה׳ עד ישראל שובה ב( יד, )הושע שנאמר הכבוד כסא
 שנאמר כך כל הקב״ה לפני גדול חצר שיש פרסאות רבבות אלפי ל״ו השכינה מן מרוחקים שהם לבא רשאין

 מלמדך ה׳ אני ה׳, אל ושובו דברים עמכם קחו אלהיך, ה׳ עד ישראל שובה לו, ממעל עומדים שרפים ב( ו, )ישעיה
 הלבשתיך, האכלתיך, קדשתיך, הנקתיך, עשיתיך, יצרתיך, בראתיך אני לנפשך, נועם ותמצא אמרי קח בני להועיל,

 כל בה ולדבקה מצות לקיים תורתי לך נתתי והנורא, הגבור הגדול שמי את ליראה הזהרתיך הורתיך, הלמדתיך,
 והמחטיא והטמא הערל בלבבך אשר זר לאל לשמוע ושלא לפני מלחטא הזהרתיך לך, אשר טובתי לזכור הימים

 הרים בטרם לך בראתי תשובה כי לך תועלת אמציא ואני לבבך בכל אלי שוב בו זנונים רוח אשר הזונה לבך את
 חשך עיפתה ארך אל תלך טרם בראך אשר בוראך וזכור יהביך ובכל לבבך בכל למקום שוב בני אהבתיך כי תטבעו

 ו( ב, השירים )שיר שנאמר אותם ומקבל השבים לכל מחבק הקב״ה כי שבים, לקבל פשוטה ידו והנה וצלמות
 וב׳ בואתחנן א׳ תשובה לבעלי כפרה חלקי הם ארבעה השובבים, הלבבות מעשה על המתחרטים זה תחבקני וימינו
 ד׳ מן חוץ בו בית האלף כל יעקב עון יכופר בזאת לכן ט( כז, )ישעיה כתוב ובנביאים בתורה, ג׳ הרי נצבים באתם

 עונותיו, כל הקב״ה לו מוחל לילות וג׳ רצופים ימים ג׳ בשנה פעמים ד׳ שמתענה כל בו, נרמזות תשובות ד׳ כי
 אם ג׳ ביחזקאל ובנביאים תשובה, ימי ובעשרת ר״ה קודם בתמוז עשר שבעה קודם בטבת עשרה קודם הן ואלו

 תשובת הגדר, תשובת הבא, תשובות הן ואלו הן תשובות וד׳ יחדל, והחדל ישמע השומע ואמר יחדלו, ואם ישמעו
 על לבא חוטא יש זרע, בהשחתת חוטא יש אמרתי זה וכגון לתוכחת, אזנך שים בני הכתוב, תשובת המשקל,
 נדה כבועל הוא הרי פנויה כשהיא טובלת ואינה נדות רואה אשה כל כי לבו אל נותן ואינו בעולה או בתולה הפנויה

 לוקח או בדברים מקניטו יש באונאה, דמו שופך או רעהו מכה יש איש אשת או המאורסה נערה בועל יש בטומאה,
 זולל יש צדקה, מלתת מונע יש רעהו, גבול מסיג יש חבירו, את מאנה יש ברבית, מלוה או גוזל או גונב יש פרנסתו,
 בקלות יש באשה, שמושיב במיני יש בטלים, בדברים יש גופו, בהנאת יש בשתיה, יש הרשות, בסעודת יש וסובא,

 יש השם, בחלול יש זקן, בהשחתת יש קומי, במספר יש בחרמות, יש שוא, בשבועת יש במלשינות, יש ראש,
 יש בשמיעה, יש בראיה, יש חכמים, בזלזול יש ואם, אב בכבוד יש ומתן, במשא יש לבטלה, שמים שם בהזכרת

 שונא יש שקר, ומדבר ומחטיא חוטא יש במחלוקת, יש בחניפות, יש ערוה, בקושי יש הפה, בדבור יש שוא, בשמע
 אחת, בשעה עולמו קונה יש לו, ומאריך עושה יש בהרהורים, יש בנבלה, יש ושררה, רננות אחרי רודף יש תוכחות,

 ושב לבו מיסר האיש אשרי אמלא, ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל כא( ח, )משלי שנאמר ומנחילין נוחלין יש
 אליו ושוב בוראך והכר דעהו דרכיך בכל מאודו ובכל נפש ובכל לב בכל בוראו את ועובד שלימה בתשובה
 כזרוז זרוז אין הענוה, כעטרת עטרה אין הלב, כלמוד לקח אין אחד, אל כאמונת אמונה אין שלימה, בתשובה
 נהוג אין טובה, כטכס טכס אין קדושה, כקלוס קלוס אין הגיון, כהדור הדור אין הרוחה, כרנן רנן אין החבורה,

 אין כתשובה, מעלה אין קרבן, כקרום קדום אין אמורים כזהור זהור אין חסידות, כחמור חמוד אין נעימה, כנהוג
 תשובה, לעשות לו יש החוטא הנאת כפי כי בתשובה אמרו כלל לתשובה אזנך והט אמרי שמע בני כתשובה, טובה

 לבבו כחום חטאו על מתחרט ועתה ארצה ושחת זרע שכבת הוציא התאוה חמום מרוב זרע בהשחתת אדם חטא אם
 שני ימים ארבעים או ור״ח, טובים וימים שבתות לבד רצופים ימים בארבעים במים ירחץ ולא יצרו לכוף יתענה

 ישתה ולא בשר יאכל לא ושלאחריו שלפניו לילה תעניתו וביום כנגדו, אחר ישלים ר״ח בו יפגע ואם ושני וחמישי
ימים. לארבעים יעשה ככה יאכל, ימים בשאר אבל יין

 הבא, תשובת הוא זו עוד זרעו ישחית ואל יוסיף ואל עצמו וימנע מאד אבר בקושי הנאה לו שיש הבא תשובת
 ולא אברו יקשה פן לזה זה נזקקים שהן בשעה וחיה ובהמה בעוף יסתכל ואל זה מדבר עצמו יגדור הגדר, תשובת

 שלא בעצמו ישקול הזרע הוצאת כפי המשקל, תשובת הגדר, תשובת היא זה תאוה מעניני דבר ידבר ולא יטה
 הכתוב, תשובת האדם, בני מתענוגות ימנע למען לבו וידאג ההנאה במשקל הגוף ענוי ויקבל מרחץ בחמום יחמם

 כדרכה שלא בין כדרכה בין בעולה או בתולה הפנויה על בא ואם שחטא, לכל יורה ילקה יעשה הכתוב חומר כפי
 הרי טבלה שלא וכיון נדות רואה אשה וכל טבלה שלא כשבא לבו אל יתן זו פנויה בביאת שחטא מה בלבו יחשוב

 מתגבר שהוא ממנה ונמנע בה לחטא יכול והוא אחרת אשה או אשה אותה לידו באה אם הבא תשובת בכרת, הוא
 או שנה נשים שחוק יראה לא הגדר תשובת הבא, תשובת היא זו החטא מן עצמו ומונע תאותו מלעשות יצרו את

 זמן כל נדה אשתו ולא הערות בבגד ולא בדדיה לא בחזה לא אשה בפני יסתכל ולא ימים ארבעים ויתענה שנתיב
 שחוק ולא להן יתאוה שלא ובתולות נשים מחול יראה לא ירחץ ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ולא טבלה שלא

 ולא בבשרן יגע לא המשקל, תשובת לו, טוב יותר יעשה ואם רצופים ימים מ׳ ויתענה יום בכל ויתורה שלהן
 ישכב הגוף מהנאת עצמו יכרת כרות הכתוב, תשובת ובלילה, ביום בשכיבה גופו ויצער עליהן בעודן במלבושיהן

ויצטער. וילקה שחורים ולובש בקושי
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 עטרה בהכנסת ממנה שנהנה בה חטא אמנם עמה שכב ולא בחנק שהוא איש באשת או המאורשה בנערה חטא אם
 חשק מרוב גנובים מים לטעם לו שנתרצית ברצונה או העריות בכל או כדרכה שלא בין כדרכה בין מקורה הערה או

 ולבו אחרת או זאת לידו שבאה הבא, תשובת שלמה, בתשובה לא אם הוא לתקון יוכל לא מעוות בביאה או עדותה
 עצמו ימנע הגדר תשובת עצמו, מונע כבראשונה לעשות יכול שהיה ע״פ ואף רוחו ומעביר ומונע אחריה מת

 אף נגונן קול ישמע ולא שוחקות שהן במקום יהיה ולא עליהן שאינן בין עליהן בין ותכשיטיהן נשים פני מלראות
 עיניו ירים ולא תאוה חשק דבר שום ישמע ולא עמהן ומלישב מלילך ומתרחק שעליהן בשמים יריח ולא בכנור
 לאשתו אף אשה לשום באצבעותיו ימלול ולא ובשפתיו בעיניו להן יקרוץ ולא נדה כשהיא לאשתו אף באשה
 כגון ובפריצות בגנות הטהורה אשתו עם ישכב ולא אשה שום עם יתיחד ולא טבלה שלא זמן כל נדה כשהיא

 לשקול לו יש המשקל, תשובת כלל, נכריות עם עסקו יהיה ולא חוצה לזרות באשתו דש ואינו ובחצרות בפרדסות
 ולא טובים וימים שבתות לבד יין ולשתות בשר לאכול תמימה שנה אסור ממנה שנהנה כנגד המאורשה נערה צער

 ולא חתנים לברכת אך שחוק שום לראות ילך ולא טובים ובימים שבתות בערבי אם כי ירחץ ולא חם לחם יאכל
 מהיות התאוה חמד שבו הבהמות רוח ויסיר בראשו וכר הקש על וישכב יום בכל וילקה דבר לשום עצמו יעדן

 ומשמשין בשוקים אשה עם ידבר ולא כלל התאוה בענין ידבר ולא בשרו על ילבש ושק יחיה צער וחיי ננערת קשתו
 הדינין כל יסבול א״כ מיתה חייב איש אשת על הבא הכתוב, תשובת חמודין, ומיני חשק ומיני אהבה ומיני

 וכל ישראל שמע עד רחום והוא לגמור שיכול כדי אחת שעה יום בכל השלג בתוך בקרח ישב למיתה המשולים
 לו ואין כמיתה, קשים שהם לסמים יסבול או לסבול יכול אם הזבובים לפני החמה בימות או שמע, של הפסוק

 על שאסרה מאחר וצער סגוף מיני בכל ואנקה בבכי יום בכל להתודות לו ויש אשתו עם אם כי אשה עם להשתמש
 ימים מ׳ ויתענה שילקה עליהן שעבר אחרות כריתות או בעריות כמו לו די אסרה שלא אנסה אם אבל בעלה,

 מלהיות להתענות הוא חייב נכרית על הבא ובטיולים, בשחוק ילך ולא יתענג ולא ירחץ ולא לארץ וישכב רצופים
 יתענה כנענית שפחה על הבא וכן ממנו, השם אף שוב עד ירחץ ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ולא באש, עמה קשור

 עוד יעשה ולא ושני וחמישי שני יתענה שכיבה בלא וממשמשן והמנשקן נשים המחבק ימים, ארבעים ירחץ ולא
 בכל וילקה ימים ארבעים יתענה אשתו אפילו נדה על הבא עבירה, הרגל לידי יבא פן שלהן הבית פתח עוד יבא ולא
 ואסור יתענה נשקה או אבריה בחבוק עליה בא או חבקה ואם חם, לחם יאכל ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ולא יום

 ישכב ולא ישב ולא עמה יאכל ולא תפלות דברי עמה ידבר ולא לנשקה ולא לחבקה ולא טמאה כשהיא להביטה
 וישעשע תאוה תאותו להיות ובקדושה בטהרה עמה ישמש ואז במים שתטבול עד בשר קרוב בלא ואפילו אצלה
 דברים מכל בעצמו זהיר יהיה אדם כל עליה, אם כי אחרת באשה יהרהר שלא אותה לאהוב געגועיה בלא עמה

כלל. נשים עם להיות כגון תעוב לידי המביאים

 בקי שיהיה השוחט מי לידע לו יש לו האסור עיקר כל אסור ספק יאכל פן גרונו אחרי להוט שאדם באכילה כן וכמו
 אחריו שמצאו שוגג יהיה שאם הענינין בכל הריאה פרקי בכל בקי שיהיה הבודק הוא מי וכן שחיטה, בהלכות
 יתקן אשר עד מבדיקתו לאכול ואסור כמשפט יעבידוהו אחרת פעם יעשה ואם אחת פעם להזהירו לו יש טריפה
 אותו ומזהירין אותו מלקין חלב אחריו ומצאו המנקר פסולה, שחיטתו נבילה אחריו ומצאו השוחט וכן עותתו,

 עד בקהל עליו ולהכריז אותו ומלקין לגמרי אותו מעבירין נזהר ואינו עוד יעשה ואם עוד יעשה שלא מאומנותו
 חלב הנמצא כל כי הוא אחינו אז עליו שגזרו מה שיעשה ולאחר נבול ובלא רמאות בלא שלמה תשובתו שתראה

 גבינים המגבן וכן בצדו, תשובתו שתראה עד פסול טריפה הבודק אחר או נבילה אחריו שנמצא והשוחט אחריו
 במסבה שחטא מי נכרת, תשובה שישיב עד אותו מעבירין אסור בדבר החשוד וכל רואהו ישראל שאין מחלב

 את ביין ימשוך ולא מצוה בסעודת אם כי מלסעוד עוד מלעשות עצמו למנוע לו יש וסובא זולל ובשתית הרשות
 במלח פת ובשתיה באכילה ולמעט תענוגים במיני להתעדן לו ואין ביתו עם שלחנו על אם כי בשכר ולא בשרו
 אתה ואי עמל תהיה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה יין לסבול שתוכל כחך כפי תאכל
ניזוק.

 לו לכרות פסק תם רבינו אבל חבירו על ידו עוד יגביה ולא וילקה לו וטוב מחילה ממנו יבקש חבירו את ומכה *
 את יגלח ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ולא הוא רוצח כי ויאמר יום בכל וילקה שנים ג׳ יגלה רצח ואם אגרופו,

 יום בכל ויבכה בצוארו או ברזל של בשלשלאות ידיו ויקשור בחדש אחת פעם ראשו אם כי בגדיו יכבס ולא שערו
 ג׳ שהתענה אע״פ ושני וחמישי שני תמימה שנה יתענה ואח״ב וגלותו, תעניותיו שיגמור עד יום בכל ויהודה זה על

 רבית לקח ואם תקוה. יש אולי אדם לכל ושתקן ונדכה שפל ויהיה אדם לשום רעה יעשה ולא יום בכל שנים
 אדם לשום ברכיה ילוה ולא הלוקחו ואחד הנותנו אחד ממנו שלקח הרבית ליורשיו או לו להשיב לו יש מישראל

 הבא לעולם יחיה לא זה דבר העושה כי אסור דברים רבית ואפילו רבית, אבק בין רבית בין אחת שנה לגוי אפילו
בוראו. לפני שלימה בתשובה וישוב יעשה לא רבית הערמת וכל נכסיו ויתמוטטו מהרה וימות המתים בתחיית

 מן הפסידו כי לו יתן ויותר וכל מכל גזל או שגנב מה כל ליורשו או לו לפרוע לו יש ממונו לו גונב או מחברו הגוזל
כריתות ועל ימים, ארבעים להתענות לו היה עבירה כל על כי בו ולהתענות שעבר לאו על ללקות לו ויש הריוח,
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 יקבל שלא עצמו ישמור הגזילה את וכשמשיב מכולם יותר תשא לא ועל כפלים גופו ולסגף לצער ב״ד ומיתות
 גמילות ויעשה אדם בני משאר יותר צדקות ויתן שלו שאינו מממון ויתרחק חבירו ממון על ילך ושלא פקדונות

כפרה. ימצא ואז ומממונו מגופו חסדים

 ויתאבל עליו עדיו ישית ולא תפארת מלבושי כל להסיר וצריך כלה התורה כל על עבר הרי דת והמיר בעיקר כפר
 אם כי ירחץ ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ולא עונו ויתכפר רוחו שיתמכמך עד שנים כמה ויצטער ויתענה ויבכה
 אצל ישב ולא וגילה שחוק לבית מלכת עצמו וימנע פעמים או בחדש אחת פעם וראשו ועי״ט, ע״ש בכל מעט

 ומיד ביתם ומפתח שבהם הנאות ומכל התועבות מכל ויתרחק ע״ז מטומאות שמדברין מקום וכל וגלחים כומרים
שנהנה. מה כפי ויצטער בוראו אל ישוב ענין ומכל ישראל כשאר הוא והרי הטנוף אחר יטבול תשובה שעשה

 ועבר נכר אל בת ובעל נסך יין ושתה אסור מדבר ונהנה לע״ז והשתחוה השבת את וחלל חגם ביום שמח אשר ועל
 אדם כל ויקבל מאודו ובכל לבו בכל בוראו ויעבוד חטא מכל עצמו ולשמור בוראו אל לשוב יזהר כן על כריתות

 שקורעין דברים לו ואומר ברבים שכן וכל כמות לו קשה עצמו לבין בינו אף פניו והמלבין חבירו המבזה בשמחה,
 ויחנן עליו שיבקש לא אם זאת, על תשובה לו יש במה וזרעו הוא שמבזה וברבים לבבו ומורשי גידיו ומנתקין לבו

 ויראה עמיתו את איש תונו לא יז( כה, )ויקרא שנאמר רגליו כפות תחת להשתטח לו וצריך עלבונו על למחול לפניו
 שנאמר בו וכיוצא נואף כמו חבירו על רע שם המוציא מתמורה וקשה בעיניך קלה עבירה יש דברים, אונאת אפילו

 מגזלתו, קשה פרנסתו המקפח בלחייו, ומהסוטרו מהמכה קשה חבירו את המבזה אותו, ויסרו יח( כב, )דברים
 קשה כזבים עליו המדבר לעשיר, ממון מגוזל קשה לעני פרוטה הגוזל ממונו, לו מגונב קשה צדקה לו מלתת המונע
 קשה המקניט בעצמו, עבירות מעובר המתלוצץ העובר, מכל קשה המלעיג החוטא, מן קשה המחטיא מכלן,

 הכבוד, כסא עד מגעת כאלו מראה השבועה כי פשעים מכל קשה בשם הנשבע מהחובלו, קשה המקנא מהמכהו,
 את ה׳ ינקה לא כי תתמה אל כן ועל דבריו על עובר שהוא הכל על קשה האמת מן אפילו המלך בחיי שנשבע מי

 כי השבועה היא החרם הכל, את ומכלה קשה השבועה כי קולך על האלהים יקצוף למה לשוא שמו את ישא אשר
 כמה ללקות לו יש בחרם או בשבועה חטא אם רמ״ח בגימטריא חרם כלה התורה בכל עובר כאלו החרם על העובר
 יעבור ושלא המצוה לקיים וישבע בגופו, או בראשו אם כי אבותיו בנשמת או בתורה מלשבע ליזהר לו ויש פעמים

 יג( ו, )שם שנאמר ביראה שיברכנו והנורא הנכבד השם כשיברך ויזהר לבטלה שמים שם יזכור ולא תורה דברי על
 הטנופת בבית בו יהרהר ואל ביראה ה׳ את עבדו יא( ב, )תהלים שנאמר ירעד בוראו כשמזכיר תירא אלהיך ה׳ את

שעה. כל ידיו ירחץ כן ועל מים רחיצת ובלא

 בערתם נצב שהוא המקום גבול משיג שמתפללין בשעה הכנסת בבית המדבר כפלים, לו וישיב ילקה גבול המסיג
 יהיה ואז לפניו התחנן נשבר בלב ובענוה ביראה לפניו שב והנורא, הנכבד הקדוש המלך לפני במורא לשבת לו ויש

 נתת ולא מתלוצץ כאלו בטלים דברים דברת ואם הלב, בכונת שתתפלל אך תפלתך וישמע לך ונמצא אליך קרוב
ותברכהו. חטאתך והתודה לפניו והכנעה כוון מיני בכל התפלל לכן פניך על יראתו

 ובניו חיקו ואשת בעוני חבירו את וממית ממונו לקחת עליו ומעליל השר בעיני משניאו הוא הרי חבירו את המלשין
 כעבד לו ויהיה מלשינותו לו ישלם כן על זה, הוא גדול וחטא כך כל צער לו היה לא ממונו גוזל היה ואם וב״ב

 בזה יש עבירות כמה ראה כן על ברית בני מכל ממון לקחת השר למד והוא ביתו, בני כל בפני מחילה ממנו ויבקש
 בלא הנחש ישוך אם יא( י, )קהלת דכתיב מאי לקיש ריש אמר בדבר, שיתכפר עד כחו בכל רוחו לשבר לו ויש

 מה אתה ואוכל טורף זאב ואוכל דורס ארי לו ואומרות הנחש אצל כולן החיות כל מתקבצות לבא לעתיד לחש,
 רפואה לו אין למלשין כי הלשון לבעל יתרון מה שמעון א״ר וזה הלשון, לבעל יתרון מה אומר והוא לך יש הנאה

 ובכל לבבו בכל לשם וישוב מחילה לו יבקש לשלם לו אין ואם שהפסידו ממה כפלים שהפסיד למי שישיב לא אם
מאודו.

 ותרדם תשכב פן האדם תחנוף אל עוד, אותו יעשוק ולא הנכלם ויפייס מחילה יבקש לא אם רפואה לו אין הרכיל
 כי טז( יג, )איוב שנאמר אותו שונא והקב״ה הרעה מרבה החניפות כי הרעה מדרכו ישוב להחניף מנהגו ואם לעד,

 סמוכה, לו הברכה נמוכה, רוח לו שיש ומי פתאום למות ירדו כי ולגאים לחנפים תתחבר אל בני יבא חנף לפניו לא
 ואם מרדות מכת ללקות צריך אתה שעליהן באזהרתן תעבור פן לאוין באזהרת הזהר לקיש ריש לי הגיד אלה וגם

 אין הזה בזמן ועתה מיתה, במקום עומד שלהם מלקות כי יום בכל ותלקה רצופים ימים ארבעים התענה עברת
העבירה. כפי תתקן לאו וכל מלחטוא הזהר כן על מלקות

 לא ובחקותיהם משום קומי תספר ואל כז( יט, )ויקרא זקנך פאת את תשחת אל לאוין בה׳ עובר בתער זקנו המגלח
 שמסתפרים האמורי מדרכי במצח לפנים פר״ש קומי המספר בכתובים המה אשר ואחרים ג(, יח, )שם תלכו

בתשובת קומי, וזה האזנים מן שלמעלה שער לגלח אמורים דין ל״א מאחוריהם, בלורית ומשיירין לפניהם
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 שבת, לערב שבת מערב גדול כהן יום, בכל מסתפר מלך אבל עוד, יחטא ולא ויתורה ילקה לאו העובר הגאונים,
 זהיר והוי לך וטוב ואחת אחת כל ותקיים מרדות מכת יכוך פן לקיימו בעשה הזהר יום, לשלשים אחת הדיוט כהן

 כנגד מטבע או בסחורה אם כי ענין בשום מחייתו את תקח ולא גבולו את תסיג ולא לו( כה, )ויקרא עמך אחיך כוחי
 לא ואם כמוהו, גזלן ואין רשע ונקרא למחול ניתן לא הדבר זה מחבירו ליקה כדי לו ויוסיף אחר יבא ואם השלטון

 מתועב יהא לא ואם בתשובה עותתו שיתקן עד ולנדותו להבדילו יש תשובה לעשות ולמוכיחיו למיסריו ישמע
 ושלמה ודוד ואליהו וסנדלפו״ן ושמעיא״ל וגבריא״ל ומיכא״ל הפנים ^שרמטטרו״ז לי אמר הז שישוב עד ומשוקץ

 שלא לפניך שוא בשמע באזנך תחטא ואל ולבא לזה תכשל פן בעינים תחטא אל בני לה׳, והמלאכים הנביאים וכל
 עדיך מעשה כי בידיך ולא ובמאכלך ולשונך ובפיך ובריח באף תחטא ואל בתחנוניך, תעמד בעת אדניך לפני ישמע
 עסוק ובנשמתך ברוחך תחטא ואל מעגלך, למצוה ורוחץ ברגליך ולא במשגל ולא ובמחשבתך בלבבך ולא נגדך

 בכל השב תורת זאת יתברך, לה׳ להודות אם כי ענין שום תתאוה ואל בוראך בפני תחטא ואל כחך, כפי בתורה
 בסכנה היה אם ישראל בני בתוך ונקדשתי לב( בב, )שם שנאמר מה בלבו יחשוב בבוראו לידבק נפשו ובכל לבבו
 בנאוף קטנה שעה אפילו ליהנות לו אין וכן בוראו, בעבור קשים יסורין ולקבל למיתה עצמו ולמסור ליהרג לו היה

 השם כבוד בעבור פעמים מנאוף עצמו שומר אם תאכל, אבדון עד היא אש כי באשה מלהסתכל העינים וילמד
 בוראו עובד זה ואין יעשנה הוא נפשו משחית הוא נואף יאמרו פן הפסדו בעבור פעמים כבודו בעבור פעמים
 עובד זה עושה אינו והוא נשים פני רואים אדם בני רוב כי בושת שם שאין במקום עצמו שמונע מי אבל באמת
 לא ליד יד דורשים והיו במחול הנשים עם אנשים יהיו שלא חרם שמו יכ מרוטנבור״ק הר״ם .ואמרבאמת, יוצרו
 על גדול מכהן ראיה ומביא בפרהסיא, לעשות רשעים אינם כי לרעה אם כי זה על ר״ל אינו כי ואמרתי רע, ינקה
 זה שמעתי אני גם ואמר מושנה״ם לר״א הדבר ואמרתי הדבר בניו לכל והתיר לידה מידו המנחה שלוקח סוטה ענין

 בעבור מהן נהנה שהגוף דבר מכל עצמו למנוע לאדם לו ויש הדבר, להניח טוב אבל בשבועה עליו אני ומעיד
 ומלדבר נגינתן ומלשמוע החמודות בבגדיהן ומלהסתכל אצלן ולישב וליגע אחריהן להרהר נשים ידי על הפרוצים

 בגעגועים לבו תאות חשק בכל ישמח ובה טהורה כשהיא מאשתו חוץ פנויה בין איש אשת בין בסתר אשה עם
 הדבר כן לגוי אפילו להלוות לו אין בריבית ישראל מלוה שאמרו כמו בדבוקים בנשוקים בחבוקים במשמושים

 תאוה חשק עניני בכל זרעו השחית או בהמה רבע או כנענית בין גויה בין ישראלית בין אשה עם שנואף מי הזה,
 שוכבין ואשה שאיש המטה על יעמוד ולא בכותל שטוחים אפילו בבגדיה ולא אשה בפני מלהסתכל ישמר הוא

 את המביאים ענינים ומכל אשה עם יחוד מכל עצמו וישמור אשה של כריסה על עומד כאלו זאת והעושה עליה
 בית כנגד ולא דדיהן כנגד ולא דדיהן לינת במקום ולא שלהן בחזה ולא במלבושיהן יסתכל ולא הרהור לידי האדם
 בלב הדוד ונכנסת אצלה בעודו לגופו בנפשו נשמר והנה להתעותו בקרבו זנונים רוח מביא זה דבר כי התורף
 לידי המביאים הדברים על למנוע לאדם לו ויש מעלליו, וכפרי כדרכיו לתת לאיש ונדון הרהורים ומתמלאים שניהם

 סתרים ולחם ימתקו גנובים ומים תאכל, אבדון עד היא אש כי לב יקה ותירוש יין זנות יא( ד, )הושע כדכתיב קרי
 חיקו אשת על אם כי נשים הרהורי מחשבת בלבו ויחשוב יהרהר לא כן על נופח לא אש לגיהנם יורדין וסופן ינעם

 בכל קונך אביך אל שוב לעצתי שמע בני במחשכים, מלבא ומצילתו החטא מן שומרתו היא כי באהבתה ויגל ישמח
 כל לו לשלם הזה לעולם לו מרכין מזכיותיו מרובין שעונותיו מי כל עונך, לכפר מיסרך ה׳ אשר על ושמח לב

 התורה כל את ששרף כמי לו ודומה אותו ומיסרין הזה בעולם לו מנכין מרובין שזכיותיו מי וכל הטובים, מעשיו
 אל במוסר החזק עול ואין יג( ד, )משלי שנאמר זהו קלה עבירה מכל מכם שנפרעין הצדיקים כל אשריכם כולה,
 נגדיך שפתיך ויהיה מוסר תוכחות חיים אורח מיסרך אוהבך יהיה אשר עת בכל צדק המשפט אלהי וברך תרף,
 לבבך תשא בראך מי מקנך מי מטהרך מי אשר ה׳ ישראל במקוה ותטבול מצואתך ותלבן ממעשיך ותתבייש תמיד

 עולם ומלך אלהיך הוא כי ויראתו באהבתו הדבק השמימה עיניך ושא לקראתך ופשוטה שטוחה ידו כי בוראך אל
ת״ל. תם נעלם, כל יודע

 ועל מר היה המים אל משה שהשליך העץ רז״ל אמרו כה(, טו, )שמות המים אל וישלך עץ ה׳ ויורהו ה׳ אל ויצעק
 התענוגים ומעוט בתענית, גופו וימרר תשובה לעשות עבירה עובר כל יתרשל שלא הנס זה הקב״ה עשה זה

 חטא יראת לידי האדם את המביאים דברים בקוצר ואכתוב מצאתי, כך התשובה, עם גופו העבירה יוציא והמרירות
ז״ל. מאיור״א הר״ם כתב אשר

 למדת תבא כן ידי ועל ז״ל, אמרו כאשר בו שולטין גיהנם מיני כל הכועס שכל יכעוס שלא זהיר אדם יהא לעולם
 ה׳ א( צג, )תהלים שנאמר הגאוה נאוה לבדו לו כי בהקב״ה מורד המתגאה כל כי מלהתגאות להזהר וצריך הענוה,

 אדם כל עם בנחת דברך כל יהיו ותמיד ענוה במרת עצמו לנהוג אדם צריך כן ועל לאחר, יאות ולא לבש גאות מלך
 ממך גדול בעיניך יהיו אדם וכל אתם בדברך אדם בני לעיני תבט ואל למעלה ולבך למטה ועינך כפוף יהיה וראשך
 שחטאו בלבך ולחשוב לכבדו לך יש זאת כל עם ממנו וחכם עשיר שאתה ידעת ואם עשיר הן דל הן לכבדו ועליך
 כבודו כי המקום לפני אתה כי דע שתחשוב מחשבה ובכל שתעשה דבר ובכל ממך, הוא וטוב בשוגג והוא במזיד

 תעננו אל יקראך ואם אדם, מכל ותתבייש רבו מפני כעבד ממנו ותירא בנחת ותדבר עליך ושכינתו הארץ כל מלא
לקיימה מנת על תוכל כאשר תמיד בתורה לעסוק זהיר והוי תמיד, רבו לפני העומד כאדם בנחת אם כי רם בקול
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V

 יהיו ובזה ובקר ערב תמיד במעשיך ופשפש לקיימו, תוכל דבר יש אם שלמדת במה תחפש הספר מן תקום וכאשר
 בלבבך הדבר וחשוב המקום לפני לבך והכן תפלה בשעת מלבך אחר דבר וכל מחשבות כל והסר בתשובה ימיך כל

 מעשיך כל יהיו ובזה הלצנים עם תלך ולא ושתית, באכילה ואף תחטא ולא דבר מכל תעשה וכן מפיך תוציאנו טרם
 תפלה נשמעות תפלות שלש אזנך, תקשיב לבם תכין יז( י, )שם שנאמר המקום לפני ומכוונת זכה ותפלתך ישרים

 בתפלתו בלילה הבוכה כל הכפורים, ליום ר״ה בין יחיד תפלת יום בכל צבור תפלת ביחיד יום בכל בדמעות
נשמעת. ותפלתו עמו בוכים ומזלות כוכבים

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא:ו *
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ספר

הגדולה כנסת
חיים אורח חלה

<E
 לשם והיא זלה״ה בנבנשת חיים כמהר-ר המובהק הרב שחבר

 ראשונים הפוסקים לדברי מאסף הרבים את ט לזטת שמים

 יעקב רבינו סדר על מסודרים יד מכתיבת תשובות וכמה ואחרונים

 במקומו דגלו על איש זלה״ה, יוסף בית הגדול והרב הטורים בעל

 הנמצא דבר כל על עינינו ולהאיר המבקש מעל להקל לו הראוי

 או אחר במקום ומתפרש החתום ספר כדברי ספר בשום כתוב

 נפקא ממילא וחדושא החולקים ביו איכא או עליה דסליגי איכא

 עמו. ונמוקו מעצמו שחדש חדושים כמה עליהם ונוסף דינא לעניו

 ואינו תלמודא אייקר היום והן לשעבר. ונדפס השמים נפתחו וכב״ר

וט׳ ועיקר כלל טמצא

תקג״ב( ליוורנו במהדורת השער )מנוסח
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 רב בהידור לאור יצא וכעת בנמצא, היה לא עתה ועד ומאז

הקודמות המהדורות עפ״י ובהגהה

הוצאת
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תר״ו סימן הספורים יום הלכות ב״י כנסת שיב
fx*־ prt כ[ U7 - /'V /M £!ר
 עיין בצדו נכתב וכר. הספורים יום בערב לבו

; ר סימן דיומא פ״ז מראה יפה בספר
 אדם בני עשרה מביא מת ואם ל״ג שטה

 לו כשחטא ודוקא נ״ב וכר. קברו על ומעמידן
 מחילה ממנו לשאול הספיק ולא בחיים בעודו
 חרפו לא אם אבל קברו על ממש לילך צריך
 אלא קברו על לילך צורך אין מיתה לאחר אלא

 בשלטי נ״ב שביישו במקום מחילה ממנו מבקש
;הזהב בפרק הגבורים
 נ״ב וכר. י״ה בערב לטבול ונהגו מ״ד שטה

 וכן הוא שטות פעמים שלשה הטובלים אותם
 ז״ל וייל מהר״י המים תחת ודוי האומרים אותם
וקצ״ב: קצ״א סימן
 ישפוך שמצטער כגון לטבול יכול שאינו מי

 קצ״א סימן ז״ל וייל מהר״י קבין ט׳ ראשו על
» וקצ״ב

יוסף בית
 דה״ק וסוברים כתב שטה ג׳ עמוד תי״ב דף

 רבו דוקא לאו בצדו נכתב וכר. שאגי רבו
 ואפי׳ תורה דבר ממנו ששמע כל אלא מובהק
 משפט רבות פעמים לילך צריך ז״ל לרש״י

. קמ״ט דף מ״ט סימן שני חלק צדק
 היכי ור״ח פריך דבגמרא ודע כ״ה שטה

 אם הרב ומיהו בצדו נכתב וכו. הכי עביד
 פעמים כמה אחר אפילו לתלמידו מוחל אינו
.מ״ט סימן ח״ב צדק משפט אסור אינו

 ליה חזא חלמא חנינא רבי ומשני כ״ז שטה
 המאסף אמר נ״ב וכו׳. בדקלא תקפוה לרב

 חלום ראה לרב ליה חזא חלמא ז״ל רש״י פירש
 ראש נשיאות סימן והוא בדקל שתלאוהו רב על

 כדאמר הוה ישיבה ראש חנינא ורבי וגדולה
 בראש ישב חמא בר חנינא פטירתו בשעת רבי

 שאין לפי למות דאג לרב זה חלום וכשראה
 ויברח מהבא ידחה אמר בחברתה נוגעת מלכות
 למות נדחייה ולא לראש יהיה ושם מפני לבבל

 רש״י דמדברי מרבנן צורבא חד ושאלני כאן עד

 בר חנינא רבי שהיה אחר היה דזה מוכח ז״ל
 תליסר שבא אפשר ואיך ישיבה ראש המא
 בבבל היה כבר והוא לפייסו דכפורי יומא

בן דסנהדרין קמא בפרקא כדאמרינן ר׳ מימות

הגדולה

 לו והשבתי ידין יורה יורה לבבל יורד אחי
 לארץ מבבל יעלה שרב רחוק שאינו פה על

 חנינא רב את לפייס בשנה אחת פעם ישראל
 כתב ידי על מפייסו שהיה או ענותנותו מרוב
 כן לומר אפשר ואי בכתבן דברים ראיתי ושוב

 רבינו דמימות אומרים אנו דאם פנים בשום
 ישיבה ראש להיות לבבל רב ירד הקדוש
 ישיבה ראש ר״ח שהיה אחר היה זה ומעשה

 לרב חלמא ליה חזא חנינא רבי קאמר מאי
 וגדולה ראש נשיאות סימן שהוא ז״ל ופרש״י

 כבר שרב כיון מפחד היה ממה וכו׳ למו׳ ודאג
 לומר צודק אינו ועוד בבבל ישיבה ראש היה

 מה על לא העתיד על אלא ליה חזא חלמא
 דלא לומר ואפשר ישיבה ראש היה שכבר
 אלא לבבל לירידתו תכף ישיבה ראש נתמנה

 בספר וכ״כ יומא במסכת כדמוכח רב זמן אחר
; ז״ל גאון שרירא רב בכתב יוחסין

 או מתרתי חדא אצלי הנכון מקום ומכל
 של ירידתו קודם רבי בימי היה זה שמעשה

 ראש ור״ח ז״ל רש״י דקאמר ומאי לבבל רב
 ישיבה ראש היה זמן שבאותו לא הואי ישיבה

 רש״י וכונת זמן אחר ישיבה ראש שהיה אלא
 להיות עתיד שהוא חנינא רבי שהבין לומר
 אומר שהיה או רבי מיתת אחר ישיבה ראש

 ראה רב על שראה ומהחלום בחייו רבי כן
 כדי דחהו ולכן ישיבה ראש להיות שעתיד
 נמי אי ימות ולא בבבל ישיבה ראש שיהיה

 בר חנינא רבי שהיה אחר היה זה שמעשה
 שהיתר■ פי על אף כלומר ישיבה ראש חמא

 רצוייו קבל שלא מה רבי שמת קודם ההקפדה
 ראש חנינא רבי שהיה רבי מות אחרי היה

 דסנהדו־ין קמא בפרקא דאמרינן ומהא ישיבה
 ירד שלא קשיא לא רבי בימות לבבל רב שירד

 אלא ישיבה ראש שם ולהיות להשתקע שם
 רשות ליטול ורצה באקראי לשם יורד שהיה
 וגשתהא ישראל לארץ עלה ושוב להורות לדון
 חנינא רב כשהיה שהיה הזה המעשה עד שם

 בר חנינא רבי קבלו שלא וכיון ישיבה ראש
 ולכולהו ישיבה ראש שם והיה לבבל ירד חמא

 מרבי בשנים גדול היה דרב לומר צריך פירושי
דבי דאי לו שוה לפחות או חמא בר חנינא



שיג הגדולהתר״ז סימן הכפורים יום הלכות טורכנסת

 ממאי דואג היה ממה מרב גדול היה חנינא
 חנינא שרבי אפשר בדיקלא דזקפוה לרב דחזא

 מות אחר נשיאותו רב וינהוג שנותיו ישלים
 חנינא רבי שפחד שנאמר לא אם חנינא רבי
 רב יהיה שבקרוב מורה היה שחלומו מפני היה

 זמן היה לא עדיין זמן ובאותו ישיבה ראש
;שנותיו חנינא רבי להשלים

תר״ז סימן טור
 נוהגים ובאשכנז ה׳ שטה א׳ עמוד תי״ג דף
 נ״ב וכו׳. ביתא האלפא סדר על חטא על לומר

1 קי״ח סימן וכתבים בפסקים
 שכל באשכנ״ז ונוהגין י״ג שטה ב׳ עמוד

 בצדו נכתב וכו׳. ארבעים מלקות לוקין הקהל
 קצ״א סימן וייל מהר״י עגל של וברצועה

5וקצ״ב

 כתיבת בתשובה כתוב מצאתי המאסף אמר
 מה פה לכתוב ורציתי המלקות בענין יד

 המכה התורה דמדין ודאי דבריו מתוך שבררתי
 להטיל בידו אין להכות והבא כחו בכל מכה

 גבור הוא אם המיצוע צד על ולהכות פשרה
 מכת רבה מכה יכה כחו בכל יכה ואם כח

 בחזנים מעמידין אין תניא זה שלתקן אכזרי
מדע! ויתירי כח חסירי אלא

 באחד והכאה ידים בשתי ההגבהה בציור גם
 שתהיינה כאחד ידיו שתי שיגביה צריך הדין מן

 הרצועה בלקיחה אחותה אל אשה חוברות
 ולא לבד אחת תכה וההכאה הירידה ובשעת
 גם ההגבהה בשעת הקובד״ו תחת האחת שיהיה
 הגבהה בין יש הבדל מה כן דאם ההכאה בשעת
 שכך אומר אני מנהג מתורת אבל להכאה
 להרחיק ואין המכי׳ לרובי מעולם ראיתי
 כמו הנוהג אבל כן הנוהג ביד המנהג ולבטל

 דברים נאמרו ולא טועה אינו הדין מן שכתבתי
 בב״ד הזה בזמן ואף הסנהדרין בזמן אלא הללו

 פי על ולא והתראה בעדים ודוקא סמוכים של
 אין מרדות מכת שהוא דרבנן והמלקות עצמו
, הדקדוקים אלו לכל צורך

 אפילו לתשובה מקבלים שהיהודים והמלקות
 איש נכה למה כן ואם ליתיה מרדות מכת

כרצון נהגו לפיכך אכזרי מכת פיו על לרעהו

 בושת משום הזה בזמן הדבר ועיקר ואיש איש
 הרי שנקלה כיון לעיניך אחיך ונקל׳ לקיים

 לדעת המלקות סדר ומצאתי כאחיך הוא
 וישים ערום היותו עד בגדיו יפשוט הגאונים

 אותו ויאסור הימנית רגלו על הימנית ידו
 ידו תחת השמאלית רגלו ישים וכן חבירו

 אבנטו וכן חבירו אותו ויאסור השמאלית
 של אמיץ חבל ובידו עומד והמלקה בצואר
 כמו כתפו על בידו ומכהו קנבוס או פשתן

 להכות מוכן עומד והוא דין בית שמסרוהו
 אותו מעין פסוקים בתחלה הלוקה את ומקרים

 אבל במפורש במד״א עליו נלקה שהוא דבר
 ואם אלו כמו כוללים פסוקים אומרים בסתם

 האלה המצוות כל את תעשו ולא לי תשמעו לא
 הלוקה של הימני צד על המלקה וילקה וכו׳
 אותו ומקרין ופוסק מונה והמונה פעמים י״ג

 כל את לעשות תשמור לא אם הפסוקים שנית
צדו על פעמים י״ג ומכהו וחוזר התורה

 אותו ומקרין ופוסק מונה והמונה השמאלית
 דברי את ושמרתם הפסוקים אלו שלישית
 כל את תשכילו למען לעשותם הזאת הברית

 כשהאבנט רגליו מעל ידיו ומתירין תעשון אשר
 פשעתי עויתי חטאתי ומתודה בצוארו תלוי

 אלהי ה׳ מלפניך רצון יהי מצותיך על עברתי
 כל על כפרה מלקותי שתהא אבותי ואלהי
 קודם להתודות אותם שמלמדים ויש עונותי

 למחול רחמים עליו מבקשים כך ואחר המלקות
 רפ״ב סימן הגאונים בתשובות ועיין כאן עד לו

 המרדכי סביב אשר הגבורים ובשלטי ושי״ד
;נוחלין יש דפרק

יוסף בית
 שטעמו ונראה מ״ה שטה ע״א תי״ג דף
 וכו. לפרט צריך אית׳ הכי שברייתא משום

 בספר ז״ל המחבר רבינו שכתב מה עיין נ״ב
 בתשובה ז״ל הרב מורי עליו שהקשה ומה כ״מ
 בדברי שפירש ובמה חיים אורח חלק שני חלק

; שם ז״ל הרמב״ם
 ענין לגלות שאסור לי נראה עלמא לכולי

 בנות על לעז להוציא שלא בסתם ואפילו א״א
בתשובה ז״ל הרב מורי בניהם על ולא ישראל



עשר אחד פרק

 גזלם לאשר הדבר השבת והוא הרביעי, התנאי בו לבאר
לבד. לחברו אדם שבין עברות בחלק והוא וחמסם,

 היטב למדו הרע, חדלו עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו
 התמדת ב בארנו כבר א, אלמנה ריבו יתום שפטו חמוץ אשרו משפט דרשו
 כנגד לדבר עתה וכיון שכתבנו, כמו והחמס הגזלה ענין על הנביא זה דברי

 שכן כל מכונו, על הדין להעמיד התרשלותם בסבת אשר ומנהיגים הראשים
 והגזלות והולכת, ומתנונה לוקה הדין מדת שוחד, עקב המשפט הטותם בסבת

 השרים יד היות והחמסנים הגזלנים ראות מצד בעולם, רבים וההמסים
 סבת וזהו השב, אומר ואין וגנוב וכחש אלה ידיהם מחזיקים אתם והסגנים

 דין כסא על יושב מלך ג, שלמה שאמר כמו בארץ, והחמסים הגזלות רבות
 ישמעו אז המשפט כסא על המלך כשבת אשר בזה רצה רע, כל בעיניו מזרה
 כל מעשות לנפשם וייראו חתת יראו עקלקלות אוחזי כל אחז חיל ירגזון, עמים

 וישב חכם מלך רשעים מזרה ד אמר וכן רע, כל בעיניו מזרה אמרו והוא רע,
 בערמם נפתלים לוכד תחבולותיהם, מסבות מהפך שהוא בו רוצה אופן, עליהם

 וזה והחמסים, הגזלות סבת המנהיג הוראת היות זה כל נפש, מפח ותקותם
 בהצדיקו עושיהן ידי בהחזיקו שכן כל צדק, משפט העם את לשפוט בהתרשלו

 צא עליו רבות שצרות דור ראית אם ז״ל, ד, אמרם והוא שוחד, עקב רשע
 ישראל דייני בשביל אלא לעולם באה פורענות שאין ישראל בדייני ובדוק

 אצלי, באורה וגו׳, משפט המתעבים יעקב בית ראשי ‘זאת נא שמעו ו שנאמר
 בעוברי יי נקמת ולנקום בתוכחת בהתרשלם העברות כל סבת הם שהדיינין

 הצרות להיות הדת דרכי שהביאונו ואחר מהם, בהעזרם שכן וכל מצותיו
 כי המנהיגים אחר רק לבדוק צריך אין העברות עונשי על ובאות מתרגשות

בראותו בדורו, אשר ההם המנהיגים ע״ה ישעיה קרא זה ומפני הכל, סבת הם

כו. כ, שם ד( ח. כ, משלי ג( ז. פרק ריש לעיל ב( יז. טז, א, ישעיה א(
 ט. ג, מיכה ו( א. קלט, שבת ד,(
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 הישרה, ומעקשים המשפט מטים אותם וראותו העם בתוך והחמסים הגזלות
 זה אמר וגו׳, סדום קציני יי דבר שמעו כאמרוא, סדום קציני זה על קראם
 העניים בעשקם סדום לקציני המנהיגים ודמה ב, העם וכנגד המנהיגים כנגד

 רעים מעשיהם בהיות ועמורה סדום לעם כן •גם העם ודמה המשפט, ובהטותם
 מהול סבאך לסיגים היה כספך ג, אמרו עליהם שהעיד כמו וחומסים גוזלים
 בלתי והיותם בגזלות התמדם שלרוב ד הדרש בעל בו שהעיד כמו במים,

 גזלה גוזלים כשהיו עצמם משבחים שהיו עד בהם הושקעו עליהן נוכחים
 עד הגזלה להם תערב ולא גזלום, כאשר לנגזליהם בהודיעם נכרת שאינה
 לא הגידו כסדום וחטאתם בם ענתה פניהם הכרת ה, כאמרו מפורסמת היותה
 יראו אבל ולהעלימם מעלליהם רוע להסתיר מכונים שאינם בו רוצים כחדו,

 פשעם, להכיר אדם כל יוכל ובפניהם העברה, לעשות לבבם מגמת בפניהם
 כחדו, לא הגידו כסדום חטאתם אשר עד זה בכל עדין דעתם תתקרר ולא

 שהיו סדום אנשי כמנהג יעלימוהו ולא בפיהם חטאתם שמגידים בו רוצה
 שהיה במה שאפילו עד הרשע פעלות על מתמידים ושהיו ברשעם מתפארים

 שהביא כמו בעברה, לידם שיבא עליו מחזרים היו בהתר לידם להביא אפשר
 חום גם ציה הזמן רשעי על ז איוב שאמר מה צד על ו הדרש בעל עליהם
 עליהם מעיד שהיה והוא, הצד זה על אצלי באורו חטאו, שאול שלג מימי יגזלו

 ישפילו לא מיד להם גותנין אדם לבני אותו שואלין היו שאלו במה שאפילו
 שדרך חם, גם ציה שבעת ואמר, מידם אותו שגוזלים אלא מהם לבקש עצמם

 למנעם אדם בני דרך ושאין לשתות קרים מים משכניהם לשאול אדם בני
 זה לפי בו רוצה חטאו, שאול ואמר שלג, מימי יגזלו הם מבקשם שהוא ממי

 בחוטאים עצמם מחזיקים היו מהם לשאול עצמם ישפילו אם שהם הבאור,
 כל לאבי וחטאתי דרך על חטאו, מלת ובאה כבודם, את וכמחללים זה על

 בו שירצה לא הימים, כל אבי אצל בחוטא מוחזק שאהיה שבאורו ח, הימים
 ואהא אנקלום שתרגם והוא הימים, כל לאביו לחטוא מתמיד היותו

לך ס ם י ש ר פ ,מ ה קצת פרשו וכן יומיא, כל לאבא חטי

מצאתי. לא ד( כב. שם ג( שם. הרד״ק כמש״ב ב( י. א, ישעיה א(
שם. רד״ק ע׳ ס( לב. מד, בראשית ת( ים. כד, ז( מצאתי. לא ו( ס. ג, ישעיה ה(
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בחוטא. ומוחזק נודע אני לבדך לך כלומר א, חטאתי לבדך

 צד על סדום לקציני המנהיגים דמה שהוא והוא, לדברינו תשוב
 וחברי סוררים שריך עליהם, ב אמרו והוא הדין את והטותם במשפט מעלם
 מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו ג, ואמר עליהם התוכחת בא ולכן וגו׳, גנבים

 מעלליכם, רוע הסירו בו, שבאר כמו וטהרתו הלב רחיצת ברחיצה, והדמיון וגו׳,
 דרשו הטב למדו ואמר לאחיו, איש שיחדלו כלומר הרע, חדלו וכן

 הצדיק את והצדיקו מכונו על המשפט שיעמידו כלומר חמוץ, אשרו משפט
 הנגזל, יד שיחזיקו בו כיון חמוץ, אשרו אמרו ואמנם הרשע, את והרשיעו

 ה, כאמרו הגזלן על תואר חומץ מלת שתהיה כמו הנגזל, על תואר הוא חמוץ כי

 ויורום גוזליהם שייסרו בו, רוצה הנגזל, יד שיחזיקו ואמר וחומץ, מעול מכף
 ריבו יתום שפטו ד, אמרו והוא וחמסו שגזלו מה בהשבת התשובה דרכי

 גזלתם, להם להשיב אלמנה ריב ושיריבו היתום משפט שישפטו רוצה אלמנה,
 שפלותם, לרוב הרוב על הנגזלים שהם מצד האלמנה ועל היתום על ודבר

 שהיו מה על כן גם והוכיחם בבתיכם, העני גזלת כן, גם ו אמרו דרך על
 עמי תדכאו לכם מה ז אמרו והוא אותם ומביישים ומקניטים אותם מכים
 מכותתים שפניהם עד אותם שמביישים מה על אצלי וזה תטחנו, עניים ופני

 תטחנו, עניים ופני באמרו ורצה ההכאה, על ח רבים פרשוהו וכבר בשתם, לרוב
 ר״ל זה, כל על מזהירם והיה לחי, במכת פניהם ומכתתים אותם מכים שהם

 בחק שהוא ממה וזה גזלום, או שחבלום מה על והפיוס להם הגזלה בהשבת
 חבל שאם התשובה, את שיעכב מה והוא וחבר לבין געוש עברות תשובת
 ואע״ם לו, חייב שהוא מה לחברו שיתן עד לו מתכפר אין גזלו או בחברו

 בדברים הקניטו אם וכן שצערו, מה על מחילה ממנו לבקש צריך לו שהחזיר
 על םלש ודותהתה לבךמ לפייסו וצריך ממון השבת בזה שאין וחרפו ביישו או

 ר׳ דרש זו את ט יומא במס׳ שאמרו ממה יתבאר אמנם וזה ,ההוא העון
 למקום אדם שבין עברות תטהרו יי לפני חטאתיכם מכל עזריה בן אלעזר

שבין עברות אבל שיתבאר, כמו התשובה עם פירוש מכפר, הכפורים יום

ו. עא, תהלים ה( יז. שם ד( טז. שם ג( כג. א, ישעיה ב( ו. נא, תהלים א(

ב. פה, ט( שם. הרד״ק גם פי׳ כן ח( טו. שם ז( יד. ג, ישעיה ו(
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 המאמר, לשון והו חברו, את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחברו אדם
 מה עם לבד בתשובה כפרה הבטיח שלא כלומר יי, לפגי מאמרו ודקדוקו
 לא אבל המקום, לבין שבינו מה והוא יי לפני אשר בחטאים אלא לה שצריך

 את לו שישיב חברו רצוי ובכלל חברו, את שירצה עד חברו לבין שבינו מה
 כמי הוא הרי אצלו מחלו שאם הממון, לו שימחול עד שירצהו או חמסו אשר

 ומנהיג מתנהג היות הנגזל להעיר להשתדל ז״ל א התעוררו וכבר שהחזירו,
 תשובה להם להמציא כדי גזלוהו, כבר אשר את לגוזליו תמיד למחול עצמו
 גזלו לו מחזיר הגזלן בהיות זאת גם ואף הממון, חמלת מזה ימנעהו ושלא

 ב, קימת הגזלה היתד, כן אם אלא לקבל שלא הנגזל, עם ר״ל עמו, השתדלו
 רוצה הנגזל שאין למי הוא ג, גזלה השבת בדיני הרבה שהאריכו ואע״פ
 שתקנה ה, ב״ד בעשוי אלא ולהחזיר לשוב מתעורר הגזלן שאין או ד, למחול

 שמתעורר מי על אלא היתד, לא קיימת גזלה אלא הנגזל מיד לקבל שלא זו
 לא אם בזו שאף אלא גזלו, את להשיב כדי לו שיש מה ולמכור מאליו לשוב
 בקצת התשובה בעל על הקלו וכן זה, על אותו מכריחין ב״ד אין למהול רצה

 גמור בדין וקבעו תקנו בעין, לבעליהן חוזרות להיותן הדין מן שהיד, דברים
 בבירה שבנאו מריש כעין השבים תקנת מפני דמיהן את נוטלין להיותם

 ז קמא בבא במסכת יתבאר כלו וזה ו, בירתו לקעקע הגזלן את מחייבין שאין
 אין מהם והמקבל מהם מקבלין אין שהחזירו ברבית ומלוי הגזלגין שם, אמרו
 באחד שמעשה זו משגה נשנית ר׳ בימי יוחנן ר׳ אמר הימנו, נוחה חכמים רוח

 אבנטך אפילו תשובה עושה אתה אם אשתו לו אמרה תשובה לעשות שבקש
 שהחזירו ברבית ומלוי הגזלנין ואמרו תקנו תשובה עשר, ולא ונמנע שלך אינו
ידי לצאת כדי להחזיר צריך מקום שמכל אמרו ושם וכו׳, מהן מקבלין אין

 א סם, ב; סח, קמא בבא שאי׳ למה רבינו כוונת ואולי לזה מקור יודע אינני א(
 דאף מפרשים ויש :וז״ל רבינו בשם שב׳ ולענין ד״ר, מקובצת בשיטה ועיי״ש עיי״ש,
 הנהנים לכל הסתם מן שמוחלין הצנועים הדברים ופי׳ כן, עושין היו שבוע שני בשאר

 שם הראשונים( )ושאר ,תום׳ כקושיית ג( א. צה, קמא בבא כדאי׳ ב( וכו׳, משלהם
 רבינו. לדעת בזד, כוון הי״ג פ״א ואברר, גזלה הל׳ המגיד הרב ד( בימי. ר״ד, ב צד,
 הרמב״ם דעת וכן !רבינו בשם ובמ״ש שם בש׳׳מ ע׳ והרמ״ה, יונתן רבנו כ״ב ה(

ב. צד, ז( א. צר" קמא בבא ו( בד,"ה. עיי״ש שם
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 את לו ימחול הימנו נוחה חכמים רוח להיות האחר יחוש שאם אלא שמים,
 התבארו הדברים אלו וכל לתשובה, יותר ולהעירו זה של ידיו לתמוך כדי הכל
מקומם. זה אין ודינין, ארוכים בדברים שם

 שאין להחזיר פיקהס ולא פתאם שמת במי כן גם התבאר ם ש ו
 בלבו ושהיה ובלב גדריה כל עם התשובה שהיתר■ אחר תשובתו מעכבת השבתו

 כבוד משום להחזירם חייב שהיורש דברים בקצת שם שאמרו והוא להחזיר,
 שכן וכל להחזיר, הספיק שלא אלא תשובה האב בשעשה שם ופרשנות אביו,
 ושהוא בלבו גמורה שהתשובה אהר ולנדומסיו, לנגזליו השיב די לו שאין במי

 ידו היתד. אם להם משיב היה שכבר בדעתו ומוצא זה, על ונשבר מתאונן
 מעכבת השבתו שאין ידו כשתשיג להם יבלהש בדעתו גומר שהוא וכן משגת,

 ומת גזל שאם התבאר ושמא ,ותנאיה בגדריה שלימה שהיא אחר התשובה
 עליה, ויתורה בב״ד שיניח יורש לו מצא לא ואם ליורשיו, שמחזירין הנגזל

 ואמר שמים ידי לצאת מאליו הוא בא שאם התבאר ב מציעא בבא ובמסכת
 לשלם לו אין הדין שמן אע״פ איזהו, יודע ואיני מכם לאחד גזלתי מנה לשנים

 תשובה תשובתו אין אעפ״ב תביעתם, בלא עצמו מפי ג שמודה אחד מנה אלא
 אהד שגזל במי וכן ואחד, אחד לכל מנה שיתן עד שמים ידי לצאת גמורה

 שמניח לומר טרפון ר׳ דעת שהיה אע״פ איזהו, יודע ואינו אדם בגי מחמשה
 הדרך זו לא דבריו על ד עקיבא ר׳ השיב כבר ומסתלק, לפניהם גזלה

 שהלכה התפרסם וכבר ואחד, אהד לכל שישלם עד עברה מידי מוציאתו
 שלא שתקנו תקנה אותה שקודם התבאר ה אחר ובמקום מחברו, עקיבא כר׳

 להודיע אפשר שאי ממי, ידועה שאינה גזלה הגזלן ביד כשהיתה מהם לקבל
 צרכי השבה אותה בדמי שיעשו בב״ד, שתונח עליה לומר כדי פנים בשום
 היתר, אם התקנה לאחר וכן וגשרים, ומערות שיחין בורות כענין העיר,
אדם בני תועלות הם העיר שצרכי מפני כן להעשות והטעם ו, קימת הגזלה

 שהודה מזה הוכיחו בגמ׳ הלא :להבין זכיתי לא ג( א. לז, ב( א. קג, א(

 מציעא בבא ד( ואכמ״ל. וצ״ע ואחו, אחד לכל משלם ולכן שמים ידי לצאת שרצונו

 שנגזלה ג׳־כ שפסק להרא״ש מסייע תנא הוא רבינו ו( ב. צד, קמא נבא ד,( ב. לז,

שם. ופ״ת ובב״ח ס״ב שסו חו«מ ושו״ע טור ע׳ מיידי, קיימת



207 א " י פרק א׳ מאמר

 ידועה הגזלה כשהיתה אבל א, יורשיהם או כן גם הנגזלים תכלול וכבר כלם
 לא יורש לו נמצא ולא הנגזל נמצא שלא אע״פ לידע שאפשר או היתד. ממי

 אדם לך שאין יורשו, או הנגזל שימצא עד ב״ד ביד שתעמוד אלא דבר בה יעשה
 שאין ונמצא יורש, בלא ומת מתג הנגזל היה ואם■ ב, גואלים לו שאין בישראל

 המקדש שבית בזמן ד תורה בארה כבר כלל, גואל לו שאין השבה שום בזה
 ונשבע הגזלן שכפר בזמן משמר שבאותו לכהנים מתחלק הגזל אותו היות קיים

 שזקפן קודם או שפרעו קודם הגר ומת הגר בחיי הודה כך ואחר שקר על
 להוציאם צריך שהוא אלא המחזיק, זכה הגר מת בך ואחר במלוהה, עליו

 משם לפרוע אם מבניו לאחד אף שירצה למי במתנה לתתם אם ידו, מתחת
 מספקו, אני הזה שבזמן אלא צדקה, של ארנקי בתוך לשומם אם חובו את

 ז ונשבע כפר אם כהנה, במתנות שיזכו כדי המקדש עבודת עובדי אצלנו שאין
 מתורת והנראה מהן, יעשה מה במלות עליו שזקפן קודם הגר ומת והודה
 זה בענין הסוגיא שטת היא שכך הפקר, נכסי כל כענין המחזיק שזכה הדין
 ומת בנשבע שבארנו כמו בהם, זוכה שהוא בו זכות לכהנים שאין זמן שכל
 ולא להוציא צריך שהוא אלא הגר, ומת במלוה וזקף והודה בנשבע או הגר

 בגזלה שזוכה מי בכל בו שהקפידו ממה שזה שבארנו כמו אצלו, לעכבה
 שגזל במי אמרוה וכן אצלו, יעכבנה ולא הוצאה לאיזו שיוציאנה שבידו

 מוציאה בה זוכה שהוא שאע״פ הוא אלא יורש שם ואין אביו ומת אביו את
 של לארנקי מכניסה או חובותיו בה פורע או מבניו לאחד ונותנה ידו מתחת
אין בגזלה, נשתמש כבר ט בניו במתנת או חובותיו שבפרעון ואע״ם צדקה,

 אלו דברים ולעשות לדקדק הגזלן צריך ולפ״ז בורות ד״ה בסוגיין רש״י ע׳ א(
 "יעשו :וב׳ סתמו ושו״ע טור הרא״ש אבל יורשיו, או הנגזל שם שנמצא במקומות דווקא

 כל הרמב״ם השמיט מדוע לי תמוה גם רש״י, פי׳ השמיטו מדוע וצ״ב רבים" צרכי בר
 במדבר ד( "גר". שצ״ל ברור ג( א. קט, קמא בבא כדאי׳ ב( בגט׳, הנאמר זה דין
 הדומות,וצ״ל מלים ע״י והחסיר דלג הכת״י שכותב ברור ה( ב. קט, קמא בבא !ח ד״

 מצאתי לא ו( ה. ה״ד, פ״ח ואבדה גזלה הל׳ רמב״ם ע׳ במלוה", עליו זקפן אם "אבל
 שאינו — הטור זו. הלכה של והסומא המשנה השמיט הרי״ף ז״ל. רבותינו בספרי זה ספק

 וכ״ב רבינו, שפסק כמו שס״ז בוזו״מ ופסק זה דין כ׳ — בזה״ז הנוהגים הדינים רק מביא
הזה. לזמן גם כוונתו אם הכרע אין ה״ד פ״ח ואבדה גזלה הל׳ ברמב״ם שם, השו״ע גם
 שם התום׳ כפי׳ ט( א. קט, !ב קח, קמא בבא ח( שסו. סטי׳ חו״מ וד״מ ב״י ע׳ ז(

שם. כרש״י ולא ה״ג פ״ח ואבדה גזלה הל׳ הרמב״ם וכפי׳ לבניו ד״ה
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 גזלה להוציא שהצריכוהו אלא הדין, מן זוכה הוא שכבר ודברים, דין בזה לגו
 באיסור, לידו שבא מה ולהטעימו להתמיד שלא כדי ידו מתחת עצמה

 שהוא או ממנה חובו את שפורע או לו שנותנו בזמן כן גם ז״ל ומתקנתסא
 לבעל או מתנה למקבל להודיע חייב שהוא צדקה של ארנקי לתוך מכניסה

 שדיני ואע״ם ידו, מתחת ומוציאו בו זכה שכבר גזל שהוא לגבאי או חובו
 גזלת כענין בגזלו, זוכה שהוא מי שגזל למי ראוי בכך, סובבים התלמוד סוגית

 שיכניסם אלא וכל מכל הדין אחר לילך שלא שבארנו, כמו הזה בזמן הגר
 ודברים שכתבנו, כמו הדרכים מן באחד שהורו כמו צדקה של ארנקי בתוך
 הגמרא לשון להביא צרך אין ארוכים, בדברים בבי תלתא בסדר יתבארו הללו
הדברים. כללי בהבאת מזה ודי דברים, אריכות בו יצטרך כי זה בכל

 הרי גזלו את הנגזל מחל שאם שכתבנו מה לפי מקום מכל נמצא
 רצוי ובכלל חברו, את שירצה עד בענין נכלל הוא וכבר שמחזיר כמי הוא

 שיתבאר כמו ממונו, את לו שהחזיר אע״פ שצערו מה על לפייסו כן גם חברו
 שיבקש עד נמחל אינו לו שנותן אע״פ קמאב, בבא במסכת שאמרו ממה
 אמרו וכן בעדך, ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה ג שנאמר ממנו

 אין גביות אילי כל הביא אפילו צערו אבל הן בשתו דמי שאמרו אלו כל שם
 העידו וכן וגו׳, האיש אשת השב ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל

 במסכת שאמרו ממד. שיתבאר כמו לפייסו, שצריך בדברים חברו את מקניט אף
 לפייסו צריך בדברים אפילו חברו את המקניט כל יצחק ר׳ אמר ו, יומא

 התרפס לך ו והבצל בני איפה זאת עשה וג׳, לרעך ערבת אם בני ה שנאמר
 רעים, עליו הרבה לאו ואם יד פסת לו התר בידך לך יש ממון אם רעך, ורהב
 ולמחול לו נוח להיות כן גם לחברו וראוי לפייסו, מחילה הימנו לבקש ר״ל

 n שנאמר אכזרי המוחל יהא שלא מנין ז, קמא בבא במסכת שאמרו כמו לו
 ם שאמר כמו עמנו, לבני המיוחסת המדד, והיא אבימלך, על אברהם ויתפלל

ישראל מבני לא והגבעונים ולד,תפיס, למחול רצו לא אשר על הגבעונים על

 משלי ה( ב. פז, ד( ז. כ, בראשית ג( א. צב, ב( א, קט, קמא בבא כדאי׳ א(
 שמואל ט( יז. כ, בראשית ח( אחר. בנוסח א, צב, ז( וגו׳. :חסר ו( ג. א, ו,
א. עט, יבמות במס׳ שאמרו וכמו ב כא, ב,
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 שלשה של שורה מביא למחול רצה ולא אכזרי לו נעשה אם מקום ומכל המה,
 מניחו רצה לא ושלישית, שניה מביא רצה לא בכך, הימנו ומבקשים אדם בני

 הוא ההשתדלות זה כל אחר מחל שלא שזה כתב, ז״ל א ם " ר ה ו לו, והולך
 אלא למעלה, שעור לו אין זד" של רבו למחול רצה שלא זה היה ואם החוטא,

 שבישו או שהקניטו אותו מת ואם לו, שימחול עד עולם עד לפניו ובא הולך
 קודם ומת לפיסו צריך שיהא צד בכל אחר בצער או ובחמס בגזל שצערו או

 קברו על ויעמידם אדם בני עשרה שיביא המבישו או המקניטו צריך לו, שיפיס
 שאמרו ממה יתבאר זה וכל כך, לו שעשיתי זה ולפלני לשם חטאתי ושיאמר
 שלשה של שורות בשלשה לפיסו וצריך ג יצחק ר׳ אמר ב, יומא במסכת

 לי, שוד, ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור ד שנאמר אדם בני
 ה בארנו כבר לי, שוד, ולא אמרו כי ודוי, מיני שלשה שהזכיר והנה

 שור, נתיבה ולא בו רוצה שוה, נתיבה ממנו העדר על ודוי ד, היותו
 ששמר,ו הישר האדם על תאר שהוא העויתי, וישר באמרו ה בארנו וכן לי,

 אדם בני עשרה מביא מת ואם שם אמרו וכן אותו, בהקלותו ונקלה בבעוה
שם ואמרו בו, שחבלתי זה ולפלגי ו ליי חטאתי ואומר קברו על ומעמידן

יותר ממנו יבקש אל מחברו מטוי המבקש כל חנינא בר׳ יוסי ר׳ אמר כן גם
 בענין שכתבנו ומה נא, שא אנא ליוסף תאמרו כה ז שנאמר פעמים משלשה

פסיק הוה רב שם, שאמרו ממה יתבאר לו, שיתרצה עד לו שמפייס רבו
ברבי שמעון ר׳ אתא ט לרישא הדר ח ליה אמר חייא ר׳ אתא דר׳ קמיה סדרא

 לרישא הדרי ח ליה אמר חנינא ר׳ אתר לרישא הדר ח ליה אמר יהודה
 הנינא דר׳ דעתיה חלש לרישא הדר לי אמר דליעול מאן כל אמר רב איקפד

 התלמוד בעל והקשה אפיים, ולא דכפורי יומא מעלי תליסר לקמיה רב אזל
יותר יבקש אל מחברו מטוי המבקש כל חנינא בר׳ יוסי ר׳ והאמר זה, על

 בבמדבר הוא שמקורו כ׳ המלך עבודת ובם׳ ה״ט, פ״ב תשובה הל׳ הרמב״ם א(
 בז. לא, איוב ד( חסדא". "רב :הגי׳ בספרינו ג( א. פז, ב( בג. אות פי״ט רבה

ישראל". »אלהי הי״אינוסף: פ״ה תשובה הל׳ וברמב״ם בגט׳ ו( ד. פרק לעיל ד,(
 קפרא בר "עייל :נוסף שם ט( ליה״. ״אמר :לי׳ שלנו בגמ׳ ח( יז. נ, בראשית ז(

 נהדר האי כולי אמר חמא בר׳ הנינא ר׳ »אתא : אלא זה כל לי׳ שם י( לרישא״. הדר
וכו׳. רב" אזל חנינא ר׳ איקפיד הדר לא וניזיל
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 כבודו על למחול לו שראוי אבל בזד. אכזרי להיות לרב ראוי אין ואעפ״ב
 לכבדו, מאד מיוחד להיותו והוא שאני, א רבו ותרץ, פעמים, משלשה יותר

 בא איך ע״ה חנינא ר׳ על שם התמה בא וכבר מיד, ולמחול התנצלות ולקבל
 על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל מאמר, דעתו עם כזה אכזריות לידי

 ב ר ם ו מ ה חכמי מאמר והוא מדה, כנגד ומדד, הראוי מן וזה פשעיו, כל
 מי מחר ירוחם לא כי זכור זה, על אמרו לו חטא אשר על לבו שיקשה מי על

 גם ד ואמרו וכו׳, הוא מה בדרכיו הדבק ז״ל אמרו! וכבר היום, ירחם שלא
 ירבה כי באמרוה, רצה וזה פשע, על עובר שהוא למי עון נושא למי כן

 התפלה גסה שבא כמו בשובו, חוטא כל מלקבל ידו ישיב שלא ר״ל לסלוח,
 ו, באמרו כן גם רצה וזה שבים, לקבל פשוטה וימינך לפושעים יד נותן אתה
פדות. עמו והרבה החסד יי עם כי יי אל ישראל יחל

 ולוז״ט משנה בכסף ועי׳ לעצמו", היד, "מחמיר :רש״י ופי׳ ״רב״ שלנו בגמ׳ א(
א. יו, סוטה ע׳ ג( מצאתי. לא ב( שם. סופרים ובדקווקי ה״ט פ״ב תשובה הל׳
ה. קל, תהלים ו( ז. נר" ישעיה ד.( א. יז, השנה ראש ד(

<
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 שחור יאיר הרב
לבונה מעלה הישוב רב

מהילה בקשת גדרי

הקדמה א.
 נהגו כן כמו בעיו״כ. מזה זה מחילה לבקש בישיבות, בעיקר נפוץ, מנהג

 האדם זו בתפילה נדרי". "כל קודם זכה" "תפילה לומר ישראל בתפוצות
 מחילה בבקשת צורך עוד ואין בזה די האם לברר יש בו. שפגע מי לכל מוחל

 או לו, שימחל חבירו את לבקש חייב הפוגע האם אחרות, במילים אישית.
המחילה. בקשת בלי גם מוחל שהנפגע במחילה די שמא

מחילה לבקש החיוב ב.
 מכפר יוה״כ אין להכירו אדם שבין "עבירות ע״ב(: פ״ה )יומא במשנה שנינו

 ממציא שהיה זירא ר׳ על מסופר ע״א( )פ״ז ובגמרא חבירו". את שירצה עד
 בהמשך להם. וימחל מחילה ממנו שיבקשו כדי בו שפגעו אותם לפני עצמו

 ממציא רב והיה רב. מאת סליחה לבקש צריך שהיה קצב על עוד מסופר
 ולבקש חובתו את למלא הקצב שיוכל כדי יוה״כ בערב קצב אותו לפני עצמו

 עסק לי "אין ואמר: סירב הקצב אך מיד. מוחל ודאי היה מצירו ורב מהילה,
 חטאו. על כעונש מעמד באותו הקצב מת דבר של סופו איתך".
 מחילה בקשת ללא הנעלב מחילת מועילה שאין ומרב זירא מר־ ללמוד אפשר

 מהססים, ורב זירא ר׳ היו לא מועיל, כזה דבר היה אם שהרי העולב. של
 לפני עצמם המציאו ומדוע מהם, מחילה בקשת ללא אף מיד ומוהלים
מהנעלב. מחילה לבקש חייב שהעולב ודאי אלא העולב.
 מתעורר אינו שחטא זה דאם ג׳( )תר״ו אפרים במטה כתב שכן מצאתי
 מנת על הפוגע לפני עצמו להמציא הנעלב על יש מחילה, לבקש מעצמו
מחילה. לבקש לעוררו
 בפני עומד שהאדם הבושה עצם הוא מהכפרה דחלק נראה הדבר בסברת
 עצמו משפיל ועכשיו וכדומה, עלבונות ממנו ספג מזמן לא שאך חברו,

כך. על סליחה ממנו ומבקש

שליח ע״י מחילה בקשת ג.
 אביהם יעקב מות אחר מחילה ממנו שביקשו יוסף אחי אצל כזצאנו אמנם
 חייבים שאין לכאורה מוכח וברש״י(. ט״ז ני, )בראשית שליח ע״י כן ועשו

מחילה מועילה לפ״ז שליח, ע״י במחילה די אלא אישי, באופן מחילה לבקש



31 אוסר רלל

 במחילה ודי מהעולב פניה שום בלי אף ואולי וכדומה מכתב באמצעות גם
 נעשית אם גם מחילה, שבקשת משום ראשית, לחלק. יש אך הנעלב. מצד
 חטאו. על מכפר ובזה למבקש מסויימת בושה גורמת מכתב, או שליח ע״י
 - העולב של פניה שום ללא הנעלב של צדדית הד למחילה דומה זה ואין

החוטא.
 ויאמרו לפניו "ויפלו יוסף לפני בעצמם אח״כ שבאו יוסף אחי שאני שנית,

 ולרכך יוסף את לרצות בסה״כ באו השליחים י״ה(. )שם לעבדים" לך הננו
 )מטה להלכה הפוסקים הביאו כך ואכן, בעצמם. האחים שיבואו קודם אותו

ב׳(. ס״ק תר״ו במ״ב הובא - אפרים

זכה" ב״תפילה צדדית חד מחילה ד.
 אנו אותה המחילה בכלל, אם מועילה, כיצד לברר עלינו זאת כל אחר

 להיות צריכה שמחילה הוכחנו הרי נדרי. כל לפני זכה", ב״תפילה אומרים
 בפרט מהנעלב. חד־צדדית במחילה די ולא מהעולב מחילה בקשת אחרי
 ומסתמכים מחילה, בבקשת לזה זה פונים הציבור שכל כך כל נפוץ זה שאין

זכה. שבתפילה המחילה על בעיקר
 ורב וירא מר־ הראיה שדוחה ס״ח( סי׳ )חלק נדברו" "אז בשו״ת מצאתי

 להם. ויענו מחילה מהם שיבקשו כדי בהם הפוגעים לפני עצמם שהמציאו
 שימחל מחבירו לבקש פשוט, האחד, מחילה. בבקשת עניינים שני דיש וכתב

 כתב עפ״ז תכירו. עם שלם ישראל כל לב שיהא השני, כנגדו. שחטא על לו
 ומה העולב. בקשת בלא גם הנעלב של צדדית חד מחילה מועילה שבאמת

 ישראל לב שיהא כדי היינו כנגדם, החוטא לפני עצמם המציאו ורב זירא שר־
 זה מאוחדים ישראל כל שיהיו שרצו דכיוון יו״כ. בערב חבירו עם איש שלם

 לו שמחלו דאף כנגדם החוטא לפני עצמם להמציא חייבים היו זה עם
 בעצמו, מחילה ביקש ולא כך על יודע לא שהחוטא כיוון בזה די אין בנפשם,

 והמריבה המחלוקת החוטא ומבחינת אחדות וחוסר לבבות פירוד כאן ויש
ממשיכים.

 היה שם הסיפור נוסף. מצד מרב, הנ״ל הראיה לדחות שיש הסביר עוד
 שכלל ועוד מרב. עצמו הוא ולא מהילה ממנו לבקש חייב שרב טען שהקצב

 שרב שהמחילה ודאי גוונא ובכהאי בסיפור שם שמוכח כמו במחילה רצה לא
 ויודע בה שרוצה לאדם רק מועילה דמחילה תועיל, לא צדדי חד באופן ימחל

רב. של בסיפור שהוזכר בקצב משא׳־כ לה. שצריך
 לא אם גם בה, חפץ שהעולב מקרה בכל מועילה צדדית חד שמחילה מכאן
 להיפגש צורך עדיין יש אמנם וכדו־ בושה מרוב ישיר באופן אותה ביקש

בערב חבירו עם שלם ישראל כל לב שיהא כדי ביניהם הקרח את ולהפשיר
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והכפרה. התשובה את מעכב זה דבר אין אך יוה״כ,
 מהעולב, אישית מחילה בקשת שצריך נאמר אם ו־אף הנ״ל בספר הוסיף עוד

 ומועילה המחילה, בעצם לעיכובא תנאי אינו אך הכפרה, לשלמות רק היינו
וה. חטא על נענש שלא זה לענין המחילה

 צדדית חד במחילה די ובמישור, בשלום זע״ז מתנהגים דאם שם, כתב עוד
 ואין בשלום שרויים הם שהרי בו, שפגע נשכחות ולהזכיר לבא צורך ואין
 ולכן טינה לו שומר עדיין לבו ובסתר יתכן אמנם מחילה. לבקש מה על עוד
 יו״כ. בערב וכה בתפילה אחד כל שאומר צדדית חד מחילה מועיל לזה

 המחילה למנהג מקור ומציאת וכות למוד בתורת זה רכל כתב דבריו בסוף
 שחטא שיודע אדם כל שלכתחילה ודאי אבל וכה. שבתפילה צדדית החד

והמעולה. השלמה המחילה דוו אישי, באופן מחילה ממנו ויבקש ילך לחבירו

החטא פירוט ה.
 לפרט צריך מחילה דהמבקש מהר״ש( דרשות בשם תר״ו )סי־ חדש הבית כתב

 בין לוידוי למקום אדם בין וידוי שווה זה דלענין כנגדו פשע במה לחבירו
לחבירו. אדם

 ר״ז( )סי־ מגירונדי יונה לרבינו תשובה" "שערי בספר גם אלה כדברים מצאנו
 פסק וכן בזה. מתבייש שהמבקש למרות בו פגע במה לנפגע לגלות דחייב
 שלא לו שעשה מה לחבירו לגלות דחייב סי״ב( ד׳ )כלל חיים" "חפץ בספר
כדין.

 כלל יודע אינו הנפגע אם אף יונה. ר׳ בדברי נוסף הדוש מוצא חיים" ה״חפץ
 לנפגע זאת לספר הפוגע חייב הרע, לשון עליו שדיבר כגון בו, פגע שפלוני
מחילה. ממנו ולבקש

 )שם(. בעצמו חיים" ה״חפץ שכתב כמו לקיים מאוד קשה נראה זה דבר הנה
 על בתשובה לשוב הרוצה בפני דלת נעילת של מסויימת מידה כאן יש

 הנפגע אם מחילה בבקשת שא״צ נניח אם אף לחבירו. אדם שבין חטאים
 כולם לא מקום מכל בו שפגע למי שלם בלב ומוחל זכה" "תפילה אומר

 עלינו לכן שלם. בלב זה אין לעיתים מוחלים, אם וגם זאת, לומר מקפידים
 לחבירו, שחטא החטא את לפרט החיוב הפוסקים על מוסכם אכן האם לחפש
המחילה? בקשת בשעת
 ס״ק שם ברורה המשנה והעתיקו ס״ב תר״ו )סי׳ אפרים" "מטה בספר מצאתי

 זה וע״י לחבירו שחטא מה לפרט צריך מחבירו מחילה "המבקש שכתב: ג־(
 יפרט לא אזי החטא כשיפרט מזה מתבייש שחבירו יודע ואם מחילה. מבקש
 לפרט א״צ בושה, לנפגע יגרום החטא ופירוט שבמקרה עולה מדבריו אותו".

אמנם, כך". על מחילה ממך מבקש והנני בעבר בך "פגעתי לו: יאמר אלא



33 אומר הלל

 להחרפת יביא החטא שפירוט במקרה יהיה מה ביאר לא אפרים" ה״מטה
 כזה במקרה שגם לי נראה חדש? סכסוך לפתיחת אף ואולי ביניהם היחסים

 לפגוע היתר לאדם שאין היא אפרים" ה״מטה סברת שהרי החטא לפרט א״צ
 גם א״כ מחילה. בקשת של במסגרת ואת עושה אם גם חבירו את ולבייש
 שהרי לפרט א״צ החטא פירוט בעקבות חדש סכסוך להיפתח שעשוי במקרה

 דרך בכל בו פוגע או מביישו, הפירוט אם הבדל ואין בנפגע פוגע שוה ודאי
אחרת.

 רק היינו החטא, לפרט חובה דיש מהפוסקים שהבאנו דמה לחדש נראה עוד
 למחול מוכן איני לו לומר דיכול לו, למחול חייב הנפגע אין מפרט לא שאם
 ודאי החטא פירוט בלא גם למחול מוכן הנפגע אם אבל מה. על לדעת בלי
 ומבקש להכירו פונה אם לפ״ז החטא. לפרט חובה ואין המועילה מחילה שזו

 מבקש ולא למחול שמוכן בחיוב משיב וחבירו בו שפגע מה כל על לו שימחל
בכך. די החטא, של פירוט

סיכום ו.
 יסתמך ולא בו שפגע על מהילה מחבירו אישית לבקש אדם חייב לכתחילה

 בלא אף מוחל הנפגע אם אמנם זכה". "תפילה באמירת מוחל שחבירו מה על
 אל פנים גם לשוחח שרצוי אלא ומועילה, טובה מחילה זו הרי מחילה, בקשת

 יוה״כ. קודם זה עם זה שלם ישראל לב שיהא כדי הנפגע את ולרצות פנים
 בושה יגרום הפירוט אם אך החטא, לפרט צריך מחילה מחבירו כשמבקש

 פירוט דורש אינו חבירו ואם לפרט. צריך אין אחרת פגיעה כל או לנפגע
 לבקש בלא למחול שעדיף לומר ואפשר מועיל. ודאי וה, בלי גם למחול ומוכן

 לנו יהיה ואחדות ושלום בושה. מרוב זאת לפרט לפוגע שקשה כיוון פירוט,
רצון. יהי כן אמן העולם, עד ישראל ולכל



)א( ספר

תורה דקת
חמישי חלק

על ופסקים חידושים וביאורים הגהות

חיים אורח קריר עזלחן
פסח הלכות

ישראל של רכן ההוראה ועמוד התורה שר הנודע מהגאון

זציק״ל הכהן מרדכי שלום מרו
כרעזאן( )אכד״ק

המחבר הגאון מכת״י הראשונה בפעם לאור יוצא
חיים( ארחות בס׳ נדפס קצהו )אפם

)ב( ספר

מהרש״ם ותשובות שאלות
השו״ע סדר לפי פסח בהלכות

מהרש״ם( שו״ת חלקי ז׳ מכל )לוקסו

נכדו ע״י והערות הגהות עם ומסודרים ערוכים

שבררון הכהן מדרבי שלום
הגהמ״ח( )ע״ש שם" ,.אד,ל• ניש-נת ר״מ

 יארק ניו ברוקלין,

לפ״ק תשמ״ב שנת



חיים תרו סי׳ הכפורים יום הל׳ אורח חנר
 :סעיפים ד׳ ובו יוה״ב. בערב חבירו אדם שיפייס תרו כחצר או הגגות על מעיהם כני וזורקין הקרבן דמות

מכפר יוה״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות א. :)טור( משם לקחת יכולין שהעופות מקום

דעת
 ואישתני, שבלים ונעשה ככרמל דלהוי הה״מ והקשה שנים,
דאיכא הה״מ ותי׳ ולד, והשתא עובר מעיקרא נמי דהכא
 אישתני כלא והו״ל הוא, אמו דירך עובר שאני ^מימר

 ]הכותב ה׳ הלכה מעבדים ז׳ פרק רמב״ם ועי׳ (י״ש[■
 דבריו עבד, ולדך חורין בן את הרי מעוברת /שפחתו

 כלום, אמר לא חורין בן ולדך שפחה את הרי ,קיימי!
 קשי׳ א״א ]וז״ל: שם ובהשגות חציה[. ששחרר כמי שזה

 א״כ הוא, אמו ירך דעונר קאמר סיפא אשיפא, רישא
 דעובר קיימין דבריו רישא אלא קיימין, דבריו אמאי רישא

 דלא משום או כלום אמר לא וסיפא הוא, אמו ירך לאו
 באורך ]מ״ש שם גלח״מ ועי׳ יעוש״ה[. וכו׳ לעולם בא

 אמו, ירך שעובר בזה נראה הר״מ שדעת הרמב״ם בדברי
 שדעתו הרמב״ם מדברי מכמ״ק סתירות הרנה והביא

 קפ״ח סי׳ ח״א רדב״ז נתשו׳ וגם באורך[, יעו״ש כן, אינו
 בפ״ג הרמב״ם דברי מהם נעלם ובמח״כ בזה, האריך

 הרמב״ם בדעת בפשי׳ שג׳ והה״מ הנ״ל נחלות מהל׳
 ]מ״ש מגניבה פ״ב בשעה״כו ועי׳ הוא, אמו ירך שעובר

 הוא אמו ירך דעובר הרמנ״ס שדעת להוכיח באורך בזה
 דהפריש בהא ו׳ ]הלכה מפסוהמ״ק פ״ד ועלח״מ יעו״ש[.
 רפע״ו מהרמב״ם שב׳ ומה וכו׳[. וילדה מעוברת חעאת

 הלכה משחיטה פי״ב ורמנ״ס ע״ש. וכו׳ הקרבנות ממעשה
 מחנה ס׳ ועי׳ הוא. אמו ירך דעובר להדיא שכתב י׳

 בשם יוה״ב פ׳ יומא בר״ן ועי׳ בזה. י״א תמורה ראובן
 שהריחה דעוברה בהא ]יעו״ש הכי, ג״נ דמוכח הרמב״ן

 אותה דמאנילין מיני׳ דמשמע בה״ג דברי שהביא וכו׳,
דגרסינן דהיינו הרמב״ן וכתב וכו׳, ולד סכנת ^שום

 בשנת ומתה המשבר על שישבה האשה דערנין ^םופ״ק“
 וכו׳, הולד אח ומוציאין כריסה את ומקרעין סכין מניאין

 משום מחללין שאין מ״ד ואיכא נזה״ל: כתב ונסוה״ד
 אחרינא טעמא המשבר מל דיושבת וטעמא וכו׳, נפלים
 וכו׳ הוא אמו כירך ולא כילוד הוא שמתה דכיון הוא,

 וז״ל: בסופה ]ה״ז מפרה כ״א רמב״ם ועי׳ יעוש״ה[.
 לרצונו אם מאליו, טול עלי׳ שעלה או מלאכה בה נעשית
עלי׳ מלה כשירה, העוף עלי׳ שכן אם לפיכך וכו׳, פסולה

 ותוי״ט פסולה[. שהמעוברת לומר צריך ואין פסולה, זכר
 דר״א בר״ש וכ״ה הרנג״ב דברי ]שהביא דפרה נרכ״ב
 נחלקו כשרה, אם המעוברת חטאת בפרת דפליגי ורבנן

 ירך עובר סבר דמכשיר דר״א לא, או אמו ירך עובר אי
 לאו עובר סברי דפסלי ורבנן דפרה, כגופה והוי אמו
 עוברה, את שנושאת מלאכה מחמת ונפסלת אמו ירך

 זכר טלי׳ שעלה משעה פסולה שהיא דהלכה הרע״ב וסיים
 וז״ל: ע״ז התוי״ט וכתב ע״כ. מעוברת אינה ואפי׳ וכו׳,

מעוברת, אינה ואפי׳ וכו׳ פסולה שהיא והלכה הר״ב ומ״ש

תורה

 עוברה. את שנושאת שכתב מטעם פסולה מעוברת דאי
 מהל׳ בפ״א הרמב״ם לשון מגרמייזא מוהר״ו מיישב ובכך
 מאי הכ״מ והקשה מעוברת, ואצ״ל שכתב אדומה פרה

 סובר דהרמב״ם כלומר: תוי״ט. עכ״ל היא, דהיא ואצ״ל,
ואצ״ל כתב ולפיכך אמו, ירך לאו דעובר להלכה ג״נ

 העובר[. את נושאת שהיא מפני דפסולה מעוברת
נראה יהא שלא יונה, ובני תורים יקח דלא מג״א וט״ש

 דמחוסר בא״א עפמ״ג בחון. קדשים כמקדיש
 צ״ע ולפענ״ד נעוף. פסול אבר דמחוסר כיון מותר, אבר
 הקריבהו משום פסול אבר דמחוסר כ״ג בחולין רש״י לשי׳

 ]שכתבו וכו׳, וזכרית תמות ד״ה בתום׳ וע״ש ך, לפחת נא
 מן מדכתיב נפק״ל בעוף דפסול אבר ומחוסר בזה״ל:
 ולא ע״ב( כ״ד )דף דקידושין בפ״ק העוף, כל ולא העוף

 לפחתך[. נא הקריבהו משום בקונע׳ כאן שפירש כמו
 מאיסורי פ״ב הכ״מ נמ״ש הוא, מדרבנן רש״י לשי׳ ועכ״פ
 בהון. קדשים חשש איכא התורה מן א״כ ע״ש, ה״י מזבח

 א״כ חשש, ליכא מדרבנן עכ״פ דפסול דכיון נימא ואי
 מומין דשאר חי׳ לחד ע״א ריש ל״ו זבחים התום׳ לפימ״ש

 בשאר גם א״כ מדרבנן, בטוף פסולין שבעין מדוקין הון
 דמום ע״ב פ״ה זבחים ברש״י ועי׳ להקל. יש מומין
 וצ״ע לפתחך, נא הקריבהו משום בעוף גם פוסל מגונה

 אווזות דגם דמגילה כ״א בירושלמי ולפמ״ש בכ״ז
 ראשונה דקדושה נימא אי בבמה, כשרים ותרנגולים

 גם א״כ בבמה, להקריב ומותר לבוא לעתיד קדשה לא
 » מגילה בתום׳ אבל בחון, כקדשים נראה בתרנגולים

בתום לפמ״ש וגם בזה״ז, גוונא בכל אסור דבבמה מבואר
שכיר. אתי נח בבן מיירי דהירושלמי ב׳ כ״ב חולין

תר״ו סימן

 עפמ״ג וכו׳. לחבירו אדם שבין עבירות א׳: סעיף
דביומא הפר״ח בשם ]מ״ש סק״א נמש״ז

 מ״מ אבל תובחן, להפך לאסטוני רשות לשטן לית דניפורי
 דדוקא יוה״ב הל׳ מהרי״ל ועי׳ יעו״ש[. וכו׳ עביד דידי׳

 כל של אבל לאסטוני[, רשות לי׳ ]לית יו״כ, של עבירות
 ]בזה״ל: בסופו רי״ז סי׳ רוקח וע״ע רשות. לו יש השנה
 וכו׳, קשר״ק תוקעין וכו׳ נעילה של התפלה כל ולאחר
 לומר א׳ תקיעה רק לתקוע לוח״ר במלכות שלנו ומנהג

 מכפר יוה״כ בפמ״ו דר״א שבפרקי לפי השטן, אח נצחו
 מוצא שאינו סמאל ראה ונו׳, וחמורות קלות עבירות על

 בארן א׳ עם לך יש רבש״ע הקב״ה לפני אמר חטא, בהן
הולכים השמים מלאכי מה שבשמים, השרת למלאכי דומה



קנז חיים תרו סי׳ הכפורים יום הל׳ אורח
 בדברים אלא הקניטו לא ואפי׳ שיפייסנו עד

 יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לפייסו צריך
 עמו יקוו פעם ובכל ושלישית שניה פעם וילך

לו זקוק אינו בג״פ מתפייס אינו ואם אנשים ג׳
)מרדכי מחילה( ממנו שבקש י׳ לפני אח״כ יאמר )מיהו

דעת
 ישראל של עדותן שומע והקב״ה ביוה״כ, ישראל כן יחפים

 עם כל ועל עוונותיהן כל על ומכפר שלהן הקטיגור מן
 ועי׳ תטהרו. ד׳ לפני חטאתיכם אכל ואומר יכפר, הקהל
 סוכות של א׳ יום ופייט פכ״א, ויקרא סדר מד״ר על יד״מ

 כהצדק נלתי הספור, בחשבון בעותה כפור, בחיל ]אימתי
 "דולק דהאי לוי במטה וע״ש וכו׳, חפור כנמצא דולק פורי

 כל עלינו לקטרג דולק שהוא כשטן על קאי חפור" כנמצא
 סק״ה תר״י סי׳ ומחצה״ש ביוה״ב[. מבוייש נמצא השנה

 המדרש עפ״י בעיוה״כ הטבילה טעם בזה שהביא ]בא״ד
 לך יש ואומר לטובה ישראל על מעיד השטן גס שביוה״כ

 נקיים שיהיו טובלים ולכן השרת, כמלאכי נקיים שהם עם
 ע״ב[. הלבוש גם כתב זה וטעם קרי, מטומאת

שקוראין דשו״ע ]בהא סק״ב תרכ״ב סי׳ בא״ר וע״ע
 מהלבוש והביא יוה״ב, של במנחה טריות בם׳

 מזהירין ולכן להן, מתאוה אדם של שנפשו משום לזה טעם
 גם כי בא״ר והוסיף מהן. א״ע לקדש שצריכים לעם

 בהן, נכשלין היום לכבוד מתקשטות שנשים ביוה״כ
 כמה איבעול ביוה״כ האידנא י״ט ביומא וכדאיתא
 וממר וז״ל: עוד וכתב )אבודרהם(. בנהרדעא, בתולתא

 קצ״א סי׳ מהרי״ו מ״ש על זוטא באליה הקשיתי הנ״ל
 בהם שולט יצה״ר שאין כמלאכים זה דביום קצ״ב וסי׳

 בגמ׳ והא ע״כ. ומכופל כפול עבירה בו העושה ונמצא
 ופירש״י רובן, חטאת לפתח אמר מאי הקנ״ה אמרו שם

 ביוה״כ שטן א״ל אמר, מאי ושטן בע״כ, מחטיאו יצה״ר
 ביוה״כ, אפי׳ דמחטיאן דשולט הרי לאסטוני, רשות לי׳ לית

 כדי יותר דשולט נ״ל ואדרבה לקטרג, רשות לו דאין אלא
 סי׳ ברוקח כתב לקטרג ואפי׳ ממילא. הקטרוג שיעלה
אבל רשות לו אין ביום בו שעושין בעבירות דוקא רט״ז

ע״כ[. מקטרג השנה כל של )עבירות( על
הפנוי׳ על דהבא מהרי״ק מדברי ]מ״ש במש״ז וע״ע

 בשעת או ובאונס, למקום, אדם בין הוא ברצונה
 דוקא, לאו אונם ואפשר לחבירו, אדם בין ג״כ הוי עילוף

 נו״ב וע״ע יעו״ש[. בשוגג דמחטיאה שוגגת הדין הוא
 אשת על דהבא שם בחו״ד ]שכתב ל״ה סי׳ חא״ח מ״ק
 לפייס וצריך לחבירו, ב״א גם הוי בעלה, על ואסרה איש,
 וכו׳ נזה ק״ו לפייסו, צריך בגזל אפי׳ דהרי הנעל את

 דדוד מהא י״ב ס״ק חר״ז סי׳ לקמן בא״א ועי׳ יעו״ש[.
 על אסרה דלא משום לאיש, ולא חטאתי לבד לך ]שאמר

כותב כריתות גט דוד בית למלחמת היוצא כל דהא בעלה
לאשתו[.

 כמה לו לילך צריך רבו הוא ואם ומהרי״ל( דיומא
 אכזרי יהיה לא והמוחל הגה שיתפייס. עד פעמים
 מחילה המבקש לטובת שמכוון לא אם )מהרי״ל( מלמחול
 לו. למחול א״צ רע שם עליו הוציא ואם דיומא( )גמרא

:ומהרי״ו( תשובה מהלכות פ״ב והגה״מ וסמ״ג )מרדכי

תורה

 אשה לו יתן אדוניו אם בפסוק משפטים בזוהר ועי׳
דחטי חובין דאית בגין אלא לבדך, לך מאי וגו׳,

 לקוב״ה חב מלכא ודוד וכו׳, נשא ולבני לקונ״ה נש בר
 דבת חובא ההוא חב הא חימא ואי לב״נ, ולא בלחודוי

 על אסרה ברעותא אתתא על דאתי מאן ותנינן שבע,
 ]דההוא הוא הכי לאו לקוב״ה, וחב לחברי׳ וחב בעלה,

 לא עד מבעלה לה הוה וגט וכו׳ הוי בהיתרא אמר דאת
 גט דיהנין ישראל דכל מנהגא הוי דהכי לקרבא, יהך
 ומפורש ע״ש, וכו׳ שבע[ לבת אורי׳ עבד וכן וכו׳, זמן

 חטאתי לבדך דלך קרא ביאר וגם לחבירו, אדם נין דהוי
 וכו׳, אלא ד״ה ע״ב ל״ז סוטה רש״י וע״ע הפמ״ג. כמ״ש

 בדרך, עור משגה ארור וכו׳, דקרא ארורים ]שפירש
 עונשו יודעת ואינה בדבר סומא שהיא איש אשת שמפתה
 אשת על שבא שמכיון רעהו, גבול משיג ארור כמוהו,

 שגורם בסתר, רעהו מכה ארור גבולו, השיג הרי רעהו
 ובו׳ המרים המים בבדיקת שתמות סתריו בלחש לו

 הא שם בגמ׳ ]שהביאו שם בש״ם מוכרח והוא יעוש״ה[.
 בארור ופרכינן וגו׳, ומסכה פסל יעשה אשר האיש דארור

 בארור, לי וסגי הוא בעיקר כופר )בתמיה לי׳, סני
 יהלך בן והוליד הערוה על הבא זה אלא ומשנינן רש״י(,

שכך זה של ואמו אביו ארורין ע״ז, וענד עכו״ם לבין
לו[. גרמו

 עני או בדברים הקניט דאם ]מ״ש סק״א בא״א וע״ע *
רק הוי דלא די״ל צ״ע וכדומה בחררה המהפך

 ]שכתב קג״ו בא״א גם ועי׳ יעו״ש[. וכו׳ לחבירו אדם בין
 נזה״ל: בא״ד וכו׳, לשנאותו מצוה ברשע ומ״ש בד״ה
 ובין יצרו, לכוף עדיף טעינה בזה לחבירו, שבינו מצות
 והא וכו׳, עדיף פריקה וכדומה, ערוה דבר למקום, אדם

 נתקשו וכבר מיקרי, למקום אדם בין נמי לחבירו אדם בין
 וכו׳. ט׳ ח׳ ז׳ הלכה דיעות מהל׳ פ״ו הרמז״ל נמ״ש כיוצא

 הכעיסו אם כי עבירה, ועשה בקוס עושה שאין בל וצ״ל
 בין וכדומה גזלו אבל מיירי, בזה וכיוצא והקניטו בדברים

 בשם ועפר״ח יעוש״ה[. וכו׳ מיקרי נמי למקום אדם
 בין גס הוי בדברים רק ביזהו אם דאף להיפוך מהרש״ג

 ]שכתב בזה תר״ז רסי׳ מש״ז וע״ע ע״ש. למקום אדם
 שביקש כיון י״ל וכו׳ בדברים חבירו הקניט אם בזה״ל:

 להתודות א״צ א׳, הכפורים ביום והתודה מחילה ממנו
וצ״ע א״צ גס הא׳ ביוה״ב אף אפשר או שנית, ביוה״ב

ע״ש[. וכו׳
טמג״א לו. למחול א״צ רע שם עליו הוציא ואם



חיים תרו סי׳ הספורים יום הל׳ אורח !נח
 אדם בני י׳ מביא לו חטא אשר מת אם ב.

 ישראל לאלהי חטאתי ואומר קברו על ומעמידם
 בעי״ב מחילה לבקש )ונהגו לו שחטאתי זה ולפלוני

 שלא וחרם קדמונינו "תקנת ג. דיומא(: מרדני
 לטבול יכול ד. המתים: על רע שם להוציא
הלילה קודם שיהיה רק שירצה מתי וללקות

 פעם רק לטיול וא״צ הגה הטבילה. על מברך ואינו
 מים קבין ט' דהעלת וה״ה קרי משום וידוי בלא אחת
 בין מת לו שמת מי וחשב״ץ( בו וכל )מהרי״ו מהני נמי

 כפור דיום בעי״כ ולטבול לרחוץ מותר ליה״ב השנה ראש
 שלא שנהגו אע״פ שמחות( הל׳ )מהרי״ל שבעה מבטל

:טצמו( )דעת מותר מלוה טבילת שלשים כל לרחוץ

תורה דעת
בש״ם ונ״ה שם, בגמ׳ קרי ובעל כלל גרס לא הרי״ף דשמע דאיכא משום בזה הטעם יש״ש בשם ]מ״ש סק״ה .*

של בטבילה היינו דהתם ונראה בזה. עוד וע״ש שלנו[. ח״בי, שאל חיים ועשו״ת ע״כ[. ש״ר בהוצאת גם למחול .
חציצה אין עזרא תקנת משום אבל קרי, מטומאת חורה ענוה>י 'מדת ומ״מ וכו׳, בפיוס שמע ולא ש״ר בהוצאת .
היינו עיוה״כ, בטבילת בחציצה לדקדק נשל״ה ומ״ש פוסל, אחרת נטיר למיודעו במכתב שנתב ]בא׳ נזה י״ג סי׳ ,

דיוה״כ"(. תומרא משום  בהתוודטו והשותף וכו׳, וגזלן גנב שהוא שותפו על לשה״ר
 לשה״ר והמספר מיד, השותפות ביטל לשה״ר עליו שדינר
 ממנו ומבקש כן נתב כעסו מתוך שרק ומתנצל פייסו

 הוצאת על למחול רוצה שאינו אומר הוא אך מחילה,
 אנפי, מכמה באורך בזה שדן יעו״ש עליי. כזה רע שם

 אחר לקורעו ביקש ונם מכתב לאחד שכתב דמה ומפיק
לו, למחול זה וצריך רע שם מוציא נכלל זה אין קריאתו

 וכו׳, עניד שפיר אי למחול רוצה אם ש״ר במוציא דן וגם
 וממילא מוחל, למחול רוצה דאם הוא הכין דודאי ומסיק
ע״ש[. וכו׳ השותפות לבטל יכול אינו מהל שכבר כיון

 סק״ו עמג״א וכו׳. לו חטא אשר מת אם כ׳ סעיף
פגם ממזר לאחד קרא דאם מהרי״ו ]בשם

 עליך רק לומר דיכול כתב ביש״ש אבל ג״ב, אבותיו בכבוד .
]שכבר קפ״א סי׳ חחו״מ ח״ם ועתשו׳ ע״ש[. וכו׳ כע^י ,

 ולא ממזר להיוח'שיקראו’" יכול איך שס (?שואל
 טעמים יש״ש בשם מ״ש יעו״ש וכו׳, אבותיו בכבוד יפגום

 לומר דיכול פגם זה אין אבותיו דעל כתב והח״ס בזה,
 בזה[. כמ״ד עוד וט״ש וכו׳, עליו משא״כ חשובה, שעשו

עמג״א וכו׳ לאלהי חטאתי ואומר קברו על ומעמידם
 על לילך א״צ מיתה לאחר חרפו ]דאם סק״ז

 ועי׳ שביישו[. במקום מחילה ממנו מבקש אלא קברו,
 בשם נא״ר אבל כן, ג״נ שכחב דב״מ פ״ד גבירים שלטי
 בשם יע״ש קברו, על לילך צריך בזה דגם כתב יש״ש
הקדמונים חרם על שעבר מה על גם סליחה דצריך מי״ט

המח[. על לעז להוציא ]שלא

 עמש״ל פ״א. רק לטבול צריך ואין :בהג״ה :ד׳ סעיף
פוסל חציצה דאין א׳ סעיף פ״ח סי׳ עה״ג

 דמפורש מ״ז יבמות ברשב״א מצאתי ואח״ז קרי, בטבילת
 ס״ז לנדה בריטב״א ומצאתי קרי. בטבילת פוסל דחציצה

 בעל גרם לא דנהלכות וכתב לתפלה, דחוצץ לפרש שרצה
 שחוצץ דבר דכל ב מ״ז ביבמות דאיחמר ]דנהא קרי

קרי, ובעל ובנדה משוחרר ובעבד בגר חוצץ בטבילה

 ששמשה אשה דלפי״ז ]שכתב סק״ח עמג״א קרי. משום
בחמין, ביתה לכבד בעיוה״ב צריכה ימים, ג׳ תוך

 וכו׳ לטבילתה סמוך הי׳ שלא ודוקא ש״ז, תפלוט שלא
 שו״ת ועי׳ ע״ש[. ההריון זרע שתשתית חשש יש אז כי

 הנ״ל, המג״א דברי על ]שתמה בסופו ע״א סי׳ רע״א
 להשחית לאשה גם איסור איכא הריון, בלא אפי׳ דהא
 שנשאר יעו״ש וכו׳ ראשונים כמה לשי׳ הבעל של זרעו

 זרע דרוב לתרץ ]כתב בהשמטות צ״ו לסי׳ ובכרו״פ בצ״ע[.
 הרחיצה, ישחיתנו ולא תיכף, נקלט כבר להריון הראוי

 וכו׳ ממילא עוד יקלט לא רוב עפ״י נקלט, שלא והמיעוט
 והוא רובא, דליכא שהוכיח צ׳ סי׳ רע״א ועשו״ת ע״ש[.
 ט״ז ס״ק ט״ו סי׳ תב״ש ועי׳ הנ״ל. הכרו״פ דברי היפוך
 יעוש״ה[. וכו׳ א׳ ביום דנקלטים רובא, דליכא ג״כ ]שכתב
 סק״וז ט״ו סי׳ ליו״ד תורה דעת ועי׳ ה׳. סי׳ מע״צ ותשו׳

 בשם [מ״ש הנ״ל במג״א וע״ע מנמ״ק[. נזה ]באורך
 אם אפ״ה קרי, משום דטבילה דס״ל למאן דגם השל״ה

 מים ראה דשמא בעיוה״ב, ויטבול יחזור בער״ה טבל
 סק״א פ״ח סי׳ מג״א ועי׳ ע״ש[. וכו׳ עכורים או חלוקים
 רק קרי משום טמא חלוקים מים ראה דאם שם ]שכתב

 שם ומחה״ש וחפלה[. ד״ת לענין לא אבל תרומה, לענין
 יטבול אפ״ה בער״ה שטבל דמי כתב דכאן דאע״ג ]שכתב
 ערב דלענין צ״ל חלוקים, מים ראה שמא יוה״כ. נערב

ע״כ[. יותר החמיר יוה״כ

 תפלה הל׳ האשכול מספר במק״א ז״ל אזמו־׳ר הניא ככד •(
 חפיפה א״צ הטובל קרי בעל לן וחזי בזד,"ל: שכתב א• סי• וק״ש
 כדוב שחצצה לא אם זו, בטבילה פוסלת חציצה ואין טבילות, בשאר
 מחבורתנו ויש ,,וכו לן מואיבעי כלל, טבל לא כאילו והוי הגוף

 ותניא מד,א במעוטי אפי׳ קרי בטבילה פוסלת דזזציצה ראי׳ ואייתו
 ובו׳ פירושא האי נהיו ולא וכו׳, ניוה״ב קרי הרואה יוה״ב ם׳

ואכ״מ• ישפשף וולערב בהא מווודש פירוש שפי׳ יעו״ש



ע״א( וז )ברכות בהלכה מצויינים שערים וגו׳ ציון שערי ד׳ אוהב

ערוך שלחן קיצור
זצ״ל גאגצפריד שלמה מוה״ר רשככה״ג המפורסם הגאון להדם

ספר דגלו ועל

בהלכה מצויינים שערים
 ונימוקם. בטעמם השכיחים, והלכות דינים חדושי כל מכיל הוא, כן כשמו

 החיים תנאי בהתחדשות ובעיות, השאלות על לתשובה. לדופקי שער פותח
 הטכניקה. והתפתחות והמדע הטבע גלויי מתוך החדשות, המצאות ע״י

 ושו״ת רבותינו, בספרי שונות והדעות השיטות כל ומאסף מציין
 והערות הארות המציאות, יקרי ספרים ואחרונים, ראשונים

צרכן כל נתבארו שלא הענינים כל מבאר דבריהם, על
בספריהם

כולל
אחרון קונטרס

 שהשבתי והפסקים מהתשובות וקיצור תוכן
מקומו על אחד כל השו״ע, גליון על וכתבתי הערתי ואשר

שלישי חלק

 כפור יום השנה ראש באב תשעה פסח הלכות כולל
ופורים חנוכה סוכות

 דעת לאדם החונן וקוני צורי בעזר חברתי
 ברוין זלמן שלמה

ברוקלין — ציון שערי בביהמ״ד חרב

רביעאה מהדורה

יורק ניו — ירושלים פלדהיים ספרים הוצאת
תשמ״ז



ריג הלא עריו שלחן קצור

 ומצוה היום. גם התענה כאלו לו נחשב מצוה לשם הכפוריסה( יום
הראשונה. בסעודה דגים לאכול

 את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין להכירו אדם שבין עבירות ד
 חטאתיכם כלומר תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל א שנאמר "(!ירו,

 יום אין להכירו אדם שבין מה אבל מכפר, יום־הכפור ה׳ לפגי שהם
 שאם לדקדק אדם כל צריך לכן הכירו־, את שירצה עד מכפר הכפור

יש ואם אותו. ויפייס לו יחזיר כדין, שלא 0 אחרים של ממון בידו יש

בהלכה מצויינים שערים

 ערב דסעודת רווחא( ד״ה ה. )כתובות רש״י עי׳ הכפורים. יום בערב ה(
 בפני וכ״כ מצוה, ליכא שלפניה דבלילה מזה ומבואר למחר, עד אינה כפור יום

 דבמדינות משמע סק״א(, )תרד במג״א המובא השל״ה מדברי אבל שם, יהושע
 מצות ואיכא יו״ט הלילה גם א״כ בעיו״ב, באשמורת בסליחות מרבין שאין אלו

סעודה.
 לאשה, שקנסו דהקנס סק״י( רמה )סי׳ יו״ד ש״ך עי׳ אחרים. של ממון ו(
 כדאיתא אשתו, בעד לשלם הבעל שמחויב לכפרה דדמי ליתן, הבעל מחויב

מחויבת. שהיא אשתו על עשיר קרבן מביא אדם קד.( )ב״מ בגמרא

אחרון קונטרס

 שם דמבואר כח ס״ק תכא סי׳ בסמ״ע עי׳ כו׳. חכירו את לרצות ד. סעי׳
 מחמת אלא לש״ש, כוונתו אין ובאמת מאיסור, להפרישו כדי חבירו את דהמכה
 לשם התכוון שלא הפי דינא כשמביישו דה״נ י״ל ולפ״ז המכה, חייב עליו שנאתו
 שלא מהמקיל חמיר כדין, שלא דהמחמיר קפא. סי׳ מאהבה בתשובה וכתוב שמים,
 לחבירו אדם בין חטא כדין שלא המחמיר אבל למקום, אדם בין חטא דהמקיל כדין,

 שידוע דבר על דאם כתב ב סי׳ יו״ד חיים דברי ובשו״ת חבירו, את לרצות וצריך
 "לא לאו על וגם במשפט", עול תעשו "לא לאו על עבר אסור שהוא אמר שמותר
 מו סי׳ חינוך ובמנחת מרמב״ם. כן והוכיח תגזול", "לא ועל רעך", דם על תעמוד

 וממילא לחבירו, אדם שבין עבירות הוי ועונתה, כסותה שארה מאשתו גרע דאם כתב
כתובות. ה׳ אהע״ז עי׳ הדברים ופרטי בעיו״כ, לרצותה מחויב

 אהע״ז הרמ״א וכ״כ כו׳, לאישתו שקנסו הקנסות לשלם חייב הבעל סק״ו.
 אבל אותה, וקנסו בשוגג שעברה דוקא דזהו שם והב״ש הח״מ וכתבו ס״ד. צא סי׳
 אח״כ, או לו שנשאת קודם כשעברה בין חילוק יש וכן פטור, במזיד עברה אם

לד. סי׳ ח״א לעיל עוד ועי׳ שם. ותום׳ רש״י פלוגתת יש ובזה
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I)

ה״ט פ״ב תשובה הלכותסדרשעו
 אסור נדה י׳ הלנה י׳ ס׳ עיא הלכות לעיל ועיין ונקי קנ

 הללו מרן דנרי טל שהעירותי וכו׳ נק של אכסדראות לעשות
 דמשנתו מטפס כרארי הכא לפסוק ראוי אין נפשן דממה

 נחשב דהת־ק דראביי עליה רניס פליגי הכא דהא ונקי קב
 אני אומר אמנם בהברייתא. רק הוא סלוגחייהו וגם לרבים
 כהתיק, ולא כראביי פה רביני פסק למה אסר טעם כסיד

 ביוהיכ עליהן שהתודה עבירות ת־ר גמ׳5 שם דאיחא וא5ז
 וחזר בהן שנה לא אס ונו׳ אחר ביוה־כ עליהן יתודה לא זה

 כסיל קיאו על שב ככלב אומר הכתוב מליו עליהן והתודה
 ונו׳ שנאמר משובח שהוא כ־ש אומר ראלי באולתו שונה

 קיאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא תמיד נגדי וחעאתי
 בה ושנה עבירה אדם שעבר ניק רה דאמר הונא כדרב

 אני מה אלא הן והנה וכו׳ כהיתר לו נעשית וכו׳ לו הותרה
 אמר היאן דא'כ אמרה ראלי לא קיאו על שב ככלב מקיים
 אמרה דהוא לומר ואיא אחריו דורות כמה שהיה כדר־ה
 הם הונא כדרב הללו ותיבות אמרה רה וגם ראלי דהיינו
 חידש מאי רה על חקשה דא*כ התלמודא שהוסיף דברים

 שכבר כיון ונו׳ בה ושנה עבירה העובר כל במאמרו הוא
 היו ראלי של מאמריו וכל הזאת והברייתא ראלי בזה קדמו

 גדולי קצת שלדעת מד עליהם וחביבים בנהימ מפורסמים
 ונקי קב שהם מאמריו של צבאם במספר מנו הראשונים

 הונא מרב יפלא ולא יותר ולא פחות לא ב’ק כמנין דהיינו
בשם זה מאמר פעמים הרנה בשים נזכר וגם ראלי מאמר

^שנה
 והיה ראלי בזה קדמו כבר והלא חידשו לבדו הוא כאילו רה

 מה אלא מימרא דהן ציל ודאי אלא רה אמר וכן לומר ראוי
 כן דמקשה הוא דהגמ׳ סתמא קיאו מל שב ככלב מקיים אני

 ושני קרא הן ללמדנו בעי מאי תקשה ראלי דעת דלפי
 הלשון מה רבינו ודייק וכו׳, הונא כדרב ללמדנו דבא הגמרא
 להגמרא לו היה כן וכו׳ ככלב מקיים אני מה אלא אומרת

 שהוא וכמו ליה מניד מאי קיאו על שב ככלב וראלי לומר
 א־ו ראלי על מוסבת קושיא שהן כיון בש׳־ס כן רגיל

 סתמא דגם משמע מקיים, אני ומה הלשון הגמרא מדקאמר
 זה דהרי כראלי מדרשא בבי מורין וכן להלכה ס״ל דתלמודא

 ולזה בהן שנה שלא אעפיי עליהן ומתודה סחר אס משובח
 ככלב מקיים אני מה לעצמו וגם לדידן גם גמרא סתם שואל

 האמור הלשון לסילוק וסעד עזר ומצאתי וכו/ קיאו מל שב
 בדה ע׳ב ניו דף לסנהדרין בחידושיו הרן ג*כ כתב זה דכעין

 הרמלם שם שכתב וכו׳ הכלאים על אף אומר אליעזר ר
 דבגמרא משוס יחיד שהוא אעס־י וכו׳ אליעזר כר פסק

 דהלכתא לאו דאי וכו׳ קרא אמר שמואל אמר מנה־מ אמרינן
 דר׳ מיע למנקע לתצמודא לי׳ הוי מנהימ במקום היא

 אנן נמי היה וכו׳ דרש מיע מיניה לעיל כדקאמר אליעזר
 נגד כראלי הלכה סיל דהגמ׳ דשתמה וכיון הכא בדידן
 או אמורא ביד כס דיש כוותי׳ דפסק רנינו טביד שסיר התיק

רבים. נגד כיחיד לפסוק דהגמרא סחמא

שעזמשנהה״ט פ״ב תשובה הלכות ( סדר

ט הלכה
 או חבירו את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל

עיין מלל, וכו׳ בהן וכיוצא גוזלו או מבירו מקלל
 ורמי שהקשה מה ה־ע פיה ומזיק חובל בהלכות בלח־מ
 שם דלקמן לדבריו סותרים פה שדבריו רבינו דברי אהדדי

 מה וכו׳ בגופו מבירו מזיק דומה אינו בדה שם לקמן ועיין
קושיתו בישוב בס־ד שכתבתי

 לענק מובהק רבו כדין בדורו מופלג דדין בירור
פיוס חיוב

 שיממול עד פטמים אלף אפילו ונא הולן רבו היה ואס ש&
רבו היה ואם רבינו שכתב דה בסיד לערד ונראה לו

 אלא חכמתו רוב ממנו שלמד רבו דוקא טונתו אין וכו׳
 לו שחטא זה אם רק אחת אות אף כלום ממט למד לא אפילו

מונהח כרט דיט ג'כ בסכמה, למוסלג בדורו מפורסם הוא

 אלף אפילו ובא הולך להיות שצריך האמור דין למנין אף
 ולהביא להסתייע שנוכל בלבד ולא לו שימחול מד פעמים

 לענין ה׳ סעיף תעיב סימן איח בש״ע דקייל ממה ראיה
 שם ובש״ע ה׳ ס״ק רמיד סימן נייד השקי וממיס היסבה
 בסיד אתי מקום הנה זו אף שם ובהגה בהמסבר י׳ סעיף

 זה וביאור פה עצמם רבינו מדברי לזה ברורה ראיה להביא
 אלף אפילו ובא הולן להיות צרין ברבו רבינו דברי שהרי

 סייס מים ממקור נובעים הם לו שימחול עד פעמים
 מנינא רבי איקפד התם דאמרינן פיז דף דיומא מהסוגיא

 וכו׳ נתפייס ולא דכפורי יומא מעלי תליסר לגביה רב אזיל
 פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל וכו׳ ביס יוסי ר׳ והאמר

 דברי )ולפי והרא״ש ורבינו הרייף ופירשו וכו׳ שאני רב
 בכיטי רב דהיינו שאני רבו בגמרא גרסתם היתה כן הלח׳־מ

דאפשר הזאת להגהה הכרס אין לפניט בסיד ולמיס וייו

 שלא להורות רבו מלת נקטה ולא רב מלת בכוק נקטה דהגמ׳
 חנינא ר׳ לפני מעולם רב למד שלא באמת רבו מנינא ר׳ היה

 דיט וממילא בדורו וגדול רב היה חנינא שר׳ אלא כלום
 מחל שלא אף לכן שלו והרב רב של רבו חנינא ר׳ שהיה כרבו(

 התלמיד צריך עדיין מעו ממט שבקש פעמים ג׳ אמר לו
 פה, מרן שכתב כמו שיפייסנו עד כ*כ מרט ממילת לבקש

 שהרי רב של רט הי׳ דרח רביט לדעת זה על קשה ולכאורה
 רבי היו רב של רבותיו היד לספר בהקדמתו כתב כעצמו הוא
 מר׳ שקיבל הוא רב של חבירו שמואל רק ינאי, ור׳ חייא ור׳

 לרב ריח הי׳ לא מובהק שאינו רבו ואפי׳ בכימ ועיייש מנינא
 מי דכל דברנו אשר הדבר הוא אלא בסמוך, אברר כאשר
 שישתוו מספר מחי ימצאו ט עד בחכמה ומופלג רב שהוא

 הדור לגדול חשבינן מ־מ כלום לפניו למד שלא אף למעלתו,
 לענין לבד לא ממנו, שקטן זה נגד מובהק רב כמו ההוא

 כקשת לענין אף אלא וי*ד איח בש־ע המפורשים הדברים
 לבקש שהקניטו למי סגי ולא מובהק רב דין לו יש המחילה

 עד פעמים הרנה לפייסו צריך אלא פעמים ג׳ ממנו מסילה
 בדורו ויקר בחכמה מופלג הי׳ וריס לו, ומתפייס שיתרצה
 שישב מותו בשעת צוה הקדוש דרביט קיג בכתובות כדמוכח

 בראש, רב( בימי שהי׳ ריח סתם )והוא חמא בר מנינא ר׳
 לו הי׳ ולפיכן ברשיי ומיי׳ש ישיבה לראש שיתמנה דהיינו

 בריצוי להרבות רב צריך והי׳ מובהק, רבו דין רב נגד לריס
 עד כלום לסטו למד שלא אעפ׳י פעמים מג׳ יותר ופיוס

שנתפייס.

הג״ל לדק ראיה עוד

 שהוא בלבד לא בדורו מופלג שהוא דמי שאמרתי מה והנה
אלא אליו וידמה לערכו שיגיע מי ואין בדורו יחיד

 לו יש מספר, מתי שהם רק כמוהו מופלגים עוד ימצאו אפי׳
 שהקניטו זה נגד בסכמה מופלג שהוא דכיון מובהק, רב דין
 במעלת לו הדומים אחריה אנשים עוד יש אס לן איכפת לא

 של רבותיו לטלהו ומשנינן המה מועטים רק הלא החכמה
 לזה ברורה ראי׳ להביא יש ממנו, אחד וכמופלג שהקניט >ה

 אמתת לראות יש הדעת ושיקול מסברא דגם מלבד בסיד
 רב של מובהק רבו דין לו הי׳ דרים כתבנו דהא הזה, הדבר
 של בדורו שהיו ולוי מייא ר׳ והרי בסכמה, מופלג והי׳ הואיל

 מהסוגיא שנתבאר כמו כמוהו, הערך ויקרי גמלים והיו ריח
 הי׳ חייא דר׳ למידק יש משם ואדרבה האמורה, דכתובו׳

 הוי והא התלמודא מדשייל בבקיאות ממנו וגדול מרח עדיף
סושיא ומאי לראש, לרח למנות לרבי דהיל ופירש׳י חייא ד׳

 טובא עפי וחכים בחריפות מרח עדיף הי׳ מנינא ר׳ הא
 אי מינצת דידי בהדי לריח מנינא ר׳ לי׳ אמר החם דאמרי׳

 הרי בפלפולי לה מהדרנא מישראל תורה משתכחת חיו
 רבי מניד ושפיר חייא מר טפי ושנון חריף הי׳ דרח מבואר
 הי׳ חטנא ר בשגם נאמר וע־כ לראש, חנינא ר את דמינה

 המחודד, בשכלו סלעים ולשבר הרים לפרק בחריפות גדול
 בבקיאות חטנא ר סל יתירה מעלה סייא לר לו הי׳ זה נגד

הרים ועוקר סיר מתם שלמו וכבר מרח יותר הרבה שלמד
 י״ד בהוריות כדאי׳ מעיא למרי צריכין דהכל עדיף, "-סיני

 כמו דבכהיג נראה ועוד רח, הוי והא התלמודא שייל ולהר
 עעמא דהא מסיני, עדיף הריס דעוקר מודים כולם רח

 והייט סעייא, למרי צריכין דהכל משום הוא עדיף דסיני
 ועיין הוא למחסור אן הפלפול ברורה הלכה ידע לא דאם
 חיו דאס שאמר עד כ״כ חריף שהי׳ ריס והנה קמיה, ב׳ב

 הלכה ולכוון בפלפולו להחזירה יכול הוא התורה נשתכחה
 דלא עדיף הריס עוקר בודאי ובזה הפלפול, עיי ברורה
 האמת אם דאף נגדו השתבח מייא דר׳ רק בדין, יטעה

 תשתכח שלא גדולות עושה אני הנה עדיף הריס דעוקר
 וריח סיר הי׳ סייא דר׳ האמור לסי והנה מישראל, התורה

 הסוגיא לפי ישיבה לראש למלות ולטרן הרים, עוקר הי׳
 ללמוד התלמידים דיטלין עדיף סיר מתם דשלחו דהוריות

 המה וגס למודם על חחרין הרב מפי ששומעין מה כל הרבה
 הוא הרב אם משא־כ כרמק, תורה מלאים אסופות בעלי
 יטליס שאינם לתלמידים כ*כ תועלת בזה אין הריס עוקר
 וחריף, חד להיות השכל נכח אין אס החריפות ממנו ללמוד
 התלמודא שייל ושפיר חרנא מי׳ ריח היו שקולים סוף וסוף
 בשנים גדול הי׳ ריח וגם לראש ריח את רבי מינה לא למה
 חנינא ר׳ כמו כ*כ גדול הי׳ דרח שבררנו וכיון מנינא, מר׳
 יחיד הי׳ לא דהא רב על מובהק רבו דין חנינא לר׳ אין א״כ

 יותר בסכמה מופלג הי׳ דעכיפ כיון מזה ושמעינן בדורו,
 זה נגד מ'מ ריס כמו בדורו מופלגים עוד שהיו אף מרב

 ואחד אחד כל וכן מובהק, רבו נקרא הוא כמוהו גדול שאינו
נגד מובהק רב יקרא ההוא בדור למופלגים הנודעים מאותן

כמוהו. בחכמה מופלג שאינו זה

תר״י סי׳ במג״א המובא המי־צ על הערה
 מ־צ בשם כתב ג׳ סיק א׳ סעיף תריו בסי׳ להמ׳א וראיתי

דברי ממט ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ ח״ב
 לא ואנכי מ־צ, להספר ראיתי לא מעולם והנה וט׳, תורה

רבו הי׳ דרח דעתו ואולי הזה, הדיו הוציא מאיו ידעתי
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^משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שעח
 בהקדמתו תינו דמדברי נחמו וככר רב של מובהק שאינו

 רב של רבותיו בכלל ינאי ר׳ התם תשיב דהוא כן נראה לא
 חייא ור׳ הקדוש תינו ורק מובהק, רבו הי׳ לא ודאי והוא
 את ג*כ תינו הזכיר לא מדוע וא־כ המובהקים, רבותיו היו
 רבו מנינא ר׳ דהוי אע״ג רב של רבותיו מספר נתון רח

 מובהק שאינו רבו רק הוי לא ג*כ ינאי ר׳ הא מובהק שאינו
 סנינא, מר׳ מאומה למד לא דת מזה ותשכיל תשמע ואתה
 רח דשאני חשובה מליו יש מרח הוא המק ראיית אס ומוד
 להמ׳צ מדל ואפשר כאמור, בשכמה ומופלג הדור גדול דהי׳

 דת כיון מ״מ בסכמה ומופלג הדור גדול סנינא ר׳ האמנם
מקומות בכמה והתוס׳ רש־י כמ׳ש ישראל כל של תן הי׳

 לו ואין חנינא לר׳ קרובה רב מעלת היתה לכן בחלמודא,
 איכא ושפיר מובהק שאינו רבו כדין רק ממנו יותר יקר לר׳ח

 יש דת ממנו ששמע רק המק מ״ש אפס כדבריו, למשמע
 כיון דת חנינא מר׳ רב שמע דלא סגי דלא דנהי בו להקהות
 סימן ני־ד בש־ן מיין הקדוש, רבינו לפני יושבים היו ששניהם

 כד ועיי״ש כ״ה, במ״ק ספרא דת בעובדא מ׳ש ט־ז ס־ק ש־מ
 מג׳ יותר לדת לפייס רב הוכרח מש*ה דלמא אכתי י״ז ונס״ק

 שמע לא אם ואף מכ״ס מובהק שאינו רבו שהי׳ כיון פעמים
 דהי׳ לו הוא מובהק שאינו רבו דין נמי דת ממנו מעולם

וצ׳נג ביותר בסכמה מופלג

י הלכה
רבינו של בלשונו דקדוקים

 של דרכם זהו וט׳ יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור
וכו׳ ישראל מבני לא והגבעונים ונו׳ ישראל ■®זרע5*"

 ביאור שצריך במה הפשוט דנץ על דבריו אבאר כל ובראשית
 קדשו דברי היות למינים יראה האדם לכאורה כי והוא )א(
 מקום בכל כדרכו היטב מדוקדקים בלתי זאת בהלכה פה

 ששנה למשנה סדר ויש ועתים שד^ניו^חיס הנכבד מחמרו
 הם מותר דברי וכו׳ הרבה לו וחטא לו הצר אפילו מ״ש תינו,
 להתרצה צרין דאם מעט או הרבה חטא אם לי דמה

 בהיצר דאף ידעיק ממילא מעט לו שחטא מי נגד ולהתפייס
 למחול צריך מסילה ממנו ומבקש נכנע החוטא אם התה לו

 בזה הבדל ואין הגזילה את והשיב אמרה התורה דהנה לו,
 בד*מ הוא וא׳כ מאה, כדין פרוטה דדץ להרבה מעט בין

 לרעהו איש כין ריבות דברי הגוף צמר נפשות בדיני לכ׳ש
 הרבה מצער יותר גדול הוא מעט נשגם דגוסא דצערא
 לצער יש גבול מה וגס הגוף צפר הוא רב כי ממון בעניני
 למטן מלתא הא למסתס נפש נוסי לראשונים ה״ל ולא הגוף
 תינו בדברי לדקדק יש ועוד להרבה, ממט בין הגבול נדע

 הנה יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור ואמר דפתח
 מזרע הוא שהאדם במה תלוי׳ אינה האיסור מן המניעה

 אל נוטה ומבטיהם נכון ורוח טהור לב להם שיש ישראל
 וכל להם, אחד משפט וכתושב כגר אלא והרחמים, החמלה

 ככל לעשות ועומד מוזהר הוא ה׳ בנחלת להסתפח שבא מי
 להכניע צריך כן לעשות בטבעו שאין אף ומשפטיו מקותיו

 שנפשו דברים ובמה ישראל המון ככל קוט רצון לעשות לבנו
מהם, הרחיקה והתורה וחומדת! אליהן מתאוה אדם של

 לו הצר אפילו ואמר הדרנא תינו נפשי׳ משוי הנז והנה
 זרע של דרכם וזהו וכו׳ יטור ולא יקום לא הרנה לו וחטא

 אלא לנקום אסור איסור, לשון בזה כתב ולא וכו׳ ישראל
 חסידות מדת מצד כן לעשות ראוי דאין המשתמע בלשון
 הגר הגר וכי ישראל, מזרע הוא היות הדין משורת לפנים
 האיש דאף ומשמע אתמהה, כך מל מצוה אינו בתוכם

 משה טוב שלא אלא עבריין אינו זה על העובר הישראלי
 הוא פשע על ועבור אמת זרע שהם סגולה המם בעמיו

 להיות לאדם אסור במלת תינו דכוונת נאמר ואס תפארתם,
 לא וט׳ הרבה לו הצר אפילו שלאחריו טל נמי מוסב אכזרי
 לא מלות כלל למכתב ה־ל לא א־כ לנקום לו אסור ורצונו יקום
בו. שפתח אסור במלת נכללת היא כבר דהמטעה יקום

הנ״ל הדקדוקים תירוץ

 במל הגאון דהנה לענת הוא כן תינו דברי ביאור אמנם
סי־ במג׳א והובא ס׳ג סימן ס״ס ב*ק במס׳ יש״ש

 סבירו על רע שם המוציא הדין דמצד אע״ג כתב סק׳ה תרו
 לו למחול צריך אינו מחילה ממנו ומבקש מתחרט ואמ׳ב

 אות פיה בהגהמ״יי ג*כ והובא שם דב־ק בירושלמי כדאיתא
 עליו שהוציא למי אף למחול ראוי חסידות מדת מצד מ״מ ט׳

 במ״ש רבינו טק ולזה ברבים, אותו מבזה שהי׳ דהייט ש״ר
 הן רע שם עליו שהוציא דהיינו הרבה לו וחטא לו הצר אפילו
 לנפשו והצר בכבודו שפגם והן בממונו, הפסד בזה לו שגרם

 שמכנה ומה לו, וחטא לו היצר מילי תרי תינו נקט ולכן
 הרבה באמת כי הרבה בלשון דופי והטלת ש״ר להוצאת תינו
גזל טון תעשינה לא אשר המעשים כל נערך מאד הוא
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שעט משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר
 מלשון אלא תינו כן מנה מלבו ולא כגופו, סבל או עושק

 בפיו האומר נמצא ט־ו במירוכין דאיתא כן לו יצא המשנה
 על ru נסתם שלא מציע שכן ממשה העושה מן סמור

 אמר שס בגמרא ואמרי׳ וכו׳ לה־ר על אלא במדבר אבותינו
 מנ׳ל לה*ר של כס גדול כמה וראה בא פרעא בן אלמזר ר׳

 המוציא כן ואבנים העצים על ש׳ר המוציא ומה ממרגלים
 וכמה, כמה אסח על וצער נזק לו מסבב שהוא חבירו על גור
 עליו שדבר דהיינו הרבה לו וחעא לו בהצר תינו כתב ולכן

 למסול רוצה אינו אם איסור פושה שאינו אעפ׳י לה״ר
 הדין דמשורת כיון ופיוס ריצוי דברי בהרבות גם להמש״ר

 המשיר לו שעשה כזה ועצום גדול פשע על לעבור צריך אינו
 תשכ״ג סי׳ יומא מס׳ ריש ובמרדכי בירושלמי כמבואר
 הטוב ועשיית הססד מצד מ־מ כרז מנין המשק סלק ובסמ״ג
 ומתפייס ברחמים מתרצה להיות לאדם לו ראוי והישר

 מבקש כשהוא לו ולמחול שידר עליו שהוציא זה של בתמנונים
 זרע להיות ראוי כן כי לו יעור ולא יקום ולא מסילה ממנו

 משידד. לפנים עושים להיות במדותיהן מובדלים ישראל

ש״ר שהוציא למי למחול .א'צ למה טעמים ב׳

 שאינו דהטעם הגבעוני׳, מן זה לדבר ראיי׳ רביע והביא
ש־ר מליו שהוציא למי הדין משורת למחול צריך

 מתקן דאינו רייב סימן וכתבים בפסקים מהרי׳א נתב
 ולא בהא דשמס דאיכא ממילה לבקש ירבה כי גס המעוות

 המשיר, לו שמשה והסיק הדופי יהי׳ עולם ולזכר בהא שמע
 מפיס מאן הבריות יאמרו כי בדבר טעם תת אוסיף ואר

 מכו יהגה אמת ועתה כזב דובר הי׳ השיר בהוצאתו יבתחלה
 לאיזה ועתה אמת דבר נתחלה דלמא מחילה, ממנו ׳מבקש

 עליו שדבר זה של אהבתו מבקש מה לתועלת או :כרקעעבה
 עליו הגיד אשר הדופי בו אין כי שאמר מה בפיו שקר ׳רוח

 לטעמא מהרייא של טעמא בין לדינא נפקותא ויש :ותחלה,
 אנשים, מאה בפני ש־ר מליו שהוציא זה הי׳ אס והוא דדי

 אחד שגם בבירור נדע שאז שמות אתה לאחר מיד זחחרע
 מזה ששמע מה לאחר להגיד החוצה מקיר יצא לא זהם

 צריך הדין מצד מהרי־א של לעממא הנה שיר, שהוציא
 גם דידי לעעמא אבל מסילה ממנו נקש המוציא אס להתרצה

 אס נפקותא יש להפך וכן הדין, משורת לו למחול א'צ כזה
 המלך בבית יד לו יש הוא אלים גבר ש־ר עליו שהוציא זאיש

 אדם, בני המק מפני יחת ולא השרים אצל נשמעים ודבריו
 ואין הוא מסכן איש שיר הוציא סליו אשר ההוא האיש £נל

פניו שישא מי ואין עמד לא גדולים במקום נשמעים .׳בריו

 על ומתחרט מסילה ממנו ש־ר המוציא יבקש ומכת ר) סע
 מדינא לו למחול צריך דידי לעעמא בשקר עשה אשר

 של המסס עיקר ועכ־פ למחול א־צ מהרייא של ולטעמא
 המק ימחה ולא המסוות לתקן יכול דאיע הוא הישיש

 החטא הי׳ בגבעועס והנה מחילה, לבקש לפניו נהתרצות
 נגמר פ׳ בירושלמי כמאמרם איש ז׳ בהריגת נגדם שחטאו

 כי אחרי נפשותס להשיב א׳א המחילה בקשת ופ׳י הת, הדין
 דאיכא שיר מהוצאת וגרע ארצה הנגרים כמיס דמם שופך
 מעתו אח מסילה המבקש יתקן שלא לודאי הקרוב ספק

 המעוות יתקן דלא גמור בירור דאיכא בגבעועס משא־כ
 את הכתוב האשים ואעפיינ נגדם, להחוטא שיתרצו במה

 מסילה למבקש להעתר וימאנו ערפם הקשו כי הגבעונים
 מבע לא כי טבעם להשחתת שהיא הסבה הכתוב וביאר מהם

 זרע המה טובים כי ולהשכיל ללמוד יש ומזה המה, ישראל
 עם להתחסד בקדש דרכם וזה להתאכזר ידעו לא ישראל

 בקשת פ׳י המעוות יתוקן שלא בדבר אף אותם הפולנים
 וירבה מק המכפר המרחם בה׳ המה דבקים כי המחילה,

 בגבמועס כמו נפשות מסקי במניע דרכם וא־כ לסלוח,
 מהם א׳ מל שיר שהוציא איש פשע מל שעוברים מאכרכ

 יראת והאדם מסילה ממנו ומבקש עונו על מתחרט ואנדכ
 כי העבר, מל מתחרט כי אן רמיה, ברוחו אין כי לעיעס

 האיש הנפש בטבע אשר והטנוה ההתחסדות מדת מצד
 כי ואיננו עק ויטקש ממט אפו שב להיות לו ראוי הישראלי

 ולבס הקדושים ישראל זרע של המלה כן כי לו, ימחול
אדוני ית׳ השם בדרכי והולכי איתנים, בני והרחמים הטהור

רבינו. בדברי הפשע ביאור תבוא פה עד האדונים,

רבינו בדברי דיוקים עוד

 רבינו בדברי בסיד פה הטיק להעמיק אקום ועתה )ב(
במשכיות זהב תפומי והם עמוקים דבריו כי

 כיק חדא הוא, רבינו ביברי הקשה הדבר עדיין כי כסף
 לו שראוי וגנאי רע שם מליו כשהוציא שאף שכתב זה דלבר

 לו למחול והחמלה החענה דרן מל שמים וירא כשר אדם לכל
 בגמרא לא מפורש אינו לכאורה הנה מחילה, ממנו כשמבקש

 ואדרבה והירושלמי וספרי וספרא במכילתא ולא דילן
 משמע נמי וכן רביע מדעת ההיפוך משמע בירושלמי

 יסרק ירושלמי להן הניאו שכולם הראשונים גדולי כל מדברי
 גס ואין למסול, צריך שאינו רע שם מליו הוציא ואם החובל

 המנוה ודרכי חסידות מדת מצד שאמפיכ שיאמר מהם אחד
גדול שבא עד זה בדבר אף שימחזל השלם לאדם לו ראוי
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ה״י פ״ב תשובה הלכות סדרשם
 שכל כ״א זה אין כן, ואמר יש׳ש גשסר מהרש״ל ליהודים

 מדין מצד זה נדבר בכך לחלק ס״ל לא הראשונים גדולי
 הגנעונים, של מובדא מהך רנינו שהניא ראי׳ והן חסידות,

 זה לדין דילן מהגמ׳ בלא״ה וראי׳ הכרח לו שאין למי הנה
 יכריחט לא הגבעונים של עובדא מהן לחוד זו ראי׳ בשביל
 והוא הטשאים נין לחלק דיש נקל, לנבון דעת כי כן לומר

 ממש נפשות מסקי שהי׳ אף דגבעוגיס בעובדא דבבולמא
 שנים עברו כבר אז מיהא הא אנל איש, שבעה מהם שנהרגו

 להרוג שאול שהניח מאז שנה מל׳ יותר הרבה לפחות רבות
 שוב אהני לא אז וא־כ נקמתם, שביקשו ההוא היום עד אותן

 אותו עד בטבעם מתים היו כבר שבלא״ה שאול של מעשיו
 אחד כל בעיט קל שיהי׳ הגנעוטם שנחיראו מפני ואם היום,
 לזה הנה משאול ילמדו כי ארצה דמם לשפוך מישראל ואחד

 מלא אדם ובמתן ישראל מכל מהם המחילה בבקשת די הי׳
 ברש״י ועיין רז״ל כמ״ש בפסוק שם כמבואר וזהב כסף ביתם

 בעולתה ישלמו לא ששוב ידע אדם כל בזה כי שם וברד״ק
 לב רוע אם כי זה אין להם מחלו לא ואפ*ה נם ידיהם

 עליו שהוציא זה כן לא המה, ישראל מבני לא כי ואכזריותם
 )ושם בהא שמע דלא איכא ממילה ממנו שביקש שאף רע שם
 ישראל( גבולי בכל הדבר להכריז המלך יכול הי׳ גבעוטם גבי
 הנה לתועלת או להכרח כ־א מחילה ביקש לא כי יאמרו אז

 עליו שהוציא מזה רע שם המוציא זה של רמתו סר לא מדיין
 כל סוף פד אחריו בניו ובני לבניו וקצף בזיון הוא גס רע שם

 כי העם כל ואמרו רע שם הוצאת הן ישמעו כי הדורות
 וכל סלוני רע דבר משה סלוני איש של אביהם אבי או אביהם

 אמרו רנינו ואס נקל לנבון ודעת הגבעונים גבי שייך לא זה
 מונדא בין האמור חילוק הן ס*ל דלא סברתו מצד כן

 עובדא מהן ק״ו איכא שפיר וא־כ ש״ר מוציא לבין דגבטונים
 הם שקולים ולפחות למחול לו שראוי ש׳ר למוציא דגנמונים

 מה לנו ידוע הלא אבל למחול, שראוי לשניהם אחד ומקרה
 סברתו מצד רק והוא דבר שיכתוב שבכ״מ רבינו לנו שיעד
 מילדי כי דעת לממן לי, ויראה ויכתוב עת אזן לנו יעיר
 ברור הדבר לי ויראה טתב אינו ואם הוא הקדש שכל שכלו

 או בבלי יוצא הוא מלך ממקדש אן p ענה מלבו לא כי
 הנה לי ויראה כתב ומדלא המקומות, מן וכדומה ירושלמי

 שממתא להא אמרה הזכה מסברתו לא כי בבירור מזה נודע
הזה. הדין מקום הוא איפוא איה מחיפוש חיפוש צריך וא׳כ

 ה״ז פ״ח דלק מהירושלמי דהא לענ״ד קשה וביותר
כאן אין חסידות מדת דאסילו לערד משמע

^שנה
 הירושלח מדאישתמיט חדא ש״ר, עליו שהוציא למי למחול
 לח אף למחול הוא מנוים דרך דלפמות זה דבר להביא

 מקומו! בכמה נקדש דרכו זה שהוא וכמו ש״ר מליו שהוציא
 וכו שמים ידי ולצאת למתני או וכו׳ שמיס וירא למתני

 הד היה ואס ובירושלמי, נבלי בתלמוד הרבה מצינו וכדומה
p למתו היא נסלאת לא למחול חסידות מדת מצד פה גם 

 לממו לאדם ראט שמיס ידי ולצאת ומטה חסידות מדת מצד
 מלי הוציא אבל קאמר דהא ועוד ש״ר, מליו כשהוציא אף

 צרי אינו למנקט לי׳ והוי וכו׳ עולמית ממילה לו אין ש״ר
 בתוא ש״ר מליו שהוציא הזה האדם יהי׳ אם דהא למחול

 לסט לעשות וישר טוב בדרך הולך עליה מבני המעלה אדם
 על כשהוציא אף לו מוחל יהי׳ כזה איש הנה הדין משורת

 ודל אלא עולמית מחילה לו דאין הירושלמי אמר והיאך ש״ר
 כמ חסד ורב חסידים נקהל שתהלתו מי דאף לומר צרינין

 משו בזה דאין לו למחול צריך אינו הירושלמי לדעת שנאמר
 דאיסור אפשר ואדרבה וכלצ כלל ומטה חסידות מדת

 אד בני יראו כי ש״ר הוצאת של הקול בזה שמחזיק קעביד
 שו בו אין ולפחות ההוא ש״ר עליו שהוציא לזה אוהב שהוא

חסידות. מדת

 לאדם ראוי חסידות מדת שמצד רבינו מ־ש כן כי ואחרי
ממילה ממנו ומבקש ש״ר עליו כשהוציא אף למחול

 חילוק שאין שסובר לבד סברתו מכח רק הירושלמי, דעת נגד
 דבר וזהו ש״ר, הוצאת לנין דגבמוניס פובדא הן בין לפחות

 אס בירושלמי, ערוך תלמוד נגד יפסוק שרביט לאומרו שא״א
 להלכה מיקר דהוא הירושלמי מל חולק דילן דהתלמודא לא

 חדא בתרתי, רביט על קשה וא־כ הירושלמי, נגד מקום בכל
 הקושיור ביותר נתחזקו ועתה לעיל, עליו העירונו שכבר מה

 דילן בגמ׳ טהור מקומו מקור הוא איפו איה האמורות
 שתי דהתלמודא הואיל ולומר הירושלמי, של דינו על שיחלק

 יראי. האדם הנה הירושלמי מל דילן הגמ׳ דחולק ש־מ מזה
 חלמת לדחות כדאי ואינו בזה יש מהדוחק כמה למינים

 ינ3ר שפסק הרבה דינים מצינו והלא הירושלמי של מרון
 שזכרו אף ירושלמי בתלמוד שנאמר מה מכח רק זה נספרו

 אלי אינו רבינו לדעת אף דהא ועוד בבלי, בתלמוד להם אין
 נקרב ואינו למחול צריך אינו הדין מצד אבל והטוב הישר מצד

 הדי דילן הגמרא הביא לא למה תקשי עדיין וא״כ עבריין,
 ולצאי לפחות הדין מעיקר שהוא מה כפי ש״ר מוציא של הזה
 דהגמר! לומר שצריכין לא אם זה, גס למחול יכול שמיס ידי

קאמו שהירושלמי כיון וא־כ הירושלמי, מל בזה סמכה דילן
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שפא משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות ( סדר
 לומר לרבינו מניל איכ למחול, כאן אין חסידות מדת דאף

 חסידות מדת למכין נמדא הירושלמי על סליג דילן שהגמ׳
 לסי ביאור צריך שנית וזאת מדה־ד, לענין בחדא לי׳ ומודה
 במאי לי ופרנס צא פליגי דילן והגמ׳ דהירושלמי רבינו דעת

 מדת אפי׳ דלדעתו במה להירושלמי בה יש טעם ומה פליגי,
 דילן ולהגמ׳ ש״ר, מליו שהוציא למי למחול כאן אין חסידות

 למי אף למחול לאדם ראוי ענוה ודרכי חסידות מדת מצד
שיר. מליו שהוציא

הנ״ל הדקדוקים על תירוץ

 דדבר האמורות הקושיות כל בישוב כסיד לערד והנראה
לאדם ראוי חסידות מדת דמצד רבינו שכתב זה

 בתלמוד קודש בהררי ויסודתו קבוע מקום לו יש למחול
 לדינו מוכרחת ראי׳ לו יש לשיטתי׳ דהירושלמי רק בבלי,
 חסידות מדת מכת אסי׳ ש״ר עליו שהוציא למי למחול דא׳צ
 ראיית לה אזדא דלשיטתה בלבד לא דילן הגמ׳ אבל

 ונוצמת מוכרחת ראי׳ לה דיש זו אף אדרבה אלא הירושלמי
 עליו שהוציא לזה אף למחול לאדם ראוי חסידות מדת דמצד

ש־ר.

 על מובא rxb קשה לכאורה כי אומר בסיד וחילאדיצי

שביקש אף שיר עליו הוציא שאם דמניל הירושלמי
 אף לו למחול א־צ ויותר פעמים אלף ושוב הלוך ממילה ממנו
 הסברא מכם הירושלמי שאמרו דאם חסידות מדת מצד

 ולא בהא דשמע דאיכא והוא וכתבים בפסקים מהרי׳־א שכתב
 יוכל לא מעוות שהוא שכתבתי דידי מטעמא או בהא שמע

 גיל אלי השמחים שוממה בני רבים כי שיר הוצאתו לתקון
 אדם בני שמים בקדשי וגנאי דופי להטיל מקום ימצאו כי

 כך לומר מאד זר הדבר זה כל הן עולם, של ברומו העומדים
 רחמנים בני רחמנים ישראל זרע שחיו גרידא הסברא מכח

 למנירו למחול שלא להתאכזר יתנהגו השיי בדרכי ההולכים
 השביס תשובת ומקבל חסד כלפי ומטה חסד רב הקרה והרי
 אכל או שרצח כגון המעוות לתקן יטל שאינו בדבר אף אליו

 והוליד איש אשת על בא ואפילו וכדומה אסורות מאכלות
 בתוס׳ היטב עיין למחול וניתן תשונה לי׳ מהני ממזר ממנה

 ובפסקי וכו׳ הערוה על הבא זה בדה עיא ריש מ׳ דחגיגה
 יתברך עולם של מלכו במלך הוא ואיכ י*ד, סי׳ שם תום׳
 לא דמה להבל אדם שאנוש לומר דעתינו על יעלה היאך

 בלב ממילה ממנו מבקש כשהוא לחבירו יממול ולא יתרצה
אף האדם, עיני ראות לפי מבפנים ושוה מבסק נראה שלם

 מתחרט שעתה כיון המעוות, לתקן שוב ידו לאל שאין בדבר
 ותחנונים חן בדברי אותו ומרצה ומפייסו גמורה מרטה

 לעשות לו ומה רגלים שלש זה ברבים ממילה ממנו ומבקש
 לאמרו, שאיא דבר יבין בלבבו הולך ישר כל דבר סוף עוד,

 לא אס גרידא, הסברא מכח רק הזה להדין אמר שהירושלמי
 נרדפה נדעה ממתה הזה, לדין מוכרחת ראי׳ איזה לו שהי׳

 דהירושלמי. ראיות היא מה קדושים דעת לדעת

ואבימלך דאברהם ממקראות ראי׳

 אראנו צורים מראש ני הוא אחזה אני אשר את אמנם
ושרה ע־ה אבינו דאברהס ממעשה לדבריו ראי׳

 בהנך להירושלמי לי׳ דקשי׳ והוא אבימלן עם נרה אמנו
 כי האיש אשת השב ופתה נאמר דשם מובא קדש מקראי

 לאבימלן הקרה שצוה הרי וכו׳ וחיה בעדן ויתפלל הוא נביא
 שם נאמר כן וכמו עבורו, שיתפלל עיה איא פני וישמר שיחלה

 מהם להסיר ביתו ואנשי אבימלן עבור התסלל נרה שאיא
 הקרה צוה לא למה וקשה בהם, ית׳ הוא שלח אשר אסו מרון

 וגס עבורו, תתפלל שהיא שרה פני את וישמר יחלה שאבימלך
 לאיד ושמחה צחקה זה למה קשיא גופא אמנו שרה על

 לאבימלך הי׳ ראוי יותר כי עבורו היא התפללה ולא אבימלן
 היתה היא שהרי מבורו תתפלל שהיא נרה אמנו משרה לבקש
 הי׳ יותר וא״כ במדרש וכמבואר ע־ה, מאיא בצרה יותר

 רחמים עליו תבקש ושהיא לשרה לסייס אבימלן מחויב
 ושיכפר לאבימלך עשה אשר הרעה על וניחם ישוב שהקרה

 לא״א לפייס מחויב שהוא ממה נגדה, שחטא מה אבימלך עון
 היו הס האבות וכל אברהם כי מלתא יציבא כי ואס עיה,

 מעשיהם ובכשרון בצדקתם הרבה ומופלגים גדולים
 הפסוק על רבותינו במדרשי היטב באר וכמבואר מהאמהות

 הם שההרים וגו׳ הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג
 והגבעות אבות, זכות נמשל בהם מאד וגדולים גבוהים
 והרי אמהות, זכות נמשלו בהם כ*כ וגבוהים גדולים שאינם

 מהאמהות הרבה יותר בצדקתה מאד מופלגים היו דהאבות
 וכו׳ בנבואה לשרה טפל הי׳ שאברהם מלמד מאמרם כי )ודע

 בענין האמור המאמר כי במדרש, חיל למאמר סותר זה אין
 לכאורה מוקשה הוא בלאיה בנבואה לשרה אברהם טפילת

 אבל והשכל, רזיל ומאמרי קדש מקראי וכמה כמה נגד
 ה׳ אוצר ביאורו מקום פה ואין ביאור לו יש הזה המאמר

 למשוב לנו וחלילה חלילה אבל רזיל( למדרשי בביאורי יובא
 לב טל להעלות רק ואפי׳ מלהזכיר והס כזה פיגול מחשבות

עיה איא של המועט צעק על אלא הקפיד לא הקרה שחיו
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(משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שפב
 היתה שרה שאס וגס שרה, של צמרה גודל טל לא אנל

 ורצוי׳ נשמעת הפלתה היחה לא שסח אנימלך מל מתפללת
פרי. מושה תסלתה היתה ספק וכלי חלילה יתברך, לפניו

 בקרא נ־ק דמשכת להירושלמי לי׳ קשיא יתירה זאת ועוד
הוא הנה לאחיך כסף אלף נתתי הנה אמר ולשרה שם

 הרמב׳ן והנה וננחת, כל ואת אתך אשר לכל מינים כסות לך
 וגו׳ וננחת כל ואת מאמר שם ניאר התורה מל בביאורו
 ונתפייס נתרצה ע־ה שא־א לנו שסיפר הוא דהקרא

 אלה כל אחרי אף וגו׳ כל את כי שרה כן לא אגל מאגימלן,
 למען לשרה אבימלך ודבר משה אשר והרצוים הפיוסיס

 נתפייסה לא אלה כל הן לו, שתממול ולרצותה דעתה הפיס
 של ובשכחה עמו, נחווכפה כי לאבימלך למחול נתרצית ולא

הכתוב. דבר שרה

 מלבאר להתעלס אוכל לא האמור בפסוק בו דברי ומדי
בו קורא כל דעת למען האמור, הכתוב טונת נס׳ד

 יראה האדם לכאורה כי והוא ושרה א׳א של כבודם גדול כי
 ושרה א*א של הגדול כנודם לסי מתנה זה אין כי למינים
 שחשבו מה לסי וביותר כסף אלף המלך מאת משאש

 והבקר הצאן על דקאי וגו׳ כסף אלף נתתי דהן המפרשים
 הלזה הוא וא־כ כסף, אלף שוים שהיו הקודם בפסוק הנזכר

 הגדולה הרעה על לפייסם ושרה לא׳א כבוד בשם קרא
 המלך כיד מתנה זה נחשב ובמה עמהס, אבימלן שעשה

 ושרה כאברהם אלהין לנר ימיין כאלה חשובים אדם ולבני
 הוא אלף של שפירושו לומר רוצה שם בביאורו שהרמב׳ן ומה
 הי׳ שאבימלן לאמרו, דחוק הדבר פה מ'מ רבים אלפים לשון
 אלפים שנתן דבורו לבאר לו ראוי והי׳ שרה את לפייס רוצה
 ממה יותר בלבה הדברים שיפעלו כדי בעלה ע׳ה לא־א

 הוא כן ומעמו ענינו לדעתי אבל סתמיי, מאמר שפעל
 במה כבודה על לפייסה רצה שרה עם פה בדבורו שאבימלן

 אשר האנשים נגד עיניס כסות לה שיש לה אמר ולזה שפגמה
 נכון אמת אם כי והוא ההוא, הדבר שיראה מי ולכל עמה
 א־א ביד שנתן מה ובקר מצאן ההוא הריבוי בכל כי הדבר

 נגד אפילו שפגמה כבודה על לשרה עיניס כסות זה אין ע׳ה
 כי העולם בני כל נגד ומרש נרה א׳א בית אנשי האנשים

 נתן לא כי יאמרו נרה א׳א ביד אשר והבקר הצאן יראו
 ונדן זונה אתנן כי זה אין אן נפשו, לפדיון זה כל אנימלן

 לכסות זה כל נתן כי מפיס ומאן ולאברהם לשרה לה נתן
 לתקן כדי אבל וצדקתה, תומתה ישרה לאדם להגיד עיניס

ונגד ממה אשר האנשים נגד לפחות רע לה להיות זה דבר

 אתת ממבע אברהם בש נתן שמה יבאו אשר האנשים •"כל
 הי׳ שבו מעדאליע, העמים בלשון הנקרא אלף משקלה גדולה
 וגם המלך, מטבעות בכל p שהוא כמו אבימלך צורת חקוק

 שהי׳ כמו כולו המעשה באותיות או בציור בו חקוק הי׳
 נלקחה ושבאונס הדברים עברו היאך סוסו ועי מתתלתו

של ועהרתה צדקתה בה ומנתה היא ושעהורה המלך לבית
שרה.

 הכתוב דבר שרה שבשבת הרמב־ן לדברי לעניננו ונחזור
בעיני יסלא הדבר ולכאורה היא נתפייסה שלא

 לב ואבירת אכזרית שהיחה נמה לשרה בזה יש שבח דמה
 אבימלך לה שעשה והרצוים הפיוסיס אלה שבכל עד ביותר

 צדקתה לגודל ואם לו, נתרצית ולא נתפייסה לא לו שתמחול
 רשפיה בוערת כאש בה ותהי בלבה אשר טהורה ה׳ ויראת
 חשב אשר הרעה מחשבתו מל באבימלך אפה וחרה אש רשפי
 אליה מבא מנעו כי עליה ה׳ ממלת לולי עליה לבא עליה
 א־כ אבל גמירתו, מנח אבימלך מאת לא זאת היתה ה׳ ומאת

 אף לו, למחול נתפייסה שלא במה שרה עשתה יפה כי הוא
 הגדול והגנות מהגנאי בו יש דכן נרה א׳א לי ופרנס צא אתה
 ברצי ונתרפס ונתפייס אשתו כשרה כ־כ צדיק הי׳ לא שמ׳ו
 מש כי עד בעיניו הדבר הי׳ נקל כי או כסף, ושוה כסף

 אבימלן, עון הוא המעט לאבימלך לו למחול ונתפייס נתרצה
 מיניו נותן ושיהי׳ אלה משתי באמת אברהם לחשוד וחלילה
 אמד צדיק בגנות לדבר וחלילה הנאמן לבבו את והטה בממון

 זו, דרך יתכן לא שרה שבח להגיד בשביל אברהם הי׳ אחד
 דסגס ו׳ סרק שבועות דמסכת בירושלמי שמציע אמת

 הצדיק כבש מפני בקבר כבר הוא אשר הצדיק כבוד הכתוב
 נון בן יהושע בכבש הכתוב שפגם דהיינו מי, עודנו אשר
 הי׳ נשאי נון בן שיהושע אע׳פ הסופר עזרא כבש מפני
 מת כשאחד דוקא זה אבל הסופר מעזרא עובא טסי גדול

או מתים שניהם או שויס כששניהם כן לא אבל חי, ואחד
חיים. שניהם

 כדברי הוא א׳כ להירושלמי קשה הנה כולן על ושלישים

שנתוכמה שרה בשבח ספרה דהתורה הרמב׳ן
 זה למה א׳כ לו ולמחול להתפייס רצתה ולא אבימלך עם

 ששרה התם כתיב לא פרעה עם לה שאירע מעשה באותו
 פרעה גס מסתמא שם גם דהא בדברים, פרפה עם נתוכחה

 כן הדין שהוא וכמו ושרה לאברהם בדברים מפייסם הי׳
 את לו שמשיב שאע׳ס ממון רק מחבירו שגוזל במי אפילו
רביע וכמ׳ש בדברים לפייסו ג׳כ צריך מ׳מ גזל אשר הגזלה
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ה״י פ״ב תשובה ^-^הלכות ( סדר
 שפייסס וכהלכה כדין משה שפרמה ולולי הקודמת נהלכה

 לו הי׳ וא־כ מרסאהו הקרה הי׳ לא ספק כלי ושרה לאברהם
 אשר ה׳ יראת לגודל נתפייסה לא ששרה להזכיר להקרא

 פרמה של מעשה הן נין שהי׳ השינוי ביאור צריך גם בלבה
 צוה אבימלן דגני והוא אבימלן, של ממשה הן לבין שרה עם

 אברהם משה וכן מבורו שיתפלל אברהם פני לשחר הקרה
 לפרעה צוה שהקרה מצינו לא פרעה וגבי מטרו, שהתפלל

 לא גס מבורו ולהתפלל ה׳ פני לחלות אברהם פני שישסר
 מיד אלא פרמה, עבור מתפלל היה שא־א כלל בקרא נזכר

 לא כי דברים נמעט ופייסו אשתו פרעה שהחזיר ולאלתר
 פרעה נשתנה ומה נתרפא, מיד p משה ומלבו ובמעל במרד

מאבימצן.

הלכתא בהך הירושלמי דעת ביאור

 כולהו תיק ולפיכן להירושלמי קשה הי׳ אלה כל יאת
נהמעשה כי בס״ד בהקדיס והוא מסתא, בחדא

 שפשה בלבד לא הנה לביתו שרה אח שלקח אבימלן שעשה
 השנית והרפה לאברהם האחת הרמה דהייט רמות שתי בזה

 לא צרתן בפיסת חלוקים הם ושרה אברהם כי זו אף לשרה
 והיא אחת רעה כ־א משה לא לאברהם כי זה, כראי זה דאי
 שמשה לשרה p לא ופיוס, חזרה מ׳י לתקנה נקל היא ־.ם

 אדם פעולות נרי התקון קושי השניה והרעה רמות, שתים
וריצוי. פיוס דברי ב־א דברות נרי מכ״ש

 נמה והוא אחת, רמה משה לאברהם כי זה ביאור
שתים משה לשרה אבל אשתו, את לו שגזל שציערו

 אשה מבעלה שגזלה שציערה במה שנואה האמת דמות
 מפריד נרגן הדבר בזה אבימלן והי׳ נפש אהבת אהבתהו

 העולם בכל רע שם עליה יצא כי רעה לה עשה שנית *לוף,
 אבימלן, טת הובאה שרה כי הזה המעשה שמע ישמעו *!שר
 יאמרו כי קדשה, בזה היתה צנומה האחת יא^בגוים זנה

 בעצמה היא כי או אבימלן, לבית נלקחה ומרצונה :!מדעתה
 היתה ולא יפיה, את והשרים העמיס להראות שם ;לכה

 היא כי לזונה יסשבוה אן המלן, דבר הדבור מס־י *!נוסה
 לשרה משה לא פרמה אבל זונה, ושית הומיה אשת זלילה

 לא השטה הרעה אבל מבעלה, שגזלה מה אחת רמה :־א
 הי׳ כי אבימלך, הרשיעו לא אבימלן גבי ני פרעה, לה זשה

 תמים בדרן הולן צדיק לאיש האומות בין בעולם /פורסם
 עצמו התפאר וכן ועריות, גזל הוא ובכללן מצות הז׳ :׳ומר

בא וכן וגו׳ תהרג צדיק גס הגוי ואמר אלקים לפני '!בימלן

שפג משנה

 אצלם מוחזק שהי׳ לילה בחזיון נחלום אלקים מלאן אליו
 האומות בין לנביא מוחזק הי׳ לא הוא פרמה משא־נ לנביא,

 מצרים אדרבה המצות שומר לצדיק אצלם מפורסם הי׳ ולא
 מל מקשי׳ מושל ני בכללן ופרעה זמה לשטוסי ידועים היו

 התורה על ננמוקיו *,פירש וכן רשמים, עבדיו גם שקר דבר
 שמצרים לסי הטעם ולן קח לאברהם פרמה שאמר מה על

 של ממשה גבי לפיכן אבימלך אנשי כך לא היו זמה שטופי
 שלולי אומרים יהיו שא־ה מתייראת שרה היתה אבימלן

 לא ספק בלי לעבירה אבימלן להסית לו גרמה עצמה שהיא
 תלוי והקולר היד בחזקת אותה לוקח מעצמו אבימלן היה
 לא כי פרעה של ממשה גבי משא־כ קלות דעתן נשים כי בה
 לביתו, לוקחה היד בחזקת כי בגויס יודע כי גרר עליה יצא

 הרמה אחת כ־א לשרה אף רפה עוד פרעה עשה לא ממילא
 אשתו את לו שגזל דהייט לאברהם, שמשה עצמה ההיא

 מבעלה שגזלה ציערה לשרה וגם הזה המופלג בצער וציערו
לעצמו. ולקחה

 אחת רעה כ׳א משה לא הוא שאף אבימלן גבי ולפיכך
מיד לכן אשתו את וגזל שציערו במה לאברהם

 אברהם היה ממילה ממנו וביקש אשתו אח לו כשהחזיר
 ונתפייס באמת עשה וכן לאנימלן, למחול מדינא מחויב
 די חבירו את גזל דאס ט׳ הלכה לעיל וכמבואר ,rn לו ומחל

 ממט ומבקש גזל אשר הגזלה את שמשיב במה בזה להגזלן לו
 וחטאתו עונו סר ונזה בגזילתו שציערו מה על מחילה

 צרין הי׳ לא לחוד לאברהם שהרע מה מצד ובאמת תכופר,
 עשה ממילא כי מחליו, ויחי שיתרפא לתפלתו אבימלן עוד

 שהמון כיון וירפאהו, דברו וישלח כן יתברן ה׳ לו יעשה
 לו נמחל כבר שהגיעו ההוא להמונש קרובה סבה היתה אשר
 נסתלק העונש גם ממילא בדברים, אותו ופייסו החזרתו נרי
 אברהם של לתפלתו צרין הי׳ שאבימלן מה אן לו, ורפא ושב
 ארב הרע שהרי לגמרי נמחק לא עצמו המון להיות הוא

 בסמוך שנאמר מהטעם לו מחלה לא והיא לשרה גם בקדש
 אפו שב לא )ולפחות מאבימלן סר לא עדיין העונש לזאת
 הוצרך לפיכן ממנו( בדלין היסורין כל להיות לגמרי ממנו

 אל וימתר ה׳ לפני שימו שישפוך אברהם לתפלת אבימלן
 כל לו ויאמר חסד ורב בטובה עמו יעשה כי בעדו, אלקיס

מון. תשא

 פתגם דיציב נהי שרה משא־כ באברהם ניחא זה איברא
האמת הרעה ג״כ לאבימלן מוחלת היתה שהיא

בין פירוד ופשה מבעלה שגזלה נמה שציערה לה שמשה
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שפה משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות < סדר ^משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שפד
 שהוציא נמה היא וגדולה היתה אמת עוד הן אכל הדנקיס

 לשמועה יאמין מי כי ונכריה זר כמעשהו כעולם ש־ר "עליה
 שלא ועתה נכריה גפן לסורי נהפך כשר מלן שאכימלן זו

 וגזל מריות על ולמכור נשזקה אותה ליקש תורה של כדת
 כי אכל נלכד המדומה הכנוד למנין נוגע אינו זה דנר והנה
 והוא כל למין האמיתי נכנודה והיקל יגיע נפש עד זה הוא
 רצתה ולא לשרה, לה סרה היטב ולזה כנפש, התלוי דבר

 לו אין ש״ר הוצאת כי הזה הרע מל לו ולמשול להתפייס
 שאנימלן זה דכר והנה הירושלמי וכדברי עולמית משילה

 שהי׳ אכימלן גני אלא הי׳ לא ש״ר, עליה להוציא לה גרס
 להיכלו מכעלה יד נשזקח כשנלקמה כן לא כשר למלן מושזין

 עליה יצא שלא השני׳ הרעה לה משה לא זה הנה פרעה, של
 עשה ולא זמה, לשטופי מפורסמים היו ועמו שפרטה ש״ר,

 מיד ממילא מנמלה שגזלה שציערה נמה אמת רמה רק לה
 הדין מצד נדנריס לשניהם פייס וגס גזילתם לשניהם שהסזיר

 שהם וכיון רשעתו על גמורה כמסילה לו למשול משויכים היו
 המון, שהוא ונגמיו למטתיו הסנה נסתלקה ממילא לו מסלו

 מכה וכל שלי כל העונש והוא המסוכב ג״כ סר הסנה ונסור
 פרמה הוצרך לא זאת ואיסו ונסרמה, כמצרים ה׳ שם אשר

 הוצרן לא ואנרהס ענורו שיתפלל אכרהם פני לשלות
עמו. נתוכשה לא שרה וגם מליו, להתפלל

עה״ת הרמב״ן דברי ביאור

 על כניאורו הרמב״ן וכדנרי הצדקנית כשכש הכתוב וסיפר
היתה שרה כי הכתוב שסיפר נו והכוונה התורה

 ויקר הנפש מפלת היודעים השלמים כדרן יקרה נפש נעלת
 ככודס המוכרים הנפש ונחי השפלים כדרן היתה ולא מרכה
 n למשאת תנח ונח כמיניה נפשה יקרה אלא הון נמכור
 תפארת יקר את יתירה נינה היתה ומבינת יודעת כי המלך

 לא מפצים וכל ממדה, כלי מכל יקרה היא כי הנפש וגדולת
 את ידע כי אשרית מראשית מגיד הקרה ולהיות כה, ישוו

 לזה לשרה נעשה אשר ואת הרע מן לאנרהס נפשה אשר כל
 לו שימשול ה׳ ויראי ישרים נדרך ילך אנרהם ני הקרה ידע

 לא שהיא לה כראוי ג־כ תפשה ושרה כראוי, כשיפייסנו
 נאמנה היתה וכאשר ש׳ר עליה שהוציא על לאנימלך תמשול

 אס והנה עכורו, תתפלל לא שהיא ורש לו משלה שלא כן
 לא מדיין כי שירפא אפשר היאך כעדו יתפלל לא אנרהם
 ש־ר הוצאת כפנין לשרה שעשה מה המטא לגמרי נסתלק

 תסור והיאך קייס לעונשו הסנה ועדיין לו, ממלה שלא
פני שישלה לאכימלך הקרה יען לזה העונש, הוא המסובב

 לא והוא ענורו שיתפלל נטונה עמו יעשה שהוא אנרהס
 כי אכרהם פני שאת ולמאן לגמרי, לו משל שהרי ממנו ימנע
 נסתלק לא כי אף תפלתו, וישמע וירצהו אלהיו אל ימתר
 אנרהס של לכבודו מ״מ שרה, משמת מאנימלן לגמרי המון

 דנרו וישלש מסד אליו ויט משרד לפנים עמו הקרה יעשה
 השמה כאותו אז אלא לגמרי לו יוותר ולא משליו, וירפאהו

 שם זעיר ממט מעט יפקדהו אכל אז, מון יראה ולא לו יוותר
 וידוע גלוי לקן יפיש או ואיננו עון ישולם כי עד שם זעיר
 יודע אתנו ואין ית׳ לו הנגלות משפטיו דרכי לפי ית׳ לפניו

מה. מד

 שסידור מדת מצד דאסילו מזה מוכש הנה כן כי ומעתה
ששטל לזה למשול ראוי אין ג״כ יתירה וענוה

 למי אף למשול לו דראוי דאל־כ ,rp מליו שהוציא כנגדו
 מ* וכי תקשה א*כ משילה, ממנו ומנקש ש״ר עליו שהוציא

 נביאי. והיתה כמדרש וכמאמרם כאמהות יקרה שהיתה שרה
 ז ולא והמטה השסידות כדרכי עצמה התנהגה לא גדולה
 לכתר♦ בגנותה הכתוב סיפר מדוע תקשה זו אף אלא נלכד
 נתפייסיי ולא נתרצית לא אלה שככל ונוכסת כל ואת עליה

 דאג הירושלמי דנר אשר הדנר הוא ודאי אלא לו למשול
 לו למשול שסידות ומדת שנש כאן אין ש״ר מליו הוציא

דינא בהך והירושלמי הבבלי מחלוקת ■ביאור

 היל לכאורה הירושלמי ראיית כי הדנר נכון אמת ואם
ל! כי כעניי אני אומר אלה כל הן מוצקת, כראיה

 הגמד אכל לשיטתיה, הירושלמי כ״א האמורה הראיה תקום
 דלשיטי זו אף לראייתו דליחא נלכד לא לשיטתה, דילן

 ש/ עליו כשהוציא שאף כהיפוך ראיה איכא דידן תלמודא
 מדי מצד לפשות לו למשול שצריך ממילה ממנו ומנקש

 אנרהג זרע כהן להתנהג הראוים ישרים ודרך שסידוח
 רשוקי פלוגתא יהי׳ שלא )גם מרמ׳ה תורת אשר והנמשכים

דלן(. לתלמודא הירושלמי נין כ*כ

 נדי א׳ צ־נ ננ׳ק דהתוס׳ הוא הדנרים אלה וביאור
קאמי דהיאן הקשו וכו׳ אכרהס אמר כאשר

 תשלי נענה הוא הדנר לאותו צריך והוא שכירו על המתפלל
 והיינ וגו׳ שרה את פקד וה׳ וגו׳ אנרהם ויתפלל מדכתיב

 הוי ונענה כנים שיולידו וניתו אכימלך על התפלל שהוא
 שתל׳ שרה את ה׳ פקד כנר דהא שרה את פקד שה׳ תשלה

 ש ההוא המעשה לפני שהי׳ נפסח דהיינו לכן קודם כן
אי מלידתם ושרה לאנרהם המלאכים נשרו שאז אנימלך

 צפופים, עומדים שם כתירוצם פה דבריהם והנה יצשק
 הכתוב כלשון להולמתן דמוקיס נטצמותן שהדברים דמלנד

 אנרהס התפלל דלולי לומר הוא כיותר הקשה הדנר זו אף
 אמרו שהרי נריווס יולדת שרה היחה שלא וניתו אנימלך מל

 חוה של קללותיה נכלל היו לא צדקניות נשים כמדרש רבותינו
 יותר ממשים ונכשרון כצדקת שאננות הנשים ככל לנו ומי

 כמשנה שם יהושע הסט גס כולנה, על עלתה היא כי משרה
 הקשה וכו׳ שנאמר אכזר שהוא ממל לא שאם ומניין נדה
 ומבקש גזל אשר הגזלה את השיב דאם התם דקתני כיון

 הגזלן עשה ככר נזה הנה צערו לו מוסל והנגזל ממילה, ממנו
 מאשר מליו לכפר לו ונרצה עונו ותם לעשות לו הראוי את

 וא־כ לו הראוי העונש החוטא מן ג״כ מסתלק וממילא שטא
 שרה עשקו אשר העושק את לאנרהס שהשזיר אנימלך קשה

 ושוב לו, ממל אכרהס וממילא משילה ממנו ניקש וגם אשתו
 לכ מל יעלה ולא כענן נמחה שטאו שיהא ממילא ראוי היה
 הוצרך ולמה החטא, מן המסובב עונשו ג־כ ויסור עוד,

 העונש ממנו שיסור אנרהם לתפלת אש־כ עוד אנימלך
 וראוי לכאורה גדולה קושיא היא והקושיא נשרו, ויורטסש

 הירושלמי דרך נרם הקודם נאות ועיין דכוותיה, רכה לגנרא
 דרך לפי אכל קושיתו, כזה ומתיישבת שם rps שכתנתי מה

עצומה. קושיתו דלן הגמרא

 התם דגמ׳ כלישנא לדקדק אוסיף שלישיה, כה ועוד
דכר לאותו צריך והוא מכירו על המתפלל דקאמר

 לי׳ מנעיא דכר לאותו צריך כן גס והוא תחלה נמנה הוא
 עליו שמתפלל דכר לאותו צריכים שניהם גס דהא למימר,

 אנרהם וגם נניס להוליד צריך הי׳ שאכימלן דקמן הן טון
 כריאות טון המרים ניחר וכן התפלל זה ועל לכן צריך הי׳

 על המתפלל זה ככה מל ראה מה ועוד וכדומה, ומושר הגוף
 צריך הוא שגס כיון לשוד שכירו מל רק מתפלל שהוא שכירו

 להתפלל לשונו קצרה הקצר עצמו על וגם שכירו על יתפלל לו
 פי לתת ס׳ו תקצר ה׳ יד אם או שכירו, על וגס עצמו מל

 השלישי ומד לו יחסר אשר מחסורו ד ואיש איש לכל שנים
 לדכר ג׳־כ צריך והוא שכירו מל שהמתפלל הוא דא־כ קשה
 יהיו אס א־כ תחלה, נמנה שהוא רק נענים ששניהם ההוא

 שמעון על ראובן יתפלל ושממון ראוכן נעיר עניים שני כאן
 ג׳כ ושממון ויתעשר תחלה נענה ראוכן ויהי׳ שיתעשר

 ויתעשר תשלה נענה הוא ויהי׳ שיתעשר ראובן על יתפלל
 שנים כה שישתתפו צרה ככל וכן יתעשרו, שניהם ונמצא

שטהם. וינצלו כך שרהס יעשו

 דנוודאי סוברת דלן דהגמ׳ rps אומר בעניי אט לפיכך

אדם מחרב הענוה ודרכי חסידות מדת מצד
 ומבקש מתשרט עתה אם ש׳ר מליו שהוציא למי אפילו למשול
 לא לכדו לו אלא טגע איט כשהש־ר דוקא אכל משילה ממנו

 הי׳ לו מוחל הי׳ לא ואס זרעו, את גם פוגם הוא אם כן
 שיצא ההוא והש״ר הפגם מן זרמו את וגס עצמו את מוציא

 כי בבירור הכל טכירו ידמו לו ימשול שלא במה כי מליו
 לו ימשול אם אבל ש״ר מליו שהוציא ההוא האיש דבר נשקר

 יאמינו כי ואותו זרמו את לפגום אדם לנט ללון מקום יהי׳
 אף ולק ש״ר עליו שהוציא מה טונה לא השמועה לקול הפס

 לזה ולמשול מדותיו על מעכיר ולהיו׳ להתססד ירצה אם
 מה נרי עצמו לכבוד לב ולשום למוש ושלא ש״ר מליו שהוציא
 למשוח רשאי דאדם זרעו, מסט רשאי אינו מ״מ לו, שימשול

 כנודו את מנגד ולהשליך טונתו מל לוותר שירצה מה נשלו
 וכבוד טונת מל לוותר אחרים נשל כן למשות רשאי אינו אכל
 סוף מד זרמו לזרע שטגע מה וביותר אחריו, בניו ובט נטו
 לזה למשול התחסדות שוס כזה אין שנודאי הדורות כל

 מצד לעשות משויב שהאדם מה כי אמת הן רע, שם שהוציא
 אף לעשותו צריך הוא כי דנרים ואין אומר אין הדן שורת

 את הדין דקוב אשריו לנטו גדול היותר הפסד מזה יגיע אס
 אף למשול שממטב הדין שורת מצד כן הי׳ אם ממילא ההר,

 יגיע אם בזה חילוק הי׳ לא כודאי ש״ר, עליו שהוציא למי
 ראי׳ אין כי ואס לא, או המשילה מ׳י אחריו לנטו הפסד מזה

 איש יתן שאס ומעשרות מתרומות יש לדבר זכר לדכר
 התבואה מן לו נשאר ולא לו כראט ומעשרותיו תרומותיו

 תרומות מנתינת עי*ז יפטר לא ונ־נ נטו רענון לשבר
 ירצה אם ק לא להפריש מליו שונה באשר כראוי ומעשרות

 יש כי ואס אמרים לעניים קודמים קרוניו הנה צדקה ליתן
רגלים קצת אכל הגוף צמר לנין ממון נמנין ביניהם לחלק

יש. לדבר
5>8~״51

 מאכימלך אומרים היו הדור שליצני רבותינו מאמר וידוע
נלכד הגיע הזה הפגם וממילא שרה, נתעברה

 וחללה, זונה אשה שהיא לשרה דהיינו עצמם ולאברהם לשרה
 ישמעאל זרע כ״א כשר זרע לו שאין הפגם מגיע ולאברהם

 וכל ישרון ושכטי ויעקב יצחק אכל וזרעם קטורה וכני חרעו
 אינם ונביאיהם ושריהם וכהניהס מלכיהם המה ישראל כיח

 לאברהם, בזה כזיון וכדי מאבימלך אלא אברהם של מזרעו
 אמריו זרעו ולכל יקיר הבן ליצחק גם פוגע הזה הפגם זו אף

ולכל ליצשק בזה שמגיע ממה גדול יותר ובזיון פגם לך ואין
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סדר שפו
 חוצבנו צור זה הנה הדורות כל סוף עד זרמו הרע זרמו

ממקומו. וימתק אברהם הי׳ אחד ממנו

בחטאם לאבימלך פרעה בק ההבדל מה הסבר

 אבימלך עם שנתוכמה שרה משתה יפה הנה כן כי ואחרי
כמיש בדברים שפייסה אף לו למשול רצתה י*-״«?־זלא

 שרה טל הקשינו ושם וגר ונוכחת כל ואת פסוק על הרמרן
 ספיר, מתישב ולדברינו כ׳כ ועורף רוח קשת היתה היאן
 היא מבעלה שגזלה מה הצמר כי הדבר נכון דאמת דנהי

 גזלתה אבימלך לה שהשיב לאחר הדין מצד למחול מחוייבח
 פגימת מל וגס מחילה ממנה וביקש בדברים פייסה וגס

 זעניס אשת שהיא ש״ר סליה יצא ידו שמל במה כבודה
 מכש לפחות לאכימלן מוחלת היתה ומס דרכה משרכת

 מדת דמצד כדל דילן דתלמודא יושר ודרכי משימת מדת
 ש־ר מליו שהוציא למי אף למחול ראוי מנוה ודרכי חסידות
 מונו יגדל בזאת אבל לאבימלן, באמת מוחלת היתה ולפיכן

 בנם יצחק מל נזה שיש שיר הוצאת מחמת למחול, ניתן ולא
 הבן להס שיהי׳ נתבשר כנר ושרה לאברהם שהרי זרמו ומל

 אבימלן עם הזה להמעשה קודם שמבר נפסח יצחק יקיר
 הבריות שיאמרו חרמו ליצחק פגם גיכ מזה מגיט וא״כ

 ואברהם שרה של בידם אין וזה שרה נתעברה מאבימלן
 כ״א הדין שורת מצד מחוייבת אינה שהמחילה כיון למחול

 לפיכן אחרים בשל להתחסד רשאי אדם ואין והישר מהטוב
 להתפלל ומכיש לאבימלן, ולמחול להתפייס רצתה לא שרה
 אחרית יודע שהוא והקרה ממנו, אפו מרק ה׳ שישוב עליו
 שהיא שרה פני לחלות לאנימלן אמר לא לכן מראשיתו דבר

 וגס מגורו תתפלל לא שהיא הש־י ידע כי מבורו, תתפלל
 אבמלן של סונדא בהן הי׳ זה כל אפס להתפלל. יכולה אינה
 יודעים היו כבר ההוא המעשה כשאירע שאז שרה, מם

 מס המעשה כשאירע אבל בירן זרע להם שיהי׳ ושרה אברהם
 שוס מלידת ה׳ מסי שרה נתבשרה לא עדיין שאז פרמה

 מושה פרמה הי׳ לא וא״כ וכלל כלל בת או בן אס ממנה זרע
 במה כיא הכבוד לענין שנוגע נמה אף ושרה לאברהם רע

 הוצאת בענין עצמם ושרה אברהם של כבודם לענין שנוגע
 הרע הדבר הי' לא אבל המה, זנונים בית כי מליהס שיר

 להם שיהי׳ אז דעתם על מלה לא כי לזרעם, אף מגיע ההוא
 זרע, להם הי׳ לא עדיין זה אחר רבות שנים שבאמת וכמו בן

 בדברים שסייסה אחר לפרעה שרה גם מחלה שסיר לפיכן
 ע׳* כי לכבודה נוגע הדכר שהי׳ ואע׳ס מחילה, ממנה וביקש
זנונים אשת היא הגרם יאמרו כי שיר, עליה יצא פרעה

^משנהה״י פ״ב תשובה הלכות
 מסלה שבה הענוה ורוב חסידותה מצד מ־מ מפרעה, נבעלת

 פייס וגס גזל אשר הגזילה את השיב שפרמה וכיק אלה כל לו
 לאברהם פרעה צריך הי׳ לא שוב לו ומחלו נתפייסו והס

 כיק ממילא כי ממנו, העונש הקניה שיסיר מליו, שיתפלל
 והנה הסיי, של וכקושיחו ממנו אפו שב אן עונו שסר

 הואיל פרעה, גבי שיין לא זה לקמן, בסיד שנכתוב התירוץ
 וכמו בן לו שיהי׳ אז ידע לא עדיין בעצמו אברהם וגס

 מה הכתרים בן בברית להקביה אברהם שאמר ממה שמבואר
 מכיש וגו׳ זרע נתת לא לי הן וגו׳ ערירי הולך ואנכי לי תתן
 וכמאמרם, עקרה שהיתה אשתו משרי בן אז יקוה שלא

 והמסילה הפיוס נקשת אחר מיד פרעה נתרפא ולפיכך
ושרה. מאברהם

 עבדה שסיר אבימלך של טובדא בהן כי לענינינו ונחזור
להתפייס רצתה ולא בדברים עמו שנתוכמה שרה

 הק כבוד בשביל מסילה, ממנה וביקש שסייסה אף לו ולמחול
 מה נרי המעות לתקן נידה הי׳ ולולי וזרמו יצחק לה יקיר

 הכל, מל לו מוחלת שרה היתה באמת לו מוחלת אינה שהיא
 מה הנה יפגמו, שלא אחריהם לזרעם שיחוסו מעעס ואס

 לא דעדיין לאבימלן ימחלו לא אם ולזרעו ליצחק זה יושיע
 מאבימלך שיאמרו סה ומקשות שפתים הלזות יחשון

 דבר בשום מגרמח איננה שמחילתס וכיק שרה נתעברה
 עם למשות מובס בידם הנה אחריו וזרעו יצחק של לעובתו
 ועל הגזלה צמר על לו ולמשול הדין משורת לפנים אבימלך

 יוכל היאך למימר ליכא דשוב זרעם וכבוד כבודם שפגם
 לזרעו מזיק לאנימלן לזה שמטיב מה אחרים בשל להתחסד

 איע מחילתו דמיי דכיון לזרעו להזיק רשאי ואיע אחריו
 יוכל לא לו ימשול לא אס אף שהרי לזרעו התק מזה מגיע
 לאנשים להם ראוי וכן למחול יכול שפיר המטות לתקן

 עם והישר הטוב לעשות ושרה אברהם שהיו כמו שלמים
 היו אם שכן וכיון שיר הוצאת טל אפילו לו ולמחול אנימלך
 ג*כ סר הי׳ ממילא תכופר וחטאתו הכל את לו מוחלים
 במו זה על אברהם תפלת בלי אף מתרפא שהי׳ ממנו העונש

 תפלת בלי העונש שסר כן באמת שהי׳ פרעה גני שהי׳
 היו לא אס שאף בן הי׳ אם ניחא, זה כל אמנם אברהם,
 אחריו, וזרעו ליצחק תועלת בזה הי׳ לא לאבימלך, מוחלין

 לולי כי אבימלן, של הזה המעשה הי׳ כן לא באמת אולם
 מן נמלט צדיקים זרע הי׳ לו מוסלים ושרה אברהם שהיו

 הי׳ לא לפיכך נפגמים וזרעו יצחק יהיו המשילה ועיי הפגם,
נסוגיא אמרו הרי כי לו, למחול זה בדבר להתחסד בידם

שפז משנהה״י פ״ב תשובה הלכות( סדר

 הללו, עצירות שתי אליעזר ר׳ אמר ה׳ עצר עצר כי שם דלק
 ימחלו לא אס וא־כ באשה, ושתים זרע, שכבת באיש אמת

 בחולה שלה ולפחות חייו ימי כל בענשו נשאר יהי׳ לאבימלן
 יושר לפי שנים ושלש שתים שנים כמה ביתו ואנשי הוא ההוא

 גדול מלך כי בעולם הדבר האלק*ויוודט משפע ומאזני
 ללקחה בשרה יד ושלח הואיל נלקו ביתו ובני הוא כאבימלן

 לומר טוד הדור לליצני איא שוב ממילא לביתו, בחזקה
 הי׳ ושפיר להוליד, ראוי אינו שהרי שרה, נתעברה מאבימלך

 בקדושים מוס והטלת הפגם מן אמריו חרטו יצחק ניצול
 יכולה שרה היתה לא לפיכך לאבימלן, מוחלים היו שלא במה

 בשל להתחסד רשאי אדם שאין אברהם כן וכמו לו למחול
אחרים.

וכו׳ יצחק של איקונין זיו חז״ל מאמר הסבר

 חכם שהי׳ כאברהם דבר פשר יודע ומי כהסכם מי אמנם
שגס עצה וימן להפליא עד בנימוסיות גיכ גדול

 בי והוא והישר העוב מצד לפחות לאבימלך למחול תוכל שרה
 של איקונין זיו היתה כי י׳( סימן נ־ג ס׳ )בביר רבותיע אמרו
 הארן כנפות ארבע על הולך קול ומזה לאברהם דומה יצחק

«3<r ניתן בן לאברהם רק מאבימלך שרה נתטברה שלא לאדם 
 עליה, להקביה להתפלל אברהם התחכם הזאת המצאה וטל לו,

 מוחלים הם נלאיה אשתו שרה וכבוד שכבודו כן כי אחרי
 אמריו הרעו יצחק מצד כיא אבימלן מל עק נשאר ולא לאבימלך

 שוב כ״כ סומא שאיע כיון גס זוטא, ודינא רבה לדינא )ונ'מ
 שיהיו באופן בטובה עמו לעשות אל לחסד יותר הוא ראוי

 לזרעו שנוגע מה אף לגמרי לו למחול יטלים ושרה אברהם
 ייעשה הנה ערן( תשא וכל לגמרי מון נשוא אכימלן והי׳ אחריו,

 לאברהם דומה יצחק של איקונין זיו שיהי׳ באח חדשות ה׳
 ושפיר לאברהם כיא הזרע הי׳ לאבימלן לא כי כולם ויכירו
 הדבר עדיין כי אף גמורה מחילה אבימלן לגבי מחילתם תהני
 זיו כי האנשים ויראו יצחק יולד כי זו מת עד בכבודם נוגע

 שסה לעמים שיוודע ועד לאברהם דומה יצחק של איקונין
 מאז הימים באותן אבל יצחק, את הוליד אברהם כי ברורה
 לשרה יבוזו נח הנה ההוא העת עד לאבימלך שרה נלקחה

 זרים בניס כ״א הס להם לא להם יולדו אשר בנים כי ולאברהם
 אלא כשיולד ליצחק נוגע אינו הזה שהדבר כיון מ״מ מאבימלן

 הענוה ודרכי חסידותם לרוב הם לבדם להם רק מגיע הבזיון
 לכבודם שנוגע מה לו ומחלו כבודם את מנגד השליכו שבהם

 דילן לתלמודא חסידות מדת של והדין המדה היא כן כי לבד
למחול לו שראוי מחילה ממנו ומבקש שיר עליו כשהוציא דאף

 שזיו למעלה שנפקד בתפלתו נמנה איא שהתפלל מיד והגה
 הערך וגדולת טובה היה חה לאביו דומה יהא יצחק של איקונין

 אמרו שהרי איקונין לזיו יצחק שזכה במה מאד גדול ושבח
 שלו איקונין רק אמרו ולא ונו׳ דומה שלו איקונין זיו במדרש

 פנים קלסתר אמרו עיא, סח ברמ דילן בגמ׳ וק וט׳, דומה
 קלסתר מנין ני יצחק של פניו סתם אמרו ולא וט׳ יצחק ,של

 והביא קלסתר נערן הערוך וכמיש פניו זיו הוא פירושו פנים
 אפוהי, וקלסתר יסילון לא סני ואור פסוק מל מהתרגום ראיה

 הראשון ואדם מעלה של דוגמא מעין הי׳ אכרהם של זיוו כי
 התלונה סרה )ובזה היטב זה והבן יוכיחו, אבינו ויעקב

 שאינו אברהם לפני דומין שפניו במה ראי׳ דמאי שהעירו
 פניהם דומה זנונים בני שרוב הטבעיים אמרו הלא מאנימלן

 בעלה ברצון שלא מזנת בין לחלק ומיש האשה במל לפני
 ברצון מזנת לבין תשמיש בשעת בו חוכרת מבעלה שמתייראת

 לזות הסרת בזה אין סוף דסוף זו, תשובה הוא הבל בעלה,
 בו חוכרת במלה אח אוהבת היתה שהיא שיאמרו שפתים
 היחה שבודאי לכך אנוסה היתה אס וביותר תשמיש בשמת
 חלילה האמור פנים זיו כי ניחא לדברינו אבל ננעלה, זוכרת

 יהלך קדוש ממקום שנפשו מי אלא לזה שחכו זנונים לבני
 ושוב זה, והבן נשמתו שורש לפי גבוה במקום בקדושה ושרשו
 ידע אברהם והנה הקדש( נזר בספר אלה דברי כמעע מצאתי

m או דהיינו יצחק של איקונין זיו בענין תפלתו שנתקבלה 
 שנתן או בזה, תפלתו שנתקבלה לאברהם אמר בעצמו שהקלה

 הי׳ דוסא בן סנינא ר׳ ואם תסלחו, שנתקבלה אות הקביה לו
 יודע, הי׳ שאברהם מכיש לא או תפלתו נתקבלה אם יודע

 היא גס מיד תפלתו שנתקבלה לשרה אברהם אמר וכאשר
 על לאבימלן היא גם ומחלה העניה ודרכי החסידות מח לבשה
 היא שטהורה בעולם הדבר יתפרסם כי כבודה פגם ומל צערה
לאברהם. דומה יצחק של איקונין זיו שיראו עיי החטא מן ונקי׳

דבר לאותו צריך והוא חדל מאמר ביאור

 דרשו י׳ סימן ייג פרשה בראשית ספר במד־ר ורבותינו
לזקוניו בן לאברהם ותלד שרה ותהי־ של מקרא

 בו שנחלקו רק לאברהם, דומה יצחק של איקונין זיו שהי׳ וגו׳
 מתיבת תדרש הדרשא אס המדרש בפירוש המפרשים

 בן ותלד שרה וחהר רק דלכתוב מיותר שהוא לאברהם
 ויהי מיותר, ג־כ לכאורה שהוא לזקוניו מתיבת או לזקוניו,

 דרשו וגו׳ ותלד שרה ותהר של קרא מהן כן ובין כך בין מה
הולך ישר כל זאת גם לאברהם, דומה יצחק של איקונין שזיו
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משנה A ה״י פ״ב תשובה הלכותסדר שפח

 ואיוב באיוב, נכונה דברו שלא מה מל יענשו שלא צריכים היו
 לעין נגלה שיהי׳ כדי חנירו שיענשו צריך הי׳ עצמו לטובת

 יענשו שלא ע׳י משא־כ נכונה בו דברו לא וכי צדקתו כל
 דברי שכל איוב, את ולחשוד ללון מקום יש הנה החברים,

 היו הן מטשיו את והרשיע הרע מן שעשה מה ריסיו
 לא ואעפ״כ הרשימוהו, שחבריו נקרא וכמבואר בעוכריו,

 יהיו שלא עליהם והתפלל חבריו בשביל עצמו לטובת ראה
 והוא חנירו על מתפלל הי׳ איוב וכן אברהם וא־כ נענשים,

 מל התפלל שהוא דהיינו עליו, שהתפלל דבר לאותו צרין הי׳
 הי׳ וכן אבימלן, שיחלה צרין הי׳ והוא אבימלן של השלי

 הוא האמור זה באופן חנירו מל שמתפלל מי בכל וכן באיוב,
של איקונין זיו שיהי׳ בבקשתו כאברהם בבקשתו תחלה נענה

 הי׳ אלו ושרה לאנרהס יותר גדולה מוגה הי׳ כי יגין בלבבו
 של כבודן נגלה הי׳ שאז חלה, אשר ממליו אנימלן נרפא

 העולם כל שידמו ולאלתר מיד בנו יצחק וכבוד ושרה אברהם
 שנלקחה הקול שילך מיד שהרי כלל, לאבימלן נבעלת שלא

 הי׳ הכל שהרי שנלקה עמו ושוברו הקול לן הלון לאבימלן
 מיד כשנרפא משא־כ הי׳, לילה שבץ ונגע הלקיחה אחת בבת
 נלקה שלא כיון למרחוק המר יוודע לא הנה שלאחריו, ביום
 אץ החלי לו הלן חלף אור והבקר הי׳ לילה בין שעה לפי אלא

 זה אבל כ־כ והפלא הזרות מן בזה שאין פרסום ואהחלי^ההל
 זר דבר הוא כי אבימלן לבית שרה שנלקחה יתפרסם הדבר

 חזקה, וניד בזרוע בעלה מתחת אשה ליקח נכריה ומעשהו
 דומה יצחק של איקונין זיו כי ויוודע יצחק יולד כי ומד

 יפגמו הימים באותן כן ובין כן בין הנה ויצדקוהו לאברהם
 מנגד השלין אברהם של חסידותו מכח רק בכבודן, איש מי

 ירפאהו, אלהי יואל אמת אלהי אל והסתיר עמו וכבוד טובח
 זיו שיהי׳ בן שתלד לשרה ופקד מיד הקדה מנהו זה ובשכר

 לתפלתו גס הקדה ושמע לאברהם דומה שלו איקונין
 איקונין, זיו במנץ תפלתו שנתקבלה ומה לאבימלן. לרפאות

 טוב שדבר דבר מל אלא בידו, שהיו מע*ט שאר בזכות הי׳ לא
 ההוא והזכות שיתרפא עליו שהתפלל להקלה אנימלן מל

 איקונין, זיו בערן ג־כ מקובלת תפלתו להיות לו גרם
 מל תפלתו שנתקבלה קודם ונפקד נתקבל זה דבר ואדרבה
 דבר לאותו צרין והוא הלשון היטב מתיישב ובזה אנימלן,

 לשני צריכים היו ואבימלן אברהם דהרי היא, כן הכוונה וכו׳
 שיתרפא צריך הי׳ עצמו לטובת שאבימלן מתחלפים תרים
 אבימלך יתרפא שלא צריך הי׳ עצמו לטובת ואברהם מחליו,
 שהוא כן, הדברים היו התם דמייתי באיוב נמי וק מחליו,
עצמן לטובת הם מתתלפיס, דברים לשני צריכים היו ורעיו

ה״ב פ״ג תשובה הלכות ( סדר

ב הלכה — ג פרק

 הכל את הקדה לו שהשיב מה ע׳י באיוב )וכן לו דומה יצחק
 וגו׳, למשנה, וגו׳ איוב שבות אח שב וה׳ כדכתיב למשנה

 רק היסורין שהיו צדיק, הי׳ שאיוב לכל ג־כ נודע מזה
 הקלה לו משיב הי׳ לא שא*כ העונש צד על לא לבחינה
 שם ימייא אבן בפירוש ועיין הכל את לו לכפול ומדש שבותו

 נרי להגיעו יטל שהי׳ והרע ההיזק ממנו יסור אדם בכל וכן
 שעוררט. הדקדוקים כל בזה בס־ד ונסתלקו חבירו( טובת

בפסוק הדקדוקים ויתר הפ״י קושית על תירוץ
 וגו׳ שרה את פקד וה׳ של מקרא לזה ראי׳ הגנר והביא

ותלד שרה ותהר כתיב דקרא מסיפא והיינו
 יצחק של איקונין זיו שהי׳ מוכח דמזה לזקוניו, בן לאברהם

 אברהם כשהתפלל שרה את ה׳ פקד זה ובדבר לאביו דומה
 ההריון בענץ לא מתדמה, יצחק ושל שלו זיקונין זיו שיהי׳
 ההוא, המעשה לפני העבר בפסח בזה הפקידה קדמה שכבר

 אמר כאשר ברה שם התוס׳ קושיח ג״כ rt>3 בזה ומיושב
 שנמנה שאמר לזה ראי׳ בידו תלמודו והביא וכו׳, אברהם

 ולא אבימלן מל שהתפלל ההוא הזכות בשביל האמור בדבר
 לכאורה שהם וגו׳ אמר כאשר מדכתיב אחר זטת בשביל
 שהתפלל זה זכות שבשביל בו הטונה אבל מיותרים תיבות

 הזיו התדמות שהוא מבוקשו מל שנענה הוא אבימלן מל
 אמר כאשר הוא אמר כאשר בתיטת והכוונה שלהם איקונין
 מבירו על המתפלל של זה זכות דרק ש־מ אבימלן אל אברהם

 זה דלמה הפ׳י קושית ג׳כ בזה וסרה לו, שגרמה הוא וכו׳
 את לו שהשיב כיון א־א של לתפלתו אבימלן כלל צרין הי׳

 שוב לו מסל ואברהם מחילה ממנו וביקש גזל אשר הגזילה
 של תפלתו דלולי א״ש מדד האמור ולפי לעונש, סבה כאן אין

איקונם זיו שתהי׳ למטה ופרי למעלה שרש שעשתה אברהם
 מדות מצד לאבימלן למחול רשאים היו לא באמת דומה,

 הכבוד לוותר דרכו לאדם לא כי ענוה, ודרכי חסידות
 מוכח הנה מדד האמור ומתון וזרעו, בנו יצחק של והתועלת

 אח'כ אס ש־ר עליו הוציא כשחברו דאף סוברת דילן דהגמ׳
 מדת מצד דלפחות ממילה ממנו ומבקש מתחרט המוציא
 יגרע לא המחילה שמ״י בתנאי רק לו שימשול צריך חסידות

 צורך שאין דבר הוא וזה בניו ובני בניו תועלת או טובת בזה
 מבואר הוא כי לבארו, מהפוסקים פוסק לשום ולא לרבינו
 אולם אחרים, נפל ולהתחסד לוותר רשאי אדם שאין מאליו

 דהן נאמר אם אלא אינה שנאמרה הגמ׳ של הזו ההוכחה כל
 פסח באותו הי׳ המלאכים מסי יצחק לידת בשורת של מעשה
בן להם יהי׳ כי ידעו כבר דאז דאבימלן מעשה שאירע קודם

 מאבימלן ויאמרו מתק שידברו למיחש איכא שפיר ולזה
 איקונין זיו התדמות ט׳י מתוקן המעות וגם שרה, נתעברה

 והאמירות הדברות כל שסיר ושייכים לאברהם יצחק של
 ושרה לאברהם דהבשורה נאמר אם p לא אבל פה האמורות

 לבית שרה לקיחת מעשה אמר בפסח הי׳ המלאכים מסי
 דאזדא ומלבד התלמודא, בכוונת האמור לכל ליתא אבימלן

 חסידות מדת מצד דלסמות דידן דתלמודא ראיות הנן להו
 מליו שהוציא למי אף שימחול ראוי והחמלה הענוה ודרכי

 ויתקיימו יתעצמו כי זו אף מחילה, ממנו ומבקש ש׳ר
 למחול א־צ ג*כ חסידות מדת דמצד הירושלמי של הראיות

זה. על למוסת לנו היא הנביאה ושרה ש׳־ר, עליו שהוציא למי

לירושלמי הבבלי בין למחלוקת הסבר עוד

 ותלמודא הירושלמי מחלוקת להסביר אתי מקום והנה
דמהרש׳א אזיל לשיטתיה ומד סד דכל והוא דידן

 שרה לקיחת של המעשה דקודם שאמרו דמה כתב לדק בח׳א
בזה יש בן מלידת ושרה אברהם נתבשרו אבימלן לבית

 הראבי׳ד קושיה על תירוץ
השיגו והרארד וכו׳ זכיותיו מל מרובין שעוונותיו אדם

 חיים רשמים יש כי וכו׳ סובר שהוא כמו לא וכתב
 השגתו לסלק רוצה והלח־מ מרן. מ׳ש ומיין וכו׳ הרבה

 למנין אלא בעה־ז וחיים מיתה בענין איירי לא דרכינו באמרו
 וכו׳ לאלתר ונחתמץ דה ט־ז ברה החוס׳ כי ואם מה׳ב,
 אבל הרמדן בשם מ׳ש א׳ אות מיימוני בהגה׳ ומיין כן, כתבו
 הביא רניט דהא לזה ג*כ טון דרבינו לאמר הקשה הדבר
 ושם למד בירמיה והוא מונן רוב על מהכתוב זה מל ראיי׳
 מוסר הכיתיך אויב מכת כי וגו׳ שחטן מאהביך כל נאמר
 עונשי על האלה הכתובים והוראת וגו׳ עונן רוב על אכזרי
 מייתי ראיי׳ מה וא־כ וברעב בחרב בדבר נענשים שהי׳ עה־ז
 עשה ויפה הם דחלוקים עה״ב לעונשי עה־ז מעונשי רבינו
 התוס׳ מ־ש עיניו ראו כי אף הלח*מ של בתירוצו שמיאן מרן

 הקשו שם נדה התוס׳ והנה הרמבץ, נשם מיימוני והגה'
 אנו הרי וכו׳ נסתחין ספרים ג׳ דאמר כרוססדאי ר׳ על

יאריכו רשמים וכמה בנערותם מתים צדיקים כמה רואים

שפט משנה

 מהן שמבואר בתלמודא מקומות דמצינו מתחלפות סוגיות
 מפי נחבשרו אבימלן לבית שרה נלקחה כי המעשה דאחר

 דהירושלמי י׳־ל ומעתה לשרה, בן והנה מיה כמת המלאכים
 דאין הירושלמי קאמר שסיר ולכן נתבשרו ממשה לאחר ס״ל

 ותלמודא כלל, חסידות מדת כאן דאין עולמית מסילה לו
 לאברהם המלאכים באו אבימלן של המעשה דקודס ס׳ל דידן

 למי למחול דא־צ הירושלמי ראיות להו ואזדא ונתבשרו ושרה
 דלסמות התלמודא קאמר ושפיר כאמור, ש־ר עליו שהוציא

 שהקניטו מי לכל למחול לאדם לו ראוי והרחמים החסד מצד
 דלא פ״ג נב־מ התלמודא דמייתי )ודע מליו ש״ר בהוצאת אף
 אברהם של פניו לקלסתר דומות יצחק של פניו קלסתר הי׳

 הנס נעשה יצחק את הגמל ביום רק אלא לידתו ביום מיד
 הוא לוי רק אפס הירושלמי דברי נכונים ג״כ ולפת ההוא

 ורבה רבא עליה חולקים בתראי מאמוראי ורבים הכי דקאמר
 דידן התלמודא כשיטת פסק רבינו כן, ובהיות מרי( בר

 בדרכי עצמו להתנהג יכונה ישראל בשם אשר מי לכל דראוי
 להמוציא אף לי׳ דמצער מי לכל ולמחול משה״ד לפנים החסד

מחילה. ממנו שיבקש אמרי ש״ר מליו

 קו׳ מכס רבינו מל השיג שלא הראב־ד משה ויפה ימים,
 הס דאולי ראי׳ זה דאין בנערותם, שמתים מצדיקים התוס׳
 כדאי׳ יאמין לא בקדושיו הן עליהן שנאמר הצדיקים מאותן

 עיי־ש וכו׳ בכי קרא להאי מטי הוי כי יוחנן ר׳ ה׳ בחגיגה
 אזדא ממילא כן ובהיות וכו׳, הוי ברבותיו מבעט דה בתוס׳

 חיל גברו וגם עחקו רשעים שראינו ממה הרארד השגת נמי
 שנאמר מאותן המה אולי נאמר דג*כ ימיהם, ומאריכים

 דהארין מציט ועוד להאבידו, פניו מל לשונאיו ומשלם עליהן
 הוא וצוה כשר, זרע מהו דנפק בשביל לרשעים אפו ית׳ השם

 להתגרות ולא ומואב ממון הרשעות האומות צרור לבלתי ית׳
 מהן לצאת שעתידין טובות פרידות שתי בעבור מלחמה נהם

 ולא ל׳ס דק במש׳ כדאי׳ המואביה ורות העמונית נעמת
 כוון ולזה למות, רשע הוא בשגס הישראל האיש מהם יגרע
 היודע הוא דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואין במ׳ש רבינו

 במה הזכות, בכלל הוא זה וגם הרעות נגד הטונות לערון
 בן בשמעי מצאנו וכן לה׳, ונאמן אמת זרע יריכו יוצאי שיהי׳
מחלציו. יוצא איש איז כי בראותו משה שהרגו ובמצרי גירא

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס)389 מס עמוד הלוי שמואל בן וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע - משנה סדר 0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)388 מס עמוד הלוי שמואל בן וולף זאב בנימין בוסקוביץ, מדע - משנה סדר
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התורה קול
תשנ״ח ה׳ תשרי מ״ג חוברת

היומי" "דף של הש״ס סיום לכבוד
ה״דף" הלכות שבת, מלאכת לגדרי מבוא פתיחה, שיעורי דרשות,

זצ״ל שפירא מאיר רבי הגאון
וחכמתו מחייו □פניני כרוז, מכתבים,

התורה" "שמחת קובץ
 הסוגיא על ויסודית קצרה הערה - היומי דף ללומדי מיוחד

 הבאים חדשים לששה ודף דף לכל אחת הערה

* * *

זצ״ל מווילנא אליהו רבינו הגאון
 תורתו בדברי ביאורים ברכות, למסכת הערות

ומשנתו מחייו פנינים עלי", גמל כי לה׳ "אשירה מאמר

דיומא מענינא והערות חידו״ת
ועוד חנוכה סוכה, יוה״כ, וידוי, שופר, חינוד, במצוות, קדימה

שונים בענינים והערות חידו״ת
ועוד ברכות תורה, תלמוד כעונה, שומע שבת, גלות,

בהלכה בירורים
 ועוד תורה שמחת סוכה, יוה״כ, ערב תחום, וזקנים, הורי□ כיבוד
חבירו של אומנתו לנפישה, דינא עיסקא, היתר לקרוב, מכר

ואגדה מחשבה
ועוד חז״ל ובדברי במקרא ביאורי□ תשובה, עקידה, השנה, ראש



קמז התורה יוה״ב ערב הלבות

דיומא מענינא בהלכה בירורים

זצ״ל* סופר שלום יעקב רבי ^(און
בודאפעסט וראב״ד חיים התורת בעל

הכפורים יום ערב בהלכות הערות
יוהכ״ם בערב בלימוד מיעוט

 )ברכות ולשתות לאכול כדי בעיה״ב מלימודו למעט ויש תר״ד: סי׳ ריש מג״א י
ח׳(. דף

 דכולהו לפרשייתא לאשלומינהו סבר רבבייא שם ]דאי׳ ראייתו על צ״ע :ב. נ.
 נפשותיכם את ועניתם כתיב מדיפתי בייר חייא לי׳ תנא דכפורי יומא במעלי שתא

 כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל וכו׳ בערב לחודש בתשעה
 הי׳ לא פרשיות מעביר הי׳ שאם זאת רב[ בר ]לחייא דמנ״ל ועשירי[ תשיעי התענה

 ראי׳ הביא לא למה המחהש״ק הקשה ועוד טובא, ולשתות לאכול עוד פנאי לו
 פסחים מערבי חוץ מביהמ״ד לעמוד עת הגיע אמר ולא שם ]דאי׳ ב״ח דף מסוכה

מבעו״י[. לאכול שצריך פרש״י הכפורים, יום ורבי

 אפיי בו להתענות ואסור לו יש יו״ט דין דעיה״ב בפוסקים מבואר דהא ונלע״ד
משאר קולא עוד בו יש ולפ״ז הוא, דאורייתא איסור שיטות ולרוב חלום, תענית

 מה מעט רק ילמוד ולפ״ז לכם, כולו וכאן לכם וחציו לד׳ חציו ירט דבשאר (
 רמ״ב רסי׳ ובמג״א שבת בעולת )ע׳ התפילה זמן יעבור ולא הדין מעיקר שהוא
 דצריך משמע פרשה לעבור התירו מדלא ]ח־[ מברכות רק מוכח וזה שבת(, לענין
לכם. כולו להיות

יוהב״ם בערב עינוי במצות
 שמחוייב כל שמא או ופטורות מעשהז״ג דהוה דיייל בזת מצווים נשים גם אי

 זה דבר שהניח ט״ז סי׳ אייגר רע״ק תשו׳ ע׳ תשיעי, באכיל חייב העשירי בתענית
 והביא שמחוייבות דפשיטא קי״ב סי׳ חאוייח סופר בכתב ז״ל למורי ומצאתי בצ״ע,

יעו״ש. ממהריייל סמוכים

 המחנה בעל ־ל5ז חיים רבי האדיר הגאון של בגו תרפיא(, אלול כ־ז )נפטר בדורו. והמחברים הרבנים מגדולי *
 אחיו נכד בגנזי המונח שלו השו־ע גליון משולי נלקטו בצעירוחו שנכתבו שלפנינו החידושים ועוד. חיים פלס חיים
 א ג.י בנו משל הן ריבוע חצאי שבין ההגהות לו, תשוח־ח ברזיל, פאולא ם. גאב־ד איליאוויטש אברהם מאיר הרב

נ״י.



קמט התורה יוה״ב ערב הלכות קיל

 ]ה.[ ברכות מגם׳ כידוע העיקר והוא המיתה יום שזוכרים להראות רק לשם הולכים
א״ו[. מ״ג סי' ח״ה ארית באג״מ ]וע״ע

הכפרות נוסח
מלאך. שם חתך ר״ת כפרתי תמורתי חליפתי יאמר :סק״ג מג״א שם

 אינו תתל״ו סי׳ במט״מ וכן "תחתי" או "תמורי" או נוסחאות ב׳ דיש עשכנה״ג :ב. נ.
 הוא דתרוייהו נפק״מ ואין יעו״ש, תמורתי( הגירסא בידי אשר )במט״מ תמורתי גורס
 זה תחת זה שיאמר כ׳ בטור וכן "תחתי" לומר משמע ]פא־[ בשבת וברש״י חתיך, שם
 תחת "תמורתי" בחרו מה מפני ידעתי לא ע״ב יעו״ש, תמורתי זה כלל זכר (א

וצ״ע. "תחתי",
יוהכ״פ ערב בליל עינוי מצות

 השחר עלות קודם סליחות אומרים ]אם מחלקותם סק״ו: הגר״א ביאור שם
 ומג״א של״ה וע׳ ביום דוקא או ירט ג״ב הלילה אי דפליגי האחרונים כמ״ש בעיו״ב[
 א׳ ה׳ בכתובות הוא ערוכה וגמ׳ ביום אלא להרבות המצוה שאין והעיקר הביאו
 ידחה בשבת בשני להיות שחל יוה״ב מעתה ]אלא וכו׳ לי׳ אית ד״ה שם רש״י ועיין

 בלילה לשחוט פרש״י וכו׳ רווחא לי׳ אית התם וכו׳ עוף בן ישחוט שמא גזירה
למחר[. עד אינה שהסעודה

 כונתו ]ושמא מה מפני ידעתי ולא יעו״ש, עיקר כל ראי׳ דאין כ׳ יוסף ובברכי :נ.ב.
 הערות לקט וע׳ ביום, אלא אינו דזה סעודה לחיוב ירט דין עיקר בין לחלק

ואכמ״ל[. שם בכתובות
רע שם במוציא מחילה

 עולמית מחילה לו אין ש״ר עליו הוציא כתוב במרדכי סק״ג: תר״ו סי׳ ט״ז
 מחילה הוי למחול רצה אם אבל מוחל כשאין אכזרי המוחל שאין פי׳ משמע
לו. מוחל הי׳ קיים ־ץ׳ אילו דאמרי׳ ש״ר עליו שהוציא אף זה לענין מהני לו שחטא אותו מת אם משרה

 אבל למחול" לו "אין כ׳ ומהרי״ל ווייל דמהר״י ג׳ טור כנה״ג שיירי ע׳ :ב. נ.
 מלשון והנה עולמית, מחילה לו אין כ׳ הנ״ל דין הוציאו שממנו דיומא פ״ג בירושלמי

 משמע למחול לו אין מלשון אבל מחילה מהני דלא משמע עולמית מחילה לו אין
 שא״א א׳ לה״ר הוצאת ב׳ דיש י״ל ואולי רשאי, מוחל אם אבל למחול דל״צ כרמ״א
ודוק. עפמ״ג למחול שיש וא׳ משפחה פסול ]כגון[ למחול

ברבו פיוס דין
 כמה לילך ]צריך ד״ת ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ סק״ג: מג״א שם

שיתפייס[. עד פעמים

 רש״י לפי׳ לא אבל שאני רבו וטור רמב״ם לגירסת רק דהוא עמחהש״ק :ב. נ.
 דגם וב׳ כך מפורש צדקה במעיל יעו״ש לעצמו[ מחמיר ]שהי׳ שאני דרב פז־[ ]יומא
.בב״י הכנה״ג הביאו יעו״ש רבות פעמים לילך צריך לרש״י

מתוס׳ נ״ל כן רבו, ג״ב מיקרי אחת אות ממנו שמע לא אפי׳ הדור גדול הוא ואם



התורהדיומא מענינא בהלכה בירוריםקנ

במת פיוס דין
 ממנו מבקש אלא קברו על לילך א״ע מיתה לאחר הרפו ואם סק״ז: מג״א שם

שביישו. במקום מחילה

 בדה״ר[, לג. ]ב״מ הזהב פ׳ הגבורים שלטי בשם ועייש הכנה״ג הביא זה דבר :ב. נ.
 וגם הרעק״א עליו ציין חילוק דאין דמשמע לייח סעיף ת״ב סי׳ ח״מ ברמ״א ועיי'

 כשהייג משמע תשובה דה׳ ספ״ב ורמב״ם וממחבר יעו״ש, חולק ,נ סי' ב״ק בישייש
 ואתחנן, ]תנחומא מהמדרש מוכח הא צ״ע שה״ג ודברי מת, ואחייב לו חטא דקודם

 שלח אמרת אתה א״ל וכר למה עלי הזה הכעס כל רבשייע הקבייה לפני משה אמר
 יברא בריאה ואם שלחני, ה׳ לא בשמך, לדבר פרעה אל באתי ומאז תשלח, ביד נא
 חטאים,וכי אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם הנה המורים, נא שמעו ה׳,

 שאמרת למדתי ממך א״ל כך לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב יצחק אברהם
 המתים על רע שם להוציא שלא שילפי׳ וכר[ בנפשותם האלה החטאים מחתות

 מחילה ממנם משה ביקש לא ולמה תשכ״ד[ ]סי׳ ביומא מרדכי ע' ג' בסעיף כמבואר
 שלח לא ולמה שלוחו ישלח רחוק הוא ראם קשה ורמ״א יש״ש על גם אבל במדבר,

שליח. משה

 הרמייא הביא לא למה ידעתי ולא יש״ש, על הנ״ל קר הקשה סק״ג באייר שו״ו*
כמובן. הנ״ל קר ק׳ יותר שה״ג לשיטת הא ותו הנ״ל, בח״מ

 יוהכ״ם בערב הטבילות מספר
וידוי. בלא אחת פעם רק לטבול צריך ואין :ד׳ סעיף שם רמ״א

 המים תחת וידוי האומרים אותם וכן הוא שטות פעמים ג׳ הטובלים אותם :ב. נ.
 ג׳ לטבול דיש הקדוש הארייי בשם סקייה ועט״ז )כנה״ג(, וקצ״ב קצ״א סי׳ מהרי״ל
 יטבול ועיוכ״פ בער״ה דבין במהרי״ל איתא וכן במקוה יתודה הקבלה ועפ״י פעמים

 בעל שהוא דבל המקובלים בשם רפ״ה שבת עולת ועיי׳ יייא(, טור )שכנהייג ג״פ
 שכל בעיוכ״פ אייב יעו״ש, טבילות ג׳ אדם כל ושאר טבילות י״ר בע״ש יטבול תשובה

 י״ר לטבול צריכים יהי׳ תשובה משום הוא המקוה ועיקר תשובה בעל הוא אדם
שלייה. בשם ועבאה״ט פעמים,

וצע״ג. מגונה, הרייז פעמים ב׳ הטובל ספ״י רבה ארץ דרך ממס׳ "ע צ

חטאים על כיסוי
 בשוגג דחטא איתא דאי [:]מא בחולין רש״י מ״ש וקשה סק״א: תר״ז סי׳ מג״א

 שיתבייש כדי עלי׳ מחפה אינו בשוגג עבירה דבר לידו שבא דמי לי׳ אית קלא
 שוגג היינו וחטא חטאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב בקרא והא עכ״ל לו ויתכפר

 שלא כדי לעולה חטאת בין מקום הכתוב חלק שלא אמרי׳ ]לב:[ דבסוטה וע״ק
וצ״ע. מתבייש שאינו חזינא חטאתי לשם דאמר כיון דשא״ה וי״ל לביישו

 )כ״ה במגילה דאמרי׳ למאי בזה כיוצא קו׳ א׳( סי׳ אריח )ח״ג חיים מחנה ע׳ :ב. נ.
 סוטה מגמ׳ וקשה כפרה להו דהויא להו דניחא ומתרגם נקרא שגל דמעשה ע״ב(
 דלהוי ניח״ל הא יתבייש שלא כדי ועולה חטאת מקום בין הכתוב חלק שלא הנ״ל

נחשב שוגג הי׳ אם אפי׳ מאוד דחמור ע״ז איסור דשאני הגנ״י אאמ״ו ותי׳ כפרה, לי׳



קנא התורה יוה״ב ערב הלכות קול

 נודע שיהי׳ כדי שעירה ליקה התורה דצותה שם בסוטה אמרי׳ עייז ובעון למזיד
תי׳. ועוד נאה פלפול יעו״ש כפרה לו ויהי׳

 מדאמר החטא את לפרט דצריך ריבייב למד האיך פייו יומא גט׳ על הקשתי וכבר
 המקום דלפני לומר וצריך בע״ז, שאני הא , גדולה חטאה הזה העם חטא אנא משה

וי״ל. וב׳ הנ״ל קו׳ שהק׳ באייר שו״ר וידוע, גלוי הכל לפניו דהא חילוק אין

 נשוי אשרי שנאמר חטאיו דמפרש מאן עלי חציף ר״ב אמר עייב ל״ד בברכות והנה
 אם אבל חטאו על מתבייש שאז לפי וטעמא חטאה כסוי תוס׳ כ׳ חטאה כסוי פשע

 דבר העושה כל י״ב דף פ״ק לעיל ואמרי׳ עליו מתבייש שאינו דומה חטאיו מפרש
 אהדדי דקראי רומיא מתרצי׳ לא מה מפני להקשות ויש עכ״ל, לו מוחלין ומתבייש

 שידוע הקב״ה לפני מתודה שאינו בשעה מיירי חטאה כסוי פסוק דהאי פ״ו ביומא
 שהביא שמואל לפני דשאול כגוונא לאחרים מספר ולא בו ומתבייש לכל ממילא

 יצליח לא פשעיו מכסה והקרא לו ומוחלין מתבייש ועי״ז ע״ב י״ב דף בברכות הגט׳
 לא ולכן לאחרים יוודע לא אם מתבייש אינו וממילא אדם שום יודע שאינו מיירי
 המג״א[ מקו׳ הנ״ל ]בחולין רש״י דברי מאוד יתורץ ובזה שיתבייש, כדי פשעיו יכסה

 דחטא פשוטה וכוונתו ׳,עלי׳ מחפה "אינו אלא לאחרים שמספר כותב אינו שרש״י
 לאחרים אותה יספר לא הוא אבל לו ומכפרים מתבייש ועי״ז לי׳ אית קלא בשוגג

 שהוא חטאה כסוי פשע נשוי אשרי הפסוק מיירי ובזה מתבייש שאינו דומה דאז
 בלחש תפילה בסוטה חכמים תיקנו וכן לאחרים, נודע ממילא רק מספר אינו

 נראה יהא שאז חטאיו לפרש רשאי אינו הוא אבל שחטא יודעים הכל שלעולם
 ועי״ז ממעשיו שמתבייש נראה אחרים שישמעו יספר לא ואם מתבייש אינו כאילו

 שהיא יבינו שלא וכו׳ שהרי ר״ה ע״ב ל״ב דף בסוטה ברש״י הבונה ויהי׳ לו, מוחלין
 ע״י שהתבייש שאול כמו הוא יתבייש יבינו שלא שעיייז היינו עכ״ל ומתבייש חטאת
כך(. מוכח אינו שם דגמ׳ )ומלישנא ,יב:[ ]בברכות ותומים אורים הזכיר שלא

יוהב״ב בערב לוקין מתי
 היו רק המלקות על מקפיד הי׳ לא שהארי בכתבים וכתוב סק״ט: שם מג״א
ובמים. באש באנו לקיים טבל ואחייב השם אותיות ד׳ נגד מלקיות ד׳ אותו מלקין

 מנחה קודם טבל ובודאי אחייב טבל דהא מנחה קודם זה עושה הי׳ האר״י אי :.ב.נ
 לקה מפסקת סעודה שאחר ולומר המנחה, תפילת אחר דלוקין מפורש דהא צ״ע

 מפסקת סעודה אחר טובלין דיש בסק״ח הקדום בסי׳ המג״א כיון )ולזה טבל, ואחייב
 שם שרד הלבושי כמ״ש ]ודלא מפסקת סעודה אחר ג״ב טבל שהאר״י לכאן וציין
 יש המפסקת סעודת שקודם משמע דממחבר ג״כ קשה ודוק(, תר״ו סי׳ ועמ״ש וכאן[

 שמא חשש יש בזה גם רהא כן צ״ל עכ״ח וכן מיד[, מנחה אחר ]דמשמע ללקות
 וראיתי א׳, בסעיף בוידוי כמו ללקות אחייב יוכל ולא בסעודה קלקלה דבר יארע
מלקיות. ד׳ מלקין ואחייב מנחה ומתפללים שטובלים נוהגין

השמשות בבין יוהב״ם תוספת
מוחין. ספק שהוא אע״פ השמשות ובין בתורה, מפורש :סק״ב תר״ח סי׳ מג״א

 לנשים לחיובינהו קרא אתא כי ושנינן ]וז״ל: כ״ח בסוכה ר״ח תוס׳ עיי׳ :ב. נ.
 דין דביהשמ״ש מפורש הרי עכייל, וכו׳ יוה״ב של השמשות בין והוא עינוי בתוספת

בין דהרי צ״ע ה“בלא ולכאו׳ ] וצע״ג. מפורש[, דאינו מוחין אין וא״ב לו יש תוספת



ר׳ כלס) ׳וי/ '?חין

קעז כ מאמר

 אם ורק לנסיון. עצמו והכנים הצער, את עליו הביא בעצמו שהוא

 גרובה", "אוהבם נבואה גילתה שבה תשובה, של פרישה■ היא הפרישה
 שאפילו כך כדי עד ההוה, מן העבר את מפרידים אנו בתשובה ורק

 מכאן. היא מסולקת הנסיון, צער את עליו סיבב בעצמו שהוא העובדא
אגרא". צערא "לפום של החק את בכאן להשליט ויתכן

-----♦-----

כ מאמר

 עליו לעמוד שזכינו הגדול החידוש על חזרנו פעמים כמה א.
 העוסק לכל ללב טלוגמא הוא זה חידוש יונה. רבינו של מתורתו
 עליו, בנוי התשובה שעולם השני, העמוד הנה התשובה. בעבודת

 הלקו להבא, קבלה של הזה העמוד להבא. הקבלה של העמוד הוא
 השני, בעיקר עיקרים. לשני שלו עיקרים העשרים בחשבון יונה רבעו

 הקבלה כי יונה רבינו כותב השני בעיקר התשעה־עשר. ובעיקר
 עוד הזה בדרך לשוב יוסיף לא כי לבבו בכל שיגמור היא להבא,

 בכל גמר רק שאם אלה■ מדברים ומבואר יוסיף. לא פעל און ואם

 הנדרשת הקבלה היא היא עהד. הזה בדרך לשוב יוסיף ,לבל לבבו

 בעיקר אולם הכפרה. את המערבת הקבלה היא והיא לבעיל-תשובה.
 וזה הקבלה. בענין עליונה מדרגה שיש כותב הוא עשר התשעה
 השם יראת בנפשו יוסיף הזה, כענין לו יזדמן לא ...ואשר לשונו:

 כיבוש די היראה כח יחלוף וכאשר הימים, כל ככה ביומו, יום דבר■
 הוא לבות בוחן ז^לא התאוה, בעוצם משלו ומסת יצרו את הזה בכה

 כענין לידו ויגיע נסיון לידי יבוא אם כי יודע, הוא נפש ונוצר יבין
 במדרגה השם לפני הוא והנה יצרו, מיד נפשו את יציל הראשון,

 כי מללו, ברור שפתיו הרי לשונו. כאן עד התשובה. מן העליונה

 שיגמור הוא הראשונה המדרגה מדרגות, שתי ישנן להבא בקבלה
 ושיעורין מדידה שום כאן ואין עוד. הזה ,דרך לשוב לא לבבו בכל
 לעמוד העוז ואת העצמה את לבעליה לתת בכחה יש זו קבלה באם

להכניס הנדרש, הוא לבבו" בכל ה״יגמר ורק נכשל. שבו הנסיון באותו



יצחק פחד קעח

 המעכבת היא הזו והדרגא הגמורה. התשובה לתורת הזו הקבלה את
 הקבלה. כעניין מזו, עליונה דרגא עוד יש אבל להבא. דקבלה בדינא

 בכתה תזה והשיעור שיעורין. בה ויש מדידה בה שיש הקבלה דהיינו
 אשר בנסיון ולעמוד ביצרו, לשלוט העצמה כדי עד זו, קבלה תוקף של
 המעכבים הדברים מן כשהיא להבא הקבלה !ראותה ונמצא, נכשל. בו

 שבה. בגסיונות כח־העמידה במדידת שיעורים בה אין התשובה, את
 הבעל־ של ללבו מלוגמא שהוא למעלה שאמרנו הוא זה חידוש ועל

תשובה.

 תשובה בהלכות שכן, כן. אינו הרמב״ם של דעתו אולם ב.
 בה הביא ולא בתשובה. שנאמרה להבא הקבלה דין עצם הביא שם

 בעלת־ היא להבא שהקבלה להדיא כתב ואדרבה חילוקי-מדרגות שום
 לכסלו ישוב שלא והעצמה העוז בעליה אצל יוצרת שהיא כזה, כה

 הנמצא השלב באותו לפניך הוא הרי היטב. שם יעוין לעולם. עוד
 בדברי הוא נמצא התשובה, מן■ העליונה במדריגה יונה רבינו בדברי
עצומה. מחלוקת והיא התשובה. את המעכבת במדרגה רמב״ם

הזו. העצומה המחלוקת שורש על לעמוד בידינו שעלה וב״ה, ג.

 תשובה, בעל ׳דמי היכי איתא, ע״ב פ״ו דף ביומא שלנו בגמרא דהנה
 !רב מחוי הימנה. וניצל עבירה דבר לידו שבאת כגון יהודה רב אמר

 רבינו העתיק זו גמרא מקום. באותו פרק, באותו אשה, באותה יהודה,
 יונה רבינו כי נמצא לכשנתבונן אלא עשר. התשעה בעיקר יוגה

 דידן. בגמרא נמצא שהוא מכפי נוסח בשינוי הגמרא לשון העתיק
 באה זה ועל תשובה, בעל !דמי היכי היא, הנוסחא דידן דבגמרא
 טחוי הימנה. וניצל לידו עבירה דבר שבאת כגון בגמרא, התשובה

 של הגמרא דברי את בהעתקתו אבל וגומר. אשת באותה יהודה, רב
 כסא עד מגעת תשובתו אשר .תשובה בעל איזהו הוא הנוסח יונה, רבינו

 לידו עבירה דבר שבאה כגון התשובה, באה הזו השאלה ועל הכבוד,
 דלפי הוא, ברור ודבר מקום. ובאותו פרק ובאותו אשה, באותה וגומר

 כללא דהרי בגמרא, היא מפורשת יונה רבינו של שיטתו זו גירסא
 בנסיונות העמידה בתוקף היא נמדדת להבא דקבלה מילתא דהך

וניצל לידו עבירה דבר שבאת דכגון זו, טסוגיא הוא נובע בה, הגנוז



קעט כ מאמר

 דלפי דגמרא, בנוסחא הוא תלוי מדידה של דינה כן ואם הימנה,

 שמגעת תשובה איזה היתר. בגמרא דהשאלה יונה ,תבינו שהעתיק
 זו, לשאלה בגמרא שהשיבו התשובה גם ממילא הכבוד, כסא עד

 הגעתה בסגולת דהיינו התשובה של העליונה במדרגה היא עוסקת
 בתוקף ,זו !דמדידה עצמה, זו סוגיא מתוך ושמעינן הכבוד. לכסא

 הקבלה לדין ענין אינה בה, •גמצא בנסיון עמידה כה במה הקבלה,
 הקבלה את יונה רבינו שחילק הוא וזה בתשובה. מעכב בתורת להבא,
 בתורת להבא הקבלה את סידר השני בעיקר לתרתי. בתשובה להבא

 בתורת להבא הקבלה את סידר עשר התשעה בעיקר ואילו מעכב,
 עמידה של תוקף בעלת כשהיא במצבה דהיינו עליונה, מדרגה

 זכה. ראם עשר, התשעה בעיקר שכתב והיינו הכשלון. של בנסיונות

 התשובה של העליונה במדרגה הוא הרי להבא, הקבלה של זה בשלב
 וכל הכבוד. לכסא מגעת שאמרו הגמרא ללשון וכונתו השם. לפני

 שהיא הרמב״ם של לגירסתו אבל יונה. רבינו של הנוסחא לפי זה
 את שהתחיל מלשונו להדיא, נראה שכן שלנו, בגמרא דאיתא מה כפי

 דבר לידו שבא זה תשובה, היא זו אי תשובה מהלכות השני הפרק
 התשובה. מפני עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו, שעבר
 זו תשובה שהרי שלנו, בש״ם לפנינו שהוא כמו ממש זה והלא ונוטר,

 שהוא שלנו בגמרא איתא בו, שעבר דבר ליידו ובא שעבר זה כגון של

 את הרטב״ם סידר כן וכמו בעל־תשובה. דמי היכי השאלה על תשובה
 הוזכרה לא זו גירסא ולפי תשובה. זו אי השאלה על הזו התשובה

 עוסקיס והתשובה שהשאלה אלא בתשובה, מיוחד מדרגה כלל בגמרא
 הרטב״ם סתם שפיר ולפי״ז מיוחדת, מדרגה מבלי סתמא בתשובה

 קבלה !דהיינו להבא. הקבלה של במהותה אחד שלב אם כי כאן ,דאין
המכשול. בנסיונות עמידה של תוקף שיעור בה שיש להבא

 קבלה שכל הרמב״ם לשיטת במבוכה כאן אנחנו ונמצאים ד.
 עיקר, כל קבלה איננה בנסיונות, עמידה של תוקף בעלת שאיננה להבא

 רבינו לשיטת ובניגוד לכסלו. ישוב שלא לבו בכל גמר אם ואפילו
 לענין הדין הוא מה גמורה, קבלה הוה לבו בכל הדעת שגמירת יונה
 מפייסו הוא ואח״ב בשמעון, פגע ראובן אם שהלא לחבירו. אדם בין

עלינו הרב״ם ולשיטת לו. למחול מחויב שמעון מחילה, ממנו ומבקש



יצחק פחד קפ

 ממנו ומבקש מפייסו הוא ועכשיו בשמעון שפגע ראובן■ אם לחקור

 לבו, בכל לשמעון מפייסו שראובן שאע״פ הוא, שהמצב אלא מחילה,

 יז!דמן שוב ואם בנסיון לעמוד ראובן של בכחו אין אם■ מקום, מכל
 לראובן למחול שמעון מחויב האם שוב. ראובן בו יפגע הקודם, הנסיון
 •הוא יונה רבינו של דלשיטתו היא דפשיטא ומילתא גוונא. בכהאי
 אדם בבין גם מעליא קבלה הוה זו לשיטה שהרי לו. למחול מחויב

 בגסיונות עמידה של תקיפות שאין רכל הרמב״ם לדעת אבל למקום.
 פיוס נקרא זה■ דאין לומר יתכן שפיר כן אם כלל, היא קבלה לאו

 על מחילה חובת כאן אין וממילא עיקר. כל מחילה ובקשת

 נם לחבירו, אדם בבין חבירו פיום ׳דלענין טובא, ומסתברא שמעון.
 הוא מחבית המחילה ובקשת הפיום שיעור רמב״ם, דשיטת אליבא

 רשימת אליבא למקום אדם בבין להבא הקבלה של השיעור אותו הוא
 גמור פיום הוה בהכירו, לפגוע לא לבבו בכל שגמר דכל יונה. רבינו

שיחתינו. ונפרש מחבירו. מחילה בקשת לו ועלתה

 ולבקש חבית לפייס להכירו אדם בבין החובה מקור הנה ה.
 שהוא וכמו הבעל־תשובה. של המעוות■ תיקון מחובת נובע סליחתו,
 אדם אם דאמנם■ לפרשו. צריך זה ותיקון הט״ז. בעיקר יונה ברבינו

 הוא שהזיקו מה לו משלם שהוא זה ידי על הרי חבירו ממון מפסיד
 במצער אבל ההפסד. נתבטל התשלומין ידי רעל המעוות, את מתקן

 במקומו והבזיון הצער הפיוס,■ לאחר אף הרי שביזהו, או חבירו את
 שבדבר, הקפידא את להסיר הוא מועיל שהפיוס מכיון אלא עומד.

 בזה אצלנו נתברר הענין והסברת הוא, המעוות תיקון בכלל זה גם
 להיות רק מחייבת אינה כמוך, לרעך ואהבת של עשה מצות :הלשון
 האהבה דטבע■ דמאחר אהוב. להיות מחייבת היא שגם אלא אוהב,

 להיות ההשתדלות■ גם •ממילא אהוב, להיות שואף אוהב שכל היא, כך

 לחבירו, אדם בבין חטא רכל ונמצא נכנסת. היא אהבה בכלל אהוב,
 בהכירו. פוגע שהוא מה א( פגים. בשני ואהבת מצות ביטול הוא

 לחבירו נותן שהוא מה ב( אוהב. להיות החובה מצד הוא זה וביטול
 להיות החובה מצד הוא זה וביטול בדין. עליו תרעומות של היתר

 נקרא חיבירו דאז■ חבירו את מפייס שהוא לאחר כך ומשום אהוב.
מחבירו נוטל הוא הפיוס ידי רעל ונמצא לו, מוחל אינו אם אכזרי



קפאכ מאמר

 המעוות. לתיקון הפיוט הוא נחשב זיר, ומצד התרעומות. היתר את
 היתח הגרי״ם מרן של ידעתו כי שמענו, שלפנינו הדור גדולי ומזקני

 לו ולכשיוודע מזה, יודע חבירו ואין הכירו, על הרע לשון שהמספר
 לבקש להמספר לו אסור אז כי מזה, יצטער הרע לשון עליו שדברו
 לו ליהודיע יצטרך המחילה בקשת ידי דעל משוט מחבירו, מחילה
 ואין לעצמו. מחילה לקבל בכדי להכירו מצער ונמצא בגנותו, שדבר
 ולפוט חבירו. לצער היתר לשמש יכול לעצמו המחילה קבלת צורך

 זקוק דהא תקנה. לו ואין דצריך היא בזה דהכונה נראה היה רהיטא,
 לפי אבל ממנו. לבקשה האפור תקנה לו ואין חבירו. של לסליחתו הוא

 הפיוס חוכת של עצמה דבל כיון כן, תדבר דאין יתכן שנתבאר מת

 את מחבירו נוטל שהוא בזה הוא והתיקון המעוות. תיקון משום ׳הוא
 על תרעומות לו שיש דמי לדון נראה היה כן אם התרעומות. היתר
 אלא מחילה, ממנו לבקש שרוצה בחבירו הוא ויוידע בדין, חבירו
 למחול הוא דמחויב אונם, איזה מפני זה את לעשות יכול הוא שאין

 לבקש לו שאסור באופן לחבירו דהחוטא ונמצא בקשתו. בלעדי גם לו
 מחילה להשיג בלבו ומשתוקק חטאו על שב כשהוא מחילה, ממנו

 של התרעומות היתר את נוטל הוא עצמו זה ידי על הרי מחבירו,
הוא. המעוות תיקון בכלל עצמו זה אף ממילא חבירו.

 והרי תשובה, ועשת בהכירו, הפוגע כי במושלם, תפסנו כן ו.

 למחול מחויב חבירו אז כי — הסליחה, בקשת ועל הפיום על אנום הוא
 הזה והנימוק נימוק. טעון זה דבר ועדיין סליחתו. בקשת בלעדי גם לו,

 שלא בהכירו הפוגע כי היא רווחת הלכה הנה בירורי־דברים. טעון

 והרועים הפוגע. על תרעומות היתר להנפגע לו יש אז כי — כדין,
 תרעומות". אלא עליו לו "אין מאמרם על הגרי״ם■ מרן■ של דיבריו הם

 הלא כי זה. היתר של ובמקורו בטעמו דבר שמענו שלא וכמדומני

 תשנא לא על ועובר חנם, שנאת זה הרי ,בחנם, חבירו על המתרעם

 פרשת התורה על ברמב״ן היטב עיין תטור, לא על גם ואף בודאי,

 בהיכי טעוני־הסבר, דברים שכתב תטור, ידלא ללאו בנוגע תטור לא
 תרעומות של דמילתא סתמא ט״ט אבל שנאה. בלי נטירה של תימצי

 שאם אומרים, אנו ובזה שנאה. ויגם נטירה גם זה הרי כדין, שלא
דהיינו תרעומות היתר הכירו על לו יש כדין, שלא בו פגע הכירו



יצחק פחד קפב

 שנראה ומה זה. להיתר הטעם הוא ומה שנאה. והיתר נטירה היתר

 דטבעו אגפיה, שלבו מצד הוא ההיתר כי ההשקפה בהתחלת בזה
 מצד ובפשוטו בנחת. הדעת על מתקבל זה אין הוא. כך אדם של

 שלא או כדין היתד, הפגיעה אם בין הבדל בזה■ אין האנושי, הטבע
 היחד, בו כשהפגיעה התרעומות לסלק מחייבו אתה ואם כדין.
 לחייבו לך היה האנושי. לטבע בהתנגדות הוא שזה אע״ג כדין,

 טענה בלי גם אבל כדין. שלא היתד, כשהפגיעה גם התרעומות, בסילוק
 הוא בדין, שלא בפגיעה התרעומות שהיתר במשמע הדבר אין זו,

 ה״ז תרעומות היתר לו שיש שבשעה משמע, דבפשוטו אונם. מטעם
 יודע שהוא פי על אף להדיא, בלבו התרעומות להחזיק לו הותר

 אצלי המקום וכאן אלו. מתרעומות לבבו את לנקות לו שאפשר בנפשו

 לנפגע התרעומות היתר בטעם לי אומר שלבי מה שיחתי לפרש
בדין. שלא היתד, שהפגיעה במקום

 כסף טקנין בו דהחוזר איתא הזהב פרק ריש במשנה הנה ז.
 מי לו ואומרים שפרע במי קאי מקום מכל בו, לחזור שיכול אע״ם
 ממי להפרע עתיד הוא הפלגה דור ומאנשי הטבול דור מאנשי שפרע
 ליה, לייטיגן דמילט דהיינו רבא אמר ובגמרא בדיבורו. עומד■ שאינו

 והיינו בעמך, כתיב קללה באיסור מקום טבל לקלל, דאסור גב על ואף
 בעושה המתחיל דבור תוספות שם ועיין עמך. מעשה בעושה דוקא

 מעשה עושה אי,נו האי טיקרי לא הלשון: בזה שכתבו עמך מעשה
 הזה הטקח על לקללו אם כי בחנם, לקללו מותר שיהא לענין עמך
 חידוש זו מסוגיא אנו ולמדים התוספות. לשון כאן עד שפרע. במי

 דווקא מקומו אין עמך מעשה■ עושה אינו של זה דשם נפלא,
 על לחול הזה השם יכול ששפיר אלא כולו, האדם לכל בנוגע

 למעשה בנוגע ורק ואך שלו, פרטי למעשה בנוגע ורק אך האדם,
 מעשה עושה. שאינו האדם של בדינו האדם את לדון לנו אפשר קו

 מחבירו לנפגע התרעומות בהיתר לענינינו אנו הוזירים ומכאן עמך.

 ראותו וכאמור. ונטירה שנאה של היתר כאן שיש ובודאי כדין. שלא

 הוא מוגה דיזה׳ב, דפרק מסוגיא המצודה לנו שהעלתה הנפלא החידוש

 הוא ני׳דון זו לפגיעה בנוגע כלומר התרעומות. היתר של ביסודו

זו, למעשה בנוגע ורק ואך עמך. מעשה עושה כאינו הפוגע, האדם



קפגכ מאמר

 והיתר האדם, של לכלליותו כללל נוגע זה אין אבל כן. שנידון הוא

 ורק אך הטה מוגבלים התרעומות אם אלא נוהג אינו התרעומות
 לתרעומות •להם להרשות הוא גמור ואיסור זו. פגיעה למעשה ביחס
 כי באימה אנו שאומרים אלא עוד ולא לגבולם. חוץ להתפשט הללו

 הרע לחלק דוקא היינו לרשע, שנאה שהותר דהא דס״ל שיטות הנך גם
 אותו הוא הוא זו, שיטה של דמקורה האדם. של לכלליותו ולא שבו

 משבן, דחזינן הזהב. דפרק הסוגיא מן אותו שלמדנו נפלא חידוש
 ממש, בהלכה אפילו לחלקים, היא מתחלקת האדם של דכלליותו

 על הם חלים ולכתחלה שבעצם השמות של לחלותם בנוגע ואפילו
 עמך, מעשה עושה אינו של השם אותו דהלא האדם. של כלליותו

 אנחנו הכי ואפילו כולו, האדם כל על ובעצם לכתחלה נאמר שודאי
 שאין ואומרים לפרטים, אותו ומפרטים הזה הכללי השם את מחלקים

 עובדא אל הזה האדם של בהתיחסותו אלא האדם על הל הזה השם
 ניתן רשע שם בחלות דגם רבוותא להנהו להו וסבירא ידועה. פרטית

 שבו. ידוע חלק על אלא נאמר לא לרשע השנאה והיתר כן. לומר
 המפורש הדין ובין לרשע השנאה יבין גדול הבדל דיש הוא ברור ודבר

 של למעשיו בנוגע איירי דגמרא דינא שהרי הזהב. הפרק בגמרא
 עושה כאינו נירון הוא זו מעשה שלגבי אומרים אנו ובזה האדם,
 הרשע שנאת בדין אבל לקללו. מותר שלו זה מעשה ועבור עמך, מעשה

 הלבבות חובת מאיסורי היא הרי דשנאה שבלב. לדברים נוגע הדין
 שבו. הרע לחלק שבו, הטוב חלק בין חלוקה מקום כאן ואין היא.
 לעובדא שבנוגע ולומר לסיים שאפשר ידועה, עובדא שום שם דאין

 חלק בין ובכלליות בסתטא מחלקים שאנחנו אלא השנאה. מותרת יזו
 אלא אינה זו חלוקה של עצמה כל שבו. הטוב חלק ובין שבו הרע

 וממילא, ידועה. פרטית לעובדא אותה להגביל אפשר ואי בהפשטה,
 מכיון סוף סוף אבל הזהב. דפרק מסוגיין שמענו לא גוונא בכהאי

 שנאת לדין בנוגע גם זו מפשטת חלוקה שמחלקים לרבוותא שמצינו

 החידוש אותו של בכללו נכלל זה שכל להאמר, ניתן שפיר שוב הרשע.
הזהב. דפרק הסוגיא מתוך הנלמד

 מחבירו לנפגע התרעומות היתר דטעם לדין איפוא, זכינו, ח.
עושה כאינו הפוגע הוא נידון זו פגיעה דלענין משום הוא כרין, שלא
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 גם אם שאלתנו על ברחבת לדון מקום■ לנו יש זה ולפי עמך. מעשה

 הוא מחבירו מחילה ובקשת הפיוס שיעור לחבירו, אדם שבין בחטא
 עמידה של תוקף דהיינו הרמב״ם של להבא הקבלה לשיעור דומה

 מחילה ובקשת פיום שלענין או לעולם, לכסלו ישוב שלא בנסיונות
 לא לבו בכל גומר שהוא שכל אלא נדרש, אינו זה תוקף מחבירו,

 ולפי המחילה. ובקשת הפיוס לשלמות הגיע כסר חטאו, על לחזור
 דבודאי זה. לספק מקום כלל אין זה במאמר בגו שנקלטו השרשיס

 רבינו של לשיעור שלו להבא הקבלה במדרגת שהגיע אדם ובודאי
 אותו לדון אפשר אי אופן בשום לבו, בבל הדעת נמר שהוא יונה
 קיים הרי עכשיו, המצב דלפי מכיון עמך, מעשה עושה דאינו בדין

 זה ולפי עמך. מעשה עושה הוא הרי לבו, בכל סדעתו וגמר חובתו

 שוב עטך. מעשה עושה של במצב עכשיו נמצא שהפוגע מביון
הנפגע. מאת התרעומות היתר נסתלק

 החובה של עצמה שכל זה במאמר לנו שנתפרש ומאחר ט.
 ומה המעוות. תיקון חובת מפאת הוא סליחתו, ולבקש חביזרו לפייס

 הפיוס ידי שעל משום היינו תיקון הוא הסליחה ובקשת שהפיוס
 נתבררה הלא התרעומות. היתר את מחבירו נוטל הוא ובקשת־הסליחה

 דאין דס״ל להבא קבלה לעגין הרמב״ם לשיטת דאפילו ההלכה לנו
 וגמירת־ בנסיונות, עמידה של תוקף בעלת■ כשהיא אלא להבא קבלה
 פיוס לענין מקום, מכל ;להבא קבלה קרויה אינה לבו בכל הדעת

 של תוקף בעלת להבא קבלה דורש הפיוס אין מחבירו מחילה■ ובקשת
 היא המחילה ובקשת שלם, פיוס הוא שהפיוס אלא בנסיונות. עמידה
 -דטאחר לחטאו. יחזור שלא לבו בכל בדעתו גמר רק אם שלמה, בקשה

 התרעומות, היתר את מחבירו שנוטל בזה הוא הפיוס של התיקון רכל
 שגמר כל הרי עמך, מעשה עושה אינו מצד הוא התרעומות והיתר
 היתר מחבירו ונסתלק עמך, מעשה עושה הוי שוב לבו בכל בדעתו

 ובזה לתקן. צריך פיוס שכל מה זה פיוס תיקן וממילא התרעומות,

 יונה רבינו שכתבו יונה, רבינו של לשיעורו מודה הרמב״ם גם
תשובה. בהלכות קבלה־להבא בדין שלו העיקרים מעשרים השני בעיקר
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@8 תורה• של במלחמתה מלחמה מלומדי מעולם אשר הגבורים
ואלו אלו העולם לאויד מחדש יצאו אשר אחרונים יאת
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נדו המחבר חרב הקדמת
 ראשית ציום אקריב וישראל ועדה קהל עמי ני5 לעיני

הבלי חיי בשני ורביתי מפאתי אשר אמרתי פרי *
 רוחליוצרילתקן נחת לעשות האלדים לפני לשוב it ג״ס

 בג תפח שלחנו שאוכלי והייתי ־ ולהשליחה נשמתי את
 למשכן וסביב הטהור בשלחנו בר המשכיר מלכא מרן המלך
 ומכללא לכרמא• סתור סחור וקיימי דקוו סבוראי ארנכן

 דשמעתתייהו ולדרים לארק המאירים ספירים של זוג איתמר
 גדולים נעלה מאד ארץ מגני יומא טליה בשמן
 בפרס לב ישרן יכל ואחריהם בסעמא־ רבנן אמור חקרי
 דא׳ח ואלו אלו הלולים קדש פריי חז״קיה דבי תנא ההוא

 וידענא י החכמה באהלי נסועים במסמרות דבריהם וכל
 שלא אפרוח תמן נפתא כר מעייל מאן דנורא דזקוקין תאתר

 ת״ת של אפי'שיחתן איחרא לכוין ידע ולא עיניו נתפתחו
 וא' המרבה א׳ שניט חשובה גדולה ברם דמא־ להבל אדם

 חלקו נטל וכ״א כשיעורו אלא חייב אדם כל אין הממעיט
 מרגניתא תשכח דעניא באפרקסותא חימנין הקדוש במעמד

 שימשח' שימושה גדולה לידקיימית ותיתי דליחלהשימא־
 פאר ראשי עסרת דהרב פרקיה בשלהי ויתיבנא בעמידה

 שבגולה רבינו בהלכה חכמים עיני מאיר מתיל לאריה הדור
 רוך כמהר״ר ח״ור המופלא הרב היה בדרא חד

 ועל מתמיה לרב .וחזיתיה ־ בחכמה אב נר׳ו פאררו
 דולה הלעות .לרבות הימים .כל מחבט זז לא גדלני ברכיו

 • בצמא דבריו ושחיתי שאל״ס מיס נאמנים מימיו ומשקה
 שהיה וכלאה התורה עול לסבול ■שכחי הסיתי היותי מיו•
 קולמוס׳ במן ואחידגא שקילנא רברביוזוטרי במצודתי עולה

 י נימא כמלא אפי' מכשורא שיבא לן דלימטייה ומובטחני
 חצי או דבר ימצא המצא שאם נטרה עטת ביבקול והנציענו

 אל ראשונים של בתורתן כתוב לפניכם שאמרתי ימה דבר
 לבישג׳ לא ידי דארימית אחרים בשל כמתכבד שומע יחשדני

 כסומא ונחיתנא סליקנא ומנפשאי שלי שאינה חלוק הדא
 מלכא דמרן אפומא/ובהורמטתיה מלתא נפלה בארונה

 בלימודי כוונתי כי שלן□ נחל קראא׳ישצזהא'
 ואזכה בעדי יליצו הדברים ואלה מעלה של בפמליא ש' לשים

 נ’)ע השילום נמשך שמשם הנ״הר סוד ה׳ בנועם לתזות
 כל את ומשקה טלה לו צד״יקוטוב שליום( גי׳ נהיר מילוי
 גדול כמספר של׳וס נהיר הרומז ובוימו האדמה׳ צרי

 כזה מלא שמי של כגי׳ הוא האותיות טלל עם בכיר דאי״ק
 נהיר כתיבת מספר והין רמת שם גס • יוד חו כית שין

 נ״עעסז'אותיות אברהם היה מארי אבא של לשמו
 עם יתיצבלי מי האמה• כאור מאירה תהיה נשמתו כינויו
 שאני עדתי קהל לציון ראשון כגטרים ה׳ לעזרת ס״ון שעלי

 ק״ק של סגולה יחידי ולשרת לעמוד עומדביניהם,
 • וכמה יע׳אדכייליבקבארבאכמה אישפלטרו

 ישלם' ורעננים דשנים. ארכאדשנין ליהזירעואדליהוילהו
 ־ שלימה משכורתם ותהי שבעתים אתת על פעלם ה׳

 והטפסר השר שרה ובהונו המיוחד האחד לטובה וחכר
 קוריאל מנחם כחהיר מעלה כל על מרומם צדקה מדף
 באורייתא ופקיע דמוחתה כרעותי ברא הבן כת וגמל צריו

 ה׳ אתה היי ,אברהם היפהכמהיר נפש גברבצולא
 ותשגית חחמתייהו דאתי וכל ואטזצ׳ץהו אינהו חשמרס
 על יעמדו ואלה נתמה־ פקיחא'גלולה בעינא עלייאו

 נושאי לרכות גס ובשרי עצמי א׳ח הקרב הכ׳ללהכלהקרב
תכתר אשדי חכויז כקומץ מקמצים עשירים ׳אחיזתי.

 תהי שונים ממינים מינים אטדים חסד עמי עשה כי.
 לעולם שמו יהי בלבנון כארז ויפרח וייצץ שלימה משכורתו

 סרס אני י תיעלהאדחבאנייר יעמוד ימיו על ימים עסיסו
 ראגהה קיק אמוני ליחידי טיבותא אחזיקנא אכלה

 פרש ידו וחד .חד' כל התם ריהטא.ציהוינא יצנ״ארלפוס
 רחמנא מחוקה ולא גדושה החדה על הפריזו ראויה ?'מתנה

 אנא חפלה וה׳ןשיתהאלא ׳ ואימה דאף מגוניא לינטרינהו
 ומפי מפי התורה ס' ימוש לא אחסנתא תיהויכמעבורי לא ה׳

 גדולה המלך בג פת מאוכלי. .סעי צאצאי כל זלעי.וליהוו
 דעה האדן ומלאה לתוכנה עת כי נפלי בר ליתי לגימה־

פה הצויח פמיקתאלאיצרא'רעאי תכירא נעלה עלה
דררש יעיאס׳ולתדשסשזשנת אמשטרדם

' ע הצפשהאפרכהדיןקטמא .יארעא־קטן אתה׳זעירא

וינטורהרד: אברהם בכיר שבתי

 ימלל סי ונראה סמוך ־ קמא כדרא רחשונה מהיושבים ותקרב
 שרתי כדעות רבתי המהוללה העיר קבל כל תהלות

 תוצאות מחנה יע״אכי אמשטרדם היה במדינות
 מצתי את מצאתי נשם עלמת־ חלני לכל נרטת שפע חיים
 ועטה תורה וגדוש מלא הוא תנא רב האחד ב'אריות נין
 הטל^דיינא הרב שמועה יבין דעה יורה -ה' ברכת מלא כלי

 שלמה כמהי׳י המשרסס הגאון דסשפטי' סבא מצוייג'
 כטדונהניאי ומזיו ה׳י ספרדים בקיק מין נריו שרם

כתורה ועמיתו • וטעמא בריחא מעלייתא מילי בכמה
 הריסנייע׳הפ״ההגאון ועוקר סיני הכולל הרל ובמצות

 אשכנזים כק׳ק תורה מרנין המשרססמהי״רשאול
 קציט כל ומכלל 1 לטעמא מיצידעביד כרמאמצל מלא היי

 נעמנים הזהכנטעי צמידי שנים לסוכה יזכרו ההיא הארן
 רבנן ואינהוטפייהו דמוקרירכנן ומכינימדע דעת יודעי
 לדקה .רודפי הרמים הגבירים היה ומזימה• דעת מלאים
 המנוח כן אבדהם כמה״ר' ונמנים חנמיס וחסד
 די יהודה הנכבד הישיש ועניו החשיד ונבון החכם

ק יהודה ונמלי היי פדאדו די יעקב
 הנכבד הישיש וענה החסיד ונבון המשכיל 'החמת

 כזוהר יזריחו היי פדאדו דייעקבדי אהרן
 .ממש בו שיש נסייוע המעלות היויבגרס הס החמהכייהן

 סלפץ דינדיזיינקי מכיסם מב והזילו מש״לע נוזלים דוצואו
 נחו לא המעשה ובדו£ י במדה-שלימה ותקולי מבי חדתין

 וכמה כמה החתום "על להביא יגיעות'יגעו‘ כמל שקעו ולא
 התורה אלאלכבוד נגשו לא שעשו מם וכל בעם מהמתנדבים
 ט־ללקתתי רתמיולמיבעגהנה לשמהיואצןצדידן גדולהמצוה

 ועצוםוהתונג׳התשולנן גדול לגוי יהיה .היו ואברהם
 כקשר. יתפרדו• כל אתים■ הברכה ככלל .עמו אתו אתיו שלשה

 ,׳יעדי לא רמה ייעלה.במעילצו יהודה י קיימא של
 יתדיל עמו אלו שני צמידים של חוג יהודה מדבית שולטן

 • וימה קדמה מצרים בלא נתלה וקיימום שרירים תמים יהיו
 ותן ־ בי3ל מגרשי חיך תוך וקיימי דקוו שבאן השוה הצד

 צדקתם פרי ה׳ ישלם ותפלה רנה בעדם אשא חי בעודני
 ותוקפא חסנא ברכות שפע עליהם ישפיע הכבוד. מלך בעיט
 סירותיהם. סירות עליון איש׳צברכתויטרכומפי ואיש ויקרא
 לע״הב להם קיימת והקרן ־ .עלמא בהאי מצות שכר בעיהז

 נשוה. חולקין הכסף בצל החכמה בצל ה׳ בהר ויראו יעלו
 וי״ג אמרו ובאמת ה'תמימה־. דפסקיןגתורת רבנן בהדי

 ומאד יקר וחסד צדקה טמל המרומם הגביר לרטת יתירה
ס׳י וינטורה שבתי נעלהכישמיצקרכונמה״ר



הקדמת
נר׳ו המחבר הרב של תלמידו יונה אברהם כמיהר השלם החבם

 • וקיימים חיים אנו ל׳ומפיו צינאדדובשאכי זמש׳אמלא
 ודאי ה' על והתענג בשבחו שבת מדי הח׳דש את קידש

 בהאי נטויה ידו ועוד י תמים יהיו יחדיו רבים בת בשער
 היינו אשר נקדש דחומר מילי הני מנא דכלה דוחקא

 משטח ליה ספ׳ו חא׳ליה באשתך זהיר הוי • כחולמים
 בתב״ערה כי הצפוני בערל פש״פש דרך הכנסו ־ חר״מיס
 אח׳ר דר״ש זאת עוד אלומים־ מאלמים אנחנו ובמ׳שא

 הד׳מיס אח׳'[ ויונח קשייא דדיצא ביומא וקי״צן הציץ
 בשבת ופירסמה היחה אחת עוד • בלאמיס תוכחות יתעבד
 אריש עמדוימודד • גשמים גבורות לתלפיות בנוי בנתיים

 עליכם לכפר • ויתומים אלמנות חשים החלצו [’צי זיצ׳ז
 ראתה בב״תיהנפ״שעיןלא -אוימים איומאדעיו״העשור

 שיחו מה לאדם מגיד • ערומים שניהם יהיו ככהן כעם
 הדבר יצא מה׳ ־ בדמים מבוא ה' מנעך הנה טהרות בסדר

•• דעה אתכם ורעו כלבי רועים לכס ונתתי
J!“(,“ זה קודש עם ראשי על ומסגי דמפיש פי״שון 

 לעובדו פועלים• כשהואמבושסרב ת׳תהיוצא
 מביניכ' ה׳ תרומת הריחו כלתה וגס נפשנו נכספה אחד שכס
 הטילו למענכם ה'לו היוסעשה זה כי אלים־ בני לה׳ הבו

 היכי כי תיהו ליו רב לבי • שק״לים במס״כת לכיסו מלאי
 לקבל מ’ע ,טלטולים ברוב שתא כולי' כמזוני דלאליטרד

 עונה טוב מלאך ׳ והפתילים החותמת בשנה שנה מדי פרס
 אל ויאמר ויען ־ מועילים ול״ו נהנים ליו כרתו בעל אמן

 עם מסיבליס• דאחאיאליפינו חזו לאמר לפניו העומדים
 עכה ־ בפיעיללים משביע כיאקהקומן כיידענאבנפשאי

 הרחיב • למיחליס ומושיע צדיק אל עמו היה כי והצליח
 יושב הם בצלו יושבי ישובו צדה נ׳ו אשר בתלמידים גבולו

 וחקר אזן עליו מכת׳פיס רבים חש״חיו מדבר • אוהלים
 מוציאים הין ליחא ניו ישתו ורבים לימא שהו רבים • משנים

: נדעה מרחוק לרחו׳בה הח׳נה את
 קבא • פינה בנל חוצה מעיינותיו יפוצו הגדול גהר

 היה ישראל בית לכל באיגרא נורא ול״ו בארעא
 הולך שמעו ספרא דרב פניו צהבו ־ אמונה יד? ויהי אור

 וישמ״ע י אינה האלהיס ני בסי״כי חודים הכל האר[ לנ3
 לו לב ורוחב בדיקולא תוירה ריש הלול״ות מקבילות ישורון

 כי אמריו שמעו קיימא אורניה בחר מלכותיה • למקנה
 • נטנה המלאכה ובידו איש״ורא דעב׳ד סהדי דאיכא נעמו
 נבורים כלם ־ התיכונה היציע מתיבתא רבני מתם שלחו
 המהוללה מעיר ארעא קדישי רבנן קדושים כלס

 גבייה חגב קו״ל מחנ׳ה ממדביר יר׳ה דניציאה
 רביד וישימו דצבורא בחילי הה״ס על ר״ס אדוניי עייא3

 מר״א לנא סמוכו דין חן כל • רינה בקיל צוארו על הזהב
 ידין ידין יורה יורה ־ ומדינה פס חיל לכל • וחסי״נא
 אותותיו דברי בס שמו ־ נאמנה קריאה ליה יהבו מדידיה

 ברורים קו״לם • העליונה על ידו חרי כבי לן מהימן נאה סוד
 דוד ס״מך את ־ ראשונה יצא זה מתניתא להך תנא חני

 לפניו נהוראי רב הדיבר הוא ־ לכוננה עת כי תצמיח מהרה
 דאורייתא פטטייא קו״ל בכפילא רבנן אמור הרינה־. תעבור

 אניאחרתיאסכרה ענ״ה־ הוא חלקי זה כי קרני רמה טבין
 עס לו התר׳עין קויל עליה רב אדנריה נמצא פריך ממני כי

 ותשכון כמותי כחר לו קושר אני • מנה אשר ועוגב נבל
 ה׳ אחןחןוכבודיחן יחולעליוולענויס שחי עליועננה׳

 לטובה שיים קו״לס שבהם השוה הצד • ומשענה משען
 לוח״שי משרבו • יורישנה וזרעו להא ואיתא להא איתא

 אנפשיה רמייא ־ תימנה נגבה לפאת גברא בדיין לחישו'
 ■ותצא ההוא האיש ועלה י נענה נפש להשביע ידוח כעשר

 1ה׳ • כשושנה פרח לימודו על שקוד שק׳דיס ויגמול פרח
 כחכמה זיו בנן״לא • תרפינה לא וידיו מבקש והין דורש

כישראל

 ן ס ריקנייאדשףמדוכתיה אליבא החרדה פרק ריש
׳52£יחעופשמשב עומד 'חל,שה ענ,ת קיל

, 7113 שמושה גדולה בקרקע כבושות ופניו
תרגימו הכת • חרושה לוח על אפרשחא דמשני רר״י ד

שבתיא ^'.י"
: הראשה אבן

 כנסת זד,אר לתגל שד,שמי ישמחו פלגיו והר ר
J זיוותני בה שנולדו • גבורים מגדלת ארז הגדולה 

 אבירים• עדת עזיןהם :ששל בו״צר אכלו לח אי סייול
 כתיבה נעימה אמירה לאהובתו ,קיים א׳לי זה ראו

 להדא לה אמרה • ספרים שבעה עמודיה חצבה יהיבה
 ירוממוך סחירה וזו תורה זו ענייה זאת נא שמעי נתולחא

 יאודה ותרבבבת היה וכן סוחרים• מדי״ניס אנשים סלה
 יס תומ למעה להם נדמה למעלה עומ״דים שטייס עצ״י

 הוו לה גמירי הלכתא הלכה של אמות בא־בע • ואורי׳ם
 בחושבנא עלו בחושבנא • סיפר׳ים של מלכיקו״לן מי־ביבה

 אשר מקום המאירה באספקלריא דמסתנלי עליה בני נפקו
 דרבנן בארעא שרשוהי עקר ברם ־ אשיורים המלך אש׳ורי

 ךזקכל'’לי'? בעלמא פידח לא נא הולךודור )רדיכו3ש
דאות׳ביה עד • לבקרים חרשים דרא בכל ^ישכינתא

 ופמוריס• ציצים בהלכה זא׳ז מנצחין ת״ח בתראהדין בלרא
• דעה דנהירילהושיילידשמייאכשמו^בנהר  שאיב משאב • דנורא זקוקין די אתרא ניר די הר י

J דשתי נזירא■ כר כסא בחשד והוכן תוריה־ גביה 
 די רישא • המשרה למרבה גדיל בפומיה טעמיה מונסון
 הגדול סוף לו שאין הים זה ־ הגבורה מפי כמשה ייבא

 צוציתא מתחזיכי בדורו והמפורסם המופלא הרב והנורא•
הבירה כל מקעקע דרבא רביה דרור מ׳ור הרב הוא • דנורא

 כיז׳ה נהורא• נפיש כר׳ו פארדו דוד ,.
 רת’םוב הנ׳חה ליה למעבד • עקירא ליה עבד מספר שנים

 תוגרמא בערי לחיגרא• חחיצתיה אסיק גוד ונחת בשובה
 לקהל אמר ההוא הנסיעה בפרק ויהי • העכורה הר׳ס
 יהיבנא הא • במגורה הזרע עוד כי ויאמזלבבכם חזקו עדתו

 ובכל הבכורה• משפנו לו אשר לי דודי המור צרור לכו
 • ואעופרא אבישרא העליונה על ידו ישכיל יפנה אשר

 הסלעים בנקיקי הכלים אל נחבא נמצא ול״ו ויבקשוהו
 קונו עם מתחסד יחידים מושיב אלהיס • בשמירה דאיחנהו

 והשעה אחהשעה דוחק ודעתוכש״רה• הסח׳רים כבית
 עליו ידיו ב׳ ויסמוך • השררה מן בו׳רח כת״ם דוחקחו
 גדל כי עד והכנף עלהגדייל ועלית וקמת ויאמר ויברכהו

 את ולהורות ואל בכת בחיים ובחרת דמנכרא• מאדרובא
 את סבול✓ שכמו ויש באחראי דינאואוקי דון ישי״אל בני
 חכמים אשר דברים יירא• לא מי שאג אריה סובלו עול

 העבודה תכבד ומוספי"! תמידי״ן • דצבורא מילי הני הגידו
 לו ר׳ב ידיו ישראל בעמל נפשו ותק׳שר יתירה• ניאצבע
 הרי ־ התמו״רה כדין ולאגמורי לילף לבימדרשא אחו דרדקי

 קור״א להביא אורחיה כפום חד כל בפרקיה ללמד בא זה
 והיהכל • קור׳אבפו״סבד'תא,בלאבםףובלאמכירה אחר

 לתו״חה לו חיביור היינן המשיח הכהן אל ה׳ונגש מבקש
שאין מי כל הנה יסור פתי מי נכונה ה׳זיכפיהו ־ ולשהרה

, ׳- דעי׳ ט  ן הטח משרת כמלאך \ לעולמים היה כביר והר
לאחרים יוחן בכי אינן הנהר כשבולת פירותיו

 לל׳ו נדרש מהמוירים מאד ויח׳ל • לאומים והמון גליהם שאון
• כתמים להולכים טוב ימנע לא חפציהם לכל דרוש״ים שאייו
עמיס• יקהת ול׳ו עריצים לזמ׳ר איש דרו״שת בפרקיה דרים
 שובו לו הין דור׳ש רתמים• גחלי יוצאים המקדש מן מימיו
ה ודוח ע ומשח • בדמים החגוללה מהשמלה שובבים נניס



נהר הלכות
 הגדול אלא תחלה הוא לקרות ישראל על קדימה ללוי אץ

 וכתב שהביאהב״י כ’בח מתבאר וכן קודם• מקבירוהוא
 ושכ״מ לעלות לוי יכול לראשון דה״ה מהר׳יל הד״חבשס

עלה שסיים רח״א דברי הם והן כיי כ’וכ בהרמב׳סוהר״ן
כפי' מובא והרט״זנדחק לעלות יכול ראשון אבל

: ע׳ע זו הגה
ג' אסהס דל׳ח מלשונו משמע א׳ ישראל )ג( כ’םי

ושני ראשון קורא דכהן ישראלים
 אלא וישראל• כהן וישראל• כהן יעלו ושוב שלישי וישראל

 אפיה כהן אחר כהן שיעלה דצריך ישראלים ב' הם אפי׳
 וז״ל מהרי״א כשם כתב הרב׳י מיהו ־ ראשון הכהן יעלה

11ישר ביניהם ויש כהניס שרובה כתשו׳בבה״כ כתב הרשב״א
 וקורא חוזר וישראל ישראל ואיוריו כהן שיעלה י״א ל או א' ׳

 שלא ראשון קורא שישראל כתב ור״י החצין כל שישלים עד
 אח״כ ראשון קורא כשישראל אבל הכהניס בין מחלוקת יהא

 משמע ע*כ ישראל בתורת אלא עולה אינו שיעלה מי יעלה
 אתו לא ג' שהם דכל ראשון ישראל יקרא נמי ישראלים דבב'

 דבליז ישראל בתורת פוליס אחריס שנהנים אע״פ לאיגצויי
חיישי׳ ולא ישראל בהפשק כהן אחר כהן לקרות נהגו נמי

 מ׳ת ראשון כהן יעלה שאם כ׳ אלא ליכא אי אבל ־ למריבה
 איכא חכתי ישראל הפשק בלי כהן אחר כהן שיעלה מוכרח
 דה׳ה עוד וכתב :הרט׳ז הבין וכן לאינצויי־ לחיחש

 כהן ואח׳יכ • תתלה לוי יקרא כהניס והשאר לוייס ב' יש אם
 דל״ש משמע הרש״בא ל׳ שהוא הש׳ע מל' ולע׳ד • כהן אחר

 ודוקא קדיחה־ שוס להם אין ישראלים ב' ל׳ש לוייס ב׳
 הקדימה להם ניתן דאם והמעס להקדימו אמרו א׳ בישראל

: ראשון יעלת משניהם מי לאינצויי גםכשהםב׳אפ׳האתו
 ואח׳ה ישראל שיקרא הלבוש כתב א׳ וישראל א' לוי יש ואש

 ישראל יקדים למה הרחג׳א עליו ותמה כהניס ואח״כ לוי
 של וי׳לדדעחו ס׳ווכו׳ע׳כ קודסכמ״ש הלוי אדרבא ללוי

 זלזול דהוי הלויה מעלת להחשיב לנו אין כהן דכפני הלבוש
 אא״כ לישראל דימה ק נתנו דלא היכי דכי ולעד״ן ־ לכהונה

 להקדים ראוי אין לוי עמו שיש כל ה״ג ־ כדאמרן יחידי הוא
ואח״כ ראשון קורא דכהן לדיננא תבנא אלא לזה ולא לזה לא

: וכ׳כהרמ״ז ־ ישראל ואח״כ לוי .
הרמ״ז כתב ולקרות ור1לח )א( ד’ם הלין י'0

קרא לא עדין שאם י
 ברכה לו קודם יברך א׳ולא פשוק עוד יקרא אתר לאיש צ’הש

 אחרונה והברכה ראשונה ברכה הוא בירך נבר דהא ראשונה
 ברכה יברך ג׳ פשוק שבירך ואתר נאמרה לו כאילו הוא

 בשם המ״גא וכ׳כ כן אינו הפו׳ ומשמעות עיש שנית אחרונה
 אחרונה דברכה דכיון ולאחריה לפניה ויברך שיחזור ש?

 גרע וזה ראשונה ברכה סמך על לקרות מצי לא תו אפסקיה
 אחרונה ק״מדהברכה לק'סי׳ .הקריאה באמצע סח מאם
 וסי׳רס׳ה סי׳י׳ט לההיאדי״ד דמי לא גס סילוק־ הו״ל

 לאחר שנתקנה כיון דהכא הפסק הוי לא דברכה בהג״ה
הב׳ גס ולקרות לחזור חייב וממילא סילוק הו״ל הקריאה

: תחלה שקרא פסוקים ,
 הלשון בבי׳י עיין החזן ןאק לא( ס״ג □ל׳□ סימן
א״ח ס' יבשס שהביא 1 י 1

 ולע׳דן יע״ע קצתבזה כתבו והרמ״גא והב״ת פירוש צריך כי
 הם ס׳ת בו שיש ביום ש״צ שהם דכהניס היא כך כוונתו

 כדרך העולים לכל הפר׳ מקרא יהיה הכהן שאם חוששים
 ואילך קוראמשני שהוא אותו וישמעו ׳ןמישבאלבה״כ’הש

 הז׳ויש לא׳ממנין שעלה עולה בתורת. קורא שהוא יסברו
 דכל וכו׳ מקומות יש ד׳ה קל׳ה סי' לעיל הב״י כמיש פגם בו

 איכא הראשון שאחר עולים א'מהששה במקום עולה שכה!
 הם'ת קריאת שבשפת נהגו ולכן ־ הוא חלל שיאמרו לתיחש
 העולים לכל המריאה מקרא והוא מהקהל א׳ ישראל שלם

דלאו ש׳צוקאמר שהות זה וגסלכהן כשמס לכולם יקיילא

ן
כד ההורה קריאת שלום

 בתורם לקרות נקרא אינו הישראל שזה אחר עברי שפיר
 להקרות העולה זה שישיאל נר' יותר א״נ ש״צ אינו והוא
 כשמו לכ״א קורא הוא והש״ן בס״ח קריאתו לכיא מקרא הוא

 אלא שיקראוהו ממחין עצחואינו הוא אבל לקרות שיעלה
 אחר. הש״צ זה עבד שפיר דלאו וקאמר מאיליו לברך מתחיל
 שאם דחוששין משוס זו מדה לידי שבאו ומה • נקרא שאינו
 עולה בתורת שקורא יסברו ואילך חב' יקרא כהן שהוא הש׳־ן

 כדאי' וכי׳ שנר׳ ליכאאחר ליתאדפגחא הא מגמא ואיכא
 לקחת להם אין חלקם וגס מלה דסייס ראיתי ובא״ח שם־

 בשוין כ׳יא בעלייה להסתלק אין כי וגס עלי בני כיזהעון
 קוראבנהגי< דרב קודם הוא ממנו גדול י1ישר יש דאם )כלו׳
 ויקרא העולים לכל מקרא הוא יהיה זה הילכךהש״ן כלו׳

 שם כלו׳שאי! לקרות הס דחוקים ראשון־ואם לעלות כהןאחר
 לקרות הס ורוצים בסברתם עצמם תקעו שהם או אחר כהן

 לעלות רוצה. אדם שאין בשמו שיקראנו מי ולאיש ראשון•
הס׳ת הישראל שיוציא תיקון יש ולירד בשמו לזה לקרות נדי

: ש'צ שהוא זה לכהן הוא ויקרא וכו׳ ־ מהארון
נכון לע״דאקזה כתבהמ״ז אביאמו נשם )ב( פ״ג

 כן לו ויכתוב אשתו לגרש יבוא שמא
 וכו׳ פיסול בו אין ודאי וזה אברהם בן בשם אוחו קורץ פ״נ
 והרי גינוא מיפסל לא בגנו דנכה׳ג מלל ידענא ולא ע״נ

 וכתב ששינה שמעון בן יוסף סי׳קכ״טס״י אה״ע כחבהש״ע
 שמואל נק' אביו שאבי אע״ג הרא׳ש וסיים פסול שמואל בן

 לא נמי ומהרש? כבנים• הריהם בניס בני אומרים אין
 נמי נר׳דלדידיה. ובכה״ג עיגון־ משוס אלא התם הכשיר
 לכתיב שא״אלשתוקיילאסופי כיון אי׳ וחדעדאס פסול־

 ישראל דידעי'שהוא כל אברהם בן שיכתוב יתקנו אביו שם
 בלבד שמותיהם אלא יכתט שלא אמרו ולחה • אאע׳ה ע״ש
 בשם קוראים מותר לבן דאפי' טעמא נמי והיינו כדאמרן א״ו

 בה״גה־א״כ שם כדאי' אביו אבי בשם לס״ת עולה אפי׳ אביו
 ע״ש יקראוהו שאס לתיחש דליכא נכונים הנא דבריהה״גה

 חיישי׳איקרי היכידלא שסני באותו לגרש שיביא אמו אבי
 יבוא נמיאס אע׳גדהתס א״א־ ע״ש אברהם בן נשם ליה

 שלמים תודת ס׳ לידי בא ואח״ז פסול הגט שם באותו לגרש
 לפסול: ומסכים זה בפרט בתשו׳האריך נאסאןושס למהר״רי

 יזז׳ל תקנת מצד היינו מברכין הקורץ כל )נ( ם*ד
* הראשון אלא מברך אין הדין דמעיקר

 חפסיקין אין ב׳ה בפי מדאמרי' ע״ז הרט׳ז שהק׳ מה עיין
 בזה* ונדחק הפורענות על ברכה אומרים שאין לפי בקללות
 מש׳ בשם שהביא ברכות ענף תלפיות מד' בס׳ ומצאתי
 קללות אלא ולאחריו לפניו ברכה טעון לך שאין סופרים
זה שבמאמר המחבר ע״ז וכתב ושבת׳כ תורה שבמשנה

: המפ' שהק/ זו קושיא נסלחק
מצאתי להיות וכו׳ העולה (א) פ״ג ק״מ סימן
ביןבלאותיהקיימי* י י

 ראיתי זה סי׳ לקוטב שייכא שמקצתה בילדותי שהשבתי תשו'
 ש״יוהלך שלבש ואחר כ’לבה בא אהד : פה להעתיק׳

 כיס ולקח לבית ש״רסמוך הרצועה לו נפסקה ש״ר ללבוש
 אס ושאל ש״ר ולבש בבה*כ לפניו שס שהיה חפי' של אחרת

 שאין הספרדים מכת הוא כי עם ע״מ עשיר לברך חייב
 ק״ח• בסי' הביא הרצ״י תשובה ־ בסח נ״א ש״ר על מברכים

 שאירע מעשה על שלחה בר גרשון הר׳ר שכתב הר״דא כשס
 חנוכה של ופתח וטעהש״צ ב'ספרים טבתשחציאין בר׳ח
 לו יש ר״ח ובשל שטעה הצבור והזכידוהו עליו הקורא ובירך
 ויש החדש לפר׳ שהגיע עד הסית וגלל ראשונה לקרות
 בירו׳ ולבר׳חדגרסי' לחזור שצריך הדורשמוכיחין מאנשי

 בב״י ע״ז וכתב ע״ש וט׳ טעו ולפיד וכו' פוגלא דנסיב הדין
 ולעי כמשייחסי׳ר״ו דנסיבחורמוסא פסקוכההיא והפי׳

 הרת׳גאמשסעדאם וכחב ע*כ ולברך לחזור יך צו דבריהם
מנט נמלך הוי דככא ואיל וט׳ לברך 5א״ לקרות התה?



גהר הלכות
 התה ותי׳דשאני מצות תאכלו בערב נמו להתענות »תתיל

 קודם ועניתם דכתיב כאן מ&א׳ב תאכלו לבסוף דכתיב
 גופא דהגמ' אפשר מעתה • ועניתם בס' דמיד משמע בערב

 י' נגהי דט' באורתא לשיחענה קרא עיקר דודאי פריך הכי
 ’• בי' אלא בטי עינוי אין לט'והרי העינוי סמך וא״כק׳לחה

 מעע״ה עצמו דכט' דרשי' לט׳ העינוי מדסמך ודאי אלא
 :שלפניו ביום ויאכל בלבד בערב יתענה אס מתענה כאילו

 ממנו שאל הק׳המפ׳דהשר הטור שהביא החייט כמעשה
 אליהו כמה״ר ונבון המשכיל א'ואתי אלא השיבו ולא תרתי
 בה׳ א׳ שוה שלקת על עליו קובל היה לא דהשר. חי׳ נר׳ו

 היה לא השר עבד מיד שלקחו ע'מ גס רשאינשלו• דאדס
 בה׳ א׳ שלקח דממה מחייבו יחד הדברים ׳3 אבל נ״כ מקפיד

 שכתב כההיא ושררה גדולה לעס אלא תכליתו שאין מורה
 ולא בטוז״ל לפדיון זה אההיאדעגל דקידושין פ״ק הר׳ן

 נותן הוא ופעמים חשוב אדם שהוא א כתג רב כגון אלא אערן
 השר עבד מיד שלקחו ובמה ע*כ בו להידרך כדי הללו דמים
 בו לו שיש הצורך דלגבי השיגו והוא ■ השר על שררה הורה

 והו״ל אפי'י' ליחןבעדו ראוי .שהיה בפאות אלא קנאו לא
 חפן שהלוקח מהכא שמעי׳ שסוז׳ל הריטב׳א שנתב כההיא
 אין שיתא שוה לוקח להאי אי ה' אלא שגה לא ובשוק בשיתא

: אזלי' דידיה דבחר הונאה בוי
 דהא אי׳ במהרי״ל ת״ח אפי' בו להתענות ואסור )כ(

בתעני׳ שתא כוליה יתיב דרביג' כריה דמר
 חלום ח:ס אם השנה שכל מיירי ושבועות ופורים מעי״הג בר
 על דצ׳ע הרמג״א וכתב אלו מימים חון מתענה היה רע

 שמותר כתב ובפורים ת׳ח להתענו דאסור הכא שכתב רמ׳א
 לא דרבינא נייה ס״לדמר ואי כלום כתב לא בשבועות וגס
 קאי דלא די״ח דכיון לומר ואפשר שדי בעי״הכ גס את׳ח קאי

 בעי״הכ חשא״כ להתענות דיש ושכועותכחב את״חכפוריס
 כינן צ״ע ומ׳מ להתענות אין נחשבתיעינוי דהאכילה דכיון

 מספק להחמיר הי״ל ני״ט להתענות אסור !מדאורייתא
 דאע״ג י״ל הרב של ולשיטתו ענת׳ד כשבועות להתענו' שלא

 הגז״ד לבטל הוא דהתענית ספקמ״חבז״לדכיון אלא דאינו
 שיחענ׳י נתב דחמיראמאיסוראולכך דסכנתא אביזרא הו״ל

 מיירי .לא דרבינא בריה דמר ס״ל דהרמ׳א ן לעדי ומיהו
 דחייא מההיא ח׳ח בעי׳הכ להתענות כללואפ״האין נת״ח

 חייוב שהאכילה י׳ט דבשאר וכוי ושותה האוכל כל ב׳רמדפתי
 רע חלום שהראוהו כל י״ט עצמם ושהם בהה לשמוח נדי

 עי׳הכ אכילת אבל ויתענג יאכל ולא שידאג שראוי הוא סימן
 צונו שלא ית' לפניו חיבתינו אלא.להראות נצטוינו שלא

 ניזוק שלא תחלה לאכול וצונו א'כשנה פעם אלא להתענות
 כמ״ש איכוי׳ש עצמו היום אבל .בטור כדאי התענית מפני

 האכילה אלא חלומו בשביל להחענו' ס״סתר׳ואקלו המג״א
: התפנה כאילו שמעע׳ה כיון עליו תגין

בנימעיה׳בטור וזורקים )א( תר״ה סימן
 ראיה דיש כתב י

 דשדו וחזא בעי׳הנ למערבא דאיקלע תמרי בר דרמי מההיא
 שכיח דהאידנאדהיתרא סקלינהימשים ונוליאאזל •נבדא

 לקחוהו עורבים דשמא ראיה אין דתכאן המרדכי וכחב טפי
 דמי ונחע״ח קבוע הו״ל דאייה הב׳יח והשיב ישראל מבית
 איסור יש אס אלא קבוע אומרים דאין הרט״ז עליו זכחב

 דההיחר דכיון ולעד״ן ברור איסור דליכא כאן .זדאימשא׳כ
 הב׳ח דברי ומ׳מ • קבוע שפיד׳נאמר וברור ודאי אינו נמי

 בראהו אלא קבוע אומרים דאין הרמג״א שהק' ממה מיפרכיס
 עומדת במקומי המרדכי קושית וא'כ קביפוחו ממקום ׳שנטל
 כיון בהיחרא לתלות הי׳ל לא דלדבי־יו הרט״ז עלו וכתב

 איסיר דשל סברא יש השלכה דרך שהוא דכל תושלך .דחצאו
 ולאידעחי״הו • באשפה בהמה מצא לענין ני*ד כדאי ,הוא
 לחלות שאפש־ מקום שהחקיסשענאסאינו דכל השלכת דיך

ס׳ג נרובכדקיילני׳דר״ס לתלות יש נבלות שמ^ליעסשס

קפב "הב שלום
 ק׳יס*ג בסי' גס הרוב אחר הלך בשוק מושלך שנמצא נשר

 • ברובהיתר לתלות שאפשר כל מותר בשוק הנמצא אי׳בשר
 ■מבית נטלוהו דעודביס שתלה המרדני כדברי אס זלעיד
 עקלם בכימדאטו זהשוה דין שאין לבאר ראוי היה ישראל
 דסחמא דכיון נאמר האס ישראל ד׳ או ג' בו ויש גרם שטלו
 העורניס׳מביחם שלקחוהו להיתר נתלה היום שחטו כולם

 דכיון׳שהישר^ עיפת׳שהטוריניחא אבל ,הטיס מבית ולא
 י :' בישראל תלינן הגויס ולא מעיים הבט היום משליכק

 הת*מ נתב' רבו היא ואם )*.י־ אם' תרץ ימז0
צן • שכתב דהדמכ״ס 1

 ייג חנינא לר' לפייוסיה אזל דרב בגמ' דאי׳ מההיא למדו
 המבקש כל הכיוהאריכ״יח והיכיעביד ופריך עי״הכ שנים
 ומפי שאני רב ומשני מג'פ יותר יבקש אל מחבירו מטו

 דאמאי הרט״ז והק' ר׳ח של תלמידו היה דרב דרצ״ל הרמב״ס
 שפירש״י מה שהוא עצמו על מחמיר היה שרב באחת משני לא
 והש״ע הטו' על ק' להחמיר דאסור נאמר ואש שאני רב על

 כתב זה וחכח להחמיר איסור דאין משמע יותר א'צ שכתבו
 חדאריב״חהתבקש כן לחד והרחב׳ס רבו חשיב לא תניני דר'
 להעתיק כה״ג כל הרמכיס של דרכו ולע״ד ־ מחבירו מטו

 דרב רבו חשיב ושפיר המ״מ כדברי ודאי אלא בהוייחו הגמ' ל'
 דשמואל כתב בהקדמתו הרחב״ם דהא • ראש שהיה כיון
 ישיבה ראש שנשאר מפני דהיינו הכ׳מ ונתב חנינא מר' קבל

 משני דלא ומאי שמואל של חבירו רב ה*ה וא׳כ רבי במקום
 מחוייב תלמידו דודאי משוס היינו עבד הדין משורת דלפניס

 ו3ר דלאהיה משוס שאני רבו קאמר ולא שיפייסנו• עד
 כ’ואה כתלמיד ליה כייף חיכף דרב דר״ל שאני רב אנא חמש
 פ״ב רחב״ם ל' ולח מג״פ יותר לילך אין רט שאיט דגל

 שכתבי פ’והש הטור אבל • והולך מניחו רצה לא שכתב מה׳ת
 שאני רב מפרשי להחמיר דרשאי דמשמע יותר לילך דא״צ

 גס יחנוק לא דדיןזה לאחר רבו בין חילקו ואלה נפירש״י
 הפר״ת שגס ראיתי אח״נ ־ מחבירו כדמשמעמדייוק י’לש

:גסרשיי יחלוק לא זה דדין כתב
 לחבלו הקורא אי' דכ״ח בקידושין חת אם )כ( ס״ב

התום' הארבעיסוכחבו סופגאת ממזר
 תחזר יבא דלא לאו החג׳יא וכתב לאו על שעבר לחבירו חשד ד

 בשיטתו ומהרימ׳ט • דוחק וזה עבר לא נשוי אינו אס ולדבריו
אפש' והק׳דנבר הערוה על שבא לאביו שהשד הבין לקידושין

 ועוד שמח־ בבעלה ב׳דששמעה ע״פ שנשאת עבירה בלי
 רכיל תלך דלא אלאו דעבר ז״ל הוא ופי' ה*נ חלב אכלת א״ל

: ש׳ר למוציא אזהרה נפ״ל דמניה
איתי/ פ״ו דף ביומא צ’ס'ב)א(א סימזתר״ן

שנא' החטא לפרט צריך י
וכו׳ פשע נשוי אשרי רע״א דריביב זהב להסאלדי ויעשו

 ופסק ינאי כדר' זהב אלדי להם ויעשו משה שאמר מהו אלא
 משום דטעמיה בנ*מ ונתב כריב״ב מה׳ת פ״ב הרמב״ס

 אשרי ונתיב יצליח לא פשעיו מכסה כתיב רמי רב דלעיל
 שאינומפורסם כאןבחטא מפורסם בחטא כאן ל׳ק צשויפשע

 דהא נמילא אפי'מפורסם לר׳יע דאילו כריב׳באתיא והא
 אלדי להם לויעשו דריש הוהואפ״ה מפורסם העגל חטא
 כאן משני דר'נ ואע״ג בב׳י וסיים ־ אח־יתי לדרשא זהב

 מצי.אתי שינויא כאןוכו'והאי למקום אדם שבין בעבירות
 כרייב״ב הלכה מ’דח סובר שינויא לההוא רבינו ופסקה כר״ע

 עבירה דמחלקבין דרב דבריו כוונת מרבעכ״ל כד־ושתע
 שנתפרסמה דכל לומר ודאי היינו מפורסמת מפורסח׳ל־ינה

ושתחוד' בו שחוזר לב׳יא ויודיע וידויו שיפרס' צריך העני־ה
 מפורסמת עבירה החם דהא פשי׳דהוידלאכר״ע יזה עליו
 לויעשו וחוקי המקים לפני אפי'לפרט דא״צ ס״ל ואפ׳ה הוה

 תירוצא ומיהו י נריע פסק לא והילכך אחריתי וט׳לדי־שא
 ר'נ אמר לא לפ׳דפ״כ שאפשר וזה אתיכחרוייהו די״נחצי

 אלא פשע נשוי אשרי נתיב ני־קים אדם שבין •דבעבירגח
לענין ג ב צא



תשובה הרבות כעעהרקח

ס

 בהכירו ההיכל וכן • מ'נ דף סיהדרין • יט' מיתות מחיייני כל וכן
 שניתן פי על אף המובל שין ככ׳ק משגה יל הקדיש מייז כתג ■ וכי
לו נמהל איני לי

1 inszy□
 מההיא דהיינו ע'כ לי יימחול הנחבל מז שיבקש עד פונו נמחל ולא לו

 אכל "ל כתב פ׳ב וכאן שס הה׳ה ונמ׳ש מקרא לה דיליף החובל דפיק
 לד חייב שהיא מה לחבית שיתן פד לעולם לי נמחל איני יכו' עכירות
 ולשאול לדציתי צריך לו חייב שהיא מתון לו שהחזיר פי על אף וירצהו

במה ליה סני ולא ע־כ יכו׳ ממני בי״ןכך(ןןךי בית׳בהןייבימיתןן^5ן

מי: מתיי שיבקש י.ד

 עך אובלקייתן נכירתתן ^יזיןכהכג־ו־־להן
 ל—בה□ החובל ובן ׳- ויר־זנדו תעובד. שיעשו
 שהוא □ה לו שש»ל□ גלי על אף מכונו והמזיק

 וישוב שיתורד־. עד־ מתכפר־־ אינו לו הייב
 1 האדם המאות שנ׳סבל לעול□ כדה מלעשות

 בל על כפרה וא שד־ לפי המשתלח שעיר ב
 בל לשון על עליו מרתודה גדול בהן ישר^-ל

 בני עוונות כל אה עליו והתודה ישר^שנאם׳
 עבירות בל על כבפר המשתלה שעיר • ישר^

 בזדון שעבר בין והחפורות הקלות שבתורה
 ב״ןשלא שהורעלו בין בשגגה שעבר־ בין

 והוא המשתלה בשעיר הבלבתבפר לו הורע
 השוברת עשה לא אס אבל • ה תשוב ה שעש

 הן וכה הקלות• על אלא לו כבפר השעיר אין
 שחייבין ההמורו׳ההמורותהן הן ובה הקלות
 שוא ושבועת • ברת או דין בית כיתת עליהם
 מן הן הרי ברת בדתן שאין פי על אף ושקר

החמורות

 לה דמפיק מאי תהום כל יה ילה
 דנראה ציע ודבריו פ׳ב לה חייתי הייא ע’צ •אדם יסאייז תיל רבי־י
ליתר דרוצה רבייו• כדעת ש־כיז

 יליה לי שעשה החטא לי׳בירי שיחידה
 כן ליחי׳ מצה מהיכא דצ׳ע !ל הקשה

 רתק די־קייו ריבה תמיהיס והדבייס
 לעילם רז חלעשית ויריב שיחידה עד

 דין דיל להשית גיא ־אי1 לא זה ולשון
 רתב לא ט' דין ב' יכפיק הכי קא> זה

 כלא בעלמא יתחיל־ ציי ר׳ לשון אלא
 האי■ דלהשית לכיש הרריה וזה יידי׳
 דתקר׳מלא י יבי על תפיסה שיה ואין
 במה. ירכה לנמנם. דיש מלכד דבר

 דפרק• ממשנה יכינו של דיני שציין
 ני'צ הר׳חא הקש־ שהרי וכו' החיבל
 במזייף לא בניפי כמיכל דהתה דליתא
 דהיבל פ׳ה שרביני• נס. ימה ממוני

 מחילה צריך אין ממיני שמזיק כתב
 בהכירו חובל כתב כ’פ לקמן נס ויידוי

 שירציהו• כד נמחל אינו נוזלי או
 צריך שנהיה דנוזל מירן שס והר"לח
 ע'כ נהנה שלא מזיק ולא מחילה

 דימה אינו כשאחר הט ולימאדאי
 דנוזל ויראה במתון הכל ליפלוג זכו'

 המיית נזלת בגון ונזלו שהכהו איידי
 גוינא האי בכי תחינו מזיק כמי זהנא
 מחיל׳ד־תס שהקשה ומה עב׳תד איירי

 נראה ממונו במזיק לא בנופי בחובל
 ציין דיזיבל פ׳ה שס הה'מ ונס מוכרח

כן אס שם וברייתא המשנה מזאת
 חילוק שהוא נראה היה למ’הד ו»'ש קא׳ וקאד בנופו דאתזיק מוכרח

 סבירא דרכינו דכיה טוכא קשה ותו נר׳ו הרב קונית קשה אמנם נבון
 לן מיא נן אס בנופי בחובל דוקא איירי וברייתא ממניתין דההין ליה

 כל הקפידו שם דבבדייתא ותי שנהנה בשביל כנוני ליה דייניני דנויל
 נערו אכל כישתו דתי שאתרו ו1ן כל ת״ר התם אימא דהכי דוקא הנער
 חתנו שיבקש עד לו נמחל אין שבעילם כבירת אילי נל הביא אפילו
 גדול נער לו שיניים יתכן דלפפמי' ממינו במזיק אפילו ואי ונו' מחילה
 עדיף יצעראדנופא דוקא כנופו .אלא זה לענין צעד מקרי לא הכי אפילי

 י נר הר"הא שתירץ מה גס דניפא כצעיא הוי דגזילה ניחא היכי כן אס
 ע' כשין סיף מג הס דברי כיני נד לה ה' האיר שוב • הרכה דחוק הוא
 חבידו בחמין שהמזיק בתתיני למזיק בנינו מכירו תזיק דימה איני ו׳ל

 לשאיל חניה מקים יחיל לי נתכפר לשלם ח״ב שהיא מה שפילס ביין
 צ׳ט דף יו סי' סוף ישם ע׳ב דידוי במצית כיא־ני ראשי תחילה ממני
 או קללו או בהכירו חיבל כנין לחבירו אדם שביו הבירית אכל יזל כתכ
 ונס לו שחייב הה לו שישלם כד לעולם נמחל איני בהם יכיינא נזלי

 והמחילה הריני׳ דין יל חילק כיב וכי' החילה ממני וישאל שידציהו צריך
 היא ־תחילה ■שת ובה דהייציי להודית המשלימים אלא בכפיה מלה ולא

 אינו תורה מדיי עשאי לא יאס נחי הכי הן אבל בז להשית שצדק■ מניה
 יידוי כחנית כאשיביאיני חיבל יה כהלנ שכתב הה וזהו כפרתי מעכב
 יות ענ פ*ה דך. סי׳ה חדמכז ליה יניא זו ימציה • -מניה זאת שהיא
 והיינו חכירי את שירצה כד תכפר •כפורים ייס איי לייכייי איס שביז

 כצערא אלא חייכא ליבא נמיר חייב דרך יליחי דמדאור״חא מדרבנן
 ־ישר כל כן אם האיש אשת יישב חיכתה יחיבל ביית כדיליף דניפא
 חייחי הבי דבריו ידקדוה יל יבינו שבית •יפא ד־יא יורי ■ידה סולן
 לי שיתז פ׳ כל אף בחבירי חיבל אבל הלשון בזה יחב דחיכל ק׳ה שהדי

המכפר אינו נביות אילי כל הקריב ואפילו לו מתכפר אין דבדיס יוחשה

לי

 לעיש היסיף אלא וירצהו תחילה שכתב
 דכמזיק דקיל לית׳דאף וני פי על אף

 והריצוי המחילה בקשת איז ממיני•
 חייכו חיל מקום מכל הכפי׳ה תככב
 ודייקי נומי בכל מכירו אח שירצה

שהחזיר• פי על אף רבינישכתב דברי
 ש״כא לא חזרה ולשון וני ממון לו

 f מר ודברי ממין במזיק אלא בחבלה
יכו' פי פל אף שכתב עיון צריכים שס

יהת® כ פי היזיכל סוף בכ׳ק משנה
 ממין כמזיק לא דנוכא נצכרא איירי
 לא אס הובל בהלכות הה'מ ש ונמ

 מהיכן הדין עיקר לרמיז דיצה שנומר
 עכירות שאד ככל לחייב רבנן• ילפי
 דפיה וההיא וני' להכירו אדם שבין
 על שיהיה ואין סמיך ממניתין ההן

 משוב בהלכות. דאייר׳ רביבי פניה גל
בקשת. בפי כילם הפבירו׳דסל נל כלל.

 בהם יכיוצ' שסייס פ׳ב כמ׳ש המחילה
דבחיבל. כדיניה והאי כדיניה והא•

הוי׳ לא עבירות ישאד נמיר חיוב הוי
• יל הס־מב כדברי בעלמא חציה אלא

 יכינו שכתב דמה לנו נתברר ומעתה
קאי• ע׳ב וכו' מתכפר אינו בפרקין
 במזיק ליזבירו דאילו דוקא להשית
 ואף בעלמא מנוה אלא אינו מחינו
 דמכל קרא מהן לז נפקא לא בחובל

 דבוידוי■ ידא• אלא האיש אשת השב חקדאדועתה• אלא האדם חטאת
 החליקו' אכל וכו׳דקא׳ וכן שכתב בדבריו׳ דוק איירי הוא ברוך להקדיש

 קשה זל מר״ן מדברי כדמשמע אחבירו דקאי נפרש יאס למעלה שכתב
 תהש׳ית והוידוי המהילה בקשת שמיא כשתי בארע׳וניורא דיניבא טובא

 דב׳פלא כפ׳ב שככ׳כיארו תה ׳וכי' ולמכירו הראוי תקומי הזכי׳שהוא לא
 יכן. וזל שלו ספר קיית בספר תטראני תה׳רס דברי והילך זה הוא

 דש ?א חטאת קכל שיאחר וכו' פי על אף מחינו והמזיק במטרו החובל
 דמהך המכילתא נשם לעיל מיש והיינו 'ידיי שצייך ונניכית נזילות אלו
 דוהתודו קרא קא׳ ואכולהי לחכירו אדם שבין העבירות כל ילפינן קיא
 יקטניס נדוליס עונות חיני לכל יידוי למדנו •א יזל שכתב יידוי דבעי
 ליה קשיא מאי הבנתי לא לה תייתי היכא דצ׳ע זל מרן ת׳ש יתעה' פ׳ש
 כי ה'7 צילקיט הובאה נשא כפרשת מפייש הוא המכילתא דלשיז כלל

 ופל הנניבית על חקירו לבין שביני ממה ־אדם חטאת מכל מל •עשי
 לחבירו אדם שבין דהפבירית בפירוש היי פ״ב •רע לשין ועל הנזילות

 וק׳ל• יבינו סל למ׳די ליה קשיא תאי כן ואם ניפיה י־דא מהך לז נפקא
 מר׳ן וכדברי • 5? דף ובגמרא כ' דף שביעות • וכי' המשתלח שעיר

 אין משיקה עשה לא אס אבל • אעשה ייב• נ׳ל אעשה אחר
 ודאי דהיא דציע הקדיש מדין ימב • הקלית על אלא לי מיפי• השיייך

 יים מכפר משיכה בלא הקלית רעל פסק היכי כן יאס כיב־ז פסק
 בדמוכח דיקא תשיבה כעי ממירות כין קלייז כה לי־בנז הא הרפויים

 וכו' משיכה דעכד אי דמי היכ• ע&ה החי יד דפר ?ב דף דשכיפית בפ״ק
 חשיבה כפי דליבנן יכו'ומשמע היא ויבי ית־דו בעומד יירא דבי אמד

 מההיא זה דין והמניא בי דבר ה' ריח ד־בירו ו־ל׳עד ס'כ אעשה נם
 בלא אפי' יל׳ת אעשה דל•בי תינה דמיכח פ׳ה אד דיימא גתיא דפיהא

 ודאי יאשם דחטאת אמתניתין המס דאיתא ליה מכפי הכפי־יס יום
 בפני אין התשובה פס ופריך המשיכה פס חכפרין ph מיתה מנפיק

עצמן
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 עשה ומצות תעשה לא מצות ושאר ההמורו׳
 שאין הדה כדמן ג הקלו׳: הם כרת בהן שאין
 שם אין מדבהכפר' לנו ואין קייס המקדש בית

 העבירו׳ כל על מכפרת התשובה תשובה
 באחרונה תשובה ועשה ימיו רשעכל אפילו

 שנא׳ורשעת מרשעו דבר שוס לו מזבירין אין
 מרשעו-ועצמו שובו ביום בה יבשל לא הרשע
 ביום כי שנא׳ לשבים הבפוריסמבפר שליום

 שהתשובה פי על אף ד עליכם: יכפר הזה
 מכפר הכפורים יום של ועצמו הכל על ככפרת

 עכירו׳ ויש לשעתן שהןסתכפרין עבירות יש
 ארס עבר כיצר זמן■ לאה׳ ^א מתכפרים שאין

 תשובה ועשה בהכרת שאין עשה מצות על
 שובו נאמר וב^ו לו שמוחלין עד משם דד אינו

 •עבר וגומר משובותיכם ארפא שובבים בנים
 מיתת ולא כרת בה שאין תעשה לא מצות על

 ויובש תולה תשובה תשובה• ועשה דין בית
 יכפר הדה ביום כי נאמר וב^ו מכפר הכפוריס

 ועשה דין בית ומיתות בריתו׳ על עבר עליכם
 וייסורין תולין הבפוריס ויום תשובה: תשובה

 גיתין ולעולכב ־ הכפרה לו גומרין עליו הבאין
 יסורין עליו שיבואו עד נסור׳ כפרה לו מתכפר

 במה וגו׳• פשעם בשבט ופקדתי נאמר וב^ו
 בשעה השם את חילל בשלא אמורים דברים

 שעשה פי על אף השם את המהלל שעב׳אבל

 עומד והחייה הכפוריכש יובש והניע רתשובה
 לו מתכפר אינו ייסורין עליו וב^ו בתשובתו

 ויובש תשובה אלא שימות ער גמורה כפרה
 מכפרת ומיתה תולין שלשתן הבפורי׳וייסורין

 אס וגומר צבאות השם באדני ונגלה שנאסר
:תטותון ער לכבש הדה העון יכופר

w ערק
 בידו שבא דה גמורה תשובה רתיא וו

 לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר
 ביראר־ז לא התשובה מפגי עשה ולא ופירש
 אשו־־» על שבא הרי כיצר בה מבשלון ולא

 עומד והוא עמה נתייחד זמן בעברהולאחר
באהבתו גג? י ב בב

 y ׳׳ *•/"י׳

 בין שבתורה עבירות כל כל איחר' רבי דתניא בריב׳ דלא נירא. לא עצמן
 פנים ומבלה עול מפורק אץ מכפר ?ה תשובה ישישה לא כין תשורה עשה

 עשה לא ואס תכפר יה תשובה כשה שאס בשר ברית מיפר בתורה
 יהלאכעיא ככיאיה תשובה רבי תימה אפילו חנקיר יה ׳תשיכראין

לחתניתין זמדאוקימו ע'כ תשורה
 קתני מתניתין דהן יאחצעיתא כמי

 בלפני לחמורות קלות רלוקאדבין
 לחוד ותשובה ה? כעי לא דבקלות יה

 יה עד תולה תשוקה וחמורות סני
 יה בלא אפילו אקלית דלרכי מוכח
 קאמר וני פני למיד' דתשיכה מכער

 יכו' יה קעיא תשיבה לדבי תלקודא
 תיחא לא דאי אחמירות אלא קאי לא

 כרבי רישא לאיקיחי כעי הכיהיכי
 מכפרת דתשוקה קתני דאחצעית' כיון
 ל׳ת יעל עשה כל קלות עבירות על

 תית' אפילי דקאמר ומאי כלל יה בלא
 פנים כל על דיה לימי רונה וכו' רבי

 בתשובה אבל תשיבה אפי'כלא מכפר
 מיד שמתכפריס עבירות יש ?ה בלא

 דחזינן והשתא יה p נס ד?עי ויש
 בין חילי־ איכא כימין דעל לרבי
 יה בעי לא דבקלות לחמורות קלות
 וסכידא ארבי דפליג ליבנן הדין הוא
 מסתבר' ?ה עם תשיבה בעי דנם להו

 בחמורות אלא תיתי דבע• פליני דלא
 סני לחוד ו?ה תשיבה כעי לא דרבי

 בקלו׳דליבי אכל תדויי־ו בעו ואינהו
 דתשובה דוקא ?־ בעי דלא טפי קילי

 דמחמרי לרבנן מכפר יה לחידבלא
 דרנא נחתינן בחמורות מדבי טפי

 דוקא *ה דבעי דס״ל וניחא כקלות
 הש״ס לפי דהא סני לא להוד ומשיבה

 כן ואס לחוד מתשובה חיליה יליס יה
 בחמורות ליבי ליה דסבירא מאי

 נמי אי בקלית לרבנן להו בירא ס
 שס הש׳ס דלפי דכיון לחיתי חצינן

 להדי׳דחדקאת' כרבנ־ אתיא חתניתין
 אתיא דלרבנן מכלל כרכי דלא ניחא

 בין חילוק דיש ליתד רוצה כפשטא
 דקתני ול'ת דעשה שיא לחמורו' קלות

 כדחין על סני לחוד דתשיבה מתניתין
 קאמד לעשה הניתק ת’ול דעשה לומד

 לחוד התשובה אין נרידא אבלל׳ת
 שכתבו כמו ?ה פניס כל על דבעי סני

 ונמצא ובו' ל״ת על השתא שם בנמדא
 למיד יה בקלות נחי דלרכנן תבואר

 זז דאינו קיל הא גרידא עשה ועל סני
 חיסכס והיא .לו שמומלץ משסעד

 בנח' חיש זה ולפי ודיוק דכ׳ע אליבא
 וכו' הינידתי עשה האי דשביעות

 מכילהו אלא פריד לחוד תעשה לאו
 עשה דנקט ומאי במתניתץ דאיתנהו

 עבד דאי האחד הצד משים הייני
 דוק״א דהיינו מיד לו מומלץ משובה
 מאי. שפיר אתי גת׳ והשתא בעשה

 תשים היא רבנן אפינו מתרץ דלא
 כילה לאיקומי והתדצן המקש? דנות'

חתניתין

 המשתלח
?שלחיי יסיייםתדעדופקדתי

 נחי הןהכי אבל ניונא בחד מכפר דכולהויה בחדאחחתא מתניתין
 תשוב׳והתמידו^ עשה בלא אפי' יל'מ ועשה מתניתין אתיא נחי דנרבנן

 ועזיץ זל מר׳ן כתיש דרכי כרבנן פסק ורבעו יה עם דיקא בתשובה
 ודיש מ' דף וקידושין פיה דף יומא • הזה בוק • ונכין • יל להד׳לח

ש$ ועצמו • שם ובירושלמי יח דף
כתב • וכו' שנאתי לשביס מכפר יה

 וכר' דיומא פ׳ב ממשנה הקדוש מדין
 לנאויש וכו׳ע׳ב כד׳ממבירו קיל ולא

 ליש ידוה כרבנן פסק דאי קשה-טיכא
 5;ונמ'ש'לע קלות־לחמורות בין לחלק

 הכא יבינו דברי עוקר ברמץ ועל
 : נמו חילוק איכא דבהנהו אקלות קאי
 ואש לזמנינו המשתלח שעיר זמן בין
 ביש בזמן כין פליני רבנן אי כן

 המקדש בית בזמן שלא בין המקדש
 כרבנן ליה סבירא אי יבינו לדעת

 ד'פסק דין דלקמן ואו לחלק ליה הוה
 מש *ש כעי הקלות שהם דבל׳ת

 דסבירא לומר וצריך דוקא התשובה
 דבי עם פליני דרבנן זל למ׳רן ליה
 הולך םי?ב זל דמ׳רן אלא זמן בכל
 חילות אין דלרבנן דצ׳ע לעיל ש עמי
 "* לפי אמנם לחמורות קלות בין

 והרב הדילת וכב בסיד שם שכתבתי
 דרבנן או לומר צריך זל חיי בני ?על

 המקדש בית בזמן בין כקלות מחלקי
 אלא פליני לא דרבנן או הזה לזמן
 בזח׳ אבל דוקא המקדש בית ?וחן
 דאיכא ודעיחיה לר׳ישמע^ חודו הזה

 על אף וד׳וק• כפרה חלוקו איבעה
 לו נוטרין • פז דף יומא י ונו' פי

 מקצתו נתנפ' שכבד בלותר י הכפרה
 if הפ'רת וכתב נותרין והיסורין
 בתרל ?רקא מהירושלמי שהוציאו

 • עיש חלק פרק וריש דיוחא .
 גמור' כפר' לו מתכפר אין ולעול□

 חידוש שיש דאין חייתי דניאה קשה
 נר׳ו להר׳חא ו־איתי לעיל מתיש

 ליתד דרוצה ול הדת׳בח משם שהביא
 בלי מועיל אין יה שני שעברו דהנם

 לכללו' יסוריס כאי אפילו נס יסוריס
 על׳ ס־כיאי עד מועילים אי; המדינה

 יה שלא כיון נס בפרטות סורים’
 ץ.1יה:ד אחד היסו•׳?( שיביאו מד

 שעי! כזמן דאף נחי אי ילאמהודס
 בלן לגמרי מתכפר אין

!,?ת
 >י ילתידדן ע*פ שעיר היה ע*נ ואו

 & בעינן לא שפיר. שריה דביחן קפה
 בהתניתי׳ רדמיכח לבד ו?ה תשיבה
 הי» ישמעאל דרבי מיחי־א והן דיומא

 יאיכ» דבזמן דוקא שעיר שאיו בזמן
 להד׳לי ועיין הלי כל בעי לא שעיר

•• 'זל
 פל טבא הרי כיצד ך•
דן פיה יכי'י שה א ז־

 אחייב תשיבה בעל דמי פ׳והיני
עביר-ה| דכי לידו שבאת כנין יהודה

פעם



קיד

 זק״ש זבולון הרב
"בית-זבול" ישיבת ®לאש2553

ירושלים

לחבירו אדם שבין עבירות

 תשובה מהלכות א׳ פרק הרמב״ם א(
 מחוייבי כל "וכן לשונו: וזה כתב א׳ הלכה
 אין מלקות ומחוייבי דין בית מיתות

 שיעשו עד בלקייתן או במיתתן להן מתכפר
 והמזיק בחבירו החובל וכן ויתודו, תשובה
 חייב שהוא מה לו ששילם פי על אף ממונו

 מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו
 מכל ו( ה, )במדבר שנאמר לעולם, כזה

האדם". חטאות
עוז( במגדל )וכ״ה שם משנה ובכסף

 בב״ק משנה בו׳ החובל "וכן וז״ל: כתב
לו שנותן אעפ״י ע״א( צב )דף החובל סוף

 מחילה, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו —
 חטאות מכל רבנו לה דמפיק מאי ומ״מ
 שם ובהגה״ה לה". מייתי היכא צ״ע, האדם

 איתא נשוא פ׳ שמעוני "בילקוט כי כתב
זוטא". ספרי בשם הכי•

 כאן הרמב״ם רבנו דברי משמעות הנה
 עבירות על רק אינו להתוודות החיוב כי

 עבירות על גם אם כי למקום אדם שבין
 לפני להתוודות שחייב לחבירו אדם שבין
 חייב שהוא מה על בנוסף הוא, ברוך האל

 שהזיק מה או בו שחבל מה לחבירו לשלם
 את לרצות חייב שהוא מה על ובנוסף לו,

 גם הוא בחבירו הפוגע כי ולפייסו, חבירו
ה׳. לפני להתוודות וצריך בהקב״ה פוגע

עוז והמגדל משנה הכסף על ולפלא

 השלושים יום תשס״א מנ״א ד׳ שלישי יום ב״ה

 רבת הצנועה הצדקנית הרבנית רעיתי לפטירת

 זק״ש פנינה פעריל חיה וחסד צדקה לתורה הפעלים

 תר״צ, פסח חוה״ם ג׳ פולין, —באפטא נולדה ע״ה.

 ד׳ בירושלים נלב״ע תרצ״ו, ניסן ו׳ לארץ עלתה

ת.נ.צ.ב.ה. תשס״א. תמח

ובחובלו בגרזלר לרצותו חייב

 הרמב״ם לדברי המקור את מציינים אשר
 אשר שם, בב״ק מהמשנה להתוודות, שחייב
 חבירו את לרצות החיוב לענין שם מדובר

 כלל בב״ק במשנה המדובר ואין ולפייסו,
 של הזה הדין ואילו להתוודות. חיוב על

 אין ולפייסו, חבירו את לרצות החיוב
 של זה דין אלא כך, על כאן מדבר הרמב״ם

 רבנו מביא ולפייסו חבירו את לרצות חיוב
 ט׳, הלכה תשובה מהלכות ב׳ בפרק להלן
 מכפרין הכפורים יום ולא התשובה "אין וז״ל:
 מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא

 אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל
 לחבירו אדם שבין עבירות אבל בהן, וכיוצא

 או חבירו המקלל או חבירו את החובל כגון
 עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו
 וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן

 צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אעפ״י
ובו׳". לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו

 ה״א תשובה מהלכות בפ״א כאן ואילו
 על אם כי חבירו ריצוי על לא רבנו מדבר
 כי זה דין ומקור הקב״ה. לפני וידוי חיוב

 צריך לחבירו אדם שבין עבירות על גם
 מדברי באמת הוא הקב״ה לפני להתוודות
 בספר הרמב״ם ידי על המובא המכילתא

 זה לפנינו )במכילתא עג מצוה המצוות
 זוטא הספרי דברי גם הם ואלו ליתא(

נשוא. פרשת שמעוני בילקוט המובא

תשס״ב חשון רפא— )רענו ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,

ו
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קטו ובחובלו בגוזלו לרצותו חייב לחבירו ארם שבין עבירות

 צריך עוז, והמגדל משנה הכסף ודברי
 )דף בב״ק המשנה לדברי שמציינים על עיון
 הכסף דברי צ״ע גם וממילא ע״א( צ״ב

 "מאי הרמב״ם: רבנו על שכתב משנה
 — האדם חטאות מכל — רבנו לה המפיק

לה". מייתי היכא צ״ע
 מהלכות ב׳ בפרק רבנו שכתב מה ב(

 אדם שבין "עבירות כי ט׳ הלכה תשובה
 את המקלל או תכירו את החובל כגון לחבירו
 לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו או חבירו
 לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם

 חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו,
 לו". שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו

 צ״ב ב״ק המשנה מדברי הוא הדברים )מקור
ע״ב(. פ״ה יומא המשנה ודברי ע״א,

 ע״ב צ״ב בב״ק המשנה של הלשון הנה
 לו נמחל אין לו נותן שהוא "אע״פ כך: הוא
 ז( כ, )בראשית שנאמר ממנו שיבקש עד

 המשנה. עכ״ל גו׳", אשת השב ועתה
 אשת "השב באבימלך שנאמר וכלומר:

 כלומר בעדך, ויתפלל הוא נביא כי האיש
 כך כל טוב בלב שימחול עד ממנו שתבקש

 שם(. ב״ק )המאירי בעדך" מתפלל שיהא
 מהפסוק נלמד לרצותו שצריך זה שדבר הרי

 של הלשון ואילו וגו"׳, השב "ועתה הנ״ל:
 ר׳ "דרש כך: הוא ע״ב פ״ה ביומא המשנה
 ד׳ לפני חטאתיכם מכל — עזריה בן אלעזר
 אדם שבין עבירות ל( טז, )ויקרא — תטהרו
 אדם שבין עבירות מכפר יוהכ״ם למקום
 את שירצה עד מכפר יוהכ״ם אין לחבירו
 אחת סותרות המשנות שתי ולכאורה חבירו",
 החיוב לומדים ב״ק במשנה כי לרעותה,

 אשת השב "ועתה מהפסוק חבירו את לרצות
 כביכול לומדים יומא, במשנה ואילו וכו׳",

 "מכל מהפסוק חבירו לרצות שצריך זה דבר
תטהרו". ד׳ לפני חטאתיכם
 המשנות שאין אלא כן אינו האמת אולם
 ביומא שהמשנה ומה לשניה, אחת סותרות
 ה׳ לפני חטאתיכם "מכל הפסוק את מביאה

הראשון הדבר לענין רק זה תטהרו",

 שבין עבירות כי והיינו המשנה, שבדברי
 נלמד וזה מכפר, יוהכ״פ למקום אדם

 הזה ביום "כי )שם( שנאמר הנ״ל מהפסוק
 חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר
 רק מכפר יוהכ״ם וכלומר תטהרו", ה׳ לפני

 "מכל למקום, אדם שבין עבירות על
 זה שבין חטאתיכם ולא ה"׳ לפני חטאתיכם

 השני הדין אבל שם(. הב״ח )הגהות לזה
 שבין שעבירות דהיינו במשנה מובא אשר
 חבירו את לרצות צריך לחבירו אדם

 אלא הנ״ל, מהפסוק נלמד לא זה ולפייסו,
 ב״ק במסכת במשנה ששנינו כמו נלמד

וכו׳. האיש אשת השב ועתה מהפסוק
 מפורש הרי כי לעניננו, נחזור ועתה
 "הגוזל כי הרמב״ם רבנו של בדבריו
 גם שחייב ממונו" "מזיק בגדר שזה חבירו"

 ממונו, לו להחזיר החיוב מלבד לרצותו,
 הלכה ומזיק חובל מהלכות ה׳ בפרק ואילו

 חבירו מזיק דומה "אינו וז״ל: רבנו כתב ט׳
 של ממנו שהמזיק ממונו, למזיק בגופו
 לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו
 לו שנתן אע״פ בחבירו חבל אבל לו, נתכפר
 הקריב ואפילו לו מתכפר אין דברים חמשה

 נמחל ולא לו מתכפר אינו נביות אילי כל
 לו" וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו

 חבירו ממון במזיק כי מפורש הרי עכ״ל.
 רבנו דברי ולכאורה לרצותו, צריך אין

אלו. את אלו סותרים הרמב״ם
 "אע״ג ת״ל: כתב שם משנה בלחם והנה

 ז״ל רבנו כתב פ״ב תשובה דבהלכות
 אם אלא לו מתכפר אינו הכירו את דהגוזל

 לו שהשיב אע״פ אותו ויפייס לנגזל ירצה
 מאותה דנתהנה גזלן דשאני י״ל הגזילה,

 שלקח לנגזל הרבה שציער ועוד עבירה
 שלא הממון מזיק אבל ברחו, בעל ממנו

 ולמזיק לו שהזיק אלא ההוא, מהיזק נתהנה
 כך כל נצטער לא ממנו הנאה באה לא

 די, הזיקו לו ששילם כיון הנגזל כמו הניזק
 מיד, לו שנתכפר כאן ז״ל רבנו כתב ולכך

עכ״ל. כדכתיבנא" בנגזל כן שאין מה

תשס״ב חשון רפא— ־עט1) ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,
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זק״ש זבולון הרבקטז

 "גזלן" כי יוצא משנה הלחם דברי לפי

 תכירו", ממון "מזיק בגדר נבלל אינו

 "גזלן" בין הלח״מ של זה חילוק ולכאורה

 כי תמוה. חבירו", ממון "מזיק סתם לבין

 מהלכות א׳ בפרק רבנו לדברי המקור הרי

 "החובל "וכן שכתב: א׳ הלכה תשובה

 עד מתכפר אינו וכו׳ ממונו והמזיק בחבירו
 האדם", חטאות מכל שנאמר וכו׳ שיתוודה

 משגה הכסף על בהגה״ה שכתב כמו הוא

 בילקוט המובא זוטא" ה״ספרי מדברי שזה

 המובא המכילתא ומדברי נשוא, פרשת

ע״ג. עשה מצות להרמב״ם המצוות בספר

 כדלהלן: הוא זוטא" ה״ספרי לשון והנה

 לבין שבינו ממה האדם, חטאות מכל

 לשון ועל הגזלות ועל הגנבות על חבירו,

 בגדר הגזילות את מונה שרבינו הרי הרע",

 מסתבר זה ולפי חבירו", ממון "מזיק של

 בהלכות רבנו שמחלק מה כי לומר הי׳

 מזיק לבין בגופו חובל בין ומזיק חובל

 ממונו" "מזיק בכלל הגזלן גם כי ממונו

 לאחר הנגזל את לרצות צריך הגזלן ואין

 של הקושיא וא״ב לנגזל, הגזלה שהחזיר

 רבנו דברי כי עומדת, במקומה הלח״מ

 סותרים תשובה מהלכות בפ״ב הרמב״ם

ומזיק. חובל מהלכות ה׳ בפרק לדבריו

 מדברי שאין לומר אפשר באמת אולם

 של לתירוצו דחיה שום אלו זוטא" ה״ספרי

 בהכרח זה אין כי לומר יש כי משנה, הלחם

 תמיד נכלל "גזלן" כי רבנו, דברי לפי לומר

 יש אלא חבירו", ממון "מזיק של בגדר

 רבנו הכליל וידוי חיוב לענין כי לומר

 ואילו חבירו", ממון "מזיק בגדר "גזלן"

 בכלל נכלל "גזלן" אין חבירו, ריצוי לענין

 גם הגזלן שעל באופן חבירו", ממון "מזיק

 מלבד חבירו", את "לרצות וגם "להתוודות"

 ממון "מזיק ואילו הגזלה להחזיר החיוב

 את לרצות צריך אין גזלן( )לא סתם חבירו"

 ממונו את להחזיר רק אלא חבירו

לו. נמחל כך וע״י ולהתוודות
שמחלק משנה הלחם של תירוצו אולם

 חבירו", ממון "מזיק לסתם "גזלן" בין

 עבירה, מאותה נתהנה שהגזלן משום

 מזיק משא״ב לרצותו, גם צריך כך ומשום

 צריך אינו מההיזק נתהנה שלא חבירו ממון

 להולמם קשים אלו דברים ע״ש, לרצותו

 חיוב שיש במקום שהרי א( הסברא. מצד
 על זה בהכרח ולפייסו, חבירו את לרצות

 הפגיעה, על לרצותו וחייב בחבירו שפגע

 על לא לרצותו חיוב יש כי לומר אבל

 מהגזילה נהנה שהגזלן זה על אלא הפגיעה

 על לרצות חייב הגזלן כי לומר תיתי מהיכי

 לחייבו שייך כי נאמר אם ואפילו ב( כך.

 אלא הפגיעה על רק לא חבירו את לרצות

 יהי׳ מה מהמילה, נהנה שהגזלן זה על גם

 מהגזילה, הנאה לו היה לא הגזלן אם הדין

 שגזל, בממון כלל השתמש שלא דהיינו

 לו והחזיר התחרט שגזל לאחר שמיד וכגון

 האם מהמילה, להנות שהספיק לפני הממון

 את לרצות חייב הגזלן יהא לא זה במקרה

 כי יוצא הלח״מ מדברי ג( !אתמהה חבירו,

 לו כשמחזיר אף פרוטה, רק מחבירו גזל אם

 מזיק אם ואילו שירצהו, עד לו נתכפר אין

 לו החזיר רק אם רב, בהון חבירו ממון

 לרצותו, חייב ואינו לו נתכפר כבר ההיזק

 של תירוצו זה ולפי שבדבר, ההגיון ומהו

 קושיתו וממילא צ״ע, הרמב״ם על הלח״מ

 ומזיק חובל בהלכות דבריו כי הרמב״ם על

 במקומה תשובה, בהלכות לדבריו סותרים

עומדת.
 דברי של במקורם היטב נתבונן אם והנה

 ודבריו ומזיק חובל בהלכות הרמב״ם רבנו

 דבריו, נכון אל לנו יבואר תשובה בהלכות

הרמב״ם. של צדקו כנוגה ויצא

 חובל בהלכות רבנו לדברי המקור הנה

 חבירו מזיק דומה אינו כי שכתב שם ומזיק
 כיון חבירו ממון המזיק ממונו, למזיק בגופו

 לו נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם

 מן שיבקש עד וכו׳ בחבירו חבל אבל וכו׳,

 וכמו משנה במגיד מציין לו, וימחול הנחבל
והברייתא המשנה לדברי עוז במגדל כן

תשס״ב דזשון רפא—)רעט ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,
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קיז ובחובלו בגוזלו לרצותו חייב לחבירו אדם שבין ^׳^עבירות

 וברייתא במשנה שם והנה ע״א. צ״ב בב״ק
 לרצותו. חייב בחבירו שחבל זה על מדובר

 אינו חבירו ממון המזיק כי זה חילוק אבל
 במשנה כלל מוזכר זה אין לרצותו חייב

 רבנו של כליו נושאי ואין שם, ב״ק ובגמ׳
אלו. לדברים המקור את מציינים הרמב״ם

 הוא אלו רבנו דברי מקור כי לומר ונראה
 יומא יצחק ר׳ דברי ולפי ו׳ פרק במשלי

 כי ע״ב, פ״ה שם המשנה דברי על פ״דע״א
 יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין "עבירות

 פ״ז דף ושם חבירו", את שירצה עד מכפר
 ובב״מ ע״ב קע״ג דף בב״ב הוא וכן ע״א

 את המקניט כל יצחק ר׳ אמר ע״א קט״ו דף
 שנאמר לפייסו צריך בדברים אפילו חבירו
 לרעך ערבת אם "בני ג( —א ו׳ )משלי
 כד, פיך באמרי נוקשת כפיך, לזר תקעת
 בכף באת כי והנצל בני אפוא זאת עשה
 יש ממון אם רעיך", ורהב התרפס לך רעך

 עליו הרבה לאו ואם יד, פסת לו התר בידך
 במשלי וכן שם רש״י ומפרש ע״כ. ריעים,

 ממון תביעת חבירו על לו יש אם כי שם
 התר התרפס לך כפיך", לזר "תקעת דהיינו

 לאו" "ואם מעותיו לו ותן ידך פיסת לו
 "נוקשת אלא ממון, עסקי עליו לו שאין

 ממנו לבקש רעים עליו הרבה פיך" באמרי
 צריך אין חבירו ממון שבמזיק הרי מחילה,

 יצחק ר׳ דברי וא״ב מחבירו, מחילה לבקש
 שם הרמב״ם לדברי המקור הם הרי אלו

 כי לרצותו, צריך אין חבירו ממון שמזיק
ודי. ממונו להחזיר אם

 להיות זה לפי צריך היה כץ אם ולכאורה
 צריך יהא לא ממון עסקי שזה גזלן גם כי

 דברי ביאור צריך וא״ב הנגזל, את לרצות
 כי ה״ט, פ״ב תשובה בהלכות הרמב״ם

לרצותו. חייב הגוזלו
 חייב שהגזלן אלו הרמב״ם דברי אולם
 בדברי מפורשים דברים הם לרצותו,
 שם ששנינו ע״א צ״ב דף בב״ק המשנה

 עד לו נמחל אין לו נותן שהוא פי על "אף
ועתה ז( כ, )בראשית שנאמר ממנו שיבקש

 כי כאן מפורש הרי וכו׳", האיש אשת השב
 לבקש צריך חבירו שבחובל הלימוד כל

 אשת השב "ועתה מהפסוק זה מחילה ממנו
 את שיפייס לאבימלך אומר הקב״ה האיש",
 רק הי׳ אבימלך של החטא כל והרי אברהם,

 ולא ממנו, אברהם אשת שרה את שגזל
 "ואבימלך ד( שם )שם, נאמר שהרי יותר,

 ז( שם )שם, נאמר וגם אליה", קרב לא
 הוא", נביא כי האיש אשת השב "ועתה
 בה" נגעת שלא "ויודע וז״ל: רש״י, ומפרש

 מאת שגזל בזה הוא אבימלך של החטא וכל
 בסנהדרין גם וראה אשתו, שרה את אברהם

 את שגוזלין גזל זה תואר יפת כי ע״א נ״ז
 אותי )העיר שם, רש״י ראה במלחמה אשתו

 יפה משה ר׳ הרה״ג היקר חתני זו לגמרא
 חייב חבירו את שהגוזל הרי שליט״א(

 הרמב״ם שדברי הרי ולרצותו, לפייסו
 הוא דבריו )שמקור ומזיק חובל בהלכות

 לחלוק יכול שאינו שם, יומא יצחק, ר׳ דברי
 מזיק כי שכתב שם( בב״ק המשנה דברי על

 אין ע״ש, לפייסו צריך אינו חבירו ממון
 דבריו רבנו שכתב ובשעה זה, בכלל "גזלן"

 תשובה בהלכות שכתב דבריו לפניו היו אלו
 לרצותו. וצריך מחילתו לבקש צריך הגוזלו כי

 חובל בהלכות כאן מעתיק רבנו כי לדבר וראי׳
 שם, בב״ק המשנה על הגמ׳ לשון את ומזיק
 וז״ל: ומזיק חובל בהלכות כאן שכתב

 לו מתכפר אינו נביות אילי כל הקריב "ואפילו
 וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא
 שם ב״ק בגמ׳ הברייתא דברי הם ואלו לו",

 כל "ת״ר הנ״ל: למשנה בסמוך מיד המובאים
 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו

 עד לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל הביא
 כי האיש אשת השב שנאמר ממנו שיבקש

בעדך". ויתפלל הוא נביא
 של צדקו כנוגה יצא כי שכתבנו כמו הרי

 חובל ובהלכות תשובה בהלכות רבנו דברי
 אלו, את אלו סותרים שאינם רק שלא ומזיק
 לאלו אלו תואמים הם ואדרבה אדרבה אלא

בזה. זה ומתמזגים

תשס״ב זזשון רפ(,—)רעט ד—ג גליו! וארבע, עשרים שנה מוריה,
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זק"ש זבולון הרבקיח

 שבפסוקים הסברא היא מה הדבר ולעצם

 ממון, מזיק מסתם שונה גזלן כי ההם

 מזיק ואילו חבירו את לרצות חייב שהגזלן

 את לרצות חייב אינו חבירו של ממון

חבירו.
 שההבדל הוא הנכון כי לומר יש אולם

 חבירו את לגוזל חבירו ממון מזיק שבין

 חבירו את המקניט שבין ההבדל כמו הוא

 להבין צריך בעצם כי ממונו, מזיק לבין

 חבירו את המקניט באמת מדוע הטעם

 צריך אינו ממונו והמזיק לפייסו חייבו

 ג —א ו, במשלי בפסוק כמפורש לפייסו

ע״א. פ״ז יומא הגמי וכדברי
 חבירו את המקניט כי פשוט הדבר אולם

 כן לא אישית, ומצערו אישית בחבירו פוגע

 פוגע ואינו מצערו אינו חבירו ממון המזיק

 הצער הרי מצטער, חבירו כי אף אישית, בו
 שהזיק ממה כתוצאה בעקיפין, לו בא הזה

 משום במישרין, מצערו לא אבל ממונו לו

 המזיק ואילו לרצותו, חייב המקניט כך

לרצותו. חייב אינו ממונו

 את גוזל בין ההבדל גם יובן זה ומטעם

 ממונו המזיק כי ממונו, מזיק לבין חבירו

 מצערו ואינו בחבירו אישית פוגע אינו
 לו בא לחבר שיש הצער וכל במישרין,

 לא לממונו, שנגרם מהנזק כתוצאה בעקיפין

 גונב בין ההבדל שהרי חבירו, את גוזל כן

 מגדיר חבירו את גוזל לבין חבירו את

 ובפ״א י גניבה מהלכות בפ״א הרמב״ם

 בפ״א הרמב״ם וז״ל גזילה, מהלכות

 הלוקח זה גנב "איזהו ה״ג: גניבה מהלכות

 כגון יודעים הבעלים ואין בסתר אדם ממון

 מעותיו ולקח חבירו כיס לתוך ידו הפושט

 גוזל ולענין ע״ש. רואים", הבעלים ואין

 גזילה מהלכות פ״א הרמב״ם כתב חבירו

 ממון הלוקח זה גוזל "איזהו ה״ג: ואבירה

 מטלטלין מידו שחטף כגון בחזקה האדם

 הבעלים ברצון שלא לרשותו שנכנס או

 הוא הגוזל כי הרי ע״ש, כלים" משם ונטל

ולא ובמישרין, אישית לחבירו ומצער פוגע

 כך ומשום חבירו, את מהמקניט גזלן שונה

 המקניט, וכן לרצותו, חייב חבירו את הגוזל

 חייב אינו חבירו של ממונו המזיק ואילו

ואמיתי. נכון הוא זה ודבר לרצותו,

 על למעלה, תמיהתנו גם יוסבר זה ולפי

 תשובה מהלכות בפ״א שכתב הרמב״ם

 צריך חבירו ממון המזיק כי ה״א,

 זוטא" מה״ספרי זה דין ומקור להתוודות,

 רמז ח״א נשוא פרשת שמעוני בילקוט

 הוא זוטא" ה״ספרי של והלשון תשא,

 שבינו ממה האדם חטאות "מכל כדלהלן:

 ועל הגזלות ועל הגנבות על חבירו, לבין

 את מונה שהרמב״ם הרי הרע", לשון

 זה ולפי חבירו ממון מזיק של בגדר הגזלות

 בכלל הגזל ת^5לכלן הרמב״ם צריך הי׳
 כותב ומדוע לרצותו צריך שאין ממונו מזיק

 כי ה״ט, תשובה מהלכות בפ״ב הרמב״ם

 עד לו נמחל אינו חבירו את "הגוזל

שירצהו".
 בספרי הלשון הרי כי הוא הנכון אולם

 שבינו ממה האדם חטאות "מכל הוא: זוטא

 הגזלות" "ועל הגנבות" "על חבירו לבין

 אינו הרע" "לשון והנה הרע", לשון "ועל

 את מקניט בגדר זה אלא ממונו מזיק בגדר

לרצותו. שחייב חבירו

 שהרמב״ם מה כי לומר לי נראה ולכן

 ומקורו ממונו, מזיק וידוי חיוב לענין מזכיר

 מה על הוא המכוון זוטא" מה״ספרי הוא

 שכתוב מה אבל הגנבות", "על שם שכתוב

 ממון מזיק רק זה אין הגזלות" "ועל שם

 ואין בחבירו, אישית פגיעה גם אלא חבירו

 "על זה לפני שנאמר מה אל נסחב זה

 אחרי שנאמר למה נסחב זה אלא הגנבות",

 אין הרע לשון שבודאי הרע", לשון "ועל זה

 אישית פגיעה זה אלא ממונו מזיק בגדר זה

 מזיק רק זה אין הגזלות" "על וגם בהכירו,

 ולכן בחבירו, אישית פגיעה גם אלא ממונו,

 לו שיתן עד לו נמחל אינו חבירו את הגוזל

 יבקש כלומר ירצהו וגם ממנו שגזל מה

מחילה. ממנו

תשס״ב חשון (,9ר— )ו־עט ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,
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אגדה מדרשי מאגר:
פקד והי [ ] ד"ה ל סימן וירא -פרשת )ברבר( תנחומא מדרש

 קטטה היתה אם רבינו, ילמדנו א(. כא )בראשית שרה את פקד והי ]ל[
 רבותינו, שנו כך הכפורים, ביום לו מתכפר כיצד להכירו אדם בין

 אין הכירו לבין שבינו מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות
 מה יקבל ולא לרצות הלך אם הכירו, את שירצה עד מכפר, הכפורים יום

 מרחם שאתה ומן כל בידך יהא סימן זה דורמסקית בן יוסי ר' אמר יעשה,
 מה מרחם, לך אין חברך על מרחם אתה אי ואם מרחם, לך יש הכירך על

 אחת, שורה ויעמידם אדם בני עשרה יביא נחמן בן שמואל ר' אמר יעשה,
 ולא לרצותו והלכתי זה, פלוני ובין ביני היה קטטה אחי לפניהם ויאמר
 שנאמר עליו, מרחם והוא לפניו, עצמו שהשפיל רואה הקב״ה מיד קיבל,
 שם כתיב מה בז(, לג )איוב העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור

 ועוזב ומודה וכתיב כה(, ל״ג/ /איוב שם )שם בשחת מעבור נפשו פדה
 וכן ירוחם, לעזוב מנת על מודה יהודה ר' אמר יג(, כח )משלי ירוחם

 היתה כנגדו, וחבריו חבריו, כנגד מקפיד איוב שהיה ימים כל מוצא אתה
 לימים ממני צעירים עלי שחקו ועתה שנאמר כנגדו, מתוחה הדין מדת

 עומד אביך היה אילו אתה, עשו של בנו ולא לאליפז אמר א(, ל )איוב
 את מאסתי אשר מואסו, הייתי שלי הכלבים עם ליזון אותו שאשים מבקש

 הוא את אמרו וחבריו א'/(, /ל' שם )איוב צאני כלבי עם לשית אבותם
 ]בנו[ )לנו( ישיש גם שב גם שנאמר ישישים, יש לנו אף לעצמך, הישיש

 עומדים אתם מה להם ואמר ההב״ה, להם שנגלה וכיון י(, טו /איוב/ )שם
 אילים ושבעה פרים שבעה לכם קחו ועתה שנאמר איוב, את ופייסו לכו

 כן, ועשו הלכו מיד ח(, מב /איוב/ )שם עליכם יתפלל עבדי ואיוב וגוי
 אימתי י(, מ״ב/ /איוב שם )שם איוב שבות את שב והי שם, כתיב מה

 וגוי אברהם ויתפלל אבימלך כך מ״ב/(, /איוב )שם רעהו בעד בהתפללו
 פוקד אני אבימלך, על רחמים בקש אברהם הקב״ה אמר יז(, כ )בראשית

שרה את פקד והי מיד, אותו

*** ן ו הגלי קדושת על לשמור נא ***



אגדה מדרשי מאגר:
אם רבינו ילמדנו דייה לח פרשה שלום( )איש רבתי פסיקתא

 ביום לו מתכפר כיצד לחבירו אדם בין קטטה היתה אם רבינו ילמדנו
יום למקום אדם שבין עבירות המשנה( )לשון רבותינו שנו כך הכפורים, *

 עד מכפר הכיפורים יום אין חבירו לבין שבינו עבירות מכפר, הכיפורים
 מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך ואם ,מ"ט( פ"ח )יומא הכירו את שירצה
 שורה ויעמידם אדם בני עשרה יביא נחמן בר שמואל רבי אמר יעשה,
 ולא לפייסו ממנו וביקשתי פלוני ובין ביני הייתה קטטה לפניהם ויאמר

 אומר הוא שכן ומניין, לו, נעניתי בסרבנו ]הוא[ הרי אלא לקבל רצה
 כ״ז( ל״ג )איוב וגוי העויתי[ וישר חטאתי ]ויאמר אנשים על ישור

 שאדם זמן שכל לעונותיו, ומכפר עצמו שמשפיל רואה הוא ברוך והקדוש
 כנגד עומד איוב שהיה זמן כל לידע, רצונך לו, נמחלים אין בזדונו
 שאיוב מוצאים אנו כך מתוחה, הדין מידת הייתה כנגדו וחביריו חביריו

 והם אי( ל' /איוב/ )שם לימים ממני צעירים עלי שחקו ועתה להם אמר
 ובקש להם כשנרצה יי(, ט״ו /איוב/ )שם בנו ישיש גם שב גם לו אומרין
 את שב והי שנאמר הוא ברוך הקדוש עליו שב שעה אותה עליהם רחמים
 /איוב )שם רעהו בעד בהתפללו אימתי יי( מ״ב /איוב/ )שם איוב שבות

 רבי אמר י"ח(, י"ג )דברים ורחמך רחמים לך ונתן אומר הוא וכן מ״ב/(
 חבירך על מרחם שאתה זמן כל בידך, יהא זה סימן דורמסהית בן יוסי

 על רחמים ]שבקש[ קנה( )מה מפני אברהם ]עליך[, )עליכם( מרחם המקום
 האלהים[ ]אל אברהם ויתפלל שני שכרו נטל מיד בעדו ונתפלל אבימלך
 נטל, שכר ומה י"ז(, כ' )בראשית אשתו ואת אבימלך את אלהים וירפא

ה' ויעש אמר[ ]כאשר שרה את פקד והי שנאמר בן לו וילדה אשתו שנפקדה
אי( כ״א /בראשית/ )שם דבר כאשר לשרה

*** הגליון קדושת על לשמור נא ***



קעא לדוד כב סימן תהלה
 לו, שימחול ממנו לשאול ׳3 בענין הרמב״ס הדגיש נמי ומה״ט הממון,

 כל מחל, כשלא גס א׳ בעמן דמ״ל וירצהו, אלא כחב לא א׳ ובענין

 דבריו, בהמשך ברמב״ס המבוארים הדינים לפי סגי כדינו שביקש

 הרמב״ס המשיך וע״ז לו, שימחול עד ולהתחנן לשאול צריך כאן אבל

 בג׳ סגי למחול רצה שבלא וכתב הדין, עיקר שהוא א׳ דין כלפי

 דבעי השני לדין חזר בה״י ואח״כ ממת, מחילה דיני ואח פעמים,

 וכנח׳. אכזרי, הו״ל מחל לא שאס וממילא ממילה, הכפרה לגמר

 עמש״כ שהק׳ שם, חשובה בהל׳ הרמב״ס על קובץ בסי׳ ושו״ר

צ״ב., בדף דב״ק ממתני׳ הרמב״ס לדברי מקור הכס״מ

 הרמב״ם מיירי וכאן ממון, במזיק ולא מיירי בלבד בחובל התם והרי

 זה מדין משהו שעכ״ס וכנת׳ לק״מ ולמש״כ עיי״ש, ממון, מזיק בכל

 שפיר וע״ז וכו׳, אע׳׳פ הרמב״ס מש״כ והוא כאן, גס ישנו חובל של

 שבחובל שכתב קובץ בס׳ עיי״ש ואמנם דב״ק, לממני׳ הכס״מ הביא

 אינו אבל צריך שאמנם ממון במזיק ומשא״כ המחילה, בקשת מעכבת

 במתני׳ להדיא שהרי תמוה והוא עיי״ש, הכס״מ, הביאו ושפיר מעכב,

 אדם בין שבכל הרי חבירו, את שירצה עד מכפר יוהכ״ה שאין דיומא

 מחילה ובקשת הס, עניניס ב׳ כנת׳ אכן מבירו, ממילת מעכבת לחבירו

 בעי לא והכא עצמה, המחילה מעכבת בחובל ורק מחילה, ולא מעכבת

 חבול :ס׳ דף דב״ק מהא שהביא קובץ בס׳ ועיי״ש לכתחילה, אלא לה

זמן כל והיינו הוא, רשע משלם שגזילה אע״ס ישלם, גזילה רשע ישיב
י י 1ןאוצרהחכמה

 שהרי המחילה, שמעכבת ודאי רשע הוא אס ולמש״כ פייסו, שלא

 וכו׳, צדיק שאני מע״מ ד׳ בס״ק וכנ״ל הוא רשע לאו כפרה בחסרון

וכנת׳. מיירי, אחר ענין על דהכא אלא

 אכזרי, היותו לבין חוטא היותו שבין השינויים ביאור

 חו״מ בהל׳ לדבריו תשובה בהל׳ הרמב״ם דברי ובין

פעמים, בג׳ רק חוטא הו״ל מ״ט שפיר מבואר הרי ומעתה יז(

 שע״ז הוא, הדבר שמירח מצד דחוטא בפתוח, ואכזרי

 עונשו מצד היא האכזריות אבל פעמים, בג׳ בס״ק כנ״ל הוא השיעור

 צ״ב דא״כ אלא הוי, אכזרי מוחל שאינו טון בפחוח וגס חבירו, של

 דעכ״ס ותיפו״ל בה״ט, הרמב״ס שכתב פעמים ג׳ דלמ״ל לכאורה

 אכן בה״י, הרמב״ס כמוש״כ אכזריות מצד איסור והו״ל ידו על נענש

 לחבירו, בינו הוא והדבר בו שפגע מה על שהיא מחילה שכלפי נראה

 בג׳ בקשה הוא שפירושה ממילה בקשת הוא המזיק של חיובו שבזה

 חיובו מילוי בלא למחול חייב הניזק אין בזה לזה, הוא ודינו פעמים,

 וכנ״ל, חוטא הו״ל מחל לא ועדיין חיובו כשנתמלא ורק המזיק, של

 הגמ׳ וכקושיית מידותיו על מעביר מצד למשול יש חסידות מידת ורק

 שהוא החטא רושם כלפי אבל בעז״ה, להלן שיבואר וכמו דר״ח, בהא

 זה אין זו, פגיעתו לבטל שעליו עכשיו עד כנפגע הוא דחשיב במה

 שהיותה כאן יש מציאות אלא בקשה, חיוב באן ואין לחבירו בינו ענין

 אכזריות, הו״ל העונש והשארת השני, על עונש משווי עדיין קיימת

 פעמים, ג׳ קודם עכשיו, לו שיש פגיעתו הרגשת את לבטל עליו ולכן

 לכן, מקודם שהי׳ מה על לחבירו בינו כנ״ל שהיא לחבירו סליחה אבל

 ענין שאת כאן, ישנס מחילה עניני וב׳ וכנ״ל, פעמים ג׳ בעי אכן ע״ז

 המחילה ואת מיד, הוא חייב עכשיו, הפגיעה השארת אי על המחילה

 בהל׳ הרמב״ס הדגיש ומש״ה פעמים, בג׳ אלא חייב אינו לשעבר על

ז׳ בס״ק כנ״ל שענינו מפיצה, ונפש שלם בלב שיהא שם בה״י תשובה

המאירי, מדברי וכנ״ל עליו, תפילה כדי עד בלבו הרגשתו בביטול

וכנח׳ מיירי, מחילה של זה וענין זה סוג שעל בזה הרמב״ס דקמ״ל

 הרמב״ס הוצרך לא זה ואת מיד, ממילה באי אכזרי הו״ל ע״ז שרק

 ע״ז דהיירי המחילה ענין על שאינו לבאר כדי תשובה בהל׳ אלא לבאר

 לבאר כדי כן לכתוב הוצרך לא חו״מ בהל׳ אבל שס, בה״ט הרמב״ס

 הרמב״ם מיירי לא התס כנת׳ שהרי מיירי, מחילה של ענין איזה על

 להיות ולא למחול הרמב״ס שכשכתב מבואר וממילא זה, ענין על אלא

 מיירי ענין איזה על דבריו מהלך מכל דידעיגן מה ע״ז סגי אכזרי,

 רק זה ענין כ׳ מ״ט ט״ו בס״ק לעיל משה״ק מיושב ושפיר רמב״ס,^._^

חו״מ. בהל׳ ולא תשובה בהל׳

 לאי ושני׳, ראשונה בפעס חו״מ בהל׳ הר״מ דמש״כ לפי״ז, ונמצא

מאברהם ובמקור אכזרי, הו״ל ראשונה וגם הוא, שני׳ דווקא

 מה הוא, ייענש שלא שמצד כיון דכנ״ל פעמים, ב׳ שביקשו אשכחן לא

 אכזריות הפלגת הוא שני׳ הר״מ דמש״כ וצ״ל שניה, לי ומה ראשונה לי

וי״ל. אחת פעם ה״ה אבל פעמיים, לו שנתחנן אחרי

~ הנ״ל פ״ז: דדף בסוגיא לפי״ז יישוב

הנ״נ, פ״ז: דף ביומא דר״ח הסוגיא היטב א״ש הרי ומעתה יד!(

 י שלם בלב ר״ח לו שמחל הגמ׳ ידעה שודאי דגראה

 מצד אכזריות כאן אין וממילא עכשיו, עליו בלבו שהי׳ מה לבטל

שהי׳ שכיון הלשעבר, מחילת כלפי רק הוא הנידון וכל החטא, השארת

 כמוש״כ פעמים אלף עד מחילה בקשת ובעי פעמים בג' סגי לא רבו

 חסידות מידת מצד רק היא הקושיה וכל שם, תשובה בהל׳ הרמב״ס

 לא ומש״ה חטא, ולא אכזריות לא כאן שאין מידותיו על דמעביר

 ברורה המשנה למש׳׳כ מתאים וזה וכנח׳, כלל, מזה הגמ׳ הקשתה

 שם ביומא הגמ׳ שירוץ עפ״י הרמ״א שם עמש״כ ט׳ ס״ק תר״ו בסי׳

למחול, א״צ למחול שלא החובל לטובת שהוא שבל חזי, חלמא דר״ח

 ענין והוא עיי״ש, השנאה, להסיר צריך מלבו דמ״מ המשנ״ב ע״ז וכ׳

 שכשיחטא עיי״ש ה״ו, דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ס ג״כ שכתבו הנ״ל

 אכזרי המוחל יהי׳ שלא סייס וע״ז וכו׳, ישטמנו לא לחבירו איש

 דף דב״ק במתני׳ שמבואר מה והוא ואבימלך, דאברהם מהא והביא
שה^( עכשיו, שישנו החטא רושם עקירת כלפי הוא ,שכנת הנ״ל, צ״ב.

 דר״ח בהו״א גס לגמ׳ דפשיט״ל כנ״ל נתבאר והרי הנ״ל, אכזרי ענין

 החובל לטובת למחול שלא דשרי בגמ׳ שמבואר ומה שלם, בלב מחל

המשנ״ב. כמוש״כ והיינו הוא, הרושם בטל שכבר לאחר הרי

 מוציש״ר לענין תר״ו סי׳ באו״ח הרמ״א דברי

 נשו״ע שם עמש״כ שט תר״ו בסי׳ באו״ח ברמ״א עיין והנה יט(

 שאס לחבירו, אדם שבין בעבירות למחול החיוב את

 כתבו הדבר ובטעם עיי"ש, לו, למחול צריך אינו רע שם עליו הוציא

 בבקשת שמע ולא בהא דשמע דאיכא משוס שהוא ואחרונים ראשונים

 שביישו, מה עדיין שנשאר והיינו רע, השם ונשאר והסליחה, המחילה

 שאינו מה אכזרי הוי ומ״מ חובל, בכל הוא כן למשנ״ח הדי ילכאירה

מוציש״ר. בזה ומ״ש לו, שעשה מה לבטל שלם בלב מוחל

עיי״ש ה״ז, דב״ק פ״ח בירושלמי הוא הדין מקור דהנה נראה, ולכן

 בידן יהא זה סימן ורחמך, רחמים לך ונתן וכו׳ יודה ר׳ תני

 המקום אין מרחם אינך עליך, מרחם המקום רחמן שאתה זמן כל

קיבלו, ולא ממנו וביקש לחבירו שסרח אדם אמר רב עליך, מרחם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 175 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח



לדוד כב סימן חהלה קע

 ככל החוטא, של עונשו מצד אכזריות יש ומש״ה לחבירו, אדם שבין

לחבירו. אדם שבין העבירות

 והרי מהרי״ל, מדברי הדין את הנ״ל תר״ו בסי׳ מש״כהרמ״א וא״ש

נשאר שאמנם מיירי בחובל ממני׳ דלמש״כ וכנ״ל, היא מתני׳

 תר״ו בסי׳ אבל אכזריות, כאן יש וודאי מחילה, בלא החובל של חטאו

 במתני׳ להדיא ליכא וע״ז לחבירו, אדם בין בכל השו״ע מיירי הרי

 כפרה המעכב החטא של משהו רושם עדיין יש גמורה מחילה שבלא

 ואמנם מהרי״ל, מדברי רק אלא ממחני׳ לזה מקור ואין גמורה,

 תשובה, בהל׳ הדין את ממש״כ וכנ״ל הרמב״ם מדברי למדו מהרי״ל

 הוא, המהרי״ל של זה דין אבל ראב״ע, מדברי כנ״ל למדו והרמב״ם

 מצד שהוא המשנ״ב מש״ב ועכ״פ וי״ל, מהרי״ל, בשם כחבו ומש״ה

 דב״ק המחני׳ הס רבא, דברי דא״כ צ״ע, וכו׳ מידותיו על המעביר כל

 ואכזרי נינהו מילי דב׳ ובע״כ למתני׳, הגמ׳ מייתי לא ומ״ט הנ״ל,

 דקשיא, הוא מידותיו על מעביר מדין ורק וכלהלן, דיומא בהא ליכא

 על המעביר דכל הדין היינו לאו בע״כ אכזרי הרמ״א כשכתב וא״כ

וצ״ע. מידותיו,

 פעמים ג׳ לאחר מחילה בבקשת ענין יש דמה״ט מבאר

 לחבירו אדם שבין עבירות בכל

ג׳ עד שיבקש תר״ו, סי׳ באו״ח הטור מש״כ לסי״ז וא״ש טז(

 כתב שם תר״ו בסי׳ ובפר״ח צריך, אינו ואח״כ פעמים

 :פ״ז דף ביומא סירש״י וכן יותר, לבקש יכול ברוצה דעכ״פ דמשמע

 דמחמיר שאני רב הגמ׳ דמשני זימנא, תליסר מר״ח שביקש דרב בהא

 מה פעמיס בג׳ נמחל דכבר דכיון הפר״ח והק׳ עיי״ש, הי׳, עצמו על

 כפרה וגס מחילה יש אמנם ולמש״ב עיי״ש, מג׳, יותר לבקש יש ענין

 מקום יש ושפיר הכפרה, בשלמות מסר אכתי אבל כבחובל, שלא

הטור. דברי וכמשמעות רש״י כמוש״כ להחמיר

 אבל וז״ל, בה״ט תשובה בל׳ הרמב״ס שם ממש״כ מבואר זה ודבר

 שיחן עד לעולם לו נמחל אינו וכו׳, לחבירו אדם שבין בעבירות

 צריך לי, חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו, וכו׳ לחבירו

 כתב כבר שהרי וצ״ב ע״כ וכו׳, לו שימחול ממנו ולשאול לרצוחו

 שהחזיר לאחר ו שירצה עד לעולם נמחל שאינו דבריו בריש הרמב״ס

 לרצותו צריך וכו׳ אע״ס שוב, וכתב חזר ולמאי לו, חייב שהוא מה לו

 העניניס לב׳ הקדמה הוא למש״כ אכן לו, שימחול ממנו ולשאול

 המבואר הענין הוא א׳ שענין שם, הרמב״ס דברי בהמשך המבוארים

 והוא עיי״ש, דיומא ממתני׳ הכס״מ שם וכמוש״כ הנ״ל דיומא במתני׳

 שיחן עד הנ״ל דב״ק במתני׳ משנ״ח הוא ב׳ וענין וכנ״ל, מחילה לענין

 אע״פ הרמב״ם עמש״ב שס הכס״מ וכמוש״כ וירצהו, וכו׳ לחבירו

 הרמב״ס כ׳ א׳ ובענין עיי״ש, צ״ב. דף דב״ק ממחני׳ וכו׳ שהחזיר

 בלא מחילה כלל שאין דהיינו ט׳ בס״ק שכנת׳ לעולם, נמחל אינו

 ומש״ה הכפרה, לגמור צריך עכ״פ אבל נמחל, כן ב׳ ענין אבל בקשה,

 דהיינו לחבירו, שיתן אלא ממון החזרח הרמב״ס הדגיש לא ברישא

 וכנ״ל, מחילה ולבקש החיוב לבטל שהוא שביניהם מה כל לגמור שצריך

 מיירי, חבירו ממון חסרון של המציאות ביטול כלפי בסיפא אבל

 שבע״כ וכנ״ל רושם יש אכתי החסרון, וכטל הממון שקיבל שאע״ס

בהחזרת הרמב״ם תלאו ומש״ה לו, שימחול ממנו ולשאול לרצותו

 שצריך שיעור שזהו פעמים ג׳ של בקשה לאחר על זה אח כתב בה״׳ט

 שם בגמ׳ מבואר פעמים, י״ג רב מיני׳ דבעי ר״ח ואלו למחול, הוא

 עיי״ש, פעמים, אלף אפילו בקשה וצריך רבו שהי׳ בה״ט וברמב״ס

 הרמב״ס כחב לא וע״ז פעמים, ג׳ ביקש לא שעדיין כבאחר הו״ל וא״כ

 שני׳ בפעם שהוא ברמב״ס מפורש דאכזרי ענין אבל החוטא, שהוא

 יק׳ וע״ז למחול, שחייב השיעור קודם גס והיינו חו״מ, בהל׳ כמוש״כ

 פעמים ג׳ לאחר אלא אינו דחוטא דמ״ש צ״ב גופא דזה אלא מ״ל,

ומ״ש. אחה, פעם לאחר הוי ואכזרי
ה_וזכמה| »וצר

 שנת׳ הענין קצת ישנו לחבירו אדם בין שבכל מבאר

דחבלה המחילה לגבי

 לנחבל ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס כ׳ דהנה ונראה, טו(

ישראל זרע דרך זה ואין לו ימחול ולא אכזרי להיוח

 לא שאס ומנין עי״ש הנ״ל, צ״ב. דף דב״ק ממחני׳ והוא ע״כ, וכו׳

 וירפא האלוקים אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי, שהוא לו מחל

 התייחסה הרחמנות שענין במאירי ועיי״ש וגו׳, אבימלך את אלהים

 הרמב״ם כתב זה ודבר אכזרי, הו״ל כווחי׳ עביד לא ואס לאברהם

 יתפייס, ולא אבזרי להיות אסור וז״ל, ה״י תשובה מהל׳ בפ״ב ג״כ -י

 החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס, וקשה לרצות נוח יהיה אלא

 הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו חפיצה, ובנפש שלם בלב מוחל למחול,

 אבל הנכון, ולבם ישראל זרע של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא

 על אומר הוא וכן נצח, שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי העכו״ס

 ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי הגבעונים

 תשובה בהלכות הרמב״ס האריך דמ״ט צ״ב ולכאורה ע״כ, המה,

 בהל׳ במש״ב לי׳ סגי ולא וכו׳, חסיצה ונפש שלם בלב המחילה שתהא

דבריו בין השינוי טעם ומהו ימחול, ולא אכזרי להיוח לו שאסור חו״מ
. י , :1234567 ח :אה״

חו״מ. בהל׳ לדבריו ששובה בהל'

ח׳ בס״ק שכנת׳ מחילה, בקשת א׳ הס, עניניס דב׳ נראה כ ולמש"

 מחילה בלא וגם מעכבת, פעמים ג׳ לאחר המחילה אין

 נמחל שבלא״ה אע״פ מחל שלא למי חטא בזה שיש מה דלפי״ז נמחל,
 ברמב״ס תטונ^זמבואר דלא הלאו מגדר שהוא בע״כ המזיק, חטא

 השאלת אי ע״י נטירה על הוא האיסור דהתס אלא דעות, מהל׳ "ז בס
 בקשת אחרי מחילה באי נטירה ע״י הוא וכאן והזכרה, השאלה או כלי5*

 מילקוט שם חשובה בהל׳ המלך עבודת בס׳ כ׳ )ומקורו פעמים, ג׳

 פי״ב א׳ בשמואל ממש״כ עיי״ש ז׳-, פכ״א -במדבר חוקת פ׳ שמעוני

 כ׳ האכזריות ענין אבל עיי״ש( לה׳, וחטאתי וכו׳ לי חלילה כ״ג,

 עיי״ש, רעהו, עונש על חושש שאינו מצד שהוא צ״ב. דף בב״ק המאירי

 הו״ל חבלה רק שכנ״ל הנ״ל,שאע״ס חשובה בהל׳ קמ״להרמב״ס וע״ז

 וכנ״ל, וקינוח כפרה כלל אין מחילה בלא שעי״ז לתקון יוכל לא מעוות

 א״א על א5 לגבי הנ״ל :ט׳ דף חגיגה בגת׳ במבואר העולם מן ונטרד

 וכנ״ל לחבירו אדם בין בכל ג״כ כזה ענין יש אבל בעלה, על ואסרה

כחבלה, הו״ל לחבירו אדם בין שכל דס״ל ראב״ע מדברי י״ב בס״ק

 ואולי בדבריו, זה ענין חזינן מ׳׳מ לגמרי, כווחי׳ ס״ל לא אנן אס וגם

 שאינה לענין מיירי ות״ק וראב״ע, ח״ק פליגי דלא לרמב״ס ס״ל

 שלא שכל מקרא, הוסיף וראב״ע וכנ״ל, חבירו מחילת בלא בלל תשובה

 עבירה בכל גס להפריע כדי בזה יש חבלה, אצל שנת׳ בגדר לו מחל

7jץזא ?)׳ vCj-
'/"׳י׳-/ג׳ יי ׳Oj £ן.ו ר־ו/ס
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קסט כב סימן חהלה
 לעיל למש״כ שייך דמיישך דמשמע לה, מייתי היכא צ״ע האדם חטאת

 נמצא, למש״כ שהרי היטב, מבואר ולמש״ה יוהכ״ס, במוס׳ ומנושה״ק

 דחבלה א׳ הרמב״ס, דין יוצא שממונם קמ״ל ב׳ ישנס כאן שברמב״ס

 כ׳ שפיר א׳ דין ועל וידוי, בלא מועיל שאינו וב׳ מבטל, מעשה בה יש

 דין על דמ״מ הכס״מ כ׳ ע״ז אבל הנ״ל, דב״ק ממתני׳ מקור הכס״מ

 וממילא לה, מייתי היכא צ״ע לזה כמקור מקרא הרמב״ס שהביא ב׳

 שהניחו וזהו הוו, מקור בלא שבו למעשה בהלכה הרמב״ס דברי אכמי

 שהוא שמעוני בילקוט שהובא זוטא בספרי ואמנם בצ״ע, הכס״מ

 הוזכר ולא וגזילות גניבות לגבי הדין שם מבואר הרמב״ס, דברי מקור

 בהחזרת ודאי הוא הנידון עיקר דלמש״כ הרמב״ם, כאן שכתב חבלוח

 דחגיגה, ממתני׳ וכנ״ל הפשוטה, החטא מציאות ביטול שזוהי ממון

 עצמה, מצד פשוטה שאינה מציאות עוד נזה הוסיף שהרמב״ם אלא

 דברי היטב וא״ש הכס״מ, וכמוש״כ לה ילפינן צ״ב. דדף דממתני׳

הכס״מ.

 דין את שכתב י״ח, ד׳ ושער מ״ה א׳ בשער בשע״ת יונה ברבנו ועיין

דף דב״ק מהא עיי״ש ותשלומין, השבה לאחר שהוא הוידוי

 הרי ולכאורה יצא, לא גזילו הביא שלא עד אשמו שהמביא ק״י.

 המיתה לפני שהוידוי דחיי״מ לוידוי הדין השווה שם בה״א הרמב״ס

 הממון, השבת לאחר הוידוי להיוח שצריך חזינן כאן ואילו וכמובן, הוא

 מקום לו אין החטא לבטל שבא וידוי דאכן שפיר, מבואר ולמשנ״ת

 השבת ע״י קידם לבטלה ובע״ב וכנ״ל, קיימת החטא שמציאות כל כלל

 מיירי דלא חטא מציאות אין בחיי״מ אבל הר״י, וכמוש״ב הממון

 הוא, וקינוח לכפרה הכל והמיתה והוידוי לתקון, יוכל לא במעוות

המיחה. קודם גס לוידוי מקום יש ושפיר

 ראב״ע בדברי :פ״ה בדף המשנה ביאור

:פ״ה דף דיומא במתני׳ דאיחא בהא לבאר נראה ובמש״ב יג(

 מכפר יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין עבירות ^-^,"^נ״ל,

 מכל עזריה, בן אליעזר רבי דרש דרש זו אח חבירו, את שירצה עד

 מכפר, יוהכ״ס למקום אדם שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכס

 חבירו את שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירות

 ברישא עמש״כ ראב״ע הוסיף דמה הק׳ בע״י וברי״ף ע״ב, וכו׳,

 ולימר לחזור הו״ל לא קאחי, מקרא לזה מקור וא!ש..לקביא דמחני׳,

 וכן עיי״ש, וכו', מנין ראב״ע אמר לומר הו״ל רק אלא וכו׳ עבירות

בינה מספר יוהכ״ס בתיס׳ עיי״ש בזה, למימר בעי מה זו אח לשון צ״ב

עיי״ש. לעתים

 גדר אותו הוא לחבירו אדם בין ענין דלת״ק נראה, כ ולמש"

אחטא ואשוב אחטא באומר שם במתני׳ בדבריו המבואר

 אין מכפר, ויוהכ״ם אחטא תשובה, לעשות בידו מספיקין אין ואשוב

 אין במש״ב הטונה בפיה״מ הרמב״ס שם ופירש מכפר, יוהכ״פ

 שצריך מה בייהכ״ס שיעשה ה׳ יעזרנו שלא דהיינו מכפר, יוהכ״ס

 דיוהכ״ס והייני עיי״ש, היום, באותו עוונותיו לו שיתכפרו כדי לעשות

 לגמרי, החטא וביטול הקינוח שהוא שם כ״א בסי׳ נת׳ לכפר, שהוא

 חילוקי ובד׳ מחילה, של תשיבה שעשה לאחר אלא זה שאין וכמובן

 וכנת׳ ומבטלו, החטא ומקנח מכפר ויוהכ״ס קייס, החטא אכתי כפרה

 את לעשות לי ה׳ יעזרנו שלא פגם בו יש ואשוב אחטא והאומר שם,

שם, בסי׳ באריכות זה ענין )וכנח׳ עונש ואי מחילה המביאה החשובה

לדוד
 בלא לת״ק לחבירי אדם בין וה״ה יוהכ״פ, יכפר לא וממילא עיי״ש(,

 לקנח יוהכ״ם יכפר לא וממילא למחילה, תשובה כאן אין מחילה נקשת

 דין אינו וא״כ עליו, תשובה נעשתה לא שעדיין החטא את ולמחוק

 וע״ז תשובה, דליכא כיון הוא דממילא אלא כפרתיוהכ״פ כלפי להדיא

 שאין בזה, לומר ראב״ע שבא וכו׳, ראב״ע דרש זו את במתני׳ אמרו

 ולא ישר באופן זה ענין על מקראי וענין דין יש אלא דממילא, דין זה

 מבטלו למקום אדם שבין חטא דרק מקרא דילפינן והיינו ממילא,

 כזה חטא בכל הרי לחבירו, אדם שבין בחטא אבל ביוהכ״פ, הקב״ה

 מחילת ע״י אלא נמחק שאינו החטא רושם אח ישנו בחבלה, רק ולא

 ישיר דין והיא מכפר, יוהכ״פ אין ממילא נמחק שאינו וכיון חבירו,

כפרה, ע״ז אין ממילא בדרך שרק המחילה על רק ולא הכפרה על

כאן. יש גדולה ומחלוקת ראב״ע קמ״ל טובא וודאי

מוזכר ת״ק שבדברי בע״י(, שהובאה )כפי המשנה דיוק בזה וא״ש

 הענין מוזכר ראב״ע ובדברי לחבירו, שבינו בחטא הענין

 חטא של אחר יסוד דלראב״ע משוס, והיינו לחבירו, אדם שבין בחטא

 לחבירו, אדם בין של חטא ויש למקום אדם בין של חטא שיש הוא,
 לבק® בע״כ לחבירו ביני שהיא שכל אלא הוא, סוג אוהו לת״ק אבל

 - ענין בו אין החטא סוג כלפי אבל חבירו, הוא שהנפגע טון מחילה

דראב״ע. ללישנא ת״ק נקט לא ומש״ה נכפרחו, ונפרד מיוחד

 מחילה ממגר שביקשו מי של בדינו והסתירות הקושיות

מחל ולא

 רב על ר״ח דאיקפד בהא פ״ז: דף דיומא בסוגיא עיין והנה יד(

איפייס, ולא דכיפורא יומא מעלי תליסר לגבי׳ רב ואזיל

 מידותיו על המעביר כל רבא והאמר הט עביד והיכי ע״ז, הגמ׳ ומק׳

 של זה וענין וכו׳, חזי מלמא דר״ח עיי״ש פשעיו, כל על לו מעבירין

 מידותיו על להעביר שלא ראיי שאינו ענין אלא איני וכו׳ המעביר כל

 לעבור לאדם שראוי עיי״ש ה״ז, דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ס וכמוש״כ

 כאן יש ואכזריות איסור שהרי קשיא, ולכאירה יכו׳, מידותיו על

 דדף ממתני׳ והוא תשובה, מהל׳ ובפ״ב חו״מ בהל׳ ברמב״ס כמבואר

 בפ׳^ בכס״מ ועיין ר״ח, על מזה הגמ׳ מק׳ לא ומ״ט הנ״ל, צ״ב.

 אכזר להיות ואסור הרמב״ס עמש״כ שט הנ״ל, ה״י תשובה מהל׳

 וכן מדרבא, ר״ח על הגמ׳ דמק׳ הנ״ל פ״ז: דף טומא מהא ,וכו׳

 ואס אכזרי, המוחל יהיה שלא הנ״ל צ״ב. דף דב״ק ממתני׳ הביא

 ממחני׳ הגמ׳ מייתי לא דמ״ט כנ״ל יותר תמוה הרי הכס״מ, הביאי

 א׳ חר״ו סי׳ או״ח בשו״ע ואמנם רבא, מדברי אלא עלי׳ מקשה ולא

 ילא מלמהול, אכזרי יהיה לא שהמוחל מהרי״ל בשם הרמ״א הביא

 על המעביר כל משוס כתב ח׳ בס״ק שם ברורה ובמשנה איסור, כתכ

 אכתי אבל רבא, של דינו עס המשנה דין הוא חדא וא״כ וכו׳, מידותיו

 מרבא, דקשיא ממה טפי דקשיא ממתני׳ מייתי לא מ״ט א״ש לא

 איסור שהוא מבואר תשובה ובהל׳ חו״מ בהל ברמב״ם דכנ״ל ובעיקר

 זה הביא דמ״ט המיה, הרמ״א דברי עיקר וכן וכנ״ל, ראוי רק ולא

דב״ק במתני׳ ולהדיא מקימות בב׳ ברמב״ס מפורש והוא ממהרי״ל

מהרי״ל. מדברי רק הביאו ומ״ט הנ״ל,

תשיבה בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ה להקשות יש דלכאורה אמנם הן

החוטא, הוא מהל ולא פעמים ג׳ ממנו ביקש שאס שם, בה״ט

שהרמב״ס אלא מחל, שלא ר״ח על מזה יק׳ הרי מיקרי דחוטא וטון
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לדוד כב סימן תהלה קסח

 הוסיף, נ״י משה הרב מי אבל חשובה, בהל׳ רק הלעולס עלן אח

 דעכ״פ הניזק שמח אע״ס דהיינו לעולם הרמב״ס במש״כ הכוונה די״ל

בטל שסיר דבמח לעולם, אינו חו״מ בהל׳ ומשא״ב מיני׳, בקשה בעי

וכנ״ל. מחילה, בלא גס הרושם

 בקשת שם בשו״ע דמש׳׳כ שכתב ג/ ס״ק תר״ו בסי׳ במג״א ועיין

אבל בחייו, בו שפגע כגון הוא דווקא, קברו על ממת מחילה

 במקום מחילה ממנו מבקש אלא קברו, על לילך א״צ לאח״מ חירפו אס

 דשייכא המג״א בדברי שמבואר דכיון צ״ב, ולכאורה ע״כ, שביישו,

 על בעי בחייו בפגע מ״ט קברו, על רק ולא מקום בכל ממה בקשה

 בחלוח ולא בקשה דין הוא הדין שכל מזה ובע״כ דווקא, קברו

 שפגע מחיים ובזה פעמים, בג׳ סגי דמש״ה ח׳ בס״ק וכנ״ל המחילה,

 שאין לאח״מ ומשא״כ קברו, אצל רק שהוא מגופו בקשה בעי בגופו

 ומש״ה מקום חסיסח בר אינו מהותו היא, במהותו והפגיעה גוף כאן

דין ולא בקשה דין מזה מבואר וא״כ שהוא, בכל_מקוס בקשה שייכא
, !1234547 ]את״ת

וכנח׳. מחילה, ---------

 כדברי שם בשו״ע עמש״ה שכ׳ א׳, חכ״ב סי׳ בחו״מ ברמ״א ועיין

שם וכתב תר״ו, סי׳ באו״ס לעיין מו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 שאם א׳ בסעיף הרמ״א שם למש״כ היא שהכוונה ו׳ כס״ק הסמ״ע

 זה את כתב דמ״ט יק׳ ולכאורה למחול, צריך אינו רע שם עליו הוציא

 פעמים ג׳ של המחילה ענין את שם עמש״כ גס ולא זה, על רק הרמ״א

 אינם אלו שדינים כנת׳ ומשמע ועוד, ממת המחילה כקשח ענין ואת

דין בזה שאין ח׳ בס״ק וכנ״ל חובל, לגבי הנ״ל בחו״מ למש״כ נוגעים

כנ״ל. והוא במת, זה דין אין וכן דווקא, פעמים ג׳

 דבעל פיוס בעי אם ברצון א״א על בבא במחלוקת

באו״ח נשע״ח והובא ולכן, בד״ה ל״ה סי׳ או״ח בנובי״ק ועיין י(

 וצריך לחבירו אדם בין הוי א״א על שהבא א׳, תר״ג סי׳

 בסי׳ וסרמ״ג בפר״ח והובא קכ״מ בסי׳ במהרי״ק אבל דבעל, פיוס

 ופגם בושת משום בעל פיוס בעי באונס בא אס שאמנם מבואר תר״ו,

" .אבל ע״ז, מכפרין אין נביות אילי שכל לחבירו אדם בין הו״ל ועי״ז וזוזכסמ 'אוצר יי י
 עיי״ש, החטא, לפרסם ואסור לחבירו אדם בין הוי לא ברצון הוא אס

 עליו, אשתו שאסר מה מצד ותיפו״ל בעל פיוס 5א״ ברצון מ״ט וקשה

 הו״ל בלא״ה בעלה על אסורה כשהיא למש׳׳כ אכן הגוב״י, ונמוש״כ

 הבעל, מחילת ע״י גס החטא למחוק וא״א לחקון, יוכל לא מעווה

 שאינה באונס רק ומש״ה החטא, רושם שנשאר ממזר בן וכהוליד

 אלא מחילה, בקשה דין כאן יש דבעל בושת מצד רק והנידון נאסרת

 בקשת בעי אכתי לבעלה איסור ע״י הרושם כשנשאר גס הרי דלמשנ״ת

חטאו, יסלח שעכ״פ כדי הנ״ל משובה בהל׳ הרמב״ם מדין מחילה

וי״ל. מחילה, בקשת בעי בכה״ג שגס הנוב״י כ׳ ושפיר

צ״ב. דף בב״ק הראב״ד במש״ב הצ״ע
צ״ב. דף בב״ק ממש״כהראב״ד ע״ז צ״ע משנ״ת, שבגוף אלא יא(

 שיפייס עד שמיס ידי יוצא אינו לצערו שנמכוון דזה וז״ל,

 כמו חבירו, בצער שחטא מפני רחמים עליו יבקש והוא מבירו אח

 אע״פ ישלם, גזלה רשע ישיב חבול :(ס׳ דף )ב״ק גזילה לענין שאמרנו

 הרי ולמש״כ ע״כ, חטאו, על כפרה וצריך הוא רשע גזלה שמשלם

 וא״צ הנ״ל צ״ב. דדף במחני׳ המבוארח הכפרה אח צריך אינו בגזילה

רשע עושהו אינו המשנה שדין וכן הראב״ד, שכ׳ רחמים לבקשת בזה

 מעשה עושה דהו״ל כ״ב. דף דיבמוח בהא ד׳ בס״ק במש״כ וכנ״ל

 גס הוי לחבירו אדם בין שבכל דמשובה מחילה בקשח בדין ורק עמך,

 דב״ק, למפני׳ ענין אינו זה הרי ולמשנ״ת רשע, הו״ל זה ובלא בגזילה

 ביומא, המשנה של דין אותו הוא דב״ק מחני׳ הראב״ד לדעה וכנראה

וצ״ע. כנת׳, שלא וזה

 הרמב״ם של הקמ״ל עצם וביאור הכס״ט דברי יישוב

 לחבירו אדם שבין בחטא גם וידוי דבעי

ה״א תשובה מהל׳ בפ״א הכס״מ דברי בביאור נראה ומעתה יב(

 הס הרמב״ס דברי עיקר שהרי ב/ בס״ק הנ״ל

 מחובל כמו׳׳כ הוסיף שע״ז וידוי, בלא מכפר שאינו בקרבן לאשמועינן

 דמ״ט לדייק, וראיתי וידוי, בעי ששילם שאע״פ ממונו ומזיק בחבירו

 חובל על ולא ממונו, ומזיק חובל על הנידון את שם הרמב״ס כתב

 הוא שהקמ״ל נראה אכן א׳, בס״ק הנ״ל ה״ט בפ״ב כמוש״כ וגזלן

 כלפי הוא החשובה את המעכב וידוי שדין שס כ״א בסי׳ למשנ״ת

 עיי״ש, וידוי, בלא גס איכא עונש ואי דמחילה החטא, ומחיקת ביטול

 וידוי, ג״ב בעי מיוחד וחסד חידוש שהיא בחשובה שרק ס״ד ובזה

 הוי בארוכה, שם וכנח׳ החטא את מבטל ההורה שעפ״י קרבן אבל

 שגס הרמב״ס קמ״ל וע״ז זה, ביטול לפעול כדי וידוי שא״צ ס״ד

 חבירו, ממון ומזיק מחובל הרמב״ס הוסיף וע״ז וידוי, בעי בקרבן

 החזרה והוא החטא, מציאוח אח המבטל דבר ישנו בהם שכנת׳ ומשוס

 מדברי ה׳ בס״ק שכנ״ל בחובל מחילה ובקשח ממונו במזיק הממון

 וא״צ הוא מבטל מעשה עצמו שזה וס״ד הוו, אחד ענין יונה, רבנו

 ס״ד החטא, מחיקת אח מונעח בעוה״ז החטא שמציאות וכשם וידוי,

 מחיקה את מעצמו יפעל בעוה״ז החטא וביטול להיפך, כ״ה שה״ה

 דמ״מ הרמב״ס קמ״ל וע״ז החטא, למחיקה וידוי א״צ ושוב החטא

 אינו ומ״מ החטא את המבטל דבר ג״כ שהוא כבקרב! וידוי בזה צריך

 ממון ומזיק בחובל הקמ״ל את הרמב״ם כ׳ ומש״ה וידוי, בלא פועל

 הביא שע״ז מיירי, מחילה חיוב כלפי דהחס כבפ״ב, וגזלן בחובל ולא

 כאן אבל בו, שפגע ממי המחילה בקשת לחיוב היכ״ת כמה הרמב״ס

 ובמובל הממון בהחזרח הוא ממון שבמזיק מיירי, ביטול סוגי כלפי

 כתבם ומש״ה זה, בענין איכא בלבד סוגים וב׳ הנחבל, במחילת הוא

 שני. סוג שהוא ממון ובהשבה אחד סוג שהוא בחובל הרמב״ס

עמש״כ הכס״מ דמש״כ הכס״מ, דברי בביאור נראה ולפי״ז

 כלפי לא ודאי הנ״ל, צ״ב. דף בב״ק משנה שהיא הרמב״ס

 למתני׳ כלל ענין אינו שזה מיירי, וידוי בלא סגי דלא הרמב״ס דין

 למתני׳ ענין שאינו ג״כ וודאי בזה, ז״ל האחרונים מחמיהח וכנ״ל

 מיירי דמחני׳ וכן הכס״מ, הביאה לא ומש״ה הנ״ל :פ״ה דף דיומא

 שכלפי אלא ממון, במזיק ג״כ מיירי הרי כאן והרמב״ם בלבד בחובל

 ע״י שמתבטלת מציאות ישגה שבחובל הרמב״ס מדברי שמבואר מה

 מקור הכס״מ כתב ע״ז וידוי, שא״צ ס״ד מה״ט שרק וכנ״ל מעשה,

 המציאות ביטול ע״י החטא לביטול הוא עיקרה כל שכנת׳ ממחני',

 מקור א״צ חבירו ממון מזיק ועל הנחבל, לו שימחול עי״ז הקיימת

 המעווח אח מבטלת הממון שהשבת בחגיגה המשנה זוהי כנ״ל שהרי

 ממתני׳ מקור ישנו ודאי זה פרט ועל בגזילה, שיש לתקון יוכל לא

 הכס״נג הביא שע״ז מקור, בעי ונחבל חובל על ורק הרמב״ס, לדברי

מכל רבינו לי׳ דמפיק מאי ומ״מ הכס״מ כ׳ וע״ז הנ״ל, דב״ק לממני׳

תחכמה אוצר תכנת ע״י תודפס 172 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, □חיי אורח



קסז לדוד כב סימן תהלה
 בע״י ברי״ס ועיי״ש ש, עיי" גרמינאן הר״ש בשם שכ״כ שם ובפר״ח

 את הגיורת בלוריא שאלה י״ז דף דר״ה מהא הע״י, הק׳ וע״ז שם,

 פניו ה׳ ישא וכתיב פגים, ישא לא אשר בתורתכם כתוב גמליאל, רבן

 הדבר למה משל לך אמשול לה אמר הכהן, יוסי רבי לה נטפל אליך,

 לו ונשבע המלך בפגי זמן לו וקבע מגה בחבירו שנושה לאדם דומה,

 עלבוני לו ואמר המלך, את לפייס בא פרעו, ולא זמן הגיע המלך, בחיי

 אדם שבין בעבירות כאן נמי הכא תכריך, את ופייס לך לך, מחול

 לך מחול דעלבוני הרי ע״ב, לחבירו אדם שכין בעבירות וכאן למקום

 עיי״ש. בבה״ג, נמחל אינו למקום אדס הבין גס כנ״ל והרי קאמר,

שנאמר ה׳ ישא שענין שנת׳ שם, כ״א בסי׳ דעיין נראה, כ ולמש"

 החטא מחיקת כלפי הוא הנ״ל, דר״ה בסוגיא תשובה לגבי

 פנים ישא לא נאמר וע״ז דווקא, ולישראל מיוחד חסד שהוא וביטולו,

 שדין בגוונא והוא הממון, בהחזרת והיינו חבירך את ופייס צא אלא

 מקפיד שאינו במה מתקיים בו, הפגיעה על מסבירו דבעי המחילה

 וכנ״ל הממון, על ולא כנגדו החטא על רק לו ויחר אבל לו, וסלח עליו

 במחילה סגי לחבירו אדם בין שלדין אע״ס שלם בלב דבעי חבלה לגבי

 ע״י שנמחל ועונש מחילה על דמיירי מחול עלבוני שפיר וע״ז גרידא,

 אבל הנ״ל, פ״ה: דף דיומא מחני׳ דין עפ״י חבירו לו מחל שאמנם

 ליכא אכן זה קמיירי, החטא מחיקת לגכי שכנ״ל פנים נשיאח עכ״ם

 הממון החזרה ע״י והוא החטא, רושם ויבטל חבירו אח שיפייס עד

אדם הבין גס דודאי דיומא למתני׳ ענין ואינו הממון, מחילת או

בכה״ג. נמחל לא למקום

 פעמים ג׳ אחרי מחילה בקשת לגבי בזה נפק״מ עוד

שכל פ״ז. דף כיומא בגמ׳ למכואר בזה, שיש נראה נפק״מ עוד ח(

פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש

 הנ״ל, ה״ט שס חשובה מהל׳ בפ״ב ברמב״ס כן ונפסק מקראי, עיי״ש

 בע״כ דאל״כ שימחול, בלא לו נמחל מחל, ולא ביישו שאס ומשמע

 בד״מ הובא במרדכי מפורש וכן מחילה, לו שתהא כדי יותר לבקש

 שמשפיל הקב״ה רואה פעמים ג׳ שאחרי ב׳, ס״ק תר״ו סי׳ באו״ח

 הו״ל פעמים ג׳ של שבקשה בזה שנאמר והיינו עיי״ש, לו, ומוחל עצמו

 ושוב לו, שחטא מי לפני עצמו שישפיל דהיינו בה, שיש במכלית בקשה

 הקב״ה ע״י דהמחילה המחילה, בבקשת רק הוא דעיקרו בהכי, סגי

 עד במתני׳ נאמר שלא עיי״ש תר״ו, בסי׳ בפר״ח מפורש וכן היא,

 נתרצה שלא אע״ס וכשריצה תכירו, את שירצה עד אלא חבירו שיתרצה

 והתם צ״ב. דף דב״ק כמתני׳ גס איחא זה דלשון א״ש לא )אכל סגי,

 ג״כ שצריכה בתשובה דין רק שהוא כנ״ל והוא וכלהלן(, שיתרצה, בעי

 עד לו מתכפר שאיני ברמב״ס מפורש חו״מ נהל׳ אבל מחילה, בקשת

 ולא שימחול, עד בעי דבע״כ דמבואר לו, וימחול הנחבל מן שיבקש

 כל הכא שכנח׳ משום והוא סגי, פעמים דג׳ הא הרמב״ס כאן הביא

 בע״כ ומש״ה למוחקו, וא״א קיימה החטא מציאות אכמי מחל שלא

 בושח והתם יוסף מאחי הוא פעמים לג׳ שהמקור )ואע״ם שימחול, עד

 בפעם כנר שמחל המהרש״א שם כ׳ בלא״ה ממון, הפסד רק ולא הוי

 בעי דבעלמא להורות אלא ממילה של בקשות ג׳ נכחב ולא ראשונה,

 בין של הכללי המחילה דין כלפי דלהורות י״ל וא״כ עיי״ש, ג', עד

 ומחיקת הכפרה כלפי ולא הדבר, נאמר בבושח גס שיש לחבירו אדם

כלפי ולא דאגו מיוסף עונש על התם ובלא״ה בדבר, שהי׳ החטא

 אדם בין בבל דבעי המחילה גדר היא שם והמחילה קרא, מיירי שמיס

שמחמח לבקשה ענין ואינו פעמים, ג׳ רק קמ״ל שפיר וע״ז לחבירו,

וכנ״ל(. החטא, כפרח

 ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ב מדויק רזה

בוי״י הרמב״ס לה שכחב ע״כ, ובו׳, אכזרי להיות לנחבל

 כהלכה כתבו שם חשובה בהל׳ ואילו לעיל, למש״כ כהמשך החיבור

 וית׳ בה״י, עיי״ש יחפייס, ולא אבזרי להיות לאדם אסור בפנ״ע,

 בה״ט למש״ב שייך מיישך דהכא משוס, והיינו ט״ו, בס״ק להלן בע״ה

 המשיך שע״ז בלבד, מחילה בבקשה סגי ולא שימחרל עד בעי דבע״ב

 לא אס גס הרי התם אבל למחול, ולא אבזרי להיות שאסור הרמב״ס

 דין אכזרי, להיות שאסור ומה העון, לו נמחל פעמים ג׳ אחרי ימחול,

 בעז״ה ויח׳ בה״ט, הרמב״ם שם שכ׳ למחילה ענין שאינו הוא נוסף

 יוהכ״ס בחיס׳ )ושו״ר החיבור, בו״ו כחנו לא ומש״ה ט״ו, בס״ק להלן

 מחל לא שאס בפשיטות שנקט ופללו, יחטא דאס בהא פ״ז. דף ליומא

 כאן(. ברמב״ס מבואר כן לא ולענ״ד עיי״ש, נמחל, החטא אין

- פ״ז. דף דיומא מהא להוכיח זצ״ל בלזר הגר״י בשם מובא וראיתי

 בהם שפגע מי קמי נפשי׳ ממצי דהוו אמוראי מכמה

 סחס, לו מחל לא דמ״ט דיק׳ עיי״ש, ממנו, מחילה הלה שיבקש

 מחילה בקשת בעי אלא בקשה בלא במחילה סגי דלא מזה והוכיח

 שמיס כלפי רק חהא שלא בחשובה דין שהוא כנ״ל ג״כ והוא דווקא,

 אין דלמש״ב אלא דווקא, ממנו בקשה ע״י והוא חבירו כלפי גס אלא

 בדברי השנ״ח כלפי אבל חשובה, בהל׳ הרמב״ס דין כלפי אלא זה

 נמחק עי״ו שרק החטא מציאות מחיקת שהוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס

 למעשה נפק״מ בזה שאין אלא בקשה, בלא גס דמהני פשיטא החטא,

בבין ותשובה החטא, נמחק אין בלא״ה חשובה עשה שלא דכל דפשיטא

וכנ״ל. הוי בקשה ע״י רק לחבריו אדם

 בהל׳ רק הרמב״ס שכתבו ממת מחילה בבקשת

תשובה.
 בקשח לדיני שם הרמב״ס כתב תשובה שבהל׳ מה בזה וא״ש ט(

עיי׳^. פ״ז. דף דיומא בסוגיא המבואר ממת מחילה

 מחילי., שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא וז״ל, שב׳ בה״י

 לה׳ חטאתי בפניהם ואומר קברו, על ומעמידן אדם בני עשרה מביא

 לא ומ״ט ע״כ, וכר, לו עשיחי וכך שכך זה ולפלוני ישראל אלוהי

 מחילה, בקשת של דין על הרמב״ם מיירי שג״כ חו״מ בהל׳ גס הביאו

 ובמת שנשאר, הרושם כלפי הוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס דין כנ״ל אכן

 יוכל לא מעוות חשיב דלא מרוצח ד׳ בס״ק במש״ב וכנ״ל הרושם בטל

 תשובה דין מעצם אלא הרושם מצד בקשה דין נשאר לא וא״ב לתקון,

בהל׳ המבואר הדין אלא זה ואין המחילה, בבקשח הוא עיקרה שכנת׳

השובה. בהל׳ אלא הביאו לא ומש״ה חשובה,

לעולם לו נמחל שאינו שם, תשובה בהל׳ מש״כהרמב״ס לפי״ז וא״ש

 מש״כ דבסשוטי וירצהו, לו חייב שהוא מה למבירו שיחן עד

 שו״מ, בהל׳ הרמב״ס כ״כ ולא ובכלל, לגמרי היינו לעולם, הרמב״ם

 שבלא זה אין חו״מ, בהל׳ דמיירי לגמרי החטא ביטול שלגבי ומשוס

 החטא במחיקח פגם אלא אינו שהרי בחשובה, חלוח בלל אין מחילה

 הרמב״ס ע״ז דמיירי מחילה ובקשת ריצוי בלא אבל במחילה, ולא

הרמב״ם הדגיש ומש״ה ותשובה, מחילה כלל אין הנ״ל, חשובה בהל׳
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כב סימן

 ממעשה כלום יישאר שלא כדי כחובל דבעי הוא זה וענין ע״כ, כלל,

וכנח׳. להימחק, החטא יוכל ועי״ז החטא,

לגבי עיי״ש מ״ד, אוח א׳ שער בשע״ת יונה ברבנו מצאתי שוב וב״ה

 עד הוא וחמס שבגזל בתשובה, דבעי המעווח תיקון ענין

 שיבקש עד נמחל הבושה צער אין לו והציק ובציער המילה, שישיב

 גזילה המזרח עס דצער, המחילה בקשח את שהשוה הרי ע״כ, מחילה,

 במתני/ כמבואר לחקון יוכל לא מעוות של בגדר כנ״ל שהוא דגזלן,

 צ״ב. בדף רש״י למש״ה יוחר מבואר והדבר כמוש״כ, להדיא והוא

 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו כל ת״ר שם, ׳נגמ עמש״כ

 אינו בושתו על שדואג צערו, אבל בד״ה וז״ל וכו/ נביות אילי כל הביא

 מחמת המשנה של המיוחד בדין הענין שעיקר דמבואר ע״כ, לו, נמחל

 וכדומה, ידו אח בקוטע וק״ו עכשיו, עד קייס שזה ומשום הוא, בושת

 צער בלפי הדין את כתב שג״כ תכ״ב בסי׳ בחו״מ בטור ג״כ ועיין

 הטור, בדברי בגרסתנו שם ובב״ח א׳ בס״ק בפרישה ועיי״ש הבושה,

 לו שבאין שם בערוה״ש ועיין עיי״ש, א/ בס״ק שם בסמ״ע ובמש״כ

 כלא דהו״ל הבושה מצער רש״י מש״כ וזהו עיי״ש, מחילה, א״צ בושת

 דין וזהו בב״ק המשנה דין וזהו משנ״ת, והוא וכנ״ל, הגזילה החזיר

 שג״כ י׳ פרק החשובה שער הלבבות בחובת גס ושו״ר כאן, הרמב״ס

 רע, שם עליו הוציא או בגופו בציערו מחילה בקשת ענין את כתב

והוא עיישה״ט, ממזר, בן והולדת דגזילה ממון השבת של גדר באוחו

כנת/

 הגמ׳ קושיית על שם, :כ״ב דף ביבמות לנר הערוך משה״ק בזה וי״ל

קושיא דמאי מנסיא, בן ר״ש וכדברי הוא תשובה בר לאו דהאי

 דמעוות לקרא ודריש יוחי בן ר״ש פליג שם בחגיגה במתני׳ והרי היא,

 בתחילה מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין שאין לתקון יוכל לא

 דמתני׳ י״ל וא״כ עיי״ש, התורה, מן הפורש ת״ח זה זה, ואי ונתעוות,

 שאינו לקרא דריש דלא אזלא כרשב״י וקללתו מכתו על דחייב דיבמות

 עיי״ש, עמך, מעשה עושה והו״ל תשובה מהני ומש״ה ליהקן, יכול

 מבואר דכמו״ב בעז״ה ית׳ )ולהלן צ״ב: דף ממחני׳ הרי ולמש״כ

 רושם שיש שכל כזה ענין שיש מבואר הנ״ל( פ״ה: דף דיומא במתני׳

 מתני׳ דסתס ונמצא מתני/ אזלא אהכי כנת׳ שהרי החטא, נמחק לא

 מתני׳ סתם גס אזלא דהכי פשיט״ל ומש״ה מנסי/ בן כר״ש היא

.׳הגמ מיני׳ מקשה ומש״ה דיבמות,

 כסתירת שם ומשה״ק א׳ בס״ק הלח״ט קושיית יישוב

המשניות
 מתני׳ אבל דב״ק, במתני׳ הנידון אלא אינו זה שכל נראה, אכן ו(

שהיא המחילה ענין כלפי והוא קמיירי, אחר בענין דיומא

 וכנח׳ מיהת, משובה בעי שלזה החטא, על נענש להיות שלא הסליחה

 מתני׳ קמ״ל שע״ז ד/ בס״ק הנ״ל :פ״ח דף ב״ב במוס׳ ר״ח בדברי

 פגע כלפיו שכביכול הקב״ה כלפי היא החשובה למקום אדם בבין שרק

 וכפרה סליחה בקשת בעי שבזה למקום, אדם בין לי׳ כדקרי וחטא

 סליחה בקשת בעי בחבירו, שפגע לחבירו אדם בין אבל מהקב״ה,

 כאן אין ואל״כ הוי חשובה בכה״ג ורק חבירו, דהיינו בו שפגע ממי

 נגדו שחטא דכשס נגדו, שעשה ממי אותה ביקש כשלא למחילה השובה

 הרמב״ס דין וזהו לו, שימחל לבקשו תחתיו עצמו להעמיד עכשיו צריך

דין ואמנם הנ״ל, דיומא המשנה לדין שהביא הנ״ל תשובה מהל׳ בפ״ב

לדוד
 החטא רושם נשאר שלא שאע״ס הוא, ממון של עבירות בכל זה

 ומשא״כ בו, שפגע ממי לה בעי המחילה דין מ״מ הממון, לו כשהחזיר

 החטא מחיקת של המיוחד בדין הרמב״ם מיירי ומזיק חובל בהל׳

 וכנח/ בחבלה, אלא ליכא אמנם וזה ומחילה, פיוס ע״י אלא חל שאינו

 לא תו דכמובן וכן הרמב״ס, דברי בסתירת הלח״מ קושיית ל״ק ותו

המשניות. בסתירות משה״ק קשה
לגבי העגין את כתב תשובה שבהל׳ הרמב״ס, בלשון מבואר וזה

 ואין מתכפר לגבי הענין את כתב חו״מ בהל׳ ואילו מחילה,

 )בראשית עה״ת בפי׳ רש״י כ׳ כפרה דלשון משוס, והיינו לו, מתכפר

 כפרה שכל בעיני ונראה וז״ל, פניו אכפרה שם עמש״כ כ״א( פל״ב

 ארמי ולשון הן, והעברה קינוח לשון כולן פנים, ואצל וחטא עון שאצל

 בלשון וגס גברא, בההוא ידי׳ לכפורי בעי ידי׳ וכפר בגמ׳ והרבה הוא,

 מקנח שהכהן שם על זהב, כפורי קודש של המזרקים נקראים המקרא

 אינו וזה וביטולו, הדבר העברת והיינו ע״כ, המזרק, בשפת בהן ,,ידיו

 מיירי הרי מיירי וע״ז וכנ״ל, זה ענין כלפי מעכב בה שיש בחבלה אלא

 מחילה, על הרמב״ס מיירי חשובה בהל׳ אבל חו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 כל למקום, אדם שבין חטא על כבתשובה איכא ממילא דהעברה

 אלא בלבד, הממון בהחזרת החטא רושם שבטל כיון מחילה שישנה

לענין רק הרמב״ס כתבו ולכן המחילה, בקשה היא בחשובה שתנאי

וכנח/ המחילה,

 דף דב״ק ממתני׳ והוא חו״מ בהל׳ שכחבהרמב״ס מה לפי״ז וא״ש

נתכפר לא שבעולם נביות אילי כל הביא שאפילו הנ״ל, צ״ב.

 כל על דמיירי הנ״ל פ״ה: דף דיומא במתני׳ זה ענין וליחא וכו/ לו

 ולמש״כ הנ״ל, תשובה בהל׳ ברמב״ם ולא לחבירו, אדם שבין עבירות

 ביטול כלפי הוא קרבן ענין שעיקר שם כ״א בסי׳ נת׳ שכבר נראה,

 שפיר החטא, ביטול על דמיירי כאן וא״כ עיי״ש, החטא, ומחיקח

 אין החטא, לבטל שבכוחו קרבן שהם נביות אילי כל שגם קמ״ל ישנו

 שאינה בנחבל הקיימת המציאוח שחיבטל בלא החטא אח לבטל בכוחם

 דלא וקמ״ל קרבן בכח דמהני דס״ד ומחילה, פיוס ע״י אלא בטילה

 דמיירי משובה בהל׳ וברמב״ם דיומא שבמתני׳ הענין כלפי אבל מהני,

 פועלים שאינם נביות לאילי ענין שאינו פשיטא והסליחה, המחילה על

ע״ז. קמ״ל א״צ ומש״ה זה, בענין כלל

 המחילה בין שישנה למעשה בנפק״מ לפי״ז ביאור

 דעלבוני דר"ה ההיא ויישוב דחבלה, למחילה דגזילה

לך מחול

 במשנה המבואר הנוסף בדין ישנה גדולה שנפק״מ נראה, ולסי״ז ז(

במחילה בזה סגי ולא חו״מ, בהל׳ וברמב״ס בב״ק

 במחילה סגי דהחס לחבירו, אדם שבין עבירה מדין לה בעי שבלא״ה

 ואבטליני׳ פיוס בעי כנ״ל הרי הכא אבל הממון, החזרת לאחר גרידא

 במש״כאכפרה ו׳ בס״ק פל״בהנ״ל )וכמוש״כהת״אבבראשיח לרוגזי׳

 אלא שאינו נוסף דין והוא המאירי, מדברי ה׳ בס״ק וכנ״ל פניו(,

בחובל.

 פשיטא דלכאורה פ״ה:, דף ביומא בע״י יוסף בענף משה״ק ובזה

גס נמחל שלא מחילה, ממנו ביקש כשלא לחבירו אדם שבבין

 ממש״כ עיי״ש בזה, שיש הגזול דלא והלאו למקום אדם שבין החלק

א׳ במשב״ז תר״ו סי׳ באו״ח בפרמ״ג ג״כ בזה ועיין חוו״י, בשו״ת
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קסה כב סימן

 היא ולכאורה דב״ק, ממתגי׳ למש״כ כהמשך המ״מ לשון דמהו וכו׳,

 קשה מ׳׳מ דלשון עיי״ש זו, דרשה לרמב״ס דמנ״ל עצמה בפני קושיא

וחחומיס. סתומים לכאורה הכס״מ דברי דבר וסוף לשמוע,

ממזר בן בהרליד לתקון יוכל לא במעוות הצ״ע

מנשיא בן ר״ש ט׳., דף בחגיגה במהני׳ אימא דהנה ונראה, ג(

 יוכל לא וחסרון לתקון ייכל לא מעיוח איזהו אומר,

 וגוזל בגונב א׳׳ת ממזר, ממנה והוליד הערוה על הבא זה להימנות,

 יז״ל, כ׳ מוליד בד״ה שס יברש״י ע״כ, ויתקן, להחזירו הוא יכול

 נמחלין עוונותיי אין לפיכך זכרון, ויהא לישראל פסולין שהביא

 זה וכל בד״ה ל״ה סי׳ או״ח נובי״ק בשו״ת בזה )יעיין בתשובה,

 לך אין שהרי ע״ז, הקשו בע״י( )הובא שם ובתוס׳ עיי״ש(, להתלמד,

 ניכר וכלימתו שבשתו משוס שפירשי עיי״ש החשובה, בפני שעומד דבר

 ממזר שבן שם במשנה עמש״כ :כ״ב בדף יבמות בגמ׳ עיין אכן לעולס,

 בעמך ונשיא כאן קרי ואמאי וקללתי, מכתו על וחייב דבר לבל בנו הוי

 ע״ז ומק׳ תשובה, בשעשה הגמ׳ ומשני עמך, מעשה בעושה מאור לא

 וכו׳ מעוות איזהו מנסיא בן ר״ש והאמר היא, תשובה בר והאי הגמ׳

 הוא, עמך מעשה עושה מיהא השתא הגמ׳ ומשני ממזר, בן והוליד

 חסרון שהוא רש״י כדברי הגמ׳, מקושיית לכאורה ומבואר ע״כ,

 דהשתא הגמ׳ בתירוץ צ״ב אבל חשובה, בעל אינו ובכה״ג בתשובה

מיקרי עבריין הרי תשובה ע״ז אין דאס היא, עמך מעשה ששה מיהא

עמך. מעשה עושה הו״ל ומ״ט

 רש״י כדעת שהביאו התס, בד״ה פ״ח: דף בב״ב בתיס׳ ויעיין

דאע״ג כתבו, חייס ה״ר ובשם בתשובה, א״א ממזר דבהוליד

 הקב״ה, לו שצוה בתשובה אפשר מ״מ לתקון יוכל לא מעוות שהוא

 הגזילה, להשיב שצריך בגזלן ורק חשובה, לו לעשות אלא צוה .,שלא

 חשיבה לאו מ״מ רבים צרכי בהן שיעשה אע״ג גזל ממי יודע באינו

 אמרו שסו״ס לתקן יוכל לא מהו ר״ח פירש ולא ע״כ, הוי, מעלייחא

 בתוס׳ כנ״ל משמע ולא גזלן, על רק ולא ממזר, הוליד על גס בגמ׳

 וא״כ פירש, ולא זה לפרש מדהו״ל קלון בו שיש לענין רק שהוא חגיגה

ממזר. בן בהוליד שנאמר לתקון יוכל לא לדידי׳ מהו

 תשובה שישגה כ״א בסי׳ עפימשנ״ת הדברים ביאור

 העונש לביטול תשובה וישנה לגמרי החטא לביטול

החטא נמחק שלא אע״פ

לביטול תשובה שיש כ״א, נסי׳ בעז״ה עפימשנ״ת לומר וצריך ד(

 החטא שאין שאע״ה חשובה ויש אינו, וכאילו החטא

 בתשובה שרק היא והנפק״מ תשובה, כשיש ע״ז עונש אין מ״מ נמחק,

 עוה״ב, לחיי וזוכה חטא ע״י הנוצר הריחוק בטל החטא את המוחקת

 שבעשה הגברא כלפי בחשובה ענין שיש והיינו באריכות, עיי״ש

 בהוליד נאמר וע״ז לבטלו, עצמו בחטא ענין ויש נענש, אינו תשובה

 משובה כת נתחדש לא בחטא, ממשית מציאות שישנה שכל ממזר,

 מה מבואר ומה״ט רש״י, וכמוש״כ נמחק, כאילי ולעשותו לביטולו

 עיי״ש לבעלה, האשה את שאסר במה או ממזר בבן הדבר שתלוי

 מחמת או הבן מחמת האיסור שאין אע״פ ט:, דף בחגיגה בסוגיא

 היליד כשלא גס ממש איסור אוחו על הוא ועובר האשה, איסור

שאין ומשוס נאסרת, שאינה באונס עלי׳ כשבא או כלום, זו מביאה

לדוד
 או ממזר בן ע״י כלי־ס נוסף לא אבן שבזה האיסור בתוקף כאן הענין

 חשובה, ע״י שישנו החטא ביטול בכח הוא עיקרו אלא האשה, איסור

 דף בחגיגה המבואר וזהו נמחק, אינו החטא של רושם שיש כל שבזה

 שהכוונה עיי״ש, העולם, מן שנטרד בעלה על א״א באיסר שם :ט׳

 בענין שס בסי׳ וכנח׳ מהקנ״ה, ימרחקו החטא שנשאר לעוה״ב היא

 בד״ה ט׳. בדף בתוס׳ עיי״ש זה, בכלל הרוצח אין ומה״ט עיי״ש, זה

 זה ענין דכנת׳ להחיותו, שא״א לתיקון ניתן לא זה גס והרי הבא, זה

 שמת וברוצח מציאות, שנשארה במה אלא עצמו בחטא איני בלא״ה

ומהני ומת, ממזר כהוליד הו״ל בחטא, ממשית מציאית ואין הנרצח

החטאים. כבשאר תשובה ע״ז

 הוא, עמך מעשה עושה מיהח דהשחא הגמ׳ שאמרה שפיר ומבואר

בהיותו הגברא בשס הוא עמך מעשה עושה אינו דדין

 וכמוש״ב ממזר בן בהוליד גס חשובה מהני וע״ז לעונש, וראיי חיטא

 המנ״ח במש״ב שם וכנח׳ התשובה, בפני שעומד דבר לך שאין תוס׳

 שאני ע״מ האשה את במקדש :מ״ט דף דקידושין בהא שס״ד במצוה

 שהרי בלבו, חשובה הרהר שמא רשע כשהוא גס שמקודשת גמור צדיק
 ורל**^ דצדיק המנ״ח שם וכ׳ כפרה, חילוקי לד׳ וליכא וידוי כאן אין

 החטא למחיקת דוידוי כנ״ל הוא וביאורו עיי״ש, לחוד, וכפרה לחוד

 עבריין, אינו שוב שעי״ז החטא על מחילה כלפי אבל לי׳, דבעי היא

 ע״י עצמו הגברא הכא וה״ה עיי״ש, וידוי, בלא גרידא בחשובה שגי

 צדיק שס דחשיב כשס עמך מעשה עושה כבר הו״ל דתשובה מחילה

 וזהו לתקון, יוכל לא מעוות לי׳ דהוי הוא השה״ב חיי לגבי ורק גמיר,

 בעצם חסר החזירו, כשלא שבגזל הנ״ל, בתוס׳ חייס הר״ר מש״כ ג״כ

 ממזר, בן בהוליד אבל החטא, מחילה את נמי ליכא ועי״ז החשובה

 כמיש״כ תורה עליו שציוותה מה שזהו חסרון, אין החשיבה במעשה

 לא מעוות שהוא למה ענין זה ואין גמורה, מחילה יש ועי״ז תיס׳,

רש״י. וכמוש״כ הוא, נמחק שאינו החטא כלפי רק שזה לחקרן יוכל

 החזיר שלא כגזילה הו״ל מחילה בלא שבחבלה מבאר

הממון את
 הו&^ יכול וגוזל בגונב א״ח איתא, שס בחגיגה במתני׳ והנה ה(

ולחקן\ להחזירו דיכול לאו דאי ומבואר ויתקן, להחזירו

 לתקון, יוכל לא מעוות שהוא במה שנת׳ בגדר ממזר בן להוליד דמי

 החטא מציאות את כאן יש והנגנב, הנגזל חסרון שקיים דכל ומשים

 דף דב״ק מתני׳ דמיירי הוא זה ענין שעל ונראה וכנ״ל, נמחק ואינו

 אין הממון החזרת ע״י ממון בהפסד דאמנס מתני׳ הנ״ל,דקמ״ל צ״ב.

 עדיין ומחל נחפייס שלא כל בחבלה, אבל החטא, של רישומו ניכר

 ניכר רושמו והו״ל נתפייס, שלא כל הנחבל אצל קייס החבלה רושם

 בגמ׳ שמבואר דאברהס מקרא דמייתי וזהו וכנ״ל, החטא נמחק שאין

 ופירש עיי״ש, בעדך ויתפלל וכו׳ דהשב מקרא לה דילפינן צ״ב. דף

 והיינו עיי״ש, עליו, שיתפלל עד כ״כ טוב בלב שימחול שם המאירי

 שיש במה הרושם וביטול סייס על אלא וסליחה, מחילה על מיירי דלא

 בלבו לגמרי הדבר עקירת ע״י והוא סבירו, לו שעשה מה על עכשיו לו

 מהל׳ בפ״ז הרמב״ס בלשון ועיין באברהם, כדחזינן עליו שיתפלל עד

 דצריך עיי״ש תטור, ולא חקוס דלא הלאו כלפי במש״כ ה״ח דעות

 וכו׳, הדבר את נוטר שהוא זמן שכל יטרנו, ולא מלבו הדבר למחות

חכרני ולא מלבו השן שימחה עד נטירה על חורה הקפידה לפיכך
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כב סימןתהלה קסד

 באר״י קרא אלא קרא, מיירי ע״ז דלא ואמר רבא פליג וע״ז דווקא,

 החטא שנמחל ולומר המשוכה, לכחר כנ״ל שהוא מיירי, יסודם כגדר

 כא ור״א לרבא, ר״א כין מחלוקח ישנה אכן וא״כ וכנ״ל, לגמרי

 האי על שהרי הקרא, לשון נקט לא ומש״ה חטא, כלל שאין להדגיש

 אלא כאר״י החטא כטל שבעצמו כו שנאמר ס״ל ולא רכא פליג קרא

 חשוכה, ע״י והוא וביטולו, המון נשיאת לגכי מעלה באר״י יש שרק

מצד שהאדם דהיינו חטא, כלא הוא ששרוי והדגיש ר״א פירשו ומש״ה

לדוד
 וכנ״ל רכא פליג וע״ז דקרא, פירושא וזהו חטא, כו אין באר״י היותו

 עון, נשוא של באר״י מיוחד כוח על אלא באר״י האדם על מיירי דלא

 מחולין עונותיו כתב ומש״ה פסק, כוותי׳ אדרכא והרמב״ס וכנח/

 חטא, למחילת מעלה כו שיש אלא חטא, כו שאין ר״א כדברי שלא

 יסיריס כע״י לגמרי החטא נמחל שבאר״י היא, חשובה ע״י ומחילה

וכמושנ״ח. כפרה, חילוקי דד׳

כ"ב סימן

לחבירו אדם שבין בעבירות תשובה

 המיוחד לגבי והרמב״ם המשניות בסתירת התמיהות

דווקא בחובל מחילה בבקשת

 אינו וז״ל, ה״ט־י ומזיק חוכל מהלכות בפ״ה הרמב״ם כתב א(

ממון שהמזיק ממונו, למזיק ו5חכרו^יגל מזיק דומה

 בחכירו חובל אבל לו, נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו

 אילי כל הקריב ואפילו לו, מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ

 לו. וימחול הנחכל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו, מתכפר אין נביות

 אלא ישראל זרע דרך זו ואין לו ימחול ולא אכזרי להיות לנחכל ואסור

שב שהוא וידע ושניה ראשונה פעם לו ל_ונתחנו3החו ממנו שבקש טון
)אוצר_התכמהר, - ’ י

 משובח הוא למחול הממהר וכל לו, ימח־ול רעתו על וניחם מחטאו

 ממש״ב שהק׳ בה״ט, בלח״מ ועיי״ש ע״כ, הימנו, נושה חכמים ורוח
 יוהכ״פ ולא המשובה אין וז״ל, ה״ט תשובה מהל׳ בפ״ב הרמב״ם

 אסור דכר שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין

 כגון לחבירו אדם שבין עכירות אבל וטוצ״ב, אסורה בעילה בעל או

 _ לו נמחל אינו בהן וטוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו אח החובל

 לח שהחזיר אע״ס וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיחן עד לעולם

 לא אפילו לו, שימשול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון

 לו שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך כדברים אלא חבירו את הקניט

 ממונו במזיק שגס אלא בחבירו בחובל רק שלא להדיא הרי ע״כ, וכו׳

 ואיך לו, וימחול שיבקשנו עד לו מתכפר שאין הרמב״ם כתב כגוזל,

 מה ששילם כיון חבירו ממון דמזיק וכו׳ דומה אינו הרמב״ס כאן כתב

 מה בשילס בי׳ סגי לא מזיק גס והרי לו, נתכפר לשלם חייב שהוא

 דגוזל הלה״מ )ומש״כ לכאורה, רבחא תמיהא והיא לו, חייב שהוא

בקשת לחיוב הנאתו, ענין דמה בלל, מובן אינו מעבירה, שנתהנה שאני

 וצע״ג(. גופו, ולא ממונו אלא הפסידו כשלא מניזק מחילה

המשניות שעל אלא דקשיא, הוא בלבד הרמב״ם על לא זו קושיה אכן

 איתא, :פ״ה דך ביומא במשנה שהרי קשיא, הדין מקור שהן

 חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירות

 עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה, בן אלעזר רבי דרש

 אין למטרו אדם שבין עבירות מכפר, יוהכ״ס למקום אדם שבין

 דין שישנו להדיא ומבואר ע״כ, חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״ם

 מהו וא״כ וכדומה, ומזיק גזל כגון לחבירו אדם שבין עבירות בכל זה

נותן שהוא אע״פ וז״ל, צ״ב. דף בב״ק במשנה שנאמר המיוחד הדין

ן12ג4567ז

 ע״כ, וגו׳, אשת השב ועתה שנאמר ממנו, שיבקש עד לו נמחל אין לו

 בכל הדין הוא כן והרי מאברהם, מיוחדת וילפותא נוסף דין דלמ״ל

 וביותר הנ״ל, דיומא במתני׳ כמבואר לחבירו אדם שבין עבירות

 ולא גזל דווקא ולאו מיירי לחבירו אדם בין כל על דיומא דמתני׳

 בס׳ "כ מש ג״כ א״ש לא ומה״ט כנ״ל, צ״ע וודאי "מ, הלח כמוש״ב

 בהל׳ שהרמב״ם הרמב״ס, דברי אח ליישב שם ביומא יוהכ״פ חוס׳

 הרי שע״ז חבלה, וע״י הנגזל, מיד ובחזקה מיירי דווקא בגוזל חשובה

 א״ש דלא ומלבד עיי״ש, הרמב״ם, כאן כמוש״כ מחילה בקשת צריך

 כנ״ל הרי אבל חובל, שם כ׳ וכבר גוזל הרמב״ם שם כ׳ למאי דא״כ

 ממני׳ נגד והוא מיירי, לחבירו אדם שבין עבירות בכל דיומא מחני׳

דאברהם. ומקרא בחובל רק דין שהוא דב״ק

 לחבירו אדם שבין בעבירות וידוי לגבי הרמב״ם דברי

בזה הכס״מ בדברי והתמוה
 המובל וכן וז״ל, שב׳ ה״א מתשובה בפ״א ברמב״ס עיין והנה ב(

לו חייב שהוא מה לו ששילם אע״פ ממונו והמזיק בחבירו

 מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיחודה עד מתכפר אינו

 בסי״פ בב״ק משגה וז״ל, ע״ז שט בכס״מ ועיי״ש ע״כ, האדם, חטאת

 ממגי שיבקש עד לו נמחל אין לו שנותן אע״פ צ״ב.(, )דף החובל

 היכא צ״ע האדם, חטאת מכל רטנו לה דמפיק מאי ומ״מ מחילה,

 מספרי נשא פ׳ בילקוט הוא שכן בהגהה )ועיי״ש ע״ב, לה מיימי

 יוהכ״פ תוס׳ ובס׳ שם, ברמב״ס טו״א בהגהות חמה וכבר זוטא(,

 מקור הכס״מ מזה שכתב דב״ק למחני׳ ענין זה דמה :פ״ה דף ביומא

 והרמב״ס מיירי, הנחבל מחילת לענין מחני׳ והרי הרמב״ס, לדברי

 מלקיית וחייבי קרבן מביאי לגבי כן כמוש״כ מיירי וידוי דין על

 בעי, הניזק מחילת וידוי בעי לא אס וגס לזה, זה מנין זה ומה ומיתה,

 ממונו מזיק על מיירי שם הרמב״ס שהרי יוהכ״פ, בתוס׳ שם הק׳ וכן

 בזה שאין צ״ב. בדף במתני׳ מבואר אדרבא ובזה בדבריו, כמפורש

 וידוי לדין מקור הכס״מ כ׳ והיאך בחובל, אלא שאינה מחילה בקשת

 מייתי דמ״ט שם הק׳ וכן בגזילה, דליתא דמתני׳ מדינא ממון דמזיק

 ומבואר תשובה בדיני דמיירי דיומא לממני׳ ולא דב״ק למתני׳ הכס״מ

 שט וידוי לדין מקור הוא הכס׳׳מ דלמש״כ מחילה, בקשת דבעי שם

דמפיק מאי ומ״מ שט הכס״מ בלשון שדייק עיי״ש וכן הרמב״ס, שם
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345 ע״א צב ע״א! ז שממי פרק
החכמה! !אוצר

 המוציא 88דכתובו׳ןח[* בתוספ׳»» דחגיא זוזים׳ דיברי׳ 29‘לקרות התנאים *8ודרך*
 לוקה במקום הלשון וזה זוז׳ מאות ד׳ ונותן לוקה זוממין עדיו ונמצאו רע שם

סלע"*. מאה ונותן

 ושבר ביחה»»׳ פתח על שעומדת אותץה[ שארב עד לה המתין וכו׳»«. שמרדו
 במו בשת על מקפדת שאינה בשתה, שתתגלה כדי חרם של צלוחית ‘00לפניה
*.0‘בלבה נטוע שהיה בכילות מכור ‘01שהוא

*1234567 .אה״ח

עצה«». את תשחית לא *1דבתי׳*

 בחובל דדוקץא[ בגמ׳<°* לה מוקי׳ רשאי. שאינו אע״ם כעצמו שהחובל״י
 *,0ביה* אתרו אפי׳ ממלקות, המור *.06רשאי בבשת אבל רשאי׳ ‘08דאינו הוא

 שאינו לפי בשת, לו לשלם חייב מתבייש שאינו באותו “שחכלו" אחרים אפ״ה
 ’11בגט׳ גפ״ל רשאי״יי שאינו אע״ם .‘08מאחרים למתבייש מעצמו המתבייש דומה
מקר׳]א[, נפ״ל נמי נטיעותיו וקוצץ *.18אדרוש לנפשותיכם דמכם את מאך

 זוז מאות וד׳ מאתי׳ או מנה או סלע בשתו דמי לו״» נותן שהוא אע״פ*יי
 אינו *,18דאגה לבו אל שנתן אותו׳ שציער צערו לו נמחל ‘אינו•׳ *׳1הנזכרים*

 מן עלבונו יתבעו שלא *,־20טוב בלב לו שימחול כלוט׳, ממנו, שיכקש עדי נמחל
 שיתפלל עד שמים מדיו ימלט שלא לאבימלך השם שא׳ שמציגו כמו השמים
יענישנו שלא *21עליו שיתפלל טוב בלב לו ימתול כך שכל •בשבילו׳ אברהם

 אל )ר,ת׳ מנד," חצי מהם שהחמשים שבתלמוד דיגר סתם היינו צווי וזוז פנדיונין׳ י״ב
בר,ע׳ וע׳ צורי, = 292 .402 ד,ע׳ פ״ג וע׳ זוזי, ד״ר. שם רש״י השו׳ יג(. עמ׳ המקורות,
 שהם בפשטות וכתב בזה, נסתפק לא רבינו דבריהם ושל ד״ה עג סי׳ פ״ד לעיל אבל הקודמת.

 וה״י. ה״ט פ״ג חובל הל׳ ע׳ הם, מדינה כסף דהכא דזוזים הרמב״ם דעת היא וכן מדינה. של
 4ושל דיה ע״ב )לו בתום׳ ר״י דעת כן לא אבל ריח. עמ׳ ע< הראב״׳ד, דעת אף היא שכן ונראה
 צורי. כסף הוי דבריהם של מטבעות שאר אבל .בסלעים אלא איירי לא יהווה דרב שכתב

ה״ה. פ״א 296 בתוספת. בכי״א: 295 לקרוא. בבי״א: 294 ודרך. בכי״א: 293
 רש״י לשון 299 בכי״א. לי׳ התיבות שתי 298 במשנה. ע״א טו ערכין השו׳ 297

 בכי״א: 300 ד. אות בהגהות דק״ם ע׳ במשנה, ,ביתר,״ גרס ח ובכ״י ע״ש, בשינויים,
 כ״ה 303 הכל. ד״ה 263 עמ׳ במאירי, זו כלשון 302 היה. נוסף: בכי״א 301 לעיניה.
 כ״ב 306 אינו. בכי״א: 305 ע״א. סוף צא 304 ■ ה. אות דק״ם ע׳ כי״י, ובכל ברי״ף

 כ״ב 307 תנאי(. אלא ד״ר, ע״ב )צא כתום׳ ושלא שבארנו(, זה ד״ר, 266 )עמ׳ ר,מאירי
 ע׳ זה,• פירוש על הקשו התוס׳ אבל שם<׳ המהדיר תיקון )וכפי הכל ד״ה 263 עמ׳ המאיר',

בו. נוסף: בכי״א 308 בעצמו. החובל ד״ה שם ברשב״א וע׳ החובל, ד״ה ע״ב צא
 ס״ש הוא ומ״ש עצמו, את לבייש רשאי שאדם שהסיק מפני זה טעם להוסיף צריך היה 309

 שבתחלוז הלשון ומפרש חוזר שהרי דקאמרי׳, נוסף: בכי״א 310 רע״ב. צא בגמ׳ וע׳ אחר,
רביגו משם, הראיה נדחתה שבגמ׳ ואע״ם ה, ט, בראשית 312 ע״ב. צא 311 הדבור.
 במאירי וראה לא, הל׳ פ״ט תוסם׳ וראה פסוק, אותו שהביא התנא סבר כן דאמת דאליבא סובר

 ע״א. צב 315 וגו׳. נוסף: בכי״א 314 יט, ב, דברים 313 שבארנו. זה ר״ד, 266 עמ׳
 אבל עצמה, בפני משנה היא זו בבא לפנינו לו. שנתן הרי״ף: במשנת 316 ואע״ס. בכי״א:

 המשך אלה שאין במיוחד רש״י שהעיר לעיל, דמתני׳ סיפא שהיתר, נראה כאן רש״י מדברי גם
 ובד״ג )דק״ס(, ב״י ברי״ף כ״ה 318 אלו. כל ד״ר, ע״א צב רש״י השי׳ 31ד ר״ע. דברי

 רש״י השו׳ 319 אין. לפנינו: המאירי. ובמשנת לו, ונוסחת נוסחאות( )שינויי ובמשבי״ר
המאירי, גם כתב וכזה ,838 הערה וראה שברי״ף, ברש״י הלשון בזו וכמעט צער, אבל ד״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 315 מס עמוד מלוניל הכהן דוד בן יהונתן ק



ב״ק / יהובתן רבעו פירוש246

 הב״ד, לו "2מוהל• בוראו ובין בינו •22חטאתו על שהתודה שאפשר שאע״פ בעבורו׳
 מחילת לו למחול רצה לא ואם ׳מוחל, אינו חברו חלק אבל צויו, על שעבר חלקו

 חשש אברהם שהרי ",2חברו* עובש על חושש שאינו אכזרי נקרא *22שמים• דין
^רהח־טת משפחתו"־•. בבני כ״ש ממשפחתו היה שלא אבימלך על

 חייב זה׳ על צוהו שהנחבל אע׳*פ .’חייכ׳י• וכו׳ עיני אות פמא ••‘האומד י״ז
מה׳ לפטרו ע״מ לו »מ׳ ואפי׳ עשה, לנסותו דבודאי ורגלו, ידו דמי לו לשלם

;12 34567 ;אה״ח

 דדוק׳]א[ מוכח •2ובגמ׳י •,2איברים• ראשי על מוחל אדם שאין לפי חייג, דברי׳
 והכי פטור, לפטור ע״מ ופצעני הכני לו אמ׳ לא«»» אם אבל איברי׳, ראשי גקט
בהדיא, בבריתא ••1לה תני

 אמ׳ אם אבל בא. דלגסותו חייב, ממונו על דאפי׳ חייב, וכו׳ כסותי••• את קרא
 אם אבל ממונו. שגוזל למי אדם שמוחל שאפש׳]ד[ לפי פטור, לפטור ע״ט לו

 ,”חייב• הדין׳ מן אותך ולפטור לנגזל לשלם ועלי פלוני לאיש פן עשה לו אמ׳
 שומעין אומ׳ הוי שומעיף••, מי דברי תלמיד ודברי הרב דברי ליה אמ׳ דמצי
לרב.

 חמשה לו נותף•• חמשח פחכרו חחוכל תני••• .”ידוש׳• קמו[ ]סי׳ גמרא.
 בה ”יוכל• •לא שהרי הדמים, מן שהפחיתו ,,כלוע וקמעה. ידו על חכחו וכו׳.
לחזור«• וסופה כלוע׳, וצכתי". ידו על הכהו כולן. דברים ,ה לו נותן מ״ה עוד,

כזד. וכו׳. ■שהחווה 322 לפניו. בכי״א: 321 שם. במאירי זו לשון 320 .268 עם׳
מהדורת רש״י חשוכות תשו׳ *323 ומ״ל. ומוחל, בכי״א: 323 .268 דע*מ במאירי

 ר-ל "משפחתו- 325 שם. במאירי זו לשון וכו׳. שאינו 324 בסוף. רמה סי׳ אלפנביין,
 ליוזא אבל להכירו, נוסף: הרי״ף במשנת 326 שנאמר. ד*ה שלפה במלאכת יש וכדומה עפו,
 "ואסיקנא כתב: הרי״ף שלו. נוסף: בכי״א 328 זו. תיבה לי׳ בכי״א 327 סמינר. בכ״י
 ורבי )ד*ה הכל* על מוהל "אדם זו: לשיטה ופרש״י כהן*, שהוא לאו יש יוחנן רבי אמר

 וגם המשנה, לפירוש אחרת שיטה תוסס שכאן אלא ד,נמ׳ בפירוש רבעו כתב וכן 4ירחנו
 נרבה הילכתא זצ״ל «ופר-ח כתב: שם סי׳ באו״ז (.270 )רע*מ בפיו־,״מ ברכינו כתב המאירי

 שלו. איברים ראשי על מוחל אום דאין [93 עם׳ לנ״ק אוה׳ע בסוף ר״ה פי׳ ראה כדבא, ]ג״ל
 דרישא "טעמא בשסמ״ק: מסרקסטה הר*מ וז״ל רבא*. דברי אלא הביא לא חפץ בספר ובן

 חובל ]הל׳ ז״ל ד,ר-מ בחב וכן דיל, ר״ח פסק וכן אבריו ראשי על מוחל אדם שאין לסי דמתני׳
 הרי״ף[ ]־= ז״ל הגדול רבינו מדברי אבל בםיה*מ[ מדבריו לשיטתו שז״ע אלא הי״א, ס-ה ומזיק
 וכו׳ לפטור* מנת על אוחו הכה הניזק ליה דאטר כיון אום מדיני דפטור לפסוק שדעתו נראה
 ע״א(. 41 >וף כרבא- הלכה אוט׳ ״ויש והוסיף: יוחנן נר׳ פסק הנר בס׳ ורבםז-ל ע״ש.

 ורבא אברים, ראשי על מוחל אדם אין יוחנן ר׳ לדעת שגם נתב רנו( )עמ׳ הראב״ד בחידושי
 לשיטת כן לפרש שא»א שם הראב״ד כתב אולם רבא. כדברי המשנה ופי׳ עליו, חולק אינו

 דעה שתופס ראינו כבד רבינו לפירוש וברשב׳א. במקומו( )הסגלה, שם כתוב נס׳ וע׳ הרי״ף,
בכי׳א 330 ע*א. צג 329 ע*ז(. במבוא )וראה הרי״ף כדעת שלא — בפיד.-מ וביחוד —

 בדק«ס וראה כסותו, בכי״א: 332 תניא. בכי״׳א: 331 כאן. ומיותרת זו, תיבה ליתא
ע״א. נו לעיל 334 .270 רע*מ במאירי, במלה מלה וכו׳. עלי 333 ס. אות
 שם אף אבל נותנן, בכי״א: 337 תנא. בכי-א: 336 ה״א. פ״ט תוסס׳ וע׳ ד,״א, ס-ח 335

 לפנינו כ״ד. סמינר, כ״י ברי-ף כ״ה 339 לעשות. נוסף: בכי״א 338 נותן. להלן:
ע-א. סו בגם׳ השו׳ וצמתה, הנדפס: ברי״ף אבל ועוד, (247 )עם׳ ד,מאירי כתב וכן בירושלמי,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 316 מס עמוד מלוניל הכהן דוד בן יהונתן ב״ק
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הגולה באר

 שוידי ר:דר כ
ש״י גיררא שה

שה הפרא

דר• ריפיגדא שה ד

pr* סעיפים: ־׳ ־בו ב בעיוה ־־,חב אדם שיפייס

 בדברים איא הקניטו יא ואפי׳ שיפייסנו עד מכפר יודז־ס אי; יהבי־ו אדה שבין "עבירות א
 עפו יקח פעה ובכל־ ושלישיית שנייה פעה וי־ך יחזור בראשונה כתפייה אינו ואה פייסו“ נצריך

 ויומא )היוני (r: רות יזמנו שנקש יי :'::׳ :הה יאמר )ויינו «•. זקוק אינו בג־פ כתפייה אינו ואה אנשיה נ

 ויזהו■'■)( וזוהה■) אנז- יהיה לא והמוחל חנה שיתפייס עד פעמיה במה לו לילך צ־יך רבו הוא ייאה 'הה.־■׳)(

ש״נ -הוה״ה וסמי". )ה־דו׳ ני, )מהו: צ א נע נס עליי הוציא ואס דיומא( )נה־א מהילה הה-נקס והונה המו"; לא אס
כהלכות

החיים כף

:יערב עה ובאחרונים נהנה ה׳ וסע״ ג׳ סע״
מכפ־ יוה־כ אין ליזבירו אדה בבין עבירות אי. סעי' א(

פיהיעיב( !דך. ■ותא מה׳ בסיף כדאמרינן יה"
 למקים אדה בבין עבירית תטהרו הי כשני חטאתיכה מכל

מכפר :טה אין לאני" אדה סבי; עבירית מכפר ׳יהי:
:תיירו את !•רצה עד

מוהרייש כתב יכו׳ צמביר׳ אדה בנין עבירית שם. ב(
 בה ביב נחבירי אדה בני; בעבירה נרמיזא;

 לרעך איאהנת בעבר בדבריה ביזהו אה כני; למקום חנק
 אפ חבירו את הרצה בנא זמן :ל יכ״צא :מוך

 אוי בר:"׳ פר״ה. מכפר. איני נמקים אדה
 בניני מעבירות בב נא דאה בכתב מי שי <ג

 מתכפר אינו למקיה בביני עבירית
יה:׳. למר״הי ליה ניחא נא אימר ׳אני אמתני׳

 בנא זמן דכי. פוי :מה בבה :הב אי או חיה היפיי. מיהי
 מהפר איני למקום אדה בנין מה אפיי חנירו את הרצה
 ב׳ דרוב ביעקב עדית בססייק בעניי כתבתי ׳אני יערב.
 חטא אבר את מחבירו מחינה ביקב לא דאה חבוי לבנת

 איכפת לא זה נאמר ביוה־כ עליו לקטר: למה״ד לחוש יש לו
 אתה ולמה מחבירו מהילה ניקב נא שהרי מעבירות ליה

: יעי־ב לי תמהיל כביכול
 חלק עביר: חלקי בני בזה יב איב אשת על בבא ם׳ ד(

ונזה תמירה עיירה בעבר המקים לבין נינו א׳
 אדה שבק עבירות היב בזה יב אבל ויוה־כ הבו׳ מועיל

 ויוהיכ תבי׳ באין עניי אבתו לאסיר ני נירה בהרי נחבירי
 :אי אוי רו־ח ליה. ס״ האי׳ח ח״א ניני׳ בפייה׳, עד מועיל

למקיה אדה בבי; עבירית ברצינה אה הפנייה על הבא ה<
עיליפה. בבעת עליה בבא אי באונס יאה מיקר•

 מיק־י נתבירי אדה בני; עבירית 1שמתעצבת נבעה )רינ
 אוי א״ר פר־ה. קכיט. הירש מוהרייק החטא. לפרט יצריך

 בי; נחי איכא בכ־צ כן נא דאה נדה אינה אס והייני א׳
 ונתבו׳ נהנה קפ״ה סס" ניי״ד ועיי; כרת. דחייב נמקיה אדה

 דנהסתנק לטביל לפנויה לה דאין בכתב הכיב ה" הריב־ב
 קל איסור בהוא זנות ניד• תנא הנדה המיר איסיר יימנה
 הבא בכתב צ״ה ס" מינך מסריה נתבו׳ עיין יעיד ׳טייב

 יבא נראות זמנה שהניע נדונה יהיא זנית דרך הפנייה עג
ני בידוע נא אה נדה כבועל חב." לעבות צריך הב" נעבות

:בה הבאה״ט והניד יעי״ב בודאי בעננה
מחילה ייבעת ביפ״הני עד מכפר יוה־כ אי; ש□. ׳<

 יאה י־ח. להיירו. -קעא החטא נפרט צריך
איר הס" ריב מ־א איתי. יפרוט נא נזה מתבייש יזכירו

 :נ׳ איי מ־ב נ׳ אוי מט״א א׳ אוי ר־ז הס״ ריב איא א׳ אוי
 ואונאה הנזל מן ביפ״סנ׳, ער מכפר יוה״כ אי; שם.

הי או קמיד כלל א הי נממין הנינע דבר וכל
 אינו לי חייב בהוא מה לי בבינה ואמם" א׳ אוי מ״ב

 פ־א הרמביס לעולה. כזה מלעבית ייכיב ביחידה עד מתכפר
 לו שהחזיר אעפ״י כתב ט׳ ה׳ נפ׳יב ובס א׳ הי הב" מה׳
 לו בימחול ממני ילבאיל להציתו צריך לו חייב בהוא ממון

 ונחשו׳ יא( ע צ״ב ק )בבי בלמי כמ״ש צערו משים והייני
 ידע דלא ממי; באונאת נסתפק מ״א ב" שמואל באינה
 זולת לע״די עי״ש פייה צריך אי צער ני היה ולא הננזל

 ביריבלמי דאיתא פייס צריך חני" ממי; בידי בהה אם צער
תרעומת עניו לו יב חבירי בג כים• המנעל פיהו )מיי

:אי אי׳ פת״ע ח. פ יעי״ש.
עליהם תביעה לי ביס ממין בידי לחבירו •ב אםr> 1׳

 יעכיפ כלל מזה ידע לא בחבירו אעפ׳י יודיענו
 בקר בלא ובאמת בבלימות הענק ומרץ הרב לפני יסדר

 כללו •נהג. היאך וישאל מליין דעת כגונב אלא איני דאל״כ
 יש היצה״ר כ• היראתו עי. יסמיך לא בבממי; דבר כל ד ב
 דרכי ע״פ כדרך לו ביורה למיין ישאל כיא הדנה התיריה לי

בם חייא בעיל חנירי ממין בידי יבאר בלא כדי התורה
: בם מ״ב ו׳ איי

 נזה דנה וכוי נ־ב־יה אלא הקניטו לא ואפי׳ שם. <ט
את איש תונו ולא דכתיב דאי׳ לאו על עבד

 גדולה אזיל ועוד מרבד. הכתוב דברים באונאת ואזיל עמיתו
 וזה להיבבון ניחן בזה ממון מאונאת יותר דברים אונאת

:בממינו יזה בנים׳ יזה להיבבין ניחן צא
אפייסנו למחר אי היום יאמר יאל לפייסו. צריך ש□. '(

 בשאר מבא׳יכ יעבור וצא יפייסנו בעיוה״ה אלא
 בפשע לחי חיכך לפ״ם ארם לכל בראוי פ שאט׳ הבנה ימית

עט־ז. ביה. אחר. ציים העני; נהנית היא יכיל מ״מ כנגד•
:אי איי מ־נ אי אי׳ מט־א הי אוי ר״ז

גטמין מה היא טעית של מ;הנ לפ״בי. צריך שם. <א'
יאקרלו 8לאי איש יהטא ני זה בזמניני
כוונת זה יאק הבליה לתויך ביטהס אמצעי נננש בדידים

לו ויאחר הטליב לפני צמי :מע ילך שהעול? אלא שמ.ואנ
ה" מט־מ והניד יעקב. טק בש׳ הביב ן׳ מהד״י שלחתי.
איר בי אוי עייש ד׳ אוי בהנה־ע שננה-: ב״ה. ה. מ־ תת

הנז׳ חביב ן׳ מהר־י דברי על נתב כפד״ה מיהו א׳ או׳
 עציו קבה ראם בה המט־א ופי: יעייב מיכרתיה דבריי דאין
 איש עי־ הפייט קרוב ביותר שיידע או תתלה בעצמו לילך

טכיל. אמצעי עי׳ לעשית יכיל ביניהם שיחייך אמצע•
יכיה

■ "xTk!
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בארץ 'שמות
תמרים[ 'כפות

שני חלק....
הכיפורים יום תוספות
מקמאי חד חיבר אשר

 צבאות ,ה קנאת ומקנא וקדושו ישראל גאון
הקודש בארץ הישוב התחדשות בימי ישראל דארעא מרא

זצוק״ל חביב בן משה רבי
חביב[ ]המהריים

ועזרת־ישראל גט־פשוט מחה״ס

והגהות ציונים עם

זצוקלהייה איגר עקיבא רבי מרן מהגה״ק

קול־מבשר" "קונטרס ובסופו
 מהשמים הוכחות עפ״י הלכה וקביעת ספיקות בירור

זל״ט הנביא אליהו של לזכרו שהותקנו שונים ענינים ובירור

 מחדש וסודר נערך

והארות הערות עם

עשור עלי
”אורייתא־אדרת מכון” על־ידי

 תובב״א ירושלים פעיה״ק
לפ״ה ם תש" שנת
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רעג בארץ א פז, יומא מסכת שמות

 מדרש־ בספר כדפירש מפרשים דהיינו משום
 ידו על בא חטא אין הרבים את דהמוכה שמואל,

 משום ,לחטוא ויכלם דיבוש טבע בדרך הוא
 עליה ולדרים לארץ המדריך האיש ראו דיאמרו

 עולם של בטבעו איירי ומתניתין חוטא, הוא איך
 דלא יחידים יש לעולם אבל אדם, בני ברוב

 חוטאים, הם הרבים דמזכים ואע״ג ויבלמו יבושו
 משום הוי דטעמא תלמודא דפירש כיון אבל

 תעזוב דלא מקרא לה כדמוכח דשמיא, סייעתא
 בספר ועיין התוס׳. שפיר פרכי וכו׳, יאמר שלא

ודוק. ובדרשות־מהרי״ט, קעג(, )סימן רצוף־אהבה

 וכו׳, מכפר יוה״ב אין מכפר ויוה״ב אחטא
 כל על אומר רבי דתניא כרבי דלא מתני לימא

 לא כין תשובה עשה כין שבתורה עבירות
 רבי, תימא אפילו מכפר, יוה״ב תשובה עשה
 הכתוב שאמר מה יובן ובזה שאני. אגב

 לא מלאכה וכל כחן: כג, )ויקרא אמור בפרשת
 גם הוא, יוה״ב כי הזה היום בעצם תעשו

 וכו׳ תעשו לא מלאכה וכל מות אחרי בפרשת
 כט(, טז, )שם וגו׳ עליכם יכפר הזה ביום כי

 דיוה״ב סמך על מלאכה תעשה לא כלומר:
ודוק. שאני, דאגב שבים, לשאינם מכפר

 רב ליה רמי וכו׳ למקום אדם שבין עבירות
 שבין עבירות תנן אבהו לרבי חבו בר יוסף
 עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם

 כה(: ב, )שמואל-א כתיב והא חבירו את שירצה
מאן אלהים, ופללו לאיש איש יחטא אם

 לה׳ ואם סיפא אימא הכי אי דיינא, אלהים
 אם קאמר הכי אלא לו, ית׳פלל מי איש יחטא
 ואם לו, ומחיל אלהים ופללו לאיק איש יחטא

 תשובה בעדו יתפלל מי איש יחטא לה׳
 אי פריך מאי למידק ואיכא טובים. ומעשים

 דקס״ד דלפירוש דמשמע סיפא אימא הכי
 הוא, קודש ואלהיט פיוס לשון הוא דפילול

 לה׳ ואם שכתוב מה ניחא הוי והיכי ניחא.
 דבשב כיון והא לו, יתפלל מי איש יחטא

 אמאי ותו לו. דנמחל ודאי איירי, בתשובה
 והלא דקרא, סיפיה לפרש הוצרך במסקנא

 דתריץ מאי אלא ליה קשה הוי לא דקרא סיפא
 ותארה־ מאור־עינים בספר ועיין דיינא. דאלהים
באריכות. בזה מש״כ לעינים

 המשנה שאמרה מה מפרש יוסף דרב ונראה
 את שירצה עד וכו׳ לחבירו אדם שבין עבירות
 מחבית מחילה שישאל עד לומר רצה חבית,•

 ששב אפילו ליה סגי ולא ושלש שתים אחת פעם
 דאין מחבית מחילה אחת פעם ושאל בתשובה
 שיעשה כלומר: חבירו, את שירצה עד לו מתכפר

 לך, מחול לו יאמר וחבית שירצהו עד טצדקי כל
 משמעות וזהו ביוה"כ, לו מוחל הקב״ה אז

 כלומר: חבית, את שירצה עד שאמרה המשנה
 מרוצה וישאר חבירו לו כשיכפר אלא לו סגי דלא

 איש יחטא אם מדכתיב פריך ואהא 419.מחבית
 לאיש איש יחטא אם פירושו דהכי וקס״ד לאיש,
 לו מחל לא דחבירו אע״ג מחילה ממנו ושאל

יחטא לה׳ ואם לו, ומכפר ומפייסו מפללו הקב״ה

עשור עלי

4x9. והוא תכירו את שיסיים עד שמים ידי יוצא דאינו בשטמ״ק(, גם הובא א )צב, בב״ק בחידושיו ז״ל הראב״ד וכ״ב 
 וכו׳, יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל כאן בגמרא ריב״ח לשון ובמשמעות שם. במאירי וכ״ב וכו׳. רחמים עליו יבקש

 את שירצה עד מדקאמר דקמדייק ס״א( תרו )סימן באו״ח הפר״ח וכ״כ לא. או לו מוחל אי תליא ולא בקשה דין דהוא
 דאינו כתב ה״ט( )ס״ה חובל-ומזיק הלכות וברמב״ם כאן, רבינו שכתב כמו דלא וזהו חבירו. שיתרצה עד ולא חבירו

 רכח( )סימן חו״מ בשו״ע וכ״ה ה״ט( )פ״ב תשובה בהלכות גם כן כתב וכן לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד לו מתכפר
מעכב. אינו הנחבל דריצוי ומשמע לו, שימחול הנחבל מן שיבקש רק כתב ובטור המתבקש. לריצוי דבעי ומשמע

 שמבקשים באדם דין דהוי ס״ל דהפר״ח שמבקש ממי או המבקש אדם על דין הוי מחילה בקשת אם דפליגי ונראה
 בבקשת דין דהוי ס״ל רבינו אמנם יותר לו שימחל שייך דוקא ובזה לו שיתרצה עד טובא השפלה בעי ולכן ממנו

יד״ח. יצא ובזה פעמים ג׳ שיעור ממנו שמבקש סגי ולכן מחילה
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בארץ הכיפורים יום תוספות שמותרעד

 ישאר לא ואעפ״כ מחילה ממנו וישאל איש
 עבירה דהיא גרידא בתשובה מפוייס הקב״ה
 זולת עליו יכפר מי כלומר: לו, יתפלל מי חמורה,

 מתניתין על ליב קשה הוה זה ולפירוש ה׳,
 שצריך כלומר: חבירו, את לרצות דצריך שאמרה
 הכי, בלאו סגי ולא ומרוצה מפוייס חבירו שיהיה

 אלהים ופללו לאיש איש יחטא אם ומדכתיב
 דשאל כיון לחבירו אדם שבין דבעבירות משמע
 הקב״ה חבירו נתפייס דלא אע״ג מחילה ממנו
 פללו דדריש אלהים, ופללו הוא וזה לו, יכפר
 יכפר דהקב״ה ר״ל קודש, ואלהים פיוס לשון
 מאן ומשני חבירו, לו כיפר דלא אע״ג עליו

 משפט, לשון הוא פללו ומסתמא דיינא, אלהים
 הדיין לאיש איש יחטא אם קאמר: הכי וקרא

 לה׳ ואם סיפא אימא פריך ואהא ביניהם, ישפוט
 שלוחים אין וכי רש״י: ופירש לו, יתפלל מי יחטא
ממנו. ליפרע למקום הרבה
 דהיכי מזו גדולה פריך לא אמאי קשה אך
 אם כה( ב, )שמואל־א לבניו עלי דאמר לומר אפשר

 והלא המקום, בשביל ישפטנו מי איש יחטא לה׳
 אין האדם יחטא אם להם ואומר להוכיח בא הוא

 קארי מאי לה ודקארי קשה ותו שישפטנו. מי לו
 הבנה לו שאין פירוש הך דעתך סלקא איך לה,

 אם קרא: קאמר דהכי לומר ויש דקרא. בסיפא
 החוטא כלומר: אלהים, ופללו לאיש איש יחטא
 אותו יעניש ולא ביניהם ישפוט דהדיין סומך
הדיין לא אם כן שאין מה רשעתו, מכדי יותר

 היה נקמתו, ינקום דהנעלב הדין היה אלא שופט
 מכדי יותר יענישהו שמא לחוטא לחוש לו

 סומך ביניהם שופט דהדיין כיון אבל רשעתו.
 אם אבל ביניהם, ישפוט דהדיין זה על החוטא

 בשביל ישפטנו מי לו, יתפלל מי איש יחטא לה׳
 ממנו נקמתו וינקום השופט הוא הקב״ה המקום,

 לעולם גרם נזיקין כמה דעות, אל של שיקול לפי
 דאלהים פירושא הך דחה והמקשה חטא, באותו
 אמרו דהיכי משום משפט לשון ופלול דיינא
 דמשמע לו, יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם דה״ק
 והלא המקום בשביל שישפטנו מי דאין קצת

 מסיק ולכן ממנו, להפרע למקום שלוחים הרבה
 כלומר: ופללו, וגו׳ יחטא אם קרא קאמר דהכי

 לך מחול לו ואמר ופייסו לחבירו מחילה דשאל
 עד לנעלב דמפייס החוטא לאיש חוזר ופללו
 נשאר עדיין חבירו שיפייס ומלבד מפוייס, שיהיה

 לפני ויתורה לו ימחול שהאלהים וצריך קל חטא
 אלהים, ופללו וזהו לחבירו, שחטא מה על ה׳

 כדפרישית, ולמטה למעלה נדרשת ופללו ותיבת
 אם כלומר: לו, יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם
 קצת ה׳ לו ויכפר בתשובה וישוב יחטא לה׳

 כשגגות, זדונות לעשות העונשים מעליו להקל
 די ולא לגמרי החטא שימחוק לפייסו יוכל מי

 ואריכות טובה לשב יתן אלא יענישהו שלא
 על האב אפילו באחרים תלוי זה דבר אין ימים,

 א(, קד, )סנהדרין ברא מזכה לא אבא דקיי״ל הבן

טובים, ומעשים בתשובה אלא תלוי הדבר ואין

עשור עלי

 יותר הפיוס ממון דלענין רבינו כתב לפייסו, צריך בדברים אפילו חבירו את המקניט דכל דר״י בדינא לקמן והנה
 רעים, עליו להרבות צריך אלא בלבד מחילה סגי לא בדברים והקניטו כשחירף משא״ב יד, פיסת לו כשיתן בנקל

 הממון משום הוא יסודו מ״מ צער ג״ב בה שיש אע״פ ממון דבאונאת הוא, בסמוך( בהערה )ראה בזה וההסבר
 מיקל הממון החזרת ועצם ממון, של מתוצאה היה שהצער משום קל יותר הפיוס מ״מ שציערו אפילו הממון וכשמחזיר

 לתני דס״ל הא להסביר אפשר ובזה רעים. עליו להרבות בעי בנפשו בו שפגע דברים באונאת משא״ב הפיוס, חובת את
 ואינה צער לו שנתוסף ממון מאונאת תוצאה היא הרי מחילה שצריך מכיון והיינו מעכב הנפגע ריצוי דאין ז״ל רבוואתא

 בזה החולקים הפוסקים אבל שלו, לריצוי בעי ולא המחילה בקשת עצם גם דקילי י״ל בזה וא״ב דברים, מאונאת מחילה

 המחילה ענין דכל כיון מחילה, ממנו שביקש אפילו חשיב לא בפועל ריצוי דבלא דס״ל משום הוא ריצוי גם דבעי וס״ל
לו. שיתרצה הוא
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ערה בארץ א פז, יומא מסכת שמות

 לשב לתת לגמרי מפוייס הקב״ה נשאר זה דע״י
ימים. ואריכות טובה

 היה כך שכתב: במה רש״י כיון הלזה ואפשר
 מרעתם. שישובו בניו את מוכיח הכהן עלי

 עליו יסמכו שלא לבניו מוכיח היה דעלי כלומר:
 הדבר אלא בו תלוי הדבר אין כי בעדם שיתפלל

 אפשר ועוד טובים. ומעשים תשובה שיעשו תלוי
 המקשה דאמר קמא דלפירושא רש״י דכיון

 את לרצות צריך דאינו משמע דקרא דמעיקרא
 בניו את להוכיח בא דעלי כיון דוחק, הוא חבירו
 איך לחבירו, אדם שבין בחטא גם חוטאים שהיו
 לאיש איש יחטא ראם זו קולא להם אומר היה
 ימחול אלהים אלא הכירו את לרצות צריך אינו
 דיינא אלהים דמשני התרצן לתירוץ שכן וכל לו,

 המסקנא לתירוץ אבל תוכחת, הוי דלא דקשיא
 את לרצות צריך לאיש איש יחטא אם דמפרש

 היה דכך שפיר, אתי זה, בלאו סגי ולא חבירו
 משתי מרעתם שישובו בניו את מוכיח הכהן עלי

 לחבירו אדם שבין מחטא בידם, שהיו הרעות
ודוק. למקום, אדם שבין ומחטא

 על והקשה באריכות. בזה כתב כלי־יקר והרב
 לשון ופללו הכתוב, בפירוש רש״י שכתב מה

 בפלילים, ונתן כב<: כא, )שמות כמו משפט
כמסקנא דלא תמוה פירוש הוא דזה דיין. אלהים,

 סברא לתת לעיל שכתבתי מה ומתוך דגמרא.
 הפירוש וישבתי דיינא אלהים מאן דמשני לתרצן

 וחזר עליו דהקשו ואע״ג שפיר, אתי שיטתו לפי
 המקשה שיטת לפי בפסוק, אחר פירוש לפרש
 נדחה לא ראשון ותירוץ אחרינא, תירוצא השיבו

 דידן, בגמרא אלא גרסינן לא דהא וכל, מכל
 ולכך לגמרי נדחה לא ראשון דתירוץ אלמא
 ליישבו פנים ויש בכתוב, רש״י הביאו

ודוק. כדפרישית,

 וכו׳. חבירו את המקניט כל יצחק רב אמר

 גבי לחבירו מקניט הזכיר למה קצת קשה
 שאמרו מה לרמוז בא דהכתוב ונראה ערבות.

 יוחנן רבי אמר ב(: נח, )בבא־מציעא הזהב בפרק
 דברים אונאת גדול יוחאי בר שמעון רבי משום

 הפיוס הממון דבעניץ אמר ולכן ממון, מאונאת
 כשחרף אבל יד פיסת לו כשיתן בנקל הוא

 כשישאל ליה סגי לא בדברים והקניטו לחבירו
 רעים. עליו להרבות צריך אלא מחילה, ממנו
 הדברים למימרא לאו בדברים, אפילו ומ״ש
 אם מיבעיא לא קאמר: הכי אלא מממון קילי

 אפילו אלא בו, שחבל על־ידי לחבירו הקניט
 לפייסו צריך בדברים והקניטו בו, חבל לא

 ג(: ו, )משלי כדכתיב 420רעים עליו ולהרבות

 כדפירש יו״ד, מלא רעיך והאי רעיך, ורהב
בני־ של שורות בשלש שיפייסנו לרמוז רש״י

/ / Hwy*ך* י*♦** ר ל י*

 ע״י דגם דאע״פ משום בזה וההסבר הפיוס, לענין עכ״ס דברים מאונאת טפי קילא ממון דאונאת מבואר לפי״ז והנה .420
 אלא פיוס מקצת תשיבי גופא זה כבר הרי לו וכשהחזיר הגזילה מחמת הוא יסודו מ״מ פיוס וצריך צער יש ממון אונאת
 משא״ב כבר, שכתבנו כמו ממון גזילת של תוצאה שהכל מאחר בנקל יותר הפיוס ולזה לו שגרם הצער על פיוס גם דבעי

רעים. להרבות בעי ולכן ובנפשו, בלבו שהיא קשה יותר פגיעתו בו חבל אם וכש״ב דברים, אונאת

 )הלכות והרמב״ם להשבון. שניתן ממון מאונאת גדולה ולכן להשבון ניתן לא דברים דאונאת איתא שם ובגמ׳
 דברים שאונאת הר״ח בשם הביא שם ובשיטמ״ק להלכה, זה הביאו ס״א( רכה )סימן חו״מ ובשו״ע הי״ח( פט״ו מכירה
 כאן, הגט׳ את להלכה הביא ה״ט( )פ״ב תשובה הלכות והרמב״ם היה. שהיה מה מ״מ בדברים, אח״ב שמרצהו אע״פ
 כאן, הגט׳ מפשטות שמשמע כמו מממון, טפי קיל דברים דאונאת הגט׳ כוונת דאין רבינו כמש״ב מוכח מזה והנה

 נראה, וביותר רבינו. וכמש״כ יותר קשה דברים באונאת הפיוס דבאמת ע״כ אלא אהדדי הרמב״ם דברי קשה דאל״ב
 שעוקר אלא בשלום, עמו יתנהג ולהבא דמכאן רק ולא והקניטו, ביישו לא כאילו למפרע לעקור בעי והמחילה דהפיוס

עיי״ש. הפמ״ג, דברי בזה להסביר שכתבנו ומה 406 בהערה לעיל ועיין למפרע, חבירו הקפדת את
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בארץ הכיפורים יום "תוספות“ שמות רעו

 ומשמע יו״ד. הרי ועמו שלשה משלשה אדם
 ילך דבתחילה הוא: כך המחילה שאלת דסדר

 להתפייס רצה לא ואם תכירו, לפייס לבדו הוא
שימחול פניו לחלות אדם בני שלשה לו מביא

 וכן ושלש, שנים לו מביא נתרצה לא ואם ^לו,
 )פ״ב תשובה בהלכות הרמב״ם מדברי נראה

 דמיד נראה, תרו( )סימן הטור מדברי אבל ה״ט(,
 אדם, בני שלשה עמו יוליך הראשון בפעם
 דאמר דגמרא מריהטא נראה וכץ שם. יעויין
 המבקש וכו׳, שורות כשלש לפייסו וצריך

 משלשה יותר ממנו יבקש אל מחבירו מחילה
 הוי, פעמים ארבעה להרמב״ם ואילו פעמים,

 הם פעמים דשלש הרמב״ם לדעת לומר וצריך
ודוק. אחרים, על־ידי

 יותר יבקש אל מחבירו מחילה המבקש כל
יבקש דלא לן מנא וקשה, וכו/ פעמים משלש

 יז(: נ, )בראשית מדכתיב ליה דנפקא ונראה יותר.

 "וחטאתם" אחד, הרי אחיך" פשע נא שא "אנא
 "ועתה שלש, הרי גמלוך" רעה "כי שנים, הרי
 מחילה ממך ששאלנו אחרי כלומר: נא" שא

 לבקש יכולין אין כי נא שא ועתה פעמים שלש
421ודוק. פעמים, משלש יותר מחילה

 וכו/ קברו על ומעמידן עשרה מביא מת ואם
 עמו כשחטא היינו קברו על לילך דצריך הא

 אליו ללכת בחייו החיוב עליו רחל בחייו,
 זה, חיוב ממנו פקע לא הנעלב שמת ואע״ם

 ליה סגי אז מיתה לאחר אותו כשחירף אבל
 וכן שחרפוהו, במקום מחילה ממנו שישאל

 תשובה בהלכות הרמב״ם לשון מדקדוק נראה
 הזהב בפרק השלטי־גבורים גם הי״א(, )פ״ב

 בזה, האריך הרי״ף( בדפי א לג, )בבא־מציעא
422 שם. יעויין

עשור עלי

 רהא ותירץ, פעמים, מג׳ יותר ממנו מבקשים היו ג׳ בפעם יוסף להם נתרצה לא אם דאימא במהרש״א, הקשה וכן .421
 היו א׳ בפעם מתרצה היה לא דאילו לאשמעינן ע״כ נא ג״פ בבקשה הכא דכתיב והא א׳ בפעם להם נתרצה יוסף ודאי

 בפעם להם נתרצה יוסף דודאי מה והנה עיי״ש. מג״פ יותר יבקש שאל לדעלמא, ילפינן ומינה ג״פ. עד יותר מבקשים
 חסידים ובספר איכה( מדרש )סוף חדש ובזוהר פ״ז(, )סוף אסתר רבה ובמדרש ב(, )טז, מגילה בגמ׳ כ״כ הראשונה

 פשעם שישא והודעה בפירוש מיוסף מחילה הוזכר דלא רמזה כתב יו( נ, )בראשית בחיי ברכינו אמנם )סי״א(.
 האוה״ח מש״כ גם וכ״ה עיי״ש. מלכות הרוגי עשרה בענין אח״כ להפקר וחתום כמוס להיות העונש הוצרך וחטאתם,

 ח״א שליט״א, הגאון מו״ח )מאת הסמ״ק על צביון־העמודים בספר ועיין להם, מחל לא מדוע הדבר בטעם בזה, )שם(
באריכות. בזה שדן מה כא־כג(, אותיות ת סימן

 חטא אם דדוקא ומשמע וכו׳. בנ״א עשרה מביא מחילה שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא הרמב״ם: ת״ל .422
 מיתה לאחר לחבירו חטא אם דגם וס״ל פליג נ( סימן החובל )פרק ב״ק ביש״ש אמנם קברו. על לילך חיוב איכא בחייו
 דחטא מאן דהאי הירושלמי שהביא אחר התשובה( עמוד ריש )יומא הק׳ בשל״ה ועיין עיי״ש. לקברו לילך חייב

 טעות של מנהג שהוא נראה מכאן ז״ל: חביב בן מהר״י וכתב בזה״ל: כתב וכו׳ עליך סרחית ליה למימר צריך לחבריה

 שירצה העלוב עם ומדבר שלום עושה אמצעי ביניהם נכנס בדברים, והקניטו לאיש איש יחטא אם בזמנינו שנוהגים מה
 ילך שהעולב אלא שמואל, כוונת זה ואין הימנו. מחילה לבקש העולב יבא ההקדמה זאת ואחר העולב, פיוס לקבל

 לו, שימחול לפניהם פניו לחנות וחוזר עמו אנשים יביא אז קיבלו לא ואם עליך סרחית לו ואומר הנעלב לפני בעצמו
 החי לפני שההליכה שנאמר וראוי קבריה, על אזיל מייח ואי שאמר, רעהו עליו יגיד ועוד שמואל לשון דקדוק יראה וכן

 מאשר עליו לכפר והבזיון, הבושה וזא לפייס הנעלב לפני בעצמו ילך שהעולב רק בידיעה הקדמה להם אין המת ולפני
 בחיים בעודו אליו כשחטא דוקא היינו קברו על לילך דצריך רהא שכתב הזהב פרק הגבורים בשלטי ועיין להכירו. חטא
 ממנו זה שביקש קודם הנעלב שמחל אעפ״י הילכך מחילה הימנו ולבקש אליו ללכת בחיים בעודו חיוב עליו שחל

 מחיים כלל ביישו שלא הכא אבל שיתפייס עד רעים עליו ולהרבות אצלו ללכת החיוב דעולב מיניה פקע לא מחילה
תרו )סימן ובמשגה־ברורה הרמב״ם. מלשון וכדמשמע שביישו, במקום המחילה לשאול ליה סגי אז מיתה לאחר אלא
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רעז בארץ ב פז, יומא מסכת שמות

 וכו׳. טבחא ההוא בהדי מילתא ליה הוה רב

 לרב. וזלזל שחטא הוא דהטבח האמת לפי
 ותו לטבח. לפייסו רב הולך היה איך וקשה

 לית זיל לרב לומר פניו העיז איך עצמו דהטבח
 שחטא הוא דרב המשמע בהדך מילתא לי

 חטא דהטבח הוא דהאמת נראה ולכן לטבח.
 זלזל רב גם מריבה בשעת מקום מכל רב, עם

 בערב הטבח אתי דלא דחזא כיון ורב לטבח,
 דהטבח ודאי אמר מחילה ממנו לשאול יוה״ב
 חטא שהוא ממה יותר לו חטאתי אני כי סובר

 ורב לפייסו, לטבח ללכת רב הסכים ולכן לי
 כי יען גברא, למקטל אבא אזיל אמר הונא

 רב אמנם רב, עם חטא דהטבח הוא האמת
 לפייסו, ואזל החוטא הוא שמא עצמו על חשש

 דעדיין בהדך מילתא לי לית זיל לו אמר והטבח
שחטא הוא דרב המשובש ודעתו במרדו עומד

 הוא אם לראות במעשיו פשפש שלא ולפי לו,
423ומת. נענש החוטא

ב[ ]»,

 היה. עצמו על מחמיר רש״י: פירש שאני. רב
 מפרש: הי״ט( )פ״ב תשובה בהלכות והרמב״ם

 דלא דטעמו ונראה 42הוה.* רבו חנינא דרבי
 כל דמשמעות משום רש״י, פירש ליה ניחא

 משלש יותר יבקש אל מחבירו מחילה המבקש
 יותר מבקש אם איכא דאיסורא משמע פעמים
 דרבו שאני רב פירש ולכן פעמים, משלש

 גרים דהרמב״ם כתב והלחם־משנה 425הוה.
 לדעת הלחם־משנה והקשה שאני". "רבו

 עביר היכי חנינא ורבי לקמן ממ״ש הרמב״ם
 קושיא בתירוץ ונדחק שם. יעויין וכו׳, הכי
תרו(. סימן בטוש״ע )ועיין 426זו,

עשור עלי

 לו ומתכפר ובזיון בושה לו שיש דעי״ז הוא, לו שימחול הנעלב לפני בעצמו שילך שצריך דמה זה מכל מבואר ב( סעי׳
 עמו הצדק אם נפקותא ואין תכירו עם אחד שיתפייס קפידא, איכא דביוה״ב כתב כאן אמת ובשפת לו, חטא מאשר

 )שם( במנ״ח זה בענין עוד ועיין יודע. באין בו פגע דאולי הוא והענין להתפייס צריכים מ״מ לא, או עליו שמקפיד
 הוי דמחילה דאת״ל בהכי סגי אי הנעלב לו מחל מיתתו ולאחר בחייו מחילה ביקש ולא החוטא רמת היכא דהסתפק

 וכתב, מיתה, לאחר גם מועיל נתפייס, מ״מ דהא פיוס בגדר הוי דמחילה ואת״ל למתים כפרה אין הלא כפרה בגדר
היודע. וברוך שם וסיים בעונשו מקילין דמ״מ דאפשר

 את ממציאים היו זירא ור׳ דרב הא על פ״ה( בלאזער, יצחק )להג״ר כוכבי־אור בספר מש״כ וראה במהרש״א עיין .423
 יראה החוטא כאשר אולי החוטא, מקום אל קרובים יהיו כאשר כי למען נגדם שחטאו להחוטאים ומתקרבים עצמם
 וכר, הזאת החסידות דרכי נורא ומה גדול מה מחילה, מהם לבקש ליבו אל החוטא יתן אפשר לטרוח יצטרך ולא אותם

 סליחה לבקש צריך החוטא אלא להם ימחלו ור״ז דרב מה סגי דלא ומוכח המהרש״א בדברי שכתב מה עוד ועיי״ש
 מה ער( )חלק אוצרות־ירושלים בקובץ ועיין תכירו, עם שלם ישראל כל לב שיהא כדי דכתב כאן ברא״ש ועיין ופיוס,
שליט״א. אאמו״ר בזה והאריך שכתב

הוה. רב של רבו חנינא דר׳ כלומר שאני, רב בהדיה תלמיד אבל שכתב: בר״ח, וכ״ה .424

 דאינו נראה דמהרמב״ם כתב שם ובפר״ח לו. זקוק אינו פעמים בשלושה מתפייס אינו ואם כתב: שם והמחבר .425
 וכו׳ חוטא מחל שלא וזה לו והולך מניחו לו למחול רצה לא ראם ה״ט בפ״ב שכתב ממה וזהו מג״פ ביותר לפייס רשאי

 לפייסו רצה ראם הב״ח, בשם כתב, סק״ב ובמג״א רבינו. שהביא וכמו כאן, הגמ׳ בסוגיית ומקורו אכורי. להיות ואסור
 )שם בט״ז עוד ועיין סק״ה. שם המשנ״ב וכ״פ הגר״א. בביאור מובא וכן התורה בזיון שם אין אם רשאי מג״פ ביותר
)סק״ב(. ובמחה״ש סק״א(

 עד משם ללכת שלא רב חייב היה הא מהכא, אדחייה אמר איך וא״כ פעמים, אלף אפילו דברבו הדין דהרי .426
 לכאורה וכוונתו עיי״ש. לבבל, וילך רגליו ישא לו, למחול רוצה אינו ואופן צד דבשום רב שראה כיון ותירץ שיפייסנו.

דוחק. רזה כתב ורבינו לו. ימחל שר״ח כדי הלך ולכן לו, יסלח אז לעצתו ישמע רב ובאם לבבל וילך לרב אדחייה דר״ח

או תכנת ע״י הורפס297 מס עמוד {4} בבלי;« ;תלמוד ישראל עם שלמה»תולדות בן משה אבן־חביב, :תמרים כפות בארץ, שמות



םפי

בארץ שמדת
הספורים יום ותוספות תרועה יום

תמרים וכפות
.• זלה״ה חביב ן משה כטוהר״ר שבסנהדרין המופלא הרב הדור גדול משה שם אשר

.מישרים לצדיק אורח רועה משם קדשו הר אלהיני בעיר מושבו איתן
• הגבורים המה תרימין בעלי אליו ונהרו שטעהתא ליה דנהיר לעורם המאיר הראש הוא

אהד על היותה גנוזה משה של הורתו דרקיעא במתיבתא האלהים ארון נלקח כי ושנים רבים ימים זה מאז ויהי
 ותתלה וחסד צדקה מעלה בל על המרומם הגביר שיבה תפארת עטרת הורה של עולה הקים אשר עד • הררים

 כפפו חי בעודנו הן • מרים כל העבודה ועל ההורה על שם את להקים קרן וירם ,תנצב״ה □תן ׳1 אברהם הוא
 כבודו את ספרים. ומפי סופרים טפי גיטין בהלכות משה עשה אשר פשוט גט ספר למעשה. כלי להוציא נתן
שלשה לו הוסיפו משלו אברהם מות אחרי כי ואף .גרים ושמא הויה ומקיש בעיא דפשיט העם כל ראו גדלו ואת

: גמורים צדיקים ודין דת יודעי כל לפני חיים אלהים דברי ואלו אלו .ספרים
שיאמרו .אמרים להשיב דאהתא עגונא בדיני משה דיבר אשר נשים עזרת ספר אלינו עוד נא יבא אלוה יואל

 בעליו נפש את הגדול ומטובו .אורים עושה ואור הולך החיים בציור צרורה נפשו והיתד, מפיו שמועה דבר
החכמה בצל כי ה׳ בתורת למחזיקים המלך יסד בן כי • הברים אחד כאיש במחיצתו עטו והיתה המעשה גדול יקח

דורים לדור הכסף בצל

 ,המפורסם הישיש קנה אמר זצללה״ה אייגר עקיבא טתור״ר כקש״ת רשבב״ה המפורסם הגאון הרב טאת והגהות הרועים הוספנו וכעת
.מסי״ק החדישים את נ״י זיסבערג דוד נתנאל ר׳

.נ׳י פרענקיל עקיבא טהור״ר הנגיד עם . הג״ל ז״ל צבי משה בטהור״ר דוד נתנאל ר׳ הנגיד ע״י לבה״ד הובא

א ש ר א ו ו
,נ״י זיסבערג מרדכי אהין טהו׳ כדפוס



r.9 דההבפוריס יירם תוספות

 זה וכל רש׳י פי׳ שיאו לשמיה יעלה אם אמר כו׳ חזי הוה כי ע׳א פי רף
דאמרינן משום דמעמא לי ונראה עציו דעתו מזוח שלא אומר

 כדאשכהן מסחלקח חכמתו הוא חכה אס המתיהר כל סו( )דף דפסחים פ״ו
 דליי עובדא מייפו וישלש פרשת ובמ״ר מליצה מצות פרק בירושלמי נס בהלל

ג ודו׳ק יע״ש סיסי בר
 אומר היה זה פי׳ וכו' חוסן לעולם לא ט כו' ליה מכתפי הוו כי זוטרא י*ב

שיוליכיהו עצמו מטריח היה למה היה מופלג דזקן כיון תאמר שלא
 הרגל בה שואלים דהיו הרגל קודם יוה ל' דהייט דרנלא בשבתא לביה״מ

 הכתוב דכונת חוסן לעוצם לא כי דכתיב משוס הליכתו טעם כי אומר והיה
 לא שאס בידו יכולת בעוד מורה להרביץ שיזהר הצבור על הממונה הרב על

 תורה להרביץ והנח החוזק כלומר חוסן לעולם לא כי וזהו אימתי עכשיו
 משלי רשיי בפי׳ ועיין יעשה חורה להרביץ להשתדל אדה שיוכל מה כל ולכן

ודו״ק: ז’נ סי׳
 למעלה טוב תיבש דרים במשפט צדיק להטות טוב לא רשע סכי שאת

 וכן במשפט צדיק להטות הוא וטוב ולמטה טוב לא רשע פני שאת
: י״ח סי׳ 'פשלי סרש״י  .רשב״א בשם דשבת בפיה אמרו וכן ט׳ פנים לו נשאו שלא למשה לו טוב

על דשומה ופיק דקדושין קמא ופרק דליה פיק שאמרו ממה קשה אן

 דאיירי הכא אנל זס נמשל אה ני מתיישב דאין וט׳ נוהם ארי דאין משל «
 ט׳עמשמע לאדה משל והוא הליין משל רשיי אמר זהב אלהי נהם ויעשו עיש

 כישעיה משיה על דחניגה בפ׳ק אמרו ונן לאדם רע הוא דהעיסר מהנא
 מצא ולא עונות מדות נל על הקנ״ה שחזר מלמד בכסף .ולא צרפחיך הנס
 בחקמי ופרשת שמיני פרשת נמיר אמרו וכן עניות אלא לישראל מובס מדס

 שאיני והנם לישראל טיבה מדה הניחה לא עניוח בעלמא דאמרינן וקשה
 נדול דעושר ליישב ויש .בעינו שנור הוא מאמר הך מ״מ אתמר הינא זוכר
 העניות תכלית נס .מבעטיה אדם בני רוב הנדול העושר שמתוך רע הוא

 שתים ל׳ סי׳ במשלי יכמ״ש וגניבה בגזל חוטאיס כך שמתוך רע הוא והדלות
 מות אחרי פרשת במ׳ר שאלו וכבר ט׳ חתן אל ועושר ריש מאת־ שאלתי
לידי דמביאה קשה היותר הוא דהעניות ואמרו הקשה היא איזו כ״ב פרשה

: יע״ש ה׳ חילול
 והחרו .זיכתה סרש״י כו׳ קלקלה א׳ כו׳ משלדמשה ט׳ טוביה פרנסים שני

מי אבל דזטח לאו על שעברה מדאוריתא פלה שמלקות ר׳ל למלקות בה
 מרדות מכות אלא דאורייתא ומלקות דאורייתא לאו אין שביעית פני שאכלה

 הוא שביעית פני אכילת דאיסור פ״ז סי-׳ בתשובה והריב״ש רש״י ביאר וכבר
 אט צריכין ומ'מ להפסד ולא לאכלה אמר ורחמנא בוסר שאוכלן מפני

 דתוכמח י״ל שביעית לפני נא שמעו שאמר משה חטא לדמות טעם -מה למודעי
 יעקב עשו וכן דברים פ’ר רש׳י כמ׳ש מיתה בשעת אלא לעשותו ראוי איט

 נענש ולא הייתם ממרים תורה כמשנה אמר ומשה יעים ודוד ושמואל ויהושע
 היה שלא המוריה נא שמעו שאמר מה אבל למיתתו כמוך טמנו תוכתח דהיה
 מואר ביפה מצאתי לזה וקרוב שביעית פני לאכילת דימה לפיתתו סמוך

 ופרשת אמר פרשת המיר הביאו זה ומא׳ ע״ב( קש )דף אפור פרשת דויקרא
: יעיש תקת

 מנדקמו צדיק וכשוב פרשיי ט׳ ה׳ חילול מפני החנפים את טפרפמין
י׳ל ללמדנו בא מה וקשה לפניו. מכשול ונתתי דקרא סיפיה 1

 דתיהא כלומר מצדקתו צדיק ובשוב הוא דקרא דריפיה נאמר שלא לאפוקי דבא
 לפניו מכשול ונתתי עול ועשה וז׳ש חטא לו ימציא הקב״ה הראשוטת על

 דסישיה לנו ולימד רש״י בא לזה עול מועשה מתחיל דקרא דסישיה דנמצא
 משמע ומכשול מזיד משמע דעול משוס וטעמו מכשול מונתמי י מתחיל דקרא

 שנתב כמו והייט שוני חטא אלא מזיד חטא לאדם ממציא איט והקב״ה שוגל
 דאין משוס צדיק אדם לידי בא אינו דשינב ויקרא פרשת ריש אלשייך מהר״ס
 והלאה מכאן מזיד עון שעשה מי אך צדיקים ידי על תקלה מביא הקב״ה

 מזיד עון דהיינו עול ועשה מצדקתו צדיק ובשוב וזה שונג חטא לידו יבא
 דהייט מכשול ונחתי כי ע״י יפרסמט דהקב״ה דקרא בסיפיה הכתוב אמר
 . ודוק עול ועשה במזיד עון שחטא מעשיו את ויכירו עליו שיפשפשו כדי שוננ

 וצריך דינם גזר שנחתם לאחר ואפילו הפורעניות מעכבת המוחלטין השובת
 דין נזר קודם בין לאדם צעקה יפה ית( )דף נר׳יה דאמר נר׳י דאתיא לומר

5 ודוק די! נזר לאחר נין
 חצק בפרק כמ״ש המבול בדור כדאשכחן כלומר תקלה סוסה רשעים שלית

 שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא המבול דור תיר קח( )דף
: ודוק כו' ה”הקב להם
 עיין כו׳ יוסף וימת שנאמר ׳רש״י פי׳ בעליה אח מקברת והרבנות

 אוי ר״י אומר דפסחיס רפיח נם נד( )דף הרואה פרק זו דרשא
:ודו׳ק יעיש בעליה שמקברת לרבנית לה

 בדין ישנה שמא חטא עונש לישא רש״י ופי׳ .כו׳ לדינא נפיק הוה כי רן-
דאמרינן וקשה חטא בלא כיציאה ביאה שתהא הלואי גבי פי וכן כו׳

ט׳ עמכם חיל הזה בצער לי מה הדיין יאמר שמא עיב( ו )דף בסנהדרין
)דף דסנסדרין פיק מהר״ש בהדושי ופי׳ רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין

 לביחיה וריקן ואמר החייב חוק שירדפנו ירא שהיה לקטלא נסשאי ברעות פב(
 שיהיה ר״ל כיציאה כיאה שתהא הלרחי ואמר הדין מן שנר למכל דאסור עייל

 הדעת בשקול שטעה דדיין מכיסי נס אפסיד ולא כיציאה ריקן לביתי ביאתי
 החזיק לא משלם והינו הוה ומומחה רשות נטל דרב ואע״ג מביתו לשלה חייב
:ודו׳ק חייב דמדינא כיון רשות נטילת משום עצמו לפטור נם במומחה עצמו

 ללמדך ט׳ סיום ת״ל מה היום אלכי שנה ועשרים מאס בן משה שאמר מה
 משום שעלדו ביום מתו מיהו שלים כמה ואהרן למשה פחתו דלעזלם י״ל ט׳

 ובשבעה טלד באדר בשבעה למ׳ש ממה צדיקים של שנותיהה ממלא דהקב״ה
 שנגזרו דורות שני אותם צדיקיה של שטחיהם ממלא הקביה נמי אי מת באדר
 ואלו שנים כמס להם שיוסיפו ואהרן משה ראוי היה מיהו לידה כשעת עליו

שטתיהש פל להוסיף רוצה הקב״ה דהיה ליפטר זמנם הניע לא חטאו לא
:ודו״ק הוסיף לא שחטאו ובשביל

 נפרשת דהכחיב ק׳ .אביהם זכות להם שעמד אלא כו׳ לאהרן היו בניס כמה
ט׳ נניס כילוי זה רשיי ופי׳ להשמידו מאד ה׳ התאנף ובאהרן עקב

 העגל אהר; שעשה מה על גס היה אהרן בני דעונש הרי נו׳ תפלתי והועילה
 כיתה מטה דחפלח י׳ל הצילה אביהם שזכות הנא קאמר והיכי הצילם משה ותפלת
 ר״ל אהרן בעד גס ואתפלל דכשיב גם תיבת וזהו אסק בשביל הקב״ה שיעשה

 בפרק אמרינן הא ואיש תפלתו. והועילה בניו ינצלו אהרן בזנות שנס שהתפלל
 נדב עונש דעיהר הכא י״ל.שאני ברא. מזכה לא אבא ע״א( קד )דף חלק

 א״נ הצילם אהרן זכות ע״כ העגל שעשה אהר! אביהם חטא על היה ואביהוא
ס״ק התוספית תירצו וכן תפלה בלא היינו ברא מזכה לא אבא דאיירינן הא

! ודוק יע״ש תפלה י’ע לעוה״ב לאבשלום שהביא דוד נבי י( )דף דמומה

 היה עבד דהרי ידענא לא מבי של זו סמיכה ט׳ לכנען היו בניס הרבה
דהסמיכה י״ל כו׳ עבדו טבי וכשמת דברטת פ״ב כדתנן מוחו יוס עד

 ת״ח שנקרא מציכו דסוכה סיב נם היה כשר התה כדתנן כשר שנקרא היא
: ודוק יע״ש תפילי! מניח דהיה הירושלמי בשה שס התום׳ וכתב במשנה ע״ש
 כתבו ע־ב( קט )דף יבמות במס' ט׳ ע׳י בא חטא אין הרבים המזנה כל

דיומא בחרא פרק דאמרינן תימה ליה איש דתימא מהו ד״ה התוספות
 מכת להקשית הוצרכו אמאי לעמוד ויש . יע״ש ט׳ אחר הרי לר״י וע׳ק כו׳.

 דהו״א קשיא לא דממתני' לי ויראה פ׳ה אבות משנה היא זו והלא דיומא ההיא
 הרבים את וזיכה זכה משה סיפא כדתט ישראל לכל הייט הרבים את דמזנה

 מידי קשה הוה לא ובכן ע״י בא חטא יחידים או ליחיד שמזכה מי אבל
 וק יחידים או ליחיד אלא ישראל לכל הורה שלמד במי איירי לא דביבמוח

 ותלמידו בניהנס הרב טעמא דמפרם דיומא הא מכת אך .מידי ליק דאחר ההיא
 תעזוב לא כי מדכחיב לה דמונח מהאי משמע והכי יחיד תלמיד דהיינו בג״ע
 חתן שלא נדי לשאול שאלך עבירה לידי לבא תעזוב לא כלומר לשאול נפשי

 וכן משם להצילני לניהנס לבא שיצטרך שחת לראות תלמידי שהוא חסידך את
 הא שלא טעמא ואמרינן הרבים אח המחטיא וכל בסיפא ממיש משמע נמי
 עשוק הוא א' נפש דמשוס אלמא כו׳ עשוק אדם שנא׳ בניהנס ותלמידו בג״ע הוא

 אלא ישראל כל היינו לאו הרבים חח דמזכה שמעינן דיומא הא דמכח באופן
 בו שידעו נדר כל בנימין דחנן כההיא רבים מקרי נ׳ או לב׳ מזכה אפילו
 כולהו דהני לרבים טדעה שלא נזולה חטאת וכן רבים ע״ד הטדר וכן רבים

 המפרשים דמקשו מאי טחא והשתא .השוס־ שפיר סרכי שכן וכיון ג׳ או ב׳ הוו
 הרבים את וזיכה זכה משה תני ובסיפא ידו על בא איח תני דברישא דאבות במתני'

 עוד .ישראל כל הוו דסיסא ורבים יחידים הוו דרישא דרבים בו תלוי הרבים זכות
 כדפי׳ מפרשיה דהיינו מפס לתום׳ ק״ל הוה לא דאבות דממתלי׳ לומר אפשר

 דינוש מבע בירך הוא ע״י בא חטא אין הרבים את המזכה שמואל מדרש בס'
 הוא איך עליה ולדרים לתרץ המדריך האיש ראו דיאמרו משום לחטוא ויכלם
 יחידים יש לעולם אבל אדם בני ברוב עולם של בטבעו איירי ומתני׳ חוטא

 דפירש כיון חבל חוטאים הש הרבים דמזכיס גב על ואף ויכלמו יבושו דלא
 שלא תעזוב דלא מקרא לה נדמונח דשמיא סייעתא משוס הוי דטעמא תלמודא

מהרי״ע ובדרשות קע״ג סי׳ אהבה ברצוף ועיין .התום׳ שפיר סרכי ט׳ יאמר
ן ודוק ע״בז רלד )דף

 5אג ר׳ תימא אפילו ט׳ כר׳ דלא מתני׳ לימא כו׳ מכפר ויוה״ב אחטא
היום בעצם מעשו לא מלאכה וכל אמור בס׳ מש״ה יובן ובזה שאני

 כלומר ט׳ הזה ביום כי כו׳ מלאכה וכל מות אחרי בס גם הוא יוה״נ כי הזה
5 ודוק שאני דאנב שבים לשאינם מנסר דיוה״ב סמך על מלאכה מעשה לא

 פריך מאי למידק אינא .כו׳ סיפא אימא איה כו׳ למקום שב׳א עבירות
פיוס ל׳ הוא דשילול דקס״ד דלפי׳ דמשמע סיפא אימא איה

 לו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואה מיש ניהא הוי והיני ניחא הוא קדש ואלהיס
 לס׳ הוצרך במסקנא אמאי ותו לו דנמחל ודאי איירי בתשובה דבשב כיון והא

 . דיינא דאלהיה דתריץ למאי אלא ק׳ל ל׳ה דקרא סיפא והנא דקרא סיפיה
 מ״ש מפרש סףיו דר' ונראה .בחריטת לעיניה ושאוה עיניה מאור בם־ ועיין

 שישאל עד ר״ל חברו את שירצה עד כו׳ לחברו אדס שבין עבירות המשנה
 פעם ושאל בתשובה ששב הפי׳ ליה סיי ולא וג' וב׳ א׳ סעש מחברו מחילה

 כל שיעשה כלומר חברו את שירצה עד לו מתכפר אין אפיה מחברי מחילה מ׳
 משמעות וזהו ביוהיה לו מוחל הקב״ה אז לך מחול לו ויאמר שירצהו עד טצדקי

 חברו לו כשינפר אלא לו סני דלא כלומר חברו אח שירצה עד שאמרה המשנה
 דהני וקס׳ד לאיש איש יחטא אם מדנתיב פריך ואהא מחברו נדוצה וישאר

 הקביס לו מחל לא דמברו אע״ג מחילה ממני ושאל לאיש איש יחטא אם פירושו
 לא ואעס״כ מהילה ממט ושאל חיש יחטא לה׳ ואם לו ומכפר ומפייסו מפנלו
 כלומר לו יתפלל מי חמורה עבירה דהיח גרידא בתשובה מפויים הקניה ישמר

 לרצות דצריך דאמרה מתני׳ על ק״ל הוה זה ולפירוש ה׳ זולת עליו יכפר מי
 ומדנתיב הכי בלאו סני ולח ומרוצה מפוייס חברו שיהיה שצריך כלומר חברו אח
 כיון לחבירו אדם שבין דבעבירות משמע אלהיה ופללו לאיש חיש יחטא אה

וסללו הוא וזה לו הקביה״יכסר חברו נתפייס דלא אע״ג מחילה ממט דשאל
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 דלא אע״ג עליו ינסר דהקב״ה ר׳ל קדש ואלהיס שיום לשין פללו דדריש אלהיס
 וקרא מפשע לשון הוא פללו ומסתמא דיינא אלהיס מאן ומשני חברו לו כיפר
 ואם סיפא אימא פריך ואהא ביניהם ישפוט הדיין לאיש איש יחטא אס ה״ק
.ממנו ליפרע למקום הרבה שלוחים איי וני ופרש״י לו יתפלל מי יחטא לה׳

לה׳ אם לבניו עלי דאמר לומר אפשר דהיכי מזו גדולה פריך לא אמאי וקשה
 אם להם ואומר להוכיח בא הוא והלא המקום בשביל ישפטנו מי חיש יחטא
 איך לה קארי מאי לה ודקארי קשה ותו שישפטנו מי לו אין האדם יחטא
 לאיש איש יחטא אס קרא דה״ק י״ל דקרא בסיפא הבנה לו שאין פי׳ הך ס״ד

 יותר אותו יעניש ולא ביניהם ישפוט דהדיין סומך החוטא כלומר אלהיס ופללו
 נקמתו ינקום דהנעלב הדין היה אלא שופט הדיי! לא אס משא״כ רשעתו מכדי
 שופט דסדיין כיון אבל רשעתו מכדי יותר יענישהו שמא לחוטא לחוש סי׳ל

 איש יחעא לה׳ אס אבל ביניהם ישסיט דהדיין זה על החוטא סומך ביניהם
 נקמתו וינקום השופט הוא הקב״ה המקום בשביל ישפטנו מי לו ילזפלל מי

 והמקשה חטא באותו לעולם לו נרם נזיקין כמה דעות אל שקול לפי ממט
 יחטא לה׳ ואה דה״ק משים משפט לשון ופלול דיינא דחלהיה פירושא הן דחה
הרבה והלא המקום בשביל שישפטנו מי דאי! קצת דמפמע לו יתפלל מי חיש

 כלומר ופללו כו׳ יחטא אס דהק׳ק משיק ולכן ממנו להפרע למקוס שלוחים *
 דמפייס החוטא לאיש חוזר ופללו לך מחול וא״ל ופייסו לחברו מחילה דשאל

וצריך קל חטא נשאר עדיין חבירו שיפייס ומלבד מפויים שיהיה עד לנעלב
 אלהים ופללו וזהו לחבירו שחטא מה על ה׳ לפני וישודה לו ימחול .^טהאלהים

יתפלל מי איש יחטא לה׳ וחס כדפרישית ולמטה למעלה נדרשת ופללו )®תיבת
 העונשים מעליו להקל קצת ה׳ לו ויכפר בתשובה וישוב יחטא לה׳ אה כלומר לו

 יענישהו שלא די ולא לגמרי החטא פימחוק לפייסו יוכל מי כשגגות זדונות לעשות
 על האב אפי׳ באחרים תלוי זה דבר אין ימים ואריכות טובה לש: ימן אלא
 זה דע״י ומעיט בתשובה אניא תלוי הדבר ואין ברא מזכה לא אבא דקי״ל הבן

 כיון דלזה והפשר ימיה ואריכות טובה לשב לתת לגמרי מפריס הקב״ה נשאר
 היה דעלי כלומר מרעתם :ובו שי בניו את מוכיח הכהן עלי היה כך במ״ש רש״י

 הדבר אלא בו תלוי הדבר אין כי בעדם שיתפלל עליו יסמכו שלא לבניו מוכיח
 דאמר קמא דלפירושא רש׳י דכיון אפשר ועוד . ומעיט תשובה שיעשו חנוי

 להוכיח בא דעלי כיון דוחק הוא חברו את לרצות צ’דא משמע דקר דמעיקרא המקש׳
 דאה זו קולא א״ל היה איך לחבירו שב״א בחטא נס חוטאים שהיו בניו אח

 החרצן לחי׳ וכ״ם לו ימחול אלהיס אלא חברו חת לרצות א״צ לאיש איש יחטא
 אס דמפרש המסקנא לתירון אבל תוכחת הוי דלא דקפיח דיינא אלהיס דמשני
 עלי היה דכך א״ש הכי בלאו סגי ולא חברו את לרצות צריך לאיש איש יחטא
 אדס שבין מחטא בידם שהיו רעוה מב׳ מרעתם שישובו בניו את מוכיח הכהן

 בזה כחב קנג( .)דף יקר כלי והרב .ודוק למקום אדם שבי! ומחטא לחנירו
ונחן כמו משפט לשון ופללו הכתוב בפי׳ רש׳י מ״ש על והקשה .באריכות

 מ״ש ומחוך דנמרא כמסקנא דלא תמוה פי׳ הוא דזה דיין אלהיה בפלילים -
 א״ש ם־סתו לפי הפי׳ וישבתי דיינא אלהים מאן דמשני לתרצן סברא לתת לעיל
השיבו המקשה שיטת לפי בפסוק אחר פי׳ לפרש וחזר עליו דהקשו גב על ואף

 דידן בגמרא אלא גרסי׳ לא דהא וכל מכל נדחה לא א׳ ותי׳ אחרינא חירוצא ’
ליישבו פנים ויש בכתוב רש״י הביאו ולכך לגמרי נדחה לח א־ דתי׳ אלמא ’

ן ודוק כדפריפית
 נבי לחברו מקניט הזכיר למה וק״ק .כו׳ חברו את המקניט כל יצחק איר

אונאת גדולה נה( )דף הזהב פ'3 מ״ש לרמוז בא דהכתוב ונראה ערבות
 לו כשיתן בנקל הוא הפיוס הממון דבענין אמר ולכן ממון מאונאת .בריס

 מחילה ממנו כשישאל ליה סני לא בדבריה והקניטו לחבירו כשחרף אבל יד פסח
 קילי דדברים למימרא לאו בדבריה אפילו ומ״ש רעיה עליו להרבות צריך אלא

 בו חבל לא אפילו אלא בו שהבל ע׳י לחברו הקניט אה ל״מ ס״ק אלא מממון
 והאי רעיך ורהב כדכתיב רעיה עליו ולהרבות לפייסו צריך בדבריה והקניטו

 משלשה אדס בני של שורות בג׳ שיפייסנו לרמוז רש׳י כדפי׳ יו״ד מלא רעיך
 הוא ילך דבתחלה הוא כך המחילה שאלת דסדר ומשמע יו׳ד הרי ועמו שלשה
 לחלות אדה בני שלשה לו מביא להתפייס רצה לא ואס חברו לפייס לבדו
 פ״ב סרמב״ם מדברי נ’וכ וג׳ ב׳ לו מביא נתרצה לא ואס לו שימהול פניו

 עמו יוליך הא׳ בפעם דמיד נראה תריז סי׳ הטור מדברי אבל השובה דהלכות
 כו׳ שורות בג' לפייסו וצריך דאמר דגמרא מריהטא וכ״נ יע״ש אדס בני נ׳

ונ׳ל הוי ד״ס להרמב״ם ואלו מנ״פ יוסר ממנו יבקש חל מחברו מחילה המבקש
" ודוק אחריה ע״י הס דג״ס הרמב״ס לדעת

יבקש דלא מנ״ל וקפה .כו׳ פ’מג יותר יבקש אל מחברו מחילה המבקש כל
 וחטאתם א׳ הרי אחיך פשע נא שא אנא מדכהיב ליה דנפקא ויראה יותר

מחילה ממך ששאלנו אמרי כלומר נא שא ועתה נ' הרי גמליך רעה כי ב׳ הרי
 5 ודוק פ’תג יותר מחילה לבקש יכולין אין כי נא שא ועתה ג״פ

היינו קברו על לילך דנריך הא כו׳ קברו על ומעמידן י' מביא מת לאם .
 לא הנעלב שמה ואע״ס אליו ללכת בחייו החיוב עליו דחל בחייו עמו כשחטא

 ממנו שישאל ליה סני אז מיתה לאחר אוחו כשחירף אבל זה חיוב ממנו פקע
הש״ג גס תשובה דה׳ פ״ב הרנזב״ה לשון מדקדוק וכ״נ שחרסוהו במקום מחילה

: יע״ש בזה האריך ז צג )דף הזהב פ׳ "
וזלזל שחטא הוא דהטבח האמת לפי וכו׳ טבח,א ההוא בהדי מלתא הו״ל רב

 העיז איך עצמו העכח7 וחי לטבח לפייסו רב הולך ה־ה איך קשה . לרב
לטבח. שחטא הוא דרב דמשמע בהדך מילתא ני לית זיל לרב לומר פניו
זלזל רב נס מריבה בשעת מ'מ רב עם חטא דהטבח הוא דהאמס יראה ולכן

 אמר ממילס ממנו לשאול יוה״כ בערב הטבח אתא דלא דחזא כיון ורב לטבח
 השכים ולכן לי חטא שהוא ממה יוסר לו חטאתי אני כי סובר דהטבח ודאי

 האמס כי יען נברא למקטל אבא אזיל אמר הונא ורב לפייסו לטבח ללכת רב
 ואזל החוטא הוא שמא עצמו על חשש רב אמנם רב עם חטא דהטבח הוא

 המשובש ודעתו במרדו עומד דעדיין בהדך מלתא לי לית זיל א״ל והטבח לפייסו
t ומת נענש החוטא הוא אס לראות במעשיו פשפש שלא ולפי לו חטא דרב
 מפרש דמשובה סיב והרמב״ם היה עצמו על מחמיר רש״י פי׳ שאני רב ע״ב

משוס רש״י פי׳ ליה ניחא דלא דטעמו ויראה הוה רבו חנינא דרבי
 יבקש אל מחברו מחילה המבקש כל דמשמעות סר״ו( בטוש״ע ועיין )הנה״ה

 רב פירש ולכן מנ״פ יותר מבקש אס איכא דאיסורא משמע פעמים מג׳ יוסר
 לדעת מ’הלח והק׳ שאני רבו נרים דהרמב״ם כתב מ’והלת הוה דרבו שאני

 זו קושיא בתיריז ונדחק יע״ש כו׳ סכי עביד היכי ור׳ח לקמן ממ״ש הרמב׳ס
 כשהיה דכיפורי יומא מעלי י״ג באיי היה דרב נראה עובדא דמהך מקפים ועוד
 הוה כי אמרי' ה( )דף דסנהדרין ובפיק רש׳י כדפי׳ ישיבה רחש חמא בר ר״ח

 דבחיי א״ימא מ׳ יורה יורה לבבל יורד אחותי בן לר׳ ר״ח א״ל לבבל רב נחיה
 לבבל רב נחית כד ר׳ דבמיי לי ונראה .ראש נעשה ושם לבבל רב נחית ר׳
 ובשביל שם היה תנא בר בר רבה דהרי ישיבה ראש להיות לשם הלך לא

 בסנהדרין שס כמ״ם בכורות שיתיר לרב רשות ר׳ גחן לא חנה בר בר דרבה כבודו
 אתם לצורך או לסחורה היה רבי בימי לבבל רב שכלך דמה צ״ל ע״כ וא״כ

 ראש היה לא דרב ונמצא להורות יוכל שם היותו דמידי רכותו נקט ואעפ״כ חיתון
 לבבל ר׳ הולך והי׳ ר׳ בחיי לר״ח שהקפיד מעשה סי׳ ובחזרתו ר׳ בחיי בבבל ישיבה

 מר׳ מחילה שואל היה דכיפורי יומא מעלי ובי״נ רגליה עולי עם שנה בכל
 בחייוס דראה משום לרב ר״ח למחול רוצה היה ולא בא״י ר״ח שהיה אחר חנינא

 ־ימכע ר״ח ירא היה מוחלו היה ואם נשיאות סי׳ דכוא בדקלא לרב דזקפוה
 מדירת“ רב שיתייאש כדי לו למחול ר״ח רצה לא לכן ר״ח וימות בא״י דירתו רב
 רב בא כשהיה ושנה שנה בכל ומ״מ ראש יעשה ושם בבבל דירתו ויקבע א״י

 ר״ח חיה וחלו הי שהיה זמן כל מר״ח מחילה שואל היה רגלים עולי עם לא״י
הנז׳ קושיות השתי נסתלקו וצס״ז שאני דרבו רב ממנו מחילה שואל היה יותר

: השנית קו׳ לתרז תר׳ו סימן בכה״ג מ״ש ועיין
ואס מלמחול אכזרי יהיה לא והמוחל % כתב תר״ו שימן המפה והריב

 דהוא משמע עכ״ל. ביומא גמרא מחילה מבקש לטובת שמטין לא
 ראש ויעשה שילד כדי רב טובת בעבור היה לרב ר״ח מחל שלא דמה מפרש
 דאם ר״ח פל לטובתו לרב מחל לא ר״ח אלא הכי משמע לא רפ״י ומפי׳ בבבל

 ויראה .ראש רב שיעשה כדי ר״ח מת והיה בא״י נפתר היה לו מוהל היה
 עביד היכי ורב פרכינן דאנן משום סרשיי ליה ניחא לח המפה בעל דנמור״ס

 של לטובתו היה לו מתל שלא דמה כסרש״י איתא ואם ט׳ רבא והאמר הכי
 כל על לו דמעבירין לר״ח מוכה לו היה לו מחל אה דהרי מידי משני לא ר״ח

 טיבותא הר שביק והיכי טיבותא הך ליה לית לו מחל דנא והשתא פשעיו
 ימות לא זה בשביל דרצכוו רב מקמי וימות ידחה בלא אחרת טובה לו ובקש

 ״״ 1ע3 ס.שר רשיפ ולק פשעיו. לו העבירו שלא מחמת שימות אפשר הרי
 ויעשה לבבל שילך רב לטובת ונתכוין לרב מחל לא דר״ח דנמרא תירוצא דכונח

 היה ולא בא״י דירתו קובע רב הוה ר״ח לו מוחל היה אם חבל ישיבה ראש
 בחברתה נוגעת נש״א-ח דאין ריח של נשיאותו ימי שישלימו עד ראש נעשה
 לטובת אלא לטובתי ולא אכזרי להיות נקטין לו מחל שלא דמה וכיון נימא כמלח

כל על לו דמעביריו ככרו ר״ח אבד לא בכה״ג ראש ויעשה לבבל שילך רב
 • ודום המהילה לו פרסם לא רב ולטובת בלב לו מהל דהרי פשעיו

כח( )דה ובמגילה יז( )דף דר״ה בפ״ק ט׳ מדותיו על המעביר כל רבא אמר
 שעובר למי ערן נישא למי פשע על ועובר עון נושא מדכתיב ליה נפקא

 לו מעביר? דייק דהיכי ר״ה דמם׳ לעינים חאוה בספר והקשה . פשע פל
 איה-א דריש הוה ואי מפשע פחות דהיינו כתיב עון שנושא כיו; פשעיו כל על

לו דיעבירו דמנ״ל קשה יתו .ניחא הוה חברו עון שטפח למי פשע נושא למי

 פשע נושא למי דרשינן והוה פשע על ועובר פשע טשא למימר ליה והוי לפשעו
 לו גומל? א? אמאי קשה מון. משא דכתיב השתא אבל פשע על שעובר למי
 חברו פשע על שעובי למי דהק״ק רבא סובר ולכן פשעו על לעבור מדחו כסי
 דמעביריו כלומר ממנו מעבירין עונותיו נס אלא פשעיו דיעבירו מיבעיא לא

 למי הפשע לומר צריך ואין ערן נושא למי וזהו עונותיו ונס פשעיו כל ממנו
: ודוק פשעיו כל על לו דמעבירין שמעינן מהכא כן אם פשע על שעיבר

 עליו מפהיבל אכילה לאחר פרשיי חשיכה עם יוה״כ ערב וידוי מצות ת״ר
הר• שכתב הרמב״ן פירוש לאפוקי בא דרש״י ברור והדבר ע״כ יוה"־

 ירושלים פה אמנה כהרמבין נהנו לא והעולם כתב חר־ז סי׳ הב־י ומרן בשמו
 אלי לד בחשתי הקהל כל אומרים ערבית שיתפללו שקודם נוהגים תוב״ב

 דצריד דסירש הרמב׳ן לפירוש וק״ל הרמב״ן י״ח לצאת וידוי שישבה תשוקתי
 אשכחן והיכא לתפלה סמוך שאינו וידוי והוא יוה״כ עליו שיקבל קודם שיחודה
 ולסרש-י' לתפלה. מני־יס הס יוה״ב של הוידוי? כל והלא הפלה בלי שיחודה

 הלמלה רפ״י ופירש ט׳ מתווה ושתה שאכל קודם שהתודה ואע׳ם מ״ש ק״ל
 הוידר דעיקר יוה־כ בליל להתודות דצריך ת״ל טעמא הך לי דלמה חטא של

שהמודם ואפיס ה״ב אלא הכי גרסי לא והרא״ש דהרי״ף וראיתי ביוה׳כ הוא
קודם

I
/<•־. $■



א

שליט״א א׳ ת״וז

בדין[ בו שפגעו ממי מחילה בקשת ]בעניו מכתב
והברכה! השלום שליט״א, ר. שלמה ר׳ הרה״ג מו״ר לכבוד

 בפניכם שעלתה שליט״א ישראל הרב חתנבם מפי לשמוע זכיתי נסיעתי טרם
 האם ומקפיד, מכך נפגע חבירו ואולם הרין, בפי מעשה שעשה מי בענין שאלה
מחילתו. ולבקש לפייסו חייב שה״פוגע" נימא

 להביאו בדעתי חגלה זה, בענין דבר שמעתי שנים ובמה במה לפגי והנה
 כדי ותוך לפועל, המחשבה יצאה לא נסיעה שבערב שבטרדות אלא לידיעתכם

 הסתעף והנידון שליט״א מו״ח עם בך על שוחחתי שבמרחקים לארץ הטיסה
בעזהי״ת. ויתווסף אזכור אשר את לרשום ואשתדל במקצת,

אופנים: לבמה הנידון את לחלק יש דובמה ראשית

 יקפיד שחבירו בלל שיער ולא תומו לבי מעשה עשה או דיבר אשר יש א.
 )ובעי״ז לפגוע. בבדי במעשה יש ועב״פ בכך. בו שפגע נתברר ולבסוף מכך וייפגע
לאשה המספר בענין באן( ידי תחת ואינו )כמדומני לשונך נצור בספר הביא

 הוא עסוק ללמוד שבמקום כך על מקפידה שהאשה ונתברר עתה, לו עזר שבעלה ־
 ישנם מ״מ זו, תוצאה מראש לשער למספר שהיה יתכן ששם ואף אחרים. בדברים
 לסכסוכים שגרם ונתברר ממש, תומו לפי דיבר שהמספר זה בעין רבים מקרים
ובדו׳(.

 מתוך שחבירו אלא כלל, לפגיעה מקום בהם שאין דברים דיבר אשר יש ב.
מרגיש — ותבונתו( גדרו את יונה לר׳ תשובה בשערי שביאר )בפי הוא שנרגן

- לפגיעה.

 דין עפ״י לו שמותר אלא בחבירו, שיפגע שיודע דבר עושה אשר יש ג.
נפגע. חבירו ואבן [,,וכדו חברותא לעזוב — ]ולמשל לעשותו

 ]בגון דין עפ״י לבך שנצרך מחמת בחבירו לפגוע מנת על דבר שעושה יש ד.
בידו([. מופקד השני שחינוך )באופן לחנכו ע״מ חמצערו

 למימר הו״ל ולכאורה בשוגג, דדינו לכאורה נראה הראשון בציור והנה א(
מחילה. לבקש חייב יהא במזיד ובין בשוגג בין לעולם מועד שאדם דכיון

 ביאור צריך מחבירו מחילה לבקש החיוב וגדר יסוד דהנה בזה יל״ע באמת אמנם
 של הפסדו השלמת הוא גדרו ההפסד בתשלומי המזיק דחייב הא דהתינח ובירור,
וציערו. הפסידו אשר את משלים האם שציערו, על מחילה שמבקש במה אולם חבירו,
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 ריצוי את דבעינן מחמת אינו המחילה בקשת החיוב עוד שראיתי וכמדומני
 דידץ, בגוונא ליבא נמי רזה ונ״פ הפוגע, תשובת מדיני גם דהוא אלא בלבד הנפגע
בתשובה. מחוייב אינו דין, ועפ״י כראוי שנהג דכיון

 אמת בשפת לעיין שליט״א ט. הר״מ מפי לשמוע זכיתי שנים מספר לפני אמנם

 קמיה סידרא פסיק הוה רב וע״ב( ע״א סוף )פז׳ התם דאיתא זה, בכעין יומא סוף
 עייל הפרשה"[, לראש בשבילו "וחזר ]רש״י לרישא הדר חייא, ר׳ אתא עייל דרבי

 אמר אמי בר׳ חניגא ר׳ אתא לרישא, הדר ברבי ר״ש אתא לרישא, הדר קפרא בר
 יומי מעלי תליסר לגביה רב אזל חנינא, ר׳ איקפיד הדר, לא וניזיל נהדר האי בולי

 מטו המבקש כל חנינא בר יוסי ר׳ והאמר הבי עביר והיבי איפייס. ולא דכיפורי
 לעצמו", היה "מחמיר ]רש״י שאני רב פעמים, משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו

 לו יש בן ועל חניגא, ר׳ של תלמידו היה דרב ועוד, חננאל ברביגו יעוי׳ אמנם
ע״ב. וכו׳, פעמים[ מג׳ טפי לבקש

 היה שלא אע״ג חנינא ר׳ דהקפיד "הא וז״ל שם אמת השפת בך על וכתב
 בזיון", הוי החזיר לא ועבורו לאחרים שהחזיר לפי אך בשבילו, לחזור מחוייב

 דאין להקפיד זבות אין חבירו לבקשת אדם נענה שלא מה רעל ר״ל ולכאורה
 גורם רצונו עושה שאינו במה אם אמנם אחר, של רצונו להשלים מחוייב הראשון

 שלא ע״מ חבירו רצון לעשות וחייב קודמים דחייך דין אין בזה להתבזות, ®־לו3
להפרד הרוצה של בדינו טובא לעיין יש בביאורו דברינו בנים ואם יבזהו.

וצ״ע. שאסור, נימא האם ובלימה, בזיון לחבירו יגרום שבכך ויודע ובדו׳, מחברותא

 דהא לפייסו, רב אזיל שהקפיד מה כדין היה שלא אף נמי "אי שם כתב ועוד

 הצדק אם נפקותא ואין חבירו עם א׳ שיתפייס קפירא איכא דביוה״ב משמע
 משיב בספר ]ויעויי׳ ע״ב. להתפייס", צריכים מ״מ לא או עליו שמקפיד במה עמו
 דלפי״ז צע״ק ולבאו׳ מחז״ל[. ע״ז שהביא מה עמ׳ שליט״א שפירא להגר״צ נפש

 יוה״ב צורת מדין הוא לפייסו דאתא והא רב, על ותביעה עוול דאין נמצא לכאורה
 יותר רב על דין אינו וזה לחבירו, אחד ואהובים מפוייסים ישראל בל שיהיו דבעינן
 העביר לא חנינא דר׳ בגם׳ שם שאמרו מהו לעיין יש ומעתה חנינא. ר׳ על מאשר

 "בי לו נתפייס לא כן ועל ימלוך שרב חלמא דחזא מחמת מחל( )ולא מדותיו על
 למות דאג רב על זה חלום "וכשראה ופירש״י בבבל", אורייתא ולגמור דליזיל היכי
 ושם מפני לבבל ויברח מהבא אדחייה אמר בחבירתה, נוגעת מלכות שאין לפי
 חנינא, ר׳ של מקפידתו חשש דרב ומשמע בשבילו", למות נדחין ולא ראש יהא

וצע״ע. לחשוש, לו היה מה לכאורה השפ״א של לפירושו ואילו

 לחבירו דאין היכא דאף גדול, יסוד השפ״א של מדבריו חזינן פגים בל ועל
 במי דה״ה י״ל לכאורה כן ואם יוה״ב, קודם לפייסו ענין יש מ״מ קפידא זבות

 חבירו, חנות ליד חנות הפותח וכן בכך, צער לחבירו וגורם ובדו׳ חברותא שעוזב
לרצותו לו יש כך, על מקפיד חבירו אם מ״מ המותר, באופן כן עושה אם דאף
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תרז תרו סימן הכיפורים יום הלכות תקי

קיצור
 הוא פשע דבר אם אפילו בעי מחילה מ״מ סל״ח, ת״כ

תשובה. עשה שמא
לבקש מוטל עליו שעכ״ס בב״ח — לו למחול א״ע

■אוצדוזחנטוז!

"מהילה.
 שיבקש עד ימחול לא רע שם תקנ״ז סי׳ רקנטי בשו״ת

מחילה. ממגו
 בג׳ סגי לא דבש״ר החובל ס״ס ירושלמי פי׳ בי״מ

 עי״ד הוא. נכון כי ע״ש אדם, בני של שורות
רמ״ג. ס״ס

 בי׳ ומ״מ רבים, בפני מחילה צריך רבים בפני ביזהו
 בכמה מובא וטרי ושקיל אחרים, אפילו סגי

בזה. פרטים
 בכמה בגמ׳ מוכת הכי — כעיוה״ר מחילה לבקש

 ותימה יוה״ך, עבודת בספר בסוד ועמ״ש דוכתי,
יוה״ך. במוצאי שכתב היום סדר בעל על

 ורעים ואם לאב מחילה במנהג מוסר תוכחת רמ״י מ״ש
למקפידי׳. לא אהובים,

 יש״ש ע׳ הוציא, ואם — מתים על רע שם ס״ג.
החובל. פ׳ דב״ק

 וע׳ ס״ג. תקפ״א סי׳ עמ״ש — לטבול יבול ס״ד.
ע״א. דרכ״ח בשל״ה

 מהרי״ל. עדיף, טפי למנחה וקודם — שירצח מתי
בשם במטה בידם, הוא טעות שטובלות נשים

!1234567 אה״ח

ומהר״ש. מהר״י
 ס״ח וכ״כ ג״ס, ובמהרי״ל מהרי״ו. — פ״א רק הגה.

הנ״ל. ועשל״ה של״ד, סי׳
 כ״כ חמין, ואפילו — קבין ט׳ מים דהמלת וה״ה

 שם. עשל״ה למהרי״ל, משא״ב תשב״ץ -
מהרי״ו. ע״פ כפראג, זיידליד וג׳ פינט ג׳ — קבין ט׳

 רביעית ג׳ מידות ה׳ בקרוב שהם אומץ יוסף ובספר
בפרנקפורט.

 אא״כ לטבול לו בשא״א מיירי — ולטבול לרחוץ מותר
בחמין. תחילה רוחץ

 וכו׳ ג׳ ביום דווקא די״א מייתי רמ״י — לרחוץ מותר
סי׳ י״ד ועט״ז חילוק, דאין פסק וב״ח )כצ״ל(,
אהדדי. סתרי הגה דב׳ שצ״ט

תרז סימן
 ע״ב. דרכ״ח עשל״ה לערב, סמוך גם — במנחה ס״א.
וידויו בכל ושם מהרי״ל, — ככמודים יכרע הוידוי בעת

 בעמידה עמו יתוודה יחיד גם ביוה״ך ש״ץ של
כבס״ב.

 עשל״ה פשע, סלח ערן מחל חטא כפר הוידוי סדר
 בו ובכל יומא שלהי בהרא״ש גם ע״ב. דרכ״ח

ע״ב. דע״ז

הלבות
 לרב המלות של ר״ת ע״ס הנ״ל סדר על סימן נ״ל

ודוק. ומחילתו, נחלתו תרבה
 ירושלמי ע׳ וגו׳, שובי אחר כי הוידוי אחר יאמר מה

יומא. סוף
 יהיו יאמר עכ״ם וכאן — תפילתו שגמר אחר הגה.

וכו׳ נצור אלהי ואחריה הוידוי לפני וכר לרצון
שנית. וכו׳ לרצון יהיו

 ויהיו נצור אלהי הוידוי אחר יאמר יוה״ך תפילת בכל
מהרי״ל. וכ״כ בזה, שוגים עם והמון לרצון,

 יוסף יסוד בספר ומרמה, שקר טפלנו יאמר באשמנו
שם. עיין

 נתיב החכמה דרך וע״ס במדרש, נזכר הדפיקות בענין
 הארכנו ובקונטריסי׳ האר״י. בשם מ״ש ג׳

וכוונתם. במספרם
 וחייש בבה״ב יום בכל למתודה מעכבות הדפיקות אין

תשפ״ד. סי׳ עס״ח מזו וגדולה ליצנות, או ליוהרא
 באמרו חטאים ובעל שחטאנו, באמרו ידפוק חטא בעל

חייבים. שאנו
 וי״ל רמ״י. דבר, כל אין יאמר ולא נעלם, דבר אין

 מ״ד ולחד דבר, חצי ולא דבר רז״ל כמ״ש להיפך
מקצתו. אפילו נפש כל

 עליהם ומשיג דצריר, פסקו וש״ל וב״ח — לפרט ה״ב.
ובאריכות. טעם בטוב הב״י על גם

 דאין כיון רק כן, משמע לא בש״ס — לפרט רצה ואם
נכון. אינו צריך

 נ״ט. מהרמ״ע שו״ת ע׳ — בלחש מתודה ואם
מה וע׳ פירש, ולא נהירא דלא בב״ח — לפרט נכון

דרכ״ח. ריש בשל״ה שהקשה
בקול, לאמרם מותר ולכן — בשוה אומרים שהבל

ק״א. סי׳ הב״י הביאו מרדכי
שלקה אע״פ מלקות, עליהם חייבים שאנו חטאים על

הנהוגי׳ מלקות שאין ועוד מאה, כסיל שחייב אפשר
ש״ע בהגה׳ וכ״כ ומב״י, ד״א ממסכת וראיה זכר, רק

לקמן.
 דבס״ב. לפרט ברצה — שהתודה עונות ס״ד.

מעולם, עשה שלא חטאים יתודה לא יחיד בלשון
 שיסד א״ב בכמה האריך וידוי, על ושצ״ע

כוונתו. ליישב ויש מהר״ש,
 וכו׳, המגדל על הולך הרב — לוקים הקהל כל ס״ו.

קק״ו. מנהג וכן מהרי״ל,
 ע׳ לרבו, ותלמיד לאביו שילקה מהו בן בענין שו״ת

וס״ה. ס״ג י״ד
 יש פרנקפורט שבק״ק מה — למלקות זברון רק הגה.

בחבורת ומלקין שארז״ל, דיניו ככל רצועה להם
שגם ראוי היה ולכן מכרת. סוטר אינו ומ״מ ער״ח. של

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס520 מס עמוד שמשון משה בן חיים יאיר בכרך, ב - חיים מקור



fiw מ תרט עד תרד חיים אורח:ממורים יום הלכות שנת

כן v »וד m'3-mf תלמו אביט אידית ולענין כמנהג לפי מל1 ככליסות לכתת מקומות דש הלימית קינה השתי עלות קודם אייזד״ס אק
pipiipp מפזרים •וס כשתל אס ני שלאללאמר! עיי׳ ומנהג האתיוניס טן pxj )ספרית נפול■ יום ערג אותו אסרנן או עלבנו אבעו נו אומרים סאי:

: אחר סעיף וכו * הוא שטות של מנהג בפורים יום בערב כפרות מהג תרה
( הגיה ) :חמנהג למנוע •ש פסקים עליו מר1ל1 זכר כן כל על נול תיע לשחוט הכפירים יזם כעיב כפיה לעמית שנוהגים נזה
 ינוהנין • ותיקין מנהג הוא כ׳ לשטע ואין מדניותאלו בכל /והנץ האיזחניסוק מן רבים כתטאועו !הונן תנהג שכתבו הקנאינ׳ס דש

 •ידו■ אס מאמר דין תל לננ-ס כתרנגולים ונותרין ונד תלד אולי ב'תרנגולים למעוברת יךדן1ל1 * • תרנגולת לוקזין לוברולקנה וכר תרנגול ליקק
 נד$; ולהרבות לקניות מל לילן סטהגין מקומות וים * ־ לעניים שנותנים נתתון לפדותן או לעטים הנעמת לימן ונהג! •לרנו כשלג נשנים שסאיכס

 .מקם נעצר או הגגות על תעיהס בני ווורקין הקרנן pm עלי! ימ וכמן מלת שהמירו לאתי tp הנכרת סקיסת לההמין qg ן ממניעה מכל

* :משם לקיזת יסלק שהעופות

 לאומזותמ״סנשס
 *נ'• ב*ן1המ

 תשבץ! בשם
סוד י :מהרי"ל ־*

:סעיפים ד׳ ובו * כפור יום כערב תכירו את אדם שיפייס תרו
 פ׳ה דן יומא

7שסכגיז'דןפנ

א

ולא נקייש נעודו נשעפא חקת ה״ט וכו'• אדם מי עשרה מביא 3
 לא אם אנל קברו פל ממש לילן שמתצטן עד מקילה ממנו לשאול הסנדק

 פרק ג’נש כ נ שביישו במקום ימולה .שיבקש הגי מיתה לאתר אלא תרפו
 נעצמו לילן צריך תניח את שהקנית חי תניב תהדז׳ן כתב :הוהב

שפשע קה ערשל סוג שלק ידי על סמפייםו נמה מועיל ואינו דפ-סנו
וכו' ילעטל לימון תותר עייןכ׳ת: נגדו•

נתנ •יא: סעין בערב׳'בוע"!בסמןתקמ׳ת

 סס ענגמרא :וכו'•־ מיולה המבקש ל»נת מ״ש א ן3ת
היה ואם התמול לסוכת •שהיה אתנא משמע

 ניזי שהיה עיקר להרג מסס-וק׳ל וממד מקל נלמד מקילה זלשובתסיונקס
 וקשוב לראם בנבל 00 שיהא כד• ס’קזנדארךבמ־ המבקשבהא• לשיבת

 הזא-ונאק דמל, מ׳ס&קדרק וכדאמרינן ישראל ארק משל יועד
 שאס הרב כתג לא •סדאלמיזזקקושבשקשונעתרמןמקוקקע׳שויזסיה

 התם דשאני לדתות דאפסד ליה פפיון/ דלא משוס ונו' העותל לשונת טה
 וסבר היב דבר• על שהשיג ב׳ס יעיין • ־ היזנקמימילה למנת מד שמיה

:מו' שנם התם. דה'8נתו מ׳ש • למעול צו-ן אין המועל עאטלן

א

 הכי אפילו עלרס שינה ולא שעב!־ הכפויים כיום עליהם שהתורה
 יוס עיב מנווה בחפלה ה :עליהם ולהתודות לחוור יכיל

ואק י ה»ה ימות משאר עסוה סמנה התפלל אלא נמנתה הוידר תיזויר צבוד הסליק ואק ( הג״ה ) :®אתריה בורו• חותם אתו ’ הכפירים
1 שכירי םענייורק לשוב לבו אל יתן כך שמתוך המנתה תפלת אתר סלקית לוין□ כלהקהל י ן :תמנק !x ובל מלכנו אביט אהודים

 שהנו * »»ת ל׳ס נכבד פיומיססהםל׳שתינות ומ'שלשה מון יכפר דתה הזא1 אומר והמלקה סנלק? בשעה דדויס אזמר סהנלקה ונהנו )הגיה(
 פניו * ימסה יק ישב ולא מנלקהלאיעמוד * קינהז סור סי-אמיתס דין על מגל סל תועה מקיז למלקות זכרין רק דאינו דהו כל ברצועה להלקות
psi לו מכפר אתו וה י'כ ל׳ מהתמיל כלבו ומיושב נו כמכעס אנל בכפרת! כמאאיניס הסטם על אלא מנפר אתו הכיפורים יום * לזרזם ואשזדו:

 מע אפילו פירוש
מהטיל בדרשות

 טהור מא אפילו לאבל לטבול להי^ר ים זה ולפי תשונה משום טבילה מאי
 ואין היום• קצות אסד מנקה קוים הוא הסבילה ווחן קסוקאתקר•:

 שלא שנדד ת׳ עהדי׳ל בדרשות כתב משה: מסה פכר לסמל להנשים
 מס בעיב גס שובים ויידס בפבתות קפיאנז לסתות ולא בסר לאסל

:•'ם דמקה ק ויסתה נסי יאכל מפורים
 המניא נפרק מראים •וכו' סלאינאו כה ש’מ א הדח

 דזקאהדעיק כתב ג' נותן '1 כלל וכתשובה
 עיק־כספר צריןלממזת• ׳ימינן ילא במיה אנל ירנן מקבלי ללא סדא•

 דאורייתא ספק א1ה0 הסמכות דבק מהרש׳ל כתב :יעיב הימן מסתיס
 זה ולס כי• פיק המניא פרין ועיין ימקקבען• בתודה סיזטרם וימה

 דאם 3 •י ממה ספק עד אלא רוקא לאו ססגדנה עד הממכר מיס
 עוד לאכול סלא כדעתו שגומר כל דמדינא כתב והבית ונו'־ בלב קבל

 ולסוך לרתוץ כ ג אה!ד הדאיס ולדעת ־ גדול היום עוד אפילו לאכול אהוד
סק ללכום דאין תרעי! הימן מהידיס נספר כתב עביר: להקל ואין

 תשונה •מי בעשרת בו מלובש אפילו תשונה בעל שהוא אעפ'• ככורים טוס
: '1 סימן א׳ס מלק בתגינה הלוי הרים וכיב • ככורים ביום יסלקנו

כנותנת

תרז

 מרדני יי סס
 :ומהרי'ל דיומא

*מהרי׳ל: סס 7
 ד דיומא גמרא *

 וסמ׳ג *מרדני
 פ׳דמכלכ/' והג*מ

ומיוה׳ו: תשונה
 מרדכי * סס *

 מרמי’:- דיומא■
 נו "כל סס

 נסם והתפנ׳ן
 והטור שם” הריע

 נו *מההליוכל
 :;ימהרי׳ל ועסנ׳ן

הלטעסמקזת:

פ*ו ומאיןא"

 !נסכיויס
נ

שור:

א

 ן הדי ע שסזכד
 כ' 3 והל׳איש

7 t* co|פ״ב ״ 
 :*סור; דרה

 ססהמב*םנפ'ה
 משובה ב'מהלכות

 טזר י והדא׳ש
 :*שורויירדס:

 הרא׳ש וכ? שיו י
0 והכל שם

 :*וממיס: נו
.־ :מהדיל 4
פ׳ג׳ דמב׳נז “

סעיפים ר׳ ובו " המפסקת סעורר. סדר תרח

)הנ׳ד(

כץ.השנישורש קורם אלא שיעור לו אץ וה ותוספות 3 הקיס על נןוול להוסיף שצריך תשישות כין קורם וכפכיקים איכלים א
 ער ישותיר־ז שאיכלח־־ז גשיס J ב ’ הרנה או מעט הקרש על מחול ,וכיףלד צריך ןולילה קורם אמה ית׳ק אלף שומנו

 דנר זדקנכל והוא ה(’)הג בזדון: לעשות יבאו שלא נרי * בירן ממחץ אין הקרש על מוצל להוסיף שמצות •ורעות אען והן שהשנה
 ואם * י. ביק ממק נפורה מפורש אס אנל דאורייתא שהוא פי על אף בעורה מפורש שאינו ודוקא מורק• יהיו ולא שוגגק שיהיו מושנ איזרען ידמו־

 או שיננו עד להזנ״זו נימרידב אנל אליו ישמעו שלא שיודע לאיור בתוכיזה ירבה לא אבל אסע פעם רק להוכיתן ברב-ם •אמר לא נשעעץ דכריו שאץ מדע
מרקל»:ל )הל^(. :עליוהתענית קכל שלא ולאכולכלזכן לתור •כול גדול היום בעור מאכילתו הפניק אם 7 ג * יקללט:

 לתתעבי־־יבר'ן<לא מאנריס״קלכז אל*ר 1לאנור־ לו אץ הכשייס יום נערב *י ד :קבלה הו• לא כלב קנל דאם 3 כימזתקנ׳ג
תלב מאבל• לאסל אין pi קרי־ ליד׳ יבא שלא כד• ןגוף איג דנריטהמתמתמים אק£וגלי.ם וכן ( הנ׳ה ) :כשיתפלל יכתגאה שנע' •הא

* לאכלן: נוהגק שיזריע בסעודת אך רע1 שערבים
הטמנת תרם

 עד מכפר הכפויים יום אין להכירו אדם מבין עכירות
 צריך 3 בדבי-ס ז-6א הקניטו לא ואפילו שיפייסו

 ושלישיר־ז שנ^יה פעם וילך יחוור כיאמתה מתפייס אינו ואם לפייסו
J ׳ פעם וככלry נמלמר־ז מתפייס איני ואס אנשיכם שלשה עכו 

 (מקילה ממנו שבקש עשרה לפני איו׳ה יאמר ידהו )לו זקוק אינו פעמים
 )הגיה :שיתפייס עד פעמים כפה לו לילך אייך רבו הוא ואם י *

 הקבקס לטובת א שמטק לא אם * • מלתקול אבוי• יטה לא והמזקל

ה 3 * :לו צהןלמקול אינו רע סס עליו מוציא ואם * ממ׳לה•
 קנרו על ומעפירס אדם נג׳ עשרה סניא נ לו חמא אשר מת אס

 לבקש וכהגז :)לו שהנאת׳ זה ולפלוני לאלהיישיאל חטאת• ואוסר

של*-! ותרם קרסניגו תקגת J 1 * :כפור 01׳ בערב ממילה
סס׳ וללקורח לטבול יכול ’ *71 :הסתים על רע שס להוציא

 :הסכלות 1-ע? סביך ואתו p הלילה קידם ־־־.עמדו רק שירצר־ז
והוא קט משוס רדד בלא אמת פעם רק לטבול עיין ואין ()הג׳ה

 מת לו סתת יד * י, ממי ניר מיס קבין ט' דהטלת הדין
 •וסנפיר נערב ולסמל לרתון חותר ג הנסרים ליום הסנה נקיאש

 סנילת שלשים כל »הגזסלאלרקזן אעפ׳י י ־ שנעה מנעל הוד5יעם>
)דעתעצמו: מצוהתותר:

כפור* יום כערב במנחה הדחי סדר
■ :סעיפים ו׳ ובו

:המאפקדח סעודה קורס כמנחה. להתודוה צריך
כמס אומר ושן תפלתו שגמר אתר אומר! וייזיד ( הנה )

רצה ואם3 וזתטא לפרט צריך אין ב * בתוךהתפלה: כפור
:ר׳פרטהחס^ז נלחשננון מתודה ואס J it□ הרשית לפרט

אין התפלה יר כשמו צבור שלית אי* רם □קול כשמתפלל אנל (הג*ה )
פרוס מקר• לא ביתא אלפא מסאנכדר צפרסהתסאותהסאויוריסעל

J עצמו( )דעת תכלה: נטפח אלא אינו נשוה אומרים והנל הואיל
והו«מ צבור משלית ליה שמע כי ואפילו מעומר להתורות צריך 7

 ’,״''•.y השליק עם ויעודה ויקוור )הלה( :לעמוד צריך ככר התורה
ההלסתסגנות: , _ . יי, 1 »

עונות ק ך * מסאס: אנקט אנל הוא הוידוי ועיקר * צמר־

 פ׳א ייעודן

 v הרא׳ששס3
Jדף !זהא־דשנא■ 

 צ׳ דן צה;» קכ׳ה
 ■ 8*יץ'מ*

oracfriM" ז?' 
־ ז’ר * העיםא■:

wao:o'Hp7|״ 
 כעי' •עת• Joa כמה

 •"-5י*>לנ 5 תקל
 ‘ *5בסמי

ליל:•"־9*ת
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יומא מסבת — תמר עליתד

ה״ז פ״ה
 לא עצמו ביוה״ב שמת דמי משמע לו. יפה סימן יוה״ב במוצאי לו, רע ׳

 סוף לפני שמת שאחרי ר״ז, כדעת והוא לו, רע סימן ולא לו יפה סימן
 היום בסוף היא כשלימות הכפרה הרי מ״מ לו שנתכפר אף היום,

 דווקא ר״ז לדעת שאף שם, בכריתות ומבואר הכ״ש. כל בצירוף
 מכפר. לא ליל,יוה״כ אבל כ״ש, כ״ש לו מתכפר אז השחר כשעלה
לעכב. הכתוב ושנה עליהם, יכפר הזה ביום כ״פ שנאמר משום והטעם

 שהשמט ונראה ובסנהדרין, בשבועות הוא ב״ש, כ״ש שהגירסא ודע
 היום שמקצת ר״ז שסובר י״ל השמטה אינה ואם השני. הכ״ש כאן

בכריתות. בבבלי וכ״ה ככולו,

וכו׳. נש בני מייתי לא ואין וכו׳ חבריה על דחטא אהן אמר שמואל
לרצות הלך אם וכו׳, שרה את פקד וה׳ ל׳, סימן וירא הישן בתנחומא "

 עשרה יביא נחמן, בר שמואל רבי אמר יעשה, מה קיבל ולא חברו את
ביני היתה קטטה אחי, לפניהם, ויאמר אחת שורה ויעמידם בני־אדם

. ,•אוד׳?

 שהשפיל רואה הקב״ה מיד קיבל. ולא לרצותו והלכתי זה פלוני ובין
ומה וכו׳. האנשים על ישיר שנאמר, עליו, מרחם והוא לפניו עצמו

 העתיק יומא סוף ובמרדכי בשחת. מעבור נפש פדה שם, "-וזיב“א
 ונראה וכו׳. בנ״א עשרה מביא שמואל רבי אמר וגורס, התנחומא
בתנחומא שהוא רשב״ג או שמואל, רבי הוא בירושלמי הנזכר ששמואל

 מייתי לא ואין לגרוס, ויש המאמר. מאופי שנראה כמו פל״ט, ובפס״ר ׳

 הירושלמי לדעת והנה הסופרים. בהעתקת היו״ד ונשמטה נש, בני י׳
 ג״פ צריך הבבלי לדעת אולם אחת. פעם בריצוי די והפס״ר והתנחומא

 שלאחר תר״ו, בסימן כמ״ש המהרי״ל כתב ולפיכך בנ״א. ג׳ של שורות
 אולם והתנחומא. כהירושלמי לעשות יש שורות, בשלש נתפייס שלא

 )כצ״ל החובל פרק בירושלמי כתב, ס״ט סימן שע״ת הגאונים בשו״ת
 ראשונה פעם ממנו ובקש והלך חברו על שסרח אדם באהצוי״ר( כמ״ש
 משום נראה בנ״א, שלשה של שורה יעשה יעשה, מה קבלו ולא ושניה

 שפייסו כמו וחשוב מ״ו, בגיטין כמ״ש כרבים חשובים ששלשה

ברבים.

 חובה ברבים מפייסו אם שכן וכו׳ קומיהון ליה ומפייס נש בני מייתי
מלמחול, אכזרי יהא שלא ומניין צ״ב, בב״ק כמ״ש לו למחול עליו

 וגו׳. אשתו ואת אבימלך את אלהים וירפא אברהם ויתפלל ^-שנאמר ,
 נביא כי האיש אשת השב ועתה לאבימלך, שאמר ה׳ צו היה כן ואכן
 וכמו בעדו, להתפלל ואפילו להתפייס, שצריך הרי בעדך, ויתפלל הוא

 מעבור נפשו פודה הרי בעדו מתפלל ואם עיי״ש. במשנה שם שהוא
 לבזות בעי ומשו״ה וכדלקמן, השפלה משום הוא דטעמא ועוד בשחת.

 זו הלכה מביא תר״ו, סימן ברמ״א והנה ט״ז. תענית עיין ברבים, עצמו
 בד״מ אולם שורה, שיעשה מזכיר ואינו עשרה, לפני שיאמר סתם וכתב

 ויעמידם אנשים עשרה יקח המט״א ולשון שורה, שעושה כותב שם
וכו׳. לפניהם ויאמר לפניו

 אחיי לפניהם ויאמר ופס״ר, בתנחומא העויתי. וישר חטאתי ויאמר
 הקב״ה מיד קיבל. ולא לרצותו והלכתי זה פלוני ובין ביני היתה קטטה
 אנשים על ישור שנאמר, עליו, מרחם והוא לפניו עצמו שהשפיל רואה

 היא שהשפלתו הוא דטעמא מבואר וכו׳. העויתי וישר חטאתי ויאמר
 דר״י מעשה יבואר ובזה פיוסו. לקבל רוצה אינו חברו אם ואף כפרתו,

 משום היינו אביון, ירים מאשפות אנפשיה דקרא בבבלי, אבא רבי עם
 והגבהתו, כפרתו היא וזו זו, השפלה לידי בא ר״א של סרובו שע״י

 ר״א ע״ז ואמר ה״א, פ״ג במו״ק הגדול ר״א אצל מצינו זו וכעובדא
עיי״ש. אביון ירים מאשפות דכתיב אותי, מקרבין חבריי שהיום דומה
 שנאמר וכמו חברו, את פייס כאילו נחשבה זו דהשפלה משום והיינו
למיפק צרכינא השתא א״ל לאפיה, ונפיק ר״א שמע אבא מרבי
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 הגבהתי, היא השפלתי אומר, הלל ה׳, א׳, ובויק״ר וכו׳. אדעתיך
השפלתי. היא הגבהתי

 על לפייסו שצריך הטעם נראה וכו׳. קברתיה על מפייסתיה צריך מית
 שחטא מי לבית לילך שצריך בבבלי עובדות מכמה נראה כי קברו,
 הסופדים בשוק וספדו בקהלת, כדכתיב קברו הוא הנפטר ובית כנגדו,

 חי, לכל מועד ובית כ״ג, ל׳ ובאיוב עולמו. בית אל האדם הולך כי
 והמפטיר פ״ג, ברכות ובתוספתא דחי. לכל מזמן קבורתא ובית ותרגומו

 ומקוצר עולמו, לבית האדם הולך כי הרבה עולמות ע״ש עולמים בבית
 מבירושלמי, יותר חומרות בזה יש בבבלי והנה עולם. בית לו קורים

 וכן אדם, בני עשרה מביא מת ואם אדם, בני ג׳ של שורות ג׳ שצריך
 ע״ר ומפרש שהולך אחרי ר״ח, ובפירוש ג״פ. מחילה לבקש שצריך
 נראית אולם סותרות. דעות שתי הן ולכאורה הירושלמי, מעתיק הבבלי
 שהאיש מי ברם כהבבלי, מספק להחמיר צריך שהחוטא שאף דעתו
 להבבלי אף שהרי כהירושלמי, מספק להחמיר צריך נגדו חטא
 אכזרי יהיה ולא שנינו שלימה משנה כי כבודו, על למחול יכול

כהירושלמי לעשות שצריך בוודאי חסידים משנת מכח ועוד מלמחול.
חכמה':" ה אוצר

 תר״ו, סימן באו״ח עיין יותר. שיעשה נגדו שחטא למי יתן ולא
 ה״א פ״ג במו״ק עמ״ש בבלי, אבא רבי עם ירמיה דרבי ובעובדא

אותי. מקרבין שחבריי דומה פיסקא
 לבדו, קברו ע״י או ארונו ע״י מהנפטר מחילה לבקש המנהג והנה

 אחרי לומר אפשר היה ולכאורה הירושלמי. על בזה שהסתמכו ונראה
 אולם בנ״א. עשרה הביא כאילו הוא הרי מלוים עשרה שם שעומדים

 כיש״ש כמ״ש בנ״א העשרה שישמעו מחילה לבקש צריך שהרי ז״א,
 לך מחול לו ישיבו השומעים שהעשרה הוסיף ובא״ר נ׳, סימן פ״ח ב״ק
 זה מיהו הירושלמי. על בזה שהסתמכו א״ו ובמ״ב. במט״א הובא ג״פ,

 גלוי חטא על מחילה מבקש אם אבל סתם, מחילה כשמבקש דווקא
 וכדעת שומעים עשרה שישמעו מחילה לבקש שצריך נראה וידוע

 ע״י או ארונו ע״י מהנפטר מחילה לבקש להמנהג נוסף וטעם הבבלי.
 ציפוראי והוון ה״ז, פ״ג מו״ק בירושלמי הוא שמקורו נראה קברו,

עיי״ש. שנא, מית עד אמרין,
 אבל ומת, מחיים שחירפו שדווקא הכנה״ג בשם סק״ז תר״ו במג״א

 מחילה ממנו מבקש אלא קברו, על לילך א״צ מיתה לאחר חירפו אם
 הם הדברים ושורש להאריך. שראוי במקום וקיצרו שביישו, במקום
 בזה החילוק וע״ש בכנה״ג, כמ״ש הזהב, פרק סוף גבורים בשלטי

 ללכת בחיים בעודו החיוב עליו שחל בחיים, בעודו אליו שכשחטא
 שבקש קודם הנעלב שמת אעפ״י הלכך מחילה, ממנו ולבקש אליו
 ממנו לבקש אצלו ללכת החיוב דעולב מיניה פקע לא מחילה, ממנו

 אז מיתה לאחר שביישו בל אבל קברו, על לילך צריך ולפיכך מחילה,
 רבינו דעת שזוהי שם ומביא שביישו, במקום המחילה לשאול ליה סגי

 שאול שנה בן ר״ה אמר ב״ב, מיומא לדבריו ראיה ומביא ז״ל, יחיאל
 כבן ואימא רנב״י לה מתקיף חטא. טעם טעם שלא שנה כבן במלכו,

 אמר למחר בחלמא, סיוטא ליה אחוי וצואה, בטיט מלוכלך שנה
 הלך שרנב״י מצינו ולא ישראל. מלך קיש בן שאול עצמות לכם נעניתי

 אמר יהושע שרבי אמרינן כ״ב, דף דבחגיגה ואע״ג שאול. קבר על
 קבר על ונשתטח ר״י שהלך אח״כ ומסיק וכו׳, ב״ש מדבריכם בושני

 י״ל קברו, על לילך דצריך דאלמא ב״ש, עצמות לכם נעניתי ואמר ב״ש
 מרוטנברג מהר״ם דעת אולם דעביד. הוא הדין משורת לפנים דר״י
 עדים היו אילו עפר, שוכני שחירף אחד על בתשובה וכתב כן, אינו

 ולבקש קברו על ולילך מנין ליקח לו יש המחרף, שמודה או בדבר
 עיין הנ״ל. כ״ב מחגיגה ראייתו ובוודאי עיי״ש. המת, מן מחילה
 בין חילוק אין לשיטתו הנה קל״ב. סימן ברוך ב״ר מהר״מ בשו״ת

על ולילך מנין ליקה לו יש אופן ובכל מיתה, לאחר או מחיים חרפו
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תהיומא מסכת — תמר עליתה

"ז ה "ח פ
 נחמן רב הלך מדלא קברו, על לילך שא״צ ר״י שמביא והראיה קברו.

 כבר רנב״י של שבזמנו שיתכן לדחות, יש שאול, של קבר על יצחק בר
א׳. שמואל בסוף עיין גלעד, ביבש שאול של קברו מקום ידוע היה לא

 שמפורש ממדרש שהביא מטות פרשת בסוף רזא בפענח ומצאתי
 חטאים, אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם והנה וז״ל, מהר״ם כדעת

 שוכני מזכיר אתה חטאו שאלו מפני וכי הקב״ה, לו שאמר במדרש, יש
 לפסוק נוהגין מכאן מחילה. מהם ובקש לקבריהם לך לרעה, עפר
 מהר״ר מעוותו, ויתוקן עדה, בפני עפר שוכני על למדבר ברילהב^מח

 כהכרעת ולא מהר״ם כדעת ההוראה פשטה שבזמנו הרי עכ״ל. חיים
 ממנו לבקש שצריך מפורש אינו שבמדרש ואף והמג״א. הכנה״ג

 בפני מחילה לבקש שצריך הבבלי עפ״י כן פסקו עדה, מחילה.בפני
 הגאון בפני מלבי״םז״ל הגאון על שיחה נסבה שפ״א ושמעתי עשרה.

 מהתנגדות מושפע שהיה סת״ם סופר שם והיה ז״ל, מקוטנא יהושע רבי
 כלומר, השלחן׳, מעל ׳נסלקהו ואמר, נענה להמלבי״ם, החסידים

 דברי הגאון כששמע כלל. שמו נזכיר ולא ממנו נדבר שלא '/מוטב

 אומר אתה המלבי״ם על ואמר, רגליו על וקם מכסאו התרומם הסופר,
 והשתטח לקיוב שתסע עד פסולים, שלך ומזוזות תפילין שכל תדע ך,
ישראל גאון בכבוד שפגעת על ומחילה סליחה ממנו לבקש קברו על

 שכבוד' י״ל ואמנם והמג״א. הכנה״ג מדעת להיפוך שפסק ג״כ זהץהנה
 ז״ל מהר״ס כדעת שהכריע יתכן בכ״ז שאני, כמלבי״ם גאון של תורה

 הגר״א בביאור המובא ואתחנן בתנחומא עוד ועיין הש״ג. שהביא
 סוף אהלות שבתוספתא להעיר ויש ה״ו. פ״ח בב״ק ועמ״ש תר״ו סימן
 ב״ש, עצמות לכם נעניתי ר״י אמר איתא ב״ש, עם דר״י בעובדא פ״ה
 ב״ש, קברי על ונשטתח ר״י הלך בחגיגה, בברייתא כמ״ש ולא לא, ותו

 כדעת היא התוספתא שדעת ויתכן וכו׳. ב״ש עצמות לכם נעניתי אמר
עפר. שוכני נגד כשחטא במקומו המחילה שדי יחיאל, רבינו

 צריך עפר שוכני כנגד גס דיבור אפילו אלא חירוף דוקא שלאו ודע
 נ״ב ובנזיר ב״ש, מדברכם בושני רק ר״י שאמר דחגיגה כההיא תשובה,

 סימן ובחו״מ עיי״ש. בו חזר מיתה לאחר שמא ר״ע על ר״ש שאמר
 והמקור להתענות, ג״כ צריך עפר שוכני על רע שהמדבר סל״ט ת״ב
 שצריך נזכר לא תר״ו שבאו״ח וחידוש עיי״ש. שם ובנזיר בחגיגה הוא
ת״ב. החו״מ כמ״ש בי״ד, עיני ראות כפי ממון ועונש להתענות גם

ג״־כ־לפייסועיד צריך מותו לאחר אף הלכה בפלפול בחכם שפגע יומי
 נטפלו ב״ש, מדבריכם בושני ר״י אמר הנ״ל, ב״ב בחגיגה כמ״ש קברו,ז

 קברי על והשתטח ר״י הלך מיד וכו׳, ב״ש מתלמידי אחד לתלמיד לו
 רק ראיה אין משם ואכן וכו׳. ב״ש עצמות לכם נעניתי אמר ב״ש,

 אין תורה של שבמו״מ מזה ללמוד יש מ״מ בשיטתו, צודק כשהחכם
 צריך בדעתו טועה הוא ואם מותו, לאחר אף חכם של בכבודו לפגוע
 פתחו חכמים על שבהשיגם מצינו בגמרא כבר ואכן קברו. על לפייסו

 ושמואל רב הוא א״ל קע״א, בב״ב לדוגמא עיין ענוה, של בלשונות
 דרב מעפריה לן יהיב מאן אמר שובר כותבין אין תרוויהו דאמרי

 שובר כותבין תרוויהו דאמרו ר״ל והא ר״י הא בעינן, ורמינן ושמואל
 אלא במקומו מונח יהא זקן כבוד יוסי רבי א״ל ע״ב, ל׳ ובבכורות וכו׳.
 דברי על שבהשיגם הספרים, מחברי רבותינו אצל כן הדבר ופשט וכו׳,
 לא במחכת״ר מונח, במקומו כבודו כמו ענוה של לשון מצרפים חכם

 והגר״י וכדומה. רגליו, כפות תחת אני עפר דעתו, לסוף לרדת זכיתי
 ואודיע וז״ל, כללית הודעה בזה כותב יואב חלקת לספרו בהקדמה ז״ל

 מקטני צפרן אשר גדולים על שהשגתי מה זה בספרי ימצא אולי כי
 המעיין ידע וכדומה, ליתא, זה או ז״א בלשון ממתני, עבה תלמידיהם

 מבעלי שאיני יען אך אלו, לשונות כתבתי חו״ש גאות מחמת לא כי
 פרי ערך בשה״ג וראה אחר. לשון לכתוב בקולמוסי כת היה לא לשון,
 בני וכל החיים האור רבינו הרב עם לילך בילדותי זכיתי ואני תואר,

למצבת ובבואנו ת״ו ירושלים שבעה״ק הצדיקים מצבות על ישיבתו

ה״ז פ״ח
 ורחושי שעה, כמו מצבתו על יחידי שנשאר להרב ראינו פר״ח הרב

 לשם כי לו ואומר מחילה, שואל שהיה והבנו שפוותיה. מרחשוון
 השתמש האו״ח שרבינו מפני והיינו ע״כ. וכיוצא נתכוון שמים

 במקום בעיקר מקומות, בכמה הפר״ח רבינו נגד קשים בלשונות
 סק״ט, י״ת בסימן המעיין לדוגמא וימצאם הראשונים, על שהשיג
 לו והיה שם: דבריו ואלו מקומות. בהרבה ועוד סק״א, כ״י ובסימן

 להם קדמו אשר חכמים על ממנו גדולים כותבים כאשר וצ״ע לומר
 המלך הרב הוא התורני הרב חכמת נפלאת הקטן אני ובעיני בשנים,
 לומר וצ״ע והל״מ הש״ך דברי על שכותב וראיתי ע״ה, רוזאניס יהודה

 שרבי אבינו אברהם אשריך אומר, אני ועליו דעתם. השיג שלא דאפשר
 מתאר הוא סקי״ג פ״ד ובסימן וכו׳. מחלציך יצא רוזאניס יהודה

 ה׳ קדוש בדרא, חד נפש טהור גאון אלו: בדברים המל״מ של גדולתו
 כמהר״ר ה׳, ידיד הוא התורה בחכמת הנאדר הרב אדונינו לו, יאמר

זללה״ה. רוזאניס יהודה
 וואלינר יהונתן רבי החסיד להגאון טבא מרגניתא בקונטרס ועיין

 רבו כיבוד ובכלל וז״ל: ל״ה אות חיים חפץ ספר בסוף הנספח ז״ל,
 המורים הם כי ספרים מחברי בכיבוד ליזהר שצריך במכ״ש נלמד
 עליהם לחלוק יצטרך ואם הקדושים בחיבוריהם אותנו ומלמדים אותנו
 שבו״י, בשו״ת וכ״ה וכו׳. רבו על חולק כדין ובאימה גדול בכבוד יהיה
 משם דנראה עיי״ש, וכו׳ ת״ח של מטתן אחר המספר י״ט ברכות ועיין
_— החכם. של מותו לאחר אף חברו בקלון המתכבד גדר שיש

 הלל רבי באגרת לפסיא, דפוס הרמב״ם שבשו״ת קנאות באגרות
 ללכת עליו קבל זצ״ל מברצלונה הגדול יונה רבי והרב ז״ל: החסיד

 שבעה קברו על ולבכות עשרה, במנין ז״ל הרמב״ם קבר על ולהשתטח
 לאלקי חטאתי יום, בכל ולומר בספריו, מעל אשר על לו שימחול ימים

 וכו׳ ספריו נגד והעותי שדברתי מיימון בן משה רבינו ואל ישראל
 שלא חסידותו, מרוב כן עשה יונה רבינו שהחסיד ובוודאי עיי״ש.
 ד״י שדעת נראה אופן בכל ימים. שבעה הקבר על ללכת שצריך מצינו

 בעשרה קברם על ללכת צריך עפר שוכני שהמחרף המרדכי כדעת היא
 עצומים בקשיים כרוכה היתה לטבריה שנסיעתו ואף כנ״ל. בנ״א

 מהר״ם כדעת שליח עשה לא זה בכל עיי״ש, בידו עלתה לא ולבסוף
 וגם חסידותו רוב שמתוך ג״כ ויתכן שליח. לעשות יכול רחוק שבמקום

עצמו. על החסיד החמיר העוון חומר מפאת
 המלבי״ם משך שבגללם ספרו, עם בקשר דברים שני אציין אגב

 בקראשטין לאור כשהוציא א( ידועים. חוגים מצד התנגדות עליו
 רש״י פירוש את והוציא התנ״ך, על הראשון כספרי ישעיה ספר תר״ט,

 פירוש בשם מהמפרשים מלוקט קצר פירוש במקומו והעמיד
 ספר של השניה בהוצאה ואכן זה. בגלל עליו התלונה רבתה המפרשים,

 והחזיר זה קצר פירוש והוציא הדבר תוקן תרכ״ז, ווארשא ישעיה
 ורננו "תהלות" ספר תהילים לספר קרא ב( למקומו. רש״י פירוש עטרת
 ספר ולא דור מדור בשמו המוקדש "תהלים" ספר ידוע לנו העם,

 כאיש לפני אותו תיאר המלבי״ם את היטב שהכיר אחד ואיש תהלות.
 מכתב גבוה. ולמעלה ומשכמו רחבות כתפיים בעל כה, ואמיץ גיבור

 פליטת עת בכתב תמצא ומליצה בשיר לכתו בנוגע בעצמו מהמלבי״ם
 תהלים", "ספר כתב הספר שער שעל להעיר ויש א׳. חוברת סופרים

 היה ז״ל שהמלבי״ם וכנראה "תהלות". כתב הספר שבגוף אלא
 "תהלות" ספר ראה הספר בסוף בחרוז שכתב עזרא מהאבן מושפע

 תהילות" ו״בספר כותב הוא השירים שיר על בהקדמתו וכן וכו׳.
עיי״ש. וגו׳ ידידות שיר משכיל

 כשעשאן אלא עשאן לא כאילו בעיניו יהא שלא וכו׳. רבנן מקיימין מה
 אינו א״כ כזכויות. נעשו זדונות מאהבה התשובה שע״י לו, ונמחל
ושמעתי במצוות. עמוס הוא הרי אדרבא אלא קיאו, על השב ככלב
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שלזהי״א — ה״ב פ״ב 'ת^יכה

 הושע בילקוט הובא במדרש דאיתא למה ז״ל וכונתו מש״ש. כ״מ עי׳ שם.
 אמת וזה אלהיך. ה׳ עד והיינו יעו״ש. עדות מלשון עד כר, עד ישראל שובה
 הרמב״ם שהביא והיינו ידינו. למעשה אלהינו עוד נאמר שלא עד והיינו ונכון.

הגרי״ב( )נמוקי הדברים: סוף ז״ל

 הו׳ דר״ב )פסיקתא המדרש פירוש מובן רבינו ולפ״ד כ״מ. עיין שם.
 הקב״ה לפני ישראל כנסת אמרה בו׳ ה׳ עד ישראל שובה הושע( סוף בילקוט

 דכתיב הוא עד אני כו׳ השי״ת אמר בנו מעיד מי תשובה עשינו אם רבש״ע בו׳
 דישראל י״ל רבינו ולפ״ד המדרש. פירוש בהקדמה הפלאה בס׳ ועיין כר. עד

 לייחד רשות לנו נתן מי כנ״י ואמרו תעלומות יודע עליהם להעיד צריכים
)קובץ( רשות: לכם נותן אני השי״ת אמר לעדות השי״ת

 בשערי יעוין אמנם ולח״מ. כם״מ עיין וכו׳. תעלומות יודע עליו ויעיד
 בהזדמן חטאו עזיבת עשר התשעה ]העיקר[ מ״ט[ אות א׳ ]שער לר״י תשובה

 יראת בנפשו יוסיף הזה בענין לידו הזדמן שלא ומי וכו׳, תאוותו בתוקף והוא
 כבוש די היראה כח יחליף וכאשר הימים, כל יעשה ככה ביומו, יום דבר ה׳

 ונוצר יבין הוא לבו בוחן הלא התאוה, בעוצם משלו ומסת יצרו את הוה בכח
 נפשו את יציל הראשון כענין לידו ויגיע נסיון לידו יבא אם כי ידע הוא נפשו

 תעלומות יודע עליו שיעיד מצב באמת דשייך בדבריו ומבואר עכ״ל, יצרו מיד
שבי( )שבית וצ״ע: יצרו מיד נפשו את שיציל

 מדאפליגו רבינו לדברי ראיה ויש מר״ן כתב החטא. את לפרוט וצריך ה״ג.
׳ עליהם להתודות יכול אם שעבר ביוה״ב עליהם שהתודה עבירות על התם

 דיש הלח״מ עליו וכתב וכו׳. מיידי חטאיו במפרש כרחך ועל וכו׳ אחר
ראיית דהא דק ולא וכו׳. לחבירו אדם שבין בעבירות דמיירי זו ,־איה ,

 בסוף רבינו שהביא כמו תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי מפ׳ ראב״י
למקום: אדם שבין בעבירות מיירי מזמור אותו וכל ח׳ הלכה

אבן( טורי )ארבעה

 פעמים דשבת ספ״ז וירושלמי ב׳ ט״ז ר״ה כר. כלומר שמו ומשנה ה״ד.
גורם: השם ששינוי

 מש״ש בכלל זהו ואולי ב׳ ל״ז סנהדרין עון. מכפרת שגלות ממקומו וגולה
בנימין( )בני אם: תוד״ה א׳ י״ז מ״ק וע׳ גורם, מקום שינוי בר״ה

 דמי שפיר לצורך אבל לצורך שלא פי׳ גילם. אם לו היא פנים ועזות ה״ה.
 תשרף דלא היכי כי דאודי יהודה בשלמא )ז:( דסוטה קמא בפרק כדאמרינן

 דמפרש מאן עלי חציף ששת רב והאמר דאודי ליה למה ראובן אלא תמר
חיים( )מים אחוהי: לחשדהו דלא היכי כי ומשני חטאיה

 מקום מכל לשבים פתח פותח שהוא וכו׳ ימים עשרה אלו כהמצאו. ה״ו.
)רד״ע( וכו׳: שיהיה

 לעשות הכל חייבים לפיכך וכו׳ לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום ה״ו.
 הוא הכפורים ביום לשוב דהחיוב משמע הכפורים. כיום ולהתודות תשובה

 יהא לא יכול דתניא ]יג.[ שבועות בגמ' והנה הזמן. דיני של קיום שזהו מצד
 לא מלאכה, בו עשה ולא קודש מקרא וקראו בו התענה אא״כ מכפר יוה״ב

 ברש״י ועיי״ש וכו׳. מנין מלאכה בו ועשה קודש מקרא קראו ולא י/י
 לומר יש רבנו בדעת אמנם קודש. מקרא קראו לא ענין בפירוש ■שנחלקו ומרקו׳

 עשה שלא דהיינו הזמן קדושת דין בו נהג שלא היינו קודש מקרא קראו דלא
 ברייתא מהך התם לאוכוחי רבעי הא טפי שפיר נמי אתי ולפי״ז תשובה,
יעקב( )יגל שבים: לשאינם מכפר ריוה״ס

 יחנק שמא שיאכל קודם היום מערב שיתחיל הכפירים יום וידוי ומצות
סע״א: ל״ד דף נערב באור פי׳ עיין נ״ב שיתודה. קודם בסעודה

מוגה( ס׳ )גי׳

 להעיר ויש לח״מ. עי׳ דעתו" תטרף "שמא אחרת גי׳ בסעודה. יחנק שמא
 ה׳ שעה״מ ועי׳ חיישינן, לא מועט דזמן למיתה והרי יחנק שמא הגירסא לפי

 משא״ב פרטי אחד אדם על דנין כשאנו רק דזהו ואפ״ל בס״ד, ומש״ש סוכה
 ל״ע פתאומית מיתה גם שכיחא ודאי אחת בעת ולרבבות לאלפים שהוא בדבר

 ע״ש כו׳ שאתה ועד ב׳ ו׳ יומא רש״י ד׳ א״ש ובזה לזה, לחוש לכ״ע ראוי ע״ב
 ה״א דשקלים פ״ו הירושלמי עפ״ד ז״ל אאמו״ר בשם ד״נ כ׳ שם ]ובחי׳

ואכמ״ל: כשרות חזקת בענין המם׳ כ׳ וכה״ג ושפת״י[ ב׳ מ״א וערובין
בנימין( )בני

 יתודה ויום יום כל עיוה״כ שנא מאי הרמב״ם לד׳ ויל״ד לח״מ. עי׳ שם.
חיים( בן חבר )הגהות יחנק: שמא הסעודה קודם

 לנוסח וכיון כו', שצ״ל נראה שנו״ס[. ]עי׳ כולנו חטאנו אנחנו אכל ה״ח.
אברהם( )באר פשענו: עוינו חטאנו צ״ל דלפחות אשמנו,
 ואבותינו אנחנו אבל כתב אהבה[ ספר ]שבסוף התפלה בסדר לקמן ע׳ שם.
אביו( בשם בנימין )בני וכו׳: אשמנו

 כתב לא למה רבינו על ותמהני שמואל. דמר מהא שהוא מר״ן וכתב שם.
 וצ״ע. אכרעיה דקם שמואל דמר מהא שמוכח כמו מעומד להיות צריך שהוידוי
 וכמו פשענו עוינו חטאנו אלא לבד חטאנו דוקא דלאו נראה כתב ובלח״מ

 מרגיש שאינו מיירי דכאן בזה דק לא ולפענ״ד פ״א. בריש למעלה רבינו שכתב
 פסק כבר הא עבירה שום שעבר ביודע דאי שעשה ועון חטא שום בנפשו
 צריך ואפ״ה חטא שום בנפשו מרגיש שאינו מיירי אלא החטא לפרש שצריך

 צדיק אין אדם כי בשוגג חטא איזה לידו בא דשמא חטאנו אנחנו אבל לומר
 הוא וכן לבד, חטאנו לומר צריך לכך דייקא יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ

 וכן חטאנו, אנחנו אבל רק אומר היה שלא שמואל דמר בהא הגמרא משמעות
 הזכיר שלא י״ז דף ברכות במסכת ביה״ב זוטי המנונא רב של בוידוי מצינו
 חטא שום בנפשם מרגישין היו שלא שכתבתי בכה״ג ומיירי בלבד חטא אלא
 וכמו ובשגגה בזדון עבירות שעבר בנפשו ביודע מיירי בפ״א ולעיל שעשו, ועוז

 החטאים על תחלה להתודות צריך שם ללמדנו ובא עשיתי וכך שם שסיים
אבן( טורי )ארבעה בגמרא: שם שמבואר כמו ופשעים העונות על ואח״ב

 קמא ותנא יעקב בן אליעזר דרבי פלוגתא שם ברייתא עבירות(, )ד״ה כס״ם
 וקרי כת״ק פסק ס״ב נ״ב פ׳ בש״ר אבל נ״ב ונקי. קב דמשנתו כראב״י ופסק

 קרא וא״ת ת״ל תואר יפה הר״ב וכתב שקר, שפתי תאלמנה ומתודה החוזר ליה
 ודעתו לבו כנגד שיהיו ל״ב מז׳ טוב בשוחר מתרצי הא ליה עבד מאי דראב״י

מוגה( ס׳ )גי׳ בפיו: מזכירן אינו אבל

אביו( בשם בנימין )בני וצ״ע: בה״ב מהלכות ספ״ב כס׳׳מ ע׳ שם,
— - ■ ■ . - —

בין הו״ל בעלה על אסרה אם איש דבאשת נראה אסורה. בעילה כעל ה״ט.
ובלא״ה לחבירו. אדם בין מקרי לאונסה הערוה על בא כל ואולי לחבירו, אדם
בלא מכפרין ויוה״ב תשובה ואין כרת עליה חייבין אסורה בעילה כל הא צ״ע

גרושתו ומחזיר בעלה על סוטה לאיסור שכיוון לא אם ספ״א(, )עי׳ יסורין
חיים( בן חבר )הגהות יבם: ושומרת

גינצבורג יעקב מה״ר מ״ו הגאון והרב בב״ק. משנה כתב הכ״מ גוזלו. או
חובל מהל׳ בפ״ה הרי בגוזל, לא אבל בחובל כ״א נאמר לא דשם דצ״ע כתב
שכבר וכתב ע״ש, ממונו למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו רבינו כתב ה״ט

המזיק התירוץ ועיקר רבינו, דברי בסתירת ט״ו סי׳ שה״ל בשו״ת בזה הרגיש
אין אבל מחילה לבקש והגון שראוי אע״ס לו נתכפר הגזילה בהשיב ממון
ומהיכן חבירו, את שירצה עד מעכב הכפרה בגופו בחובל משא״ב מעכב כפרה
רבינו למד הכפרה, את מעכב שאינו אע״פ ממון לגבי פיוס שיצטרך רבינו למד
אע״פ ישלם גזלה רשע ישיב חבול דדוד עובדא גבי ס׳ דף בב״ק דאמרינן מהא

)קובץ( עכ״ל: חבירו את פייס שלא כ״ז והיינו הוא רשע ששלם

ופוגעין מרעיו אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול הכירו רצה לא
פעם עמו הלכו שלא מחודשים שיהיו שצריך י״מ נ״ב ממנו. ומכקשין בו

יונה ר׳ של תשובה בשערי כי״מ ומצאתי תר״ז(, סי׳ )פר״ח נכון זה ואין ראשונה
דאילו ושלישית שנייה לו מביא מדכתב רבינו דברי נוטים וכן ע״ד, ל״ה דף

מוגה( ס׳ )גי׳ ושלישית: שנייה לו יחוור היל״ל מחודשים אינם
לו ראוי ולפיכך לאחר לכשחוטא שוה שאינו לפי וכו׳. רכו היה ואם
)רד״ע( אחרת: פעם יטעה שלא כדי הרבה עליו שיקפיד

 החוטא מטנו שמכקש ובשעה וכו׳ יתפייס ולא אכזר■ שיהיה לאדם אסור ה״י.
 לפי הגבעונים על אומר הוא וכן וכו׳ חפצה וכנפש שלם בלבב מוחל למחול

 לפרש נראה המה. ישראל מכני לא והגבעונים נתפייסו ולא מחלו שלא
 מה עפ״י מחילה, ובקשת פיוס דהיינו ההלכה, בזו רבנו שנקט השונים הלשונות

 לגבעונים המלך ויקרא ונפייסינהו. ניקרינהו נתינים ]ע״ט.[ יבמות בגמ׳ דאיתא
 לנו אין הגבעונים לו ויאמרו וגו׳, אכפר ובמה לכם אעשה מה אליהם ויאמר

 באומה יש סימנים שלשה אמר, פייסינהו. ולא מיפייס וגו׳, שאול עם וזהב כסף
 ע״י היינו ונפייסינהו ניקרינהו שאול דאמר דמה דמשמע ע״כ, וכו׳ הרחמנים וו

 במרת וחסרון האכזריות מדת בזה ראה נתפייסו לא שהם ומכיון ממון,
 להיות לאדם דאסור רבנו דפתח מה ועפי״ז זו. אומה מסימני שהיא הרחמנות

 הרי פיוס, של אמצעיים אפילו אצלו מועיל לא דאם היינו יתפייס, ולא אכזרי
 כבר בעלמא מחילה בבקשת רק פיוס בלא דגם רבנו הוסיף אמנם אכזרי. זה

 לא עדיין בזה מחל לא אם אמנם חפיצה, ובנפש שלם בלב למחול האדם צריך
 לפי דהוא המה, ישראל מבני לא דהגבעונים הקרא מביא וע״ז אכזרי. נקרא
 אפי׳ נתפייסו לא דגם אלא מחילה, בבקשה דהיינו מחלו שלא להם די שלא
הם: דאכזרים המה ישראל מבני לא דהגבעונים ראיה ומזה וזהב, כסף ע״י

שבי( )שבית
אביו( בשם בנימין )בני )מי״א(: דאבות פ״ה לרצות. נוח

בבלי וע׳ דקדושין רפ״ד וירושלמי )עח:( יבמות עי׳ הגכעונים. על וכה״א
בנימין( )בני )לב:(: כיצה

 בספרי כ״מ ליורשיו. יחזירו ממון לו חיים היה ואם כו׳ להכירו החוטא "י״א.
איתן( )יד נשא: !׳



המפתח ספרה״ט —ה״ו פ״ב תשוכהתפו
'ייו\ר

 שבין בחטא מיירי תענית דבגמ׳ ישוב
 אדם שבין בחטא משא״ב למקום אדם

לחבירו.
הנ״ל. הנחלים אשד

 מתקבלת שלם בלב דכשצועקים ישוב
 מכוונים כשאינם אבל ומיד, תפלתם כל

 ומיד. לגמרי נשמעת אינה
הנ״ל. פדהצור נן הנ״ל; יעקג שאריח

 הציבור, בתשובת מיידי דרכינו ישוב
 הציבור בתפלת מיידי תענית ובגמ׳
צרה. בעת
הנ״ל. הנמלים אשד

 הציבור בתפלת מיידי דרכינו ישוב
 בתפלת מיידי תענית ובגט׳ להבא,

לשעבר. הציבור
מלך. היכל הנ״ל; פדהצור נן

 עמו שיש גז״ד בין חילק דלא ק׳
 בגט׳, כדאי׳ שבועה עמו לאין שבועה

לזה. וישוב ,יח. ר״ה
כסף. משנה

 בר שמואל א״ר דר״ה פ״ק כ״מ:
וכו׳. אוניא

 לאחר דמיירי ביאר לא דרכינו צ״ע
בגם׳. כדאי׳ גז״ד
 נריח ידיד; כן נ־נ; ליהודה וואת כסף; משנה

קל־ג. אנרהס

 וכו׳. הרב דרשות בס׳ :מל״מ
בדבריו. מו׳־מ

 נריח יח.; ר״ה ערצ״נ מו־נ; הים דרכי ידיד; נן
הנ״ל. אנרהס

 לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום ז(
ולרבים. ליחיד

 אפ״ה יחיד לכל תשובה זמן שהוא אף
 בפני מעלה לה יש הרבים תשובת
עצמה.

ירמיהו. דנרי

 מדיני שזהו משום הוא דהחיוב משמע
 ]יג.[ שבועות בגמ׳ וביאור הזמן,

עפי״ז.
הליקוטים. ש׳

 לשוב מיוחדת מ״ע דיש ביאר לא
 )הו׳ יונה רבינו כמ״ש ביוהכ״ם

במקו״צ(.
 אהרן ר׳ משנת ה״ד; ופ״א כאן, המלך ענודח
סא. סי׳ מועד לשלמה אשר קנז; עמי ח״נ דרשוח

 לישראל. וסליחה מחילה קץ והוא
 דבריו. וביאור מו״מ

 קסג; עמי הנ״ל אהרן ר' משנח ירמיהו; דנרי
 מאמר ויוה״ג ו-ו, אוח יד מאמר ר״ה יצחק פחד

קצט. עמ׳ ח״א המשונה ס׳ יא; אוח כט

 הכפורים. ביום ולהתודות
 ביוהכ׳־פ. להתודות דמ״ע החינוך ס׳ כד׳

 המשונה ס׳ ועי׳ ה״א; ופ״א כאן המלך ענודח
רא. עמי ח״א

 היום מערב שיתחיל וכו׳ וידוי ומצות
 שיאכל. קודם
 דבריו. וביאור מו״מ
רקח. מעשה

 שיתודה. קודם בסעודה יחנק שמא
 דעתו תיטרף שמא כרש״י כ׳ דלא הא

 לח״מ(. )עי׳ שכרות, מחמת
 קמ־כ אשר מטה מער״ק; המים; נארוח

מרז. !שי׳ מנחם דנרי ועי׳ קמא־א;

 סוכת קמניד; ידיד קידש קא־ג; יוסף עין פ״א;
 יג; אוח פ״א ענוה עקג קעד; אלף ננל ידו דוד;

עח. סי׳ )דיסקי]( המלך משאח עי׳

 חיישינן, לא מועט לזמן דלמיתה ק׳
לזה. ויישוב

הליקוטים(. נס׳ )הו׳ מימין נני

 ערבית. יוהכ״פ בלילי ומתודה חוזר
 אכילה אחר מתודה דאינו דס״ל מבואר

 וביאור כרמב״ן, ודלא ערבית קודם
מחלוקתם.

 חח; סי׳ או״ח פר״ח מער״ק; ק־נ; ח״א חש״ד
החסינה ס׳ המלך; ענודה קמא־ג; אשר מטה

I
"

 בה. להתודות צריך אפ״ה
קדש. מקראי

 תפלתו. באמצע צבור ושליח
 עם לומר צריכים דהציבור הזכיר לא

 הגאונים. בשם הר״ן כמש״ב הש״צ
המדורי. נר אמר ד״ה פו: יומא ייהכ״ס חוס׳

וגו׳. חטאנו אבל ח(
 להבא קבלה בוידוי הזכיר דלא צ״ע

בפ״א. כמש״כ
 )דיסקין( המלך משאח ה״א; פ״א המלך ענודח

עט. סי׳

הוידוי. עיקר והוא
 היא בחטאו האדם דהכרת כוונתו
 התשובה, תבוא שממנו הוידוי שורש

לח׳־מ(. )עי׳
ירמיהו. דנרי

 דמפרשי כאמוראי ודלא ]ה[: הגמ״י
אחר. בענין וידוי

 אנחנו אבל צ״ל האמוראי לד׳ גם
חטאנו.

אמר. ד״ה פז: יומא יצחק שיח

 קם וכו־ מטא כי :הוידוי( )ד״ה כ״מ
אכרעיה.

 הדי׳ רבנו השמיט אמאי לפי״ז ק׳
מעומד. דוידוי

 מוס שם; סר״ח מרז; סי׳ או״ח ננה״ג שיירי
 שיו המדור•; נר אמר ד״ה פז: יומא יוהנ׳־פ

 )הו אנן טורי ארנעה מטא; וכי ד״ה שם יצחק
 ח" המשונה ס׳ המלך; ענודח הליקוטים(; נש׳
ח. עמי

 כראב׳י ופסק עבירות(: )ד״ה שם
ונקי. קב דמשנתו

רבים. כנגד כראב״י הלכה אם מו״מ
 ;מט־ז אמת דנרי מער״ק; מיז; סי׳ מלאני יד

 ( ח׳ לעולם היא אות החיים; צרור משנה; סדר
קנ-ד.

׳ הי״ח( )פ״ב ביהב״ח דבהל׳ צ״ע
. כראב״י. הלכה אין דבברייתא

 ד קנט־נ; טהרות נחום מזון קדש; מקראי
 פ •יהנ׳ מיס־ הנ״ל; אמח דנרי מטו; סי' מלאני

 ׳ פ רג דני ספרי מער״ק; ת״ר; ד״ה פו: יומא
 ן משנה; סדר והוצרכחי; ד״ה )רנז־כ( ראה

 י צרו ועי־ ישע; נגדי )אלפנדרי(; מרכה׳־מ ידיד;
 ניהנ" הל' המפתח יס׳ יהודה, וארן החיים,

ה״י. פ״ו ע״ז והל׳ שס,

 גמר: דסתם משום כראב״י פסק
כוותיה.

דפל׳ המלך ענודם ועי׳ ישע; נגדי משנה; סדר

 י וחטאו ליה מסייע דקרא כראב״י פסק
תמיד. נגדי
פו:. יומא דוד יד י; סי׳ צני מנס

 נח פר׳ בזוהר מבואר שכן כראב״י פסק
 עג־ב. ח״א
)שא־א(. יומא מס׳ של״ה

 חטאנו דוקא דלאו ונראה לח׳׳מ:
וכו׳.
 שום בנפשו מרגיש באינו דמיירי י״ל
 חטאנו. אבל צ״ל ואפ״ה שעשה עון

 ועי הליקוטים(; נש׳ )הו׳ אנן טורי ארנעה
המלך. ענודח

--------------------------------־-------—
 מכפרין יוהכ״פ ולא התשובה אין ט(

 למקום. שב״א עבירות על אלא
 וק׳ תטהרו, ה׳ לפני מפסוק נלמד בגט׳

 דין רבינו כ׳ ה״ט( )פ״ג שגגות דבהל׳
 לזה. וישוב זה, מפסוק אחר
חטא. ד״ה כה: כרימות לנר ערוך

 רבו וכבוד ואם אב כבוד אם מו״מ
 למקום. אדם בין מיקרי

ריא. עמי ח״א המשונה ס׳ ועי' לג; מ׳ מנ״ח

אסורה. בעילה בעל או
 אדם בין גם הוי אם איש אשת בעל

 עליו. שאסרה לחבירו
 נס׳ )הו׳ חנ״ח הגהוח יג; סי׳ נדנש צפימיח

 א, ס״ק משנ״ז מרו סי׳ פמ״ג ועי׳ הליקוטים(;
הנ״ל. המשונה יס׳ צד, סי׳ או״ח ונוני״ק

 יח: בכריתות במ״ש לפי״ז מו״מ
 משום מעילה על מכפר אין דיוהכ״פ

ממון. שהוא
פענח. צפנת

 וכו׳. לחבירו אדם שבין עבירות אבל
 שב״א בחטא מכפרת אינה מיתה אף

לחבירו.
שסד. מ׳ מנ״ח

חבירו. את המקלל או
 דמצער משום הוא דהחטא משמע
 סנהדרין בהל׳ מד״ר וצ״ע חבירו

 דמשמע שיז( )ל״ת ובסהמ״צ )רפכ״ו(
 הקללה. עצם מצד הוא דהחטא

 ח״א המשונה ס׳ כז; שי׳ חו״מ ישראל ישועוח
ריג. עמ׳

גוזל. או
דבריו. וביאור מו״מ

פ״א. ריש החיים צרור

לעולם. לו נמחל אינו
 כאינו ודינו מיתה, אחר אפי׳ היינו
 עמך. מעשה עושה
י־נ. נס פי׳ מ״ד הארזים עמודי

 צריך וכו׳ וירצהו וכו׳ שיתן עד
לרצותו.

 דבריו. וביאור מו״מ לשונו, כפל צ״ע
)חסאן(. לדוד מכתם המיס; נארות

 ומזיק חובל ובהל׳ ברפ״א דלעיל צ״ע
 חבירו. לפייס שצריך כ׳ לא ה״ט( )פ״ה
 שם; האדמה פרי שם; ומזיק חונל הל׳ לח״מ

 נקונן )הו׳ טז סי׳ הלחם שמי שו״ם מער״ק;
 ד״ה פה: יומא יוהנ׳־פ מיס׳ הליקוטים(; שנס׳

 הנ״ל; לדוד מנחם מד־נ; המיס נרנוח עכירות;
המים נארות פ״א; החיים צרור פ״א; מרכה״מ

 קאי וכו׳ לחבירו שיתן עד דמש״כ ישוב
 קאי "וירצהו" ומש״ב וחובל, אגוזל

חבירו. אמקלל
צט. אוח פ״א ענוה עקג

לרצותו. צריך
 שליח. ע״י לרצותו יכול אם מו״מ

החשוכה. ס׳ שמואל; מעיל המלך; דרך

 שמים חלק אף חבירו את ריצה לא ואם
נמחל. לא

 מהר״ש תרו; סי׳ או״ח פר״ח שסד; מ׳ מנ״ח
גרמיזאן.

 שורה לו מביא וכו׳ חבירו רצה לא
וכו׳.

 ראשונה בפעם מחילה דבקשת משמע
 כהטור. ודלא בנ״א ג׳ ל״צ
 ס״ד אהע״ז משה אגרוח מרו; סי׳ הלנה כיאור

המשונה. ס׳ ג; אות מז סי׳

 שנייה לו מביא להן נתרצה לא
ושלישית.

 בריצוי פעם בכל דמפייס הא השמיט
אחר.

המים. נארוח שם; פר״ח מרו; סי׳ או״ח נ״ח

 לו. והולך מניחו רצה לא
 ומו״מ יותר, לפייסו רשאי דאינו משמע

בזה.
 שם; ט״ז מרו; סי׳ שלום נהר הנ״ל; פר״ח

 המשונה ס׳ ועי׳ שם; פמ״ג שם; השקל מחצית
ריז. פמ'

החוטא. הוא
 חוטא, קראו וכאן אכזרי קראו י׳ בהל׳
 דבריו. וביאור מו״מ
כסף. משנה

 סיבה לו יש דאם רבינו כ׳ דלא ק׳
 דומיא חוטא נקרא אינו למחול שלא

 לח״מ(. )עי׳ חנינא, דר׳
משה. משרת המיס; נארות

 פעמים אלף אפי׳ וכו׳ רבו היה ואם
לו. שימחול עד

 פעמים אלף אפי׳ דהולך מנ״ל צ״ע
 י״ג רק מצינו לא דרב דבעובדא

פעמים.
משה. משאת המיס; נארוח כסף; משנה מער״ק;

 שמפורסם אלא ממנו למד שלא אף
 זה. לענין כרבו דינו בחכמה למופלג

משנה. סדר

 סוף בב״ק משנה :אע״פ( )ד״ה כ״מ
החובל.

 בחובל רק בגוזל מיירי לא דשם צ״ע
 חילוק יש ומזיק חובל בהל׳ ולד״ר

ביניהם.
הליקוטים(. נס׳ )הו׳ קונן ש׳

 דר׳ דה״ק ומפרשי ואם(: )ד״ה שם
 רבו. היה חנינא
בזה. מו״מ
 מקנז; אוח מלאני יד קלה; סי״ס מ״ג חשנ״ן

 פה סי׳ )אנולעפיא( יעקג ישרש משנה; סדר
 או״ח שלום נהר הי״ג; פ״ט נדה חש״ד )מא־א(;

המלך. ענודח נא; שי־ מ״נ משה נאר תרו; סי׳

 כן. פירש לא ורש״י שם:
 אלא מהגמ׳ אינו ד״ר דמקור ישוב

 כן. ס״ל רש״י וגם מסברא
 המים; נארות שם; ט״ז מרו; סי׳ או״ח פר״ח
המלך. עבודת משה; משרת

 רבי אם ורש״י רבינו דמחלוקת ביאור
 מובהק. רבו היה חנינא

משנה. סדר שס; השקל מחצית תרו; סי׳ מג״א

 דר׳ ובעובדא כרבינו לרש״י דס״ל ישוב
 דרב. רבו היה דלא "ל ס חנינא

יד. חיזק
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 חייב היה הא וכו׳ לד״ר וא״ת לח״מ:
שיפייסנו. עד משם ללכת שלא רב

 קושיתו. ישוב
המלך. יד

 וזה וכו׳ אכזרי שיהיה לאדם אסור י(
 ישראל. זרע של דרכם הוא
 וסיים איסור בלשון כ׳ דתחילה צ״ע

 וכו׳. דרכם הוא וזה חסידות בלשון
משנה. ;דר

 חפצה. ובנפש שלם בלבב מוחל
 כדי מיד מוחל אינו שאם משמע

 מדת אינה שלם בלב תהא שהמחילה
אכזריות.

 ד״ה עג־ג המיס בארונו ועי׳ משה; משרת
הקשו. כיד

 הרבה לו וחטא הרבה לו הצר ואפי׳
וכו׳.

 הרי הרבה או מעט לו חטא לי דמה ק׳
 לזה. וישוב עמו, להתפייס צריך

משנה. שדר

 יטור. ולא יקום לא
 נקימה שייך דגופא בצערא דאף משמע

 הראשונים במחלוקת מו״מ ונטירה,
בזה.

רכא. עמ׳ התשובה פ׳

 ישראל. זרע של דרכם הוא וזה
 באיסור מצווים הגרים אין וכי צ״ע

ונטירה. נקימה
משנה. ;דר

 וכו׳. הגבעונים על אומר הוא וכן
1 מהגבעונים. הראיה ביאור

1 משנה. ;דר
 לאן הללו לשונות בשני כוונתו ביאור
 נתפייס בלא ודוקא נתפייסו, ולא מחלו
אכזרי. חשיב

הליקוטים. ש־

 דאת הדא וכו׳ בירושלמי :]ט[ הגמ״י
 שלא באדם למחול שצריך אמר

וכו׳. רע שם הוציא
 ולא רע שם ששמע מי יש דשמא הטעם
 המחילה. בקשת ישמע

 המים; נאדות שם; מג״א מרו; סי׳ או״ס נ״ת
י. סי׳ רב לתם שו״ת המלך; שלתן

 הירושלמי. בדין רבנו בשיטת מו״מ
המיס. בארות ועי׳ הנ״ל; רב לתם משנה; סדר

 עולמית. מחילה לו אין :שם
 מוחל אינו אם אכזרי נחשב דאינו היינו
 ממנו יבקש ולכן מחילה הוי מחל ואם

לו. שימחול
 ועי׳ ג; ס״ק שם ט״ז תרו; סי׳ או״ת נ״ת
משנה. הדר

 הלח״מ. קושית זב
 ידיד בן המים; בארות ה; ובהל׳ כאן כסף שנה

נג. אות אור כוכבי :י׳

וכו׳. לן דאהני וי״ל :ים
 בזה. ומו׳׳מ לדבריו, ׳איה

יהודה. :אר

 וכו׳ חנינא דר׳ עובדא בההיא כ״מ:
 וכו׳. הכי עבד היכי

 הקשו חסידות מדת מצד דהתם "ע צ
 וכו׳ המעביר דכל ועו״ק איסורא, ולא

 היתה וכאן מחילה בקשת בלא מיירי
 לזה. וישוב מחילה, בקשת כבר

רקח. מכסה

 וכו׳ חבירו ומת להכירו החוטא יא(
וכו׳. עשרה מביא

 א״צ מותו לאחר לו חטא דאם משמע
 במקום מחילה ומבקש קברו על לילך

שביישו.
ו. ס״ק מרי סי׳ מג״א ועי׳ המלך; ענידת

 וכו׳. חטאתי בפניהם ואומר
 לבו. להכניע כדי הטעם

ספר. קריח

 זה. ולפלוני וכו׳ לה׳ חטאתי
 להקדים צריך חבירו במת דוקא

 בחיים חבירו אם אבל לה׳ הוידוי
 מחבירו, מחילה בקשת להקדים צריך

לזה. והטעם
רקח. מעשה

 ויתודה. בב״ד וכו׳ ליורשיו יחזירו
 מתחת הממון מוציא דתחלה מבואר

 יהא שלא כדי מתודה ואח״ב ידו
בידו. ושרץ כטובל

ועי שסד; מ' מנ״ס קלג־א; תכמיס משנת
שפר. קרית

 בב״ד יניחנו יורש לו יודע היה לא
ויתודה.
 א״צ יורשים לו שאין דביודע משמע

 ידו. מתחת להוציאו
ירמיהו. דברי

שלישי פרק

 וכו׳. האדם מבני ואחד אחד כל א(
 צדיק אין אדם כי עדה״ב "כל" נקט

 קא., מו. בסנהדרין וכדאי׳ בארץ,
דבריו. וביאור

ירמיהו. דברי כשף; משנה המיס; בארות

 חטא בלא מיתה יש דאמרו מהא צ״ע
נה:(. )שבת וכו׳
ירמיהו. דברי עי׳ כסף; משנה קכט; שלמה לחם

 צדיק. עונותיו על יתירות שזכיותיו מי
 תוס׳ וכד׳ גמור, שאינו בצדיק מיירי
 ה״ב(. לח״מ )עי׳ טז: בר״ה

המיס. בארות כסף; משנה

לט:. מקדושין ראיה
 שם. קדושין בינה אמרי ידיד; בן

דבריו. ביאור
 וח״ג א, עמ׳ ח״א יהל אור עי' המלך; עבודת

שלה-שלו. עמ׳

 מ:( )קדושין הגם׳ בקו׳ לפי״ז ישוב
 וכו׳. עונות כמחצה ונהוי
נ. דרוש שונה שבת נחל ערני

בינוני. למחצה מחצה
 לט:( )קדושין הגט׳ תי׳ דהשמיט ק׳

 מדברים שהיא מצוה במחצה היה שאם
 מכרעת. שיעור להם שאין
שם. בינה אמרי

 יושביה כל זכיות וכו׳ המדינה וכן
וכו׳. מרובות
 יושביה רוב בזכיות סגי דלא מבואר
 יושביה. כל ובעינן

רעו. עמ׳ החשובה ס׳ המיס; בארות

 שרבינו מה לפי הדברים עיקר :לח״מ
 וכו׳. סבור
בדבריו. מו״מ

 לשלמה המעלות יט־נ; )מהרי״ט( פענח צפנת
 מרכה״מ נח; פר' )אלסנדרי( דת אש כג־ג;
 המיס; בארות מ:; קדושין יוסף עצמות ה״ה;
קמט־ד. ח״א צב מערכי כסף; משנה

 שקול לן אהני מאי וא״ת שם:
וכו׳. המדינות

 שיקול לן אהני מאי הקשה דלא צ״ע
 נדון. כולו שהעולם מאחר היחידים

בזה. ומו״מ
ידיד. בן

 מיד וכו׳ מרובין שעונותיו אדם כ(
 ברשעו. מת הוא

 שמת ולא למיתה דינו דנגזר כוונתו
 לזה. וראיה מיד,

המים. בארות

 כד׳ הזה העולם בענייני הדין לד״ר
 לח״מ(. )עי׳ ,טז: בר״ה הריטב״א

מח. אות ענוה קב

 ברשע והלא ברשעו תי׳ הוסיף למה ן!־
סקינן.

לד־ד. )הלוי( חיים מיס :אר

 מרובות שזכיותיו מי דין כ׳ דלא 'צ״ע
 הקושיא. וישוב לחיים, נחתם מיד וכו׳

כסף. משנה1

 מרובין. שעוגותיה מדינה וכן
 מרובין "שעונותיהם" כ׳ שלא הטעם
 ככלל. המדינה של בדין דמיירי

 פענת צפנת נס; פר׳ )אלפנדרי( דת אש
 ס׳ ועי׳ נט־ג; שלום דרכי ינדב; )מהרי״ט(

רצט. עמי החשובה

 בדין וכדמוכח ר״ה של בדין מיירי לא
 המבול. ודור סדום של

 קדושין בינה אמרי כסף; משנה המיס; בארות
)י:(. ה דרוש ח״ב יהושע עמק ועי׳ שעת; עמי

אובדת. היא מיד
 אנשיה, ולא המדינה באבדן מיירי

 למקום יגלו שבה שהצדיקים דאפשר
אחר.
 יוסף עצמות הנ״ל; פענח צפנת כסף; משנה

 הנ״ל; שלום דרכי טז.; חיים שנות מ:; קדושין
צה־א. אזוב אנודת עי׳

 "ברשעה" אובדת כתב שלא טעם
 ד״ר. וביאור היחיד, בדין וכמש״ב

צד־ד. )הלוי( סיים מים באר

 וכו׳. סדם זעקת שנאמר
 אובדת שאינה מבואר סדום ממשפט

 שהרי מיד עליה נגזר אלא ומיד תכף
 בדין וה״ה עליהם, התפלל אברהם
היחיד.

המיס. בארות

 הן מיד וכו׳ כולו העולם כל וכן
נשחתין.

 מאבד שאינו כבר נשבע שהרי ק׳
 הקושיא. וישוב המבול, כדור העולם

 סייס מים באר קמה; סי׳ החדשות ציון בנין
 בספר )הו׳ מהר״נ ציוני המלך; עבודת הג״ל;

הליקוטים(.

 הזכיות מנין לפי אינו זה ושקול
וכו׳. והעונות

 אדם יראה לעולם מ״ש לפי״ז צ״ע
 בזה מו״מ חייב, וחציו זכאי חציו עצמו

דבריו. וביאור
 בארות כסף; משנה יט־נ; )מהרי״ט( פענח צפנת

 מכתב עי׳ ג; דריש שובה שבת נחל ערני המיס;
של. עמ׳ ת״ג מאליהו

גדלן. לפי אלא
 מה מפני מרע״ה שאילת לפי״ז צ״ע
 ו.(. )ברכות לו ורע צדיק
קלג־א. חכמים משנת

 לפי״ז. פסוקים ביאורי
קג־נ. נחל ערני הנתלים, אשד

 יען שנאמר וכו׳ כנגד שהיא זכות יש
 טוב. דבר בו נמצא
 זה פסוק נדרש :(כה )מו״ק ז־בגמ׳ צ״ע

 בריה, כל שכר מקפח הקב״ה שאין
דבריו. וביאור

 טז־ד; שיים שנות יט־ד; )מהרי״ט( פענס צפנת
 יהל ואור ונלענ״ד, ד״ה עד־ד המים בארות ועי׳
שלה. עמי ס״ב

 גדולה זכות מהי ביאר לא למה צ״ע
 עון מהו ביאר ולא לט: בקידושין כדאי׳
 מ. בדף שם כדאי׳ חמור
הנ״ל. המיס בארות

 אחד וחוטא שנאמר וכו׳ עון ויש
וכו׳. יאבד
 זה פסוק נדרש לט: דבקידושין צ״ע

 הראשונות. על בתוהא
 יעקב ישרש כסף; משנה הנ״ל; פענח צפנת

צז־נ. מא סי׳ )אנולעפיא(

 וכו׳. בדעתו אלא שוקלין ואין
 דבריו. וביאור מו׳׳מ
 משה דברות טז־ד; סייס שנוח כסף; משנה

 לשון השכל, מוסר ועי׳ תקנ; עמ׳ ח״א קדושין
 השבתות מאמרי יששכר ובני ה״א, פ״ו חכמים
 וכוכבי צא, אגרת ישראל ואור ו, אות ג מאמר

 ח״ב )נלון( דעת ושיעורי סב וסי' נה סי׳ אור
 יהל ואור קי, עת׳ ר״ה משמואל ושם ,1 שיעור
 ח״ג אליהו וצב שלח, עמ׳ התשובה מערכי

 עשי״ת חיים ושפתי יא, אוח החשובה מערכות
קלא. עמ׳

דקדושין "ק סופ בירושלמי מקורו
 זכות. לכף מכריעו הקב״ה

ה״א. המלך עבודת

קב:. בסנהדרין מקורו
י. אות פ״ג ח״ב העבודה יסוד

 את למנות בקשו קד: בסנהדרין מקורו
 וכו׳. המלך שלמה

הרמנ״ם. גליוני המדרש, בית

 ונהוי מ: קידושין הגט׳ קו׳ לפי״ז צ״ע
 מחצה. על כמחצה

כסף. משנה

 יז. בר״ה במחלוקת שנוי ד״ז
 התלמוד תקף רסג; סי׳ ס״ב קטנות הלכות שו״ס
)מב.(. לש״ח נ דרוש

 סובר שהוא כמו לא א״א ראב״ד:
וכו׳.
השגתו. ישוב
 שו״ח המים; בארות ה; ונהל׳ כא! כסף משנה
 כתר משנה; סדר רכה; סי׳ ח״ב קטנות הלכות
 ה״א המלך עבודת צ״פ; ירמיהו; דברי המלך;

המלך. ענד נבר; והנה ד״ה

מחלוקתם. ביאור
 המיס; בארות כסף; משנה המלך; שלחן מער״ק;

 פר׳ יוסף יעקב חולדות ה; דרוש המור הר
המלך. ענד צ״פ; פינחס;

 חיים רשעים יש כי כן ואינו שם:
הרבה.

 צדיקים כמה שהרי הקשה דלא הא
 לח״מ(. )עי׳ בנערותם, מתים
כסף. משנה משנה; סדר ח־ד; אזוב אגודת

 לד״ר ימות ומי יחיה מי הסיוט ביאור
והראב״ד.

)ה־נ(. נ דרוש ח״ב יהושע נחלת
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 שבין בחטא מיירי תענית דבגט׳ ישוב
 אדם שבין בחטא משא״ב למקום אדם

לחבירו.
הנ״ל. הנהלים אשד

 מתקבלת שלם בלב דכשצועקים ישוב
 מכוונים כשאינם אבל ומיד, תפלתם כל

 ומיד. לגמרי נשמעת אינה
הנ״ל. פדהצור כן הנ״ל; יעקב שאריח

 הציבור, בתשובת מיידי דרכינו ישוב
 הציבור בתפלת מיידי תענית ובגט׳
צרה. בעת
הנ״ל. הנהלים אשד

 הציבור בתפלת מיידי דרכינו ישוב
 בתפלת מיידי תענית ובגמ׳ להבא,

לשעבר. הציבור
מלך. היכל הנ״ל; פדהצור כן

 עמו שיש גז״ד בין חילק דלא ק׳
 בגט׳, כדאי׳ שבועה עמו לאין שבועה

לזה. וישוב ,יה. ר״ה
כסף. נושנה

 בר שמואל א״ר דר״ה ס״ק ."מ:
וכו׳. אוניא

 לאחר דמיירי ביאר לא דרבינו צ״ע
בגט׳. כראי׳ גז״ד
 כרית ידיד; כן נ־ג; ליהודה וזאת כסף; משנה

קל־ג. אנרהס

 וכו׳. הרב דרשות בס׳ :מל״מ
בדבריו. מו״מ

 כרית יה.; ר״ה ערל״נ מו־כ; הים דרכי ידיד; כן
הנ״ל. אכרהס

 לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום ז(
ולרבים. ליחיד

 אפ״ה יחיד לכל תשובה זמן שהוא אף
 בפני מעלה לה יש הרבים תשובת
עצמה.

ירמיהו. דנרי

 מדיני שזהו משום הוא דהחיוב משמע
 ]יג.[ שבועות בגם׳ וביאור הזמן,

עפי״ז.
הליקוטים. ס׳

 לשוב מיוחדת מ״ע דיש ביאר '.א
 )הו׳ יונה רבינו כמ״ש ביוהכ״פ

במקו״צ(.
 אהרן ר־ משנת ה״ד; ופ״א כאן, המלך ענודה
סא. סי׳ מועד לשלמה אשר קנו; ׳עמ מ״נ דרשוה

 לישראל. וסליחה מחילה קץ והוא
 דבריו. וביאור מו״מ

 קסג; עמ׳ הנ״ל אהרן ר׳ משנת ירמיהו; דנרי
 מאמר ויוה״כ ו-ו, אות יד מאמר ר״ה יצחק פחד
קצט. עמ׳ ח״א החשוכה ס׳ יא; אות נט

הכפורים. ביום ולהתודות
 ביוהכ״פ. להתודות דמ״ע החינוך ס׳ כד׳

 החשוכה ס׳ ועי' ה״א; ופ״א כאן המלך ענודה
רא. עמ׳ ח״א

 היום מערב שיתחיל וכו׳ וידוי ומצות
 שיאכל. קודם
 דבריו. וביאור מו״מ
רקח. מעשה

 שיתודה. קודם בסעודה יחנק שמא
 דעתו תיטרף שמא כרש״י כ׳ דלא הא

 לח״מ(. )עי׳ שכרות, מחמת
 4קמ־ אשר מטה מער״ק; המיס; נארות

מרז. סי׳ מנחם דירי ועי׳ קמא־א;

■

המיס נארוס קמןיס>׳א; צרור פ״א; מרכה״נן
סיכת ידי^ממד; קידש ־ג;קא ־י׳ו^ז עי; ס״א;

 חיישינן, לא מועט לזמן דלמיתה ק׳
לוה. ויישוב

הליקוטים(. נס׳ )הו׳ כנימי! כני

 ערבית. יוהכ״פ בלילי ומתודה חוזר
 אכילה אחר מתודה דאינו דס״ל מבואר

 וביאור כרמב״ן, ודלא ערבית קודם
מחלוקתם.

 חח; סי׳ או״ח פר״ח מער״ק; ק־ג; ח״א חס״ד
 החשוכה ס׳ המלך; ענודח קמא־ג; אשר מטה
רד. ׳עמ ח״א

ובנעילה.
 ה״ז( )פ״ב תפילה בהל׳ שב׳ אף

 תקנוה, תחנה לתוספת נעילה דתפלת
 בה. להתודות צריך "ה אפ

קדש. מקראי

 תפלתו. באמצע צבור ושליח
 עם לומר צריכים דהציבור הזכיר לא

 הגאונים. בשם הר״ן כמש״ב הש״צ
המדורי. כר אמר ד״ה פז: יומא יוהכ״ס פוס׳

וגו׳. חטאנו אבל ח(
 להבא קבלה בוידוי הזכיר דלא "ע צ

בפ״א. כמש״ב
 )דיסקין( המלך משאח ה״א; פ״א המלך עמדת

■ עט. סי׳

הוידוי. עיקר והוא
 היא בחטאו האדם דהכרת כוונתו
 התשובה, תבוא שממנו הוידוי שורש

לח״מ(. )עי׳
ירמיהו. דנרי

 דמפרשי כאמוראי ודלא :]ה[ הגמ״י
אחר. בעניו וידוי

 אנחנו אבל צ״ל האמוראי לד׳ גם
חטאנו.

אמר. ד״ה סז: יומא יצחק שיח

 קם וכו׳ מטא כי :הוידוי( )ד״ה כ״מ
אברעיה.

 הדין רבנו השמיט אמאי לפי״ז ק׳
מעומד. דוידוי

 מוס׳ שם; סר״ח מרז; סי׳ או״ח כנה״ג שיירי
 שיח המדורי; נר אמר ד״ה פז; יומא יוהכ״פ

 )הו׳ אכן טורי ארגעה מטא; וני ד״ה שס יצחק
 ח״א החשוכה ס׳ המלך; ענודח הליקוטים(; נס׳
רז. עמ׳

 בראב״י ופסק עבירות(: )ד״ה שם
ונקי. קב דמשנתו

 רבים. כנגד כראב״י הלכה אם מו״מ
 מט־ד;| אמת דנרי מער״ק; מיז; סי׳ מלאני יד

 ח״א לעולם היא אות החיים; צרור משנה; סדר
קכ-ד.

 כ׳ הי״ח( )פ״ב ביהב״ה רבהל׳ צ״ע
 כראב״י. הלכה אין דבברייתא

 יד קכט־נ; טהרות נחום חזון קדש; מקראי
 יוהכ״פ חוש׳ הנ״ל; אמח דנרי תטו; סי׳ מלאני
 סר׳ רב דני ספרי מער״ק; ח״ר; י״ה פו; יומא
 כן משנה; סדר והוצרכחי; ד״ה )רנז־נ( ראה

 צרור ועי׳ ישע; נגדי )אלפנדרי(; מרכה׳־מ ידיד;
 ניהנ״ס הל׳ המסתס וס׳ יהודה, וארן החיים,

ה״י. פ״ו ע״ז והל׳ שס,

 גמרא דסתם משום כראב״י פסק
כוותיה.

יפליג. המלך ענודס ועי׳ ישע; נגדי משנה; סיר

 וחטאתי ליה מסייע דקרא כראב״י פסק
תמיד. נגדי
פו:. יומא דוד יד י; סי׳ צכי חנם

 נה פר׳ בזוהר מבואר שכן כראב״י פסק
 עג־ב. ח״א
)סא־א(. יומא מס׳ של״ה

 חטאנו דוקא דלאו ונראה לח״מ:
וכו׳.
 שום בנפשו מרגיש באינו דמיירי י״ל
 חטאנו. אבל צ״ל ואפ״ה שעשה עון

 ועי׳ הליקוטים(; נס׳ )הו׳ אכן טורי ארנעה
המלך. ענודח

 מכפרין יוהכ״ט ולא התשובה אין ט(
 למקום. שב״א עבירות על אלא
 וק׳ תטהרו, ה׳ לפני מפסוק נלמד בגט׳

 דין רבינו כ׳ ה״ט( )פ״ג שגגות רבהל׳
 לזה. וישוב זה, מפסוק אחר
חטא. ד״ה כה: כריתות לנר ערוך

 רבו וכבוד ואם אב כבוד אם מו״מ
למקום. אדם בין מיקרי

ריא. עמי ח״א החשוכה ס' ועי׳ לג; מ׳ מנ״ח

 אסורה. בעילה בעל או
 אדם בין גם הוי אם איש אשת בעל

עליו. שאסרה להכירו
 נס' )הו׳ חנ״ח הגהוח יג; סי׳ נרכש צפיחית

 א, ס״ק משנ״ז מרו סי' פמ״ג ועי׳ הליקוטים(;
הנ״ל. החשיכה וס׳ לד, סי׳ או״ח ונוני״ק

 יה: בכריתות במ״ש לפי״ז מו״מ
 משום מעילה על מכפר אין דיוהכ״פ

ממון. שהוא
פענח. צפנח

 וכו׳. להכירו אדם שבין עבירות אבל
 שב״א בחטא מכפרת אינה מיתה אף

להכירו.
שסה/! מ׳ מנ״ח

חבירו. את המקלל או
 דמצער משום הוא דהחטא משמע
 סנהדרין בהל׳ מד״ר וצ״ע חבירו

 דמשמע שיז( )ל״ת ובסהמ״צ )רפכ״ו(
 הקללה. עצם מצד הוא דהחטא

 ח״א המשונה ס׳ כז; סי׳ מו״מ ישראל ישועוח
ריב. ׳עמ

גוזל. או
דבריו. וביאור מו״מ

ר סנש-נבבב bp“0 רור■צ

לעולם. לו נמחל אינו
 כאינו ודינו מיתה, אחר אפי׳ היינו

 עמך. מעשה עושה
י־נ. נח סי׳ ח״ד הארזים עמודי

 צריך וכו׳ וירצהו וכו׳ שיתן עד
’ לרצותו.

 דבריו. וביאור מו״מ כפל^שונו, צ״ע
)חסאן(. לדוד מנחם ס;המי נארוח

 ומזיק חובל ובהל׳ ברפ״א דלעיל צ״ע
 לפייכעחבירו. שצריך כ׳ לא ה״ט( )פ״ה
 שס; האדמה פרי שס; הוב/ומזיק הל׳ לח׳׳מ

 נקונן )הו׳ טז סי' שנןל־הלמס שו״ת מער״ק;
 ד״ה פה: עומא ״פ»1י מוס׳ הליקמעס(; שנס׳

הג״ל; דוד^6מכמ מד־ג; נרגוח׳הנזיס ענירוח;

;יג ענזה־ס^ראימ עקב קעד; אלף בכל ידו דוד;
עיי• אי' )דימקין( למלך משאת עי׳

 קאי וכו׳ לחבירו שיתן עד דמש״ב ישוב
 קאי "וירצהו" ומש״ב ■חובל, אגוזל

וזבירו. אמקלל
לט. אוח ס״א עניה עקג

 לרצותו. צריך
 ליה. ר ע״י לרצותו יכול אב מו״מ

.התשינה ס׳ שמואל; מעיל המלך, דוו

 שמים חלק אף חבירו את ריצה לא ואם
נמחל. לא

 מהר״ש חרו; סי׳ או״ח פר״ח שסד; מ' מנ״ח
גרמיזאן.

 שורה לו מביא וכו׳ חבירו רצה לא
וכו׳.

 ראשונה בפעם מחילה דבקשת משמע
 כהטור. ודלא בנ״א ג׳ ל״צ
ח״ד אהע״ז משה אגרות מרו; סי׳ הלכה ניאור

החשוכה. ס' ג; אות מז סי'

 שנייה לו מביא להן נתרצה לא
ושלישית.

 בריצוי פעם בכל דמפייס הא השמיט
אחר.

המים. בארות שס; פר״ח מרו; סי׳ או״ח נ״ח

 לו והולך מניחו רצה לא
 ומו״מ יותר, לפייסו רשאי דאינו משמע

בזה.
שס; ט״ו חרו; סי' שלים נהר הנ״ל; פר״ח
המשונה ש׳ ועי׳ שם; פמ״ג שם; השקל ממצית

דיו. מ׳ע

החוטא. הוא
 חוטא, קראו וכאן אכזרי קראו י׳ בהל׳
 דבריו. וביאור מו״מ
כשק. משגה

 סיבה לו יש ראם רבינו כ׳ דלא ק׳
 דומיא חוטא נקרא אינו למחול שלא
 לח״מ(. )עיי׳ חנינא, דר׳

.משה משרק המיס: גארוח

 פעמים אלף אפי׳ ובו׳ רבו היה ואס
לו. שימחול עד

 פעמים אלף אפי׳ דהולך מנ״ל צ״ע
 י״ג רק מצינו לא דרב דבעובדא

פעמיה.
משה. משאת המיס; נארית גסף; משגה מער״ק;

 שמפורסם אלא ממנו למד שלא אף
 זה. לענק כרבו דינו בחכמה למופלג

משנה, סדר

 סוף בב״ק משנה אע״פ(: )ד״ה כ״מ
החובל.

 בחובל רק בגודל מיירי לא דשם צ״ע
 חילוק יש ומזי? הובל בהל׳ ולד״ר

ביניהם.
הליקוטים(. נס׳ )הו׳ קונן ס׳

 דר׳ דה״ק ומפרשי ואם(: )ד״ה שם
רבו. היה הנינא

JOg ,זר;--------------------------------
 r מקנז; אוח מלאכי יד קלה; סי״ס ח״ג חשנ״ן

 פה סי׳ )אנולעפיא( יעקב יפרש משנה; סדר
 או״ח( שצום נהר הי״ג; פ״ט נדה מס״ד )מא־א(;

2P;המלך.( ענודה ;א; סי׳ ח״ג משה נאר קרו

 כן. פירש לא ־ש״יו שם:
 אלא מהגמ׳ אינו ד״ר דמקור ישוב

 כן. ס״ל רש״י וגם מסברא
 המיס; נארוח שס; ט״ז מרו; סי׳ או"ח פר״ח
המלך. ענודת משה; משרת

 רבי אם ורש״י רבינו דמחלוקת ביאור
 מובהק. רבו היה חנינא
משנה. סדר שס; השקל מחצית מרו; סי׳ מג״א

 דר׳ יבעובדא כרבי;־ לרש״י רס״ל ישוב
 דרב. רבו היה דלא "ל ס חנינא

יד. חוזק
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שיפייסנו. עד משם ללכת שלא רב
קושיתו. ישוב

המלן. יד

 ווה וכו׳ אכזרי שיהיה לאדם אסור י(
 ישראל. זרע של דרכם הוא
 וסיים איסור בלשון כ׳ דתחילה צ״ע

 וכו׳. דרכם הוא וזה חסידות בלשון
משנס. סדר

חפצה. ובנפש שלם בלבב מוחל
 כדי מיד מוהל אינו שאם משמע

 מדת אינה שלם בלב תהא שהמחילה
אכזריות.

 ד״ה עג־נ המים בארות ועי׳ משה; משרת
הקשו. עוד

 הרבה לו וחטא הרבה לו הצר ואפי׳
וכו׳.

 הרי הרבה או מעט לו חטא לי דמה ק׳
 לזה. וישוב עמו, להתפייס צריך

משנה. סדר

יטור. ולא יקום לא
 נקימה שייך דגופא בצערא ראף משמע

 הראשונים במחלוקת מו״מ ונטירה,
בזה.

רנא. עמ׳ המשונה ש׳

 ישראל. זרע של דרכם הוא וזה
 באיסור מצווים הגרים אין וכי צ״ע

ונטירה. נקימה
משנה. שדר

 וכו׳. הגבעונים על אומר הוא וכן
 מהגבעונים. הראיה ביאור

משנה. שדר

 לא הללו לשונות בשני כוונתו ביאור
 נתפייס בלא ודוקא נתפייסו, ולא מחלו
אכזרי. חשיב

הליקוטים. ס׳

 דאת הדא וכו׳ בירושלמי :]ט[ הגמ״י
 שלא באדם למחול שצריך אמר

וכו׳: רע שם הוציא
 ולא רע שם ששמע מי יש דשמא הטעם
 המחילה. בקשת ישמע

 המים; בארות שם; מג״א תרו; סי׳ או״ת ב״ח
י. סי׳ כ1 לתם שו״ת המלך; שלחן

 הירושלמי. בדין רבנו בשיטת מו״מ
המיס. נאדות ועי׳ הנ״ל; רב למס משנה; סדר

 עולמית. מהילה לו אין :שם
 מוהל אינו אם אכזרי נחשב דאינו היינו
 ממנו יבקש ולכן מחילה הוי מחל ואם

לו. שימחול
 ועי׳ נ; ס״ק שס ט״ו תרו; סי׳ או״ח כ״ח
משנה. שדר

 וכו׳ חנינא דר׳ עוכדא בההיא כ״מ:
 וכו׳. הכי עבד היכי
 הקשו חסידות מדת מצד דהתם צ״ע
 וכו׳ המעביר רכל ועו״ק איסורא, ולא

 היתה וכאן מחילה בקשת בלא מיירי
 לזה. וישוב מחילה, בקשת כבר

רקח. מעשה

מיד וכו׳ מרובין

שמת ולא למיתה

שלישי פרק

 כד׳ הזה העולם בענייני הדין לד״ר
 לח״מ(. )עי׳ טו:, בר״ה ף־יטב״א

מח. אות ענוה נקב

 ברשע והלא ברשעו תי׳ הוסיף למה ן׳
נסקינן.

לד־ד. )הלוי( חיים מיס אר

 מרובות שזכיותיו מי דין כ׳ דלא \י״ע
 הקושיא. וישוב לחיים, נחתם מיד וכו׳
כסף. משנה

 וכו׳ הכירו ומת להכירו החוטא יא(
וכו׳. עשרה מביא

 א״צ מותו לאחר לו חטא ראם משמע
 במקום מחילה ומבקש קברו על לילך

שביישו.
ו. ס״ק תרו סי׳ מג״א ועי׳ המלך; עבודת

 וכו׳. חטאתי בפניהם ואומר
 לבו. להכניע כדי הטעם

ספר. י!רית

 זה. ולפלוני וכו׳ לה׳ חטאתי
 להקדים צריך חבירו במת דוקא

 בחיים חבירו אם אבל לה׳ הוידוי
 מחבירו, מחילה בקשת להקדים צריך

לזה. והטעם
רקת. מעשה

 ויתורה. בב״ד וכו׳ ליורשיו יחזירו
 מתחת הממון מוציא דתחלה מבואר

 יהא שלא כדי מהודה "כ ואח ירו
בידו. ושרץ כטובל

ועי׳ ;שסד מ׳ מג״ת קלג־א; תנמיס שגתמ
ספר. קריח

 בב״ד יניחנו יורש לו יודע היה לא
ויתורה.
 א״צ יורשים לו שאין דביודע משמע

ידו. מתחת להוציאו

 וכו׳. האדם מבני ואחד אחד כל ;(
 צדיק אין אדם כי עדה״ב "כל" נקט

 קא., מו. בסנהדרין וכדאי׳ באח,
דבריו. וביאור

ירמיהו. דנרי כסף; משנה המים; בארות

 חטא בלא מיתה יש דאמרו מהא צ״ע
נה:(. )שבת וכו׳
ירמיהו. דברי עי׳ כסף; משנת קנט; שלמה למס

 צדיק. עונותיו על יתירות שזכיותיו מי
 תוס׳ וכד׳ גמור, שאינו בצדיק מיירי
 ה״ב(. לח״מ )עי׳ טו: בר״ה
המיג. בארות כסף; משנת

לט:. מקדושין ראיה
 שס. קדושין בינה אמרי ידיד; בן

דבריו. ביאור
 וח״ג א, עמ׳ ח״א יהל איר עי׳ המלך; עבודת

שלה-שלז. עמ׳

 מ:( )קדושין הגט׳ בקו׳ לפי״ז ישוב
 וכו׳. עונות כמחצה ונהוי
ב. דרוש שונה שנת נחל ערבי

בינוני. למחצה מחצה
 לט:( )קדושין הגט׳ תי׳ דהשמיט ק׳

 מדברים שהיא מצוה במחצה היה שאם
 מכרעת. שיעור להם שאין
שם. בינה אמרי

 יושביה כל זכיות וכו׳ המדינה וכן
וכו׳. מרובות
 יושביה רוב בזכיות סגי דלא מבואר
 יושביה. כל ובעינן

רעו. עמ׳ התשובה ס׳ המיס; נארות

 שרבינו מה לסי הדברים עיקר לח״מ:
 וכו׳. סבור
בדבריו. מו״מ

 לשלמה המעלות יט־ב; )מהרי״ט( פענח צפנת
 מרנה״מ נח; פר׳ )אלפנדרי( דת אש כג־ג;
 המיס; נארות מ:; קדושין יוסף עצמות ה״ה;
קמט־ד. ת״א לג מערכי כסף; משנה

 שקול לן אהני מאי וא״ת שם:
וכו׳. המדינות

 שיקול לן אהני מאי הקשה דלא צ״ע
 נדון. כולו שהעולם מאחר היחידים

בזה. ומו״מ
ידיד. בן

"מ. הלח קושית ישוב
 ידיד; נן המיס; בארות ה; ונהל׳ כאן כסף )משנה

נג. אות אור כונני

 וכו׳. לן דאהני וי״ל :צם
 בזה. ומו׳־מ לדבריו, |ןאיה

יהודה. אר

 שעונותיו אדם
 ברשעו. מת א ה

דינו דנגזר כוונתו
 לזה. וראיה ד,
המים. זרות

 מרובין. שעוגותיה מדינה וכן
 מרובין "שעונותיהם" כ׳ שלא הטעם
 ככלל. המדינה של בדין דמיירי

 פענה צפנת נח; פר׳ )אלפנדרי( דת אש
 ש׳ ועי׳ נט־נ; שלום דרכי יט־נ; )מהרי״ט(

רצט. עמ׳ התשובה

 בדין וכדמוכח ר״ה של בדין מיירי לא
 המבול. ודור סדום של

 ,קדו; נינה אמרי כסף; משנה המים; בארות
)י:(. ה דרוש ח״ב יהושע עמק ועי׳ שעת; עמ׳

אובדת. היא מיד
 אנשיה, ולא המדינה באבדן מיירי

 למקום יגלו שבה שהצדיקים דאפשר
אחר.
 יוסף עצמות הנ״ל; פענח צפנת כשף; משנה

 הנ״ל; שלום דרכי טו.; חיים שנות מ:; קדושין
צה־א. אוונ אגודת עי׳

 "ברשעת" אובדת כתב שלא טעם
 ד״ר. וביאור היחיד, בדין וכמש״ב

לד־ד. )הצוי( חיים מיס נאר

 וכו׳. סדם זעקת שנאמר
 אובדת שאינה מבואר סדום ממשפט

 שהרי מיד עליה נגזר אלא ומיד תכף
 בדין וה״ה עליהם, התפלל אברהם
היחיד.

המים. בארות

 הן מיד וכו׳ כולו העולם כל וכן
נשחתין.

 מאבד שאינו כבר נשבע שהרי ק׳
 הקושיא. וישוב המבול, כדור העולם

 חיים מיס נאר קמה; סי' החדשות ציון בנין
 נספר )הו׳ מהר״נ ציוני המלך; עבודת הנ״ל;

הליקוטים(.

 הזכיות מנין לפי אינו זה ושקול
וכו׳. והעונות

 אד□ יראה לעולם מ״ש לפי״ז צ״ע
 בזה מו״מ חייב, וחציו זכאי חציו עצמו

דבריו. וביאור
 נארוח כסף; משנה יט־נ; )מהרי״ט( פענח צפנת

 מכתי עי׳ נ; דרוש שונה שנה נחל ערני המים;
של. עמ׳ ס״ב מאליהו

גדלן. לפי אלא
 מה מפני מרע״ה שאילת לפי״ז צ״ע

 ו.(. )כרכות לו ורע צדיק
קצג־א. חכמים משנת

לפי״ז. פסוקים ביאורי
קג־נ. נחל ערבי הנחלים, אשד

 .יי ־ שנאמר וכו׳ כנגד שהיא זכות יש
 טוב. דבר בו נמצא
 זה פסוק נדרש כח:( )מו״ק דבגמ׳ צ״ע

 בריה, כל שכר מקפח הקב״ה שאין
דבריו. וביאור

 טדד; חייס שנות יט־ד; )מהרי״ט( פענח צפנת
 יהל ואור ונלענ״ד, ד״ה עד־ד המים נארות ועי׳
שלה. עמ׳ ח״ג

 גדולה זכות מהי ביאר לא למה צ״ע
 עי- מהו ביאר ולא לט: בקידושי; כדאי׳

 מ. בדף שם כדאי׳ חמור
הנ״ל. המיס בארות

 אהד וחוטא שנאמר וכו׳ עון ויש
וכו׳. יאבד
 זה פסוק נדרש לט: דבקידושין צ״ע

 הראשונות. על בתוהא
 יעקב ישרש כסף; משנה הנ״ל; פענח צפנת

צז־נ. מא פי׳ )אנולעפיא(

 וכו׳. בדעתו אלא שוקלין ואין
 דבריו. וביאור מו״מ
 משה מרוח טז־ד; חיים שנות כסף; משנה

 לכי■ השכל, מוסר ועי׳ חקנ; עמ׳ ח״א קדושין
 השבתות מאמרי יששכר ובני ה״א, פ״ו חכמים
 וכוכבי לא, אגרת ישראל ואור ו, אוח נ מאמר

 ח״ב )נלון( דעת ושיעורי סב וסי׳ נה סי׳ אור
 יהל ואור קי, עמ׳ ר״ה משמואל ושם ,1 שיעור
 ת״ג אליהו ולב שלח, עמ׳ החשוכה מערכי

 עפי״ת חיים ושפתי יא, אות התשובה מערכות
קלא. ׳עמ

 דקדוש־ן סופ״ק בירושלמי מקורו
 זכות. לכף מכריעו הקב״ה

ה״א. המלך עבודת

קב:. בסנהדרין מקורו
י. אות פ״ג ח״ב הענודה ישוד

 את למנות בקשו :קד בסנהדרין מקורו
 וכו׳. המלך שלמה

הרמנ״ס. גציוני המדרש, נית

 ונהר מ: קידושין הגט׳ קו׳ לפי״ז צ״ע
 מחצה. על כמחצה

כסף. משנה

 יו. בר״ה במחלוקת שנוי ד״ז
 התלמוד תקף רשג; סי׳ ח״ב קטנות הלנות שו״ת
)מב.(. לש״ת נ דרוש

 סוכו שהוא כמו לא א״א ראב״ד:
וכו׳.
השגתו. ישוב
 שו" המיס; בארות ה; ובהל׳ באן כסף משנה
 נת משנה; סדר רכה; סי׳ ח״ב קטנות הלנות
 ה" המלך עבודת ;"פ; ירמיהו; דברי המלך;

המלך. ענד כנר; והנה ד״ה

מחלוקתם. ביאור
 המים בארוס כסף; משנה המלך; שלחן מער״ק;

 ה יוסף יעקב תולדות ה; דרוש המור הר
המלך. ענד צ״ס; פינחס;

 חייו רשעים יש כי כן ואינו שם:
הרבה.

 צדיקי כמה שהרי הקשה דלא הא
 לח"מ(. )עי׳ בנערותם, מתים
כסף. משנה משנה; סדר ח־ד; אזוב אגודת

 לד׳ ימות ומי יחיה מי הפיוט ביאור
והראב״ד.

)ה־נ(. ב דרוש ח״ב יהושע נחלת



שערים לחם C רבתי כלה ר׳יהורא ג פרק שערים לחם

 לעזאזל (1־0)יומא ועזאל. עזה ]גם׳[ :ואיש: שעיניו
 הם מבלה מלאני רש״י ופואל. פיזא מששה פל שמנפר

 נאמר ופליהס קין חיבל אחות נפמה בימי לארץ שירוו
 מיגדייכי. נו'.מאי האדם מיש אם האלהים בני ויראי
שירדו זה לידי נאי היאך

 מיזוא אתה ש:ן עט׳( : בעינים אלא מנעול
 ענאמר בעיניהם, אלא ,נכשל. לא ועזאל מור, א(

 סא* האום. טית את חאלה־ם ט■ ויראי ו׳( )נראשית
 ראמרי( )הייני רחשנא קשי מעיקרא אטיי עיבדייהי,

 כריך קידשא איל הוניני, כי אנוע מה א׳( )תהלים
 כהון אשלם טנהין, יתר דאטעתהון תויחק השתא הוא

 האי הבי אי כדביקח, סתהני, קא סאי כישא י*דא
 נהו דמדנקי כיון גי', להם וילת י( )כראשית דכחיב
 ברייתא ׳• למלאכי טייהו מדמי לגנרייהו וטבעלי

 זה ]בט׳[ :סדא' יותר תאכל שלא משיניך תניש ואל
 ורגל רעה שן נ׳ה( )משלי אומר הוא וכן חרע יזור

 איצלא משום ורילטא זורה, ביום בונד מבמת מועדת
 עסיק, קא נענירוז דעתך טלקא לא דקאטר, היא וגזלא

 לה קתני נ( טהרוו לשין תעכיר, שסא ליתני הכי אי
 אל ברייתא, פיה וסתתה אכלה ל׳( )משלי נדכחיב
 ביי] עט׳[ • לניועם תמשוך שמא[ | המינית מן הדרוש

 מאי אשצוויח ולא לך ,ומשיל נהדייהו דרכינא
 פחת ונתן רחב העולם שהרי בהדייהו, *( דתיתנינהו
 ביה דנחיב לניהנם, ביה רקתני הנא שגא ומאי למדנרך,

 לחכי ישיבין, לא באיה כל נ׳( )משלי במיטת נ(
 נן הקכיה ברא וגיהנם ערן שנן למידע לך איבעיא

 בלארז״עץ^ברייתא יגיהנם זנריק בלא סניא לא עדן
 בעיניך יהא נתל רע דגי• עליך אחדים יאמרו אס
 הא קטן, יהא גדיל דחשירא מילת אפילו גמ׳[1 :קטן
 והכתיב טחשדא נרטיה ליפוק לא הבי אי כלום, ולא קטן

“ תיגה[ איה חסו י]נאן

 דקתני הא ט׳. אוכלא
 שלא משיניך תניש ואל

 באכילה מדאי יותר מאכל
 דרך ולמדך קאמי ממש
 אדם ירגיל שלא ארן

 לא שמא מריבה כאכילה
 וילסטם שלי אם יספיק

 הלקא לא : הבריות אש
 דקתני מסה כי׳. דסתך

 במיניך תבשל אל ברישא
 כמי היא כעריות דוראי

קמיירי: כפריות סיפא בן
תסבור. שפא ליתני א״ה

 מל סקרי רונית ילרא כי
יצראדפבירה: בלשון הש״ם
 דאין קחני. טהרה לשון
 לשון לשגות ריצה התנא
 אל ברייתא, : מנינה
 שים המינית. תן חדרים
 ללרכך שנוני! מה נקשה

 כדאיתא ססאפקירםיס.
 ססליה הרחק י"'( )יהי

 דביק : המינוח זי דרכך
שההי׳ שביק דרכינא.

:פמהם ומקורב מורכב
 לך שישאלי לך. ומשיילי

לא להבי ל״ל. ואולי תיבים. אתה כאן שמפר ניכר בהדייה

 אפ׳ל ני׳. ריפה שן וכה״א טריות של יצה׳ר זה ]גם׳[
 זיניש וריפה נ׳י( )מ:צ• והנא רועה נ״ש. וילין{
 דהכא רועה אף זוגות דהתס ריפה מה הין יאבד
ביצה׳ר כ’נ משיניך חניש ואל דקתני הא ממילא זנית.

משים ודילטא :עריית של

ס״ם

Abv (6
״ז.1>
 נתלט׳ נ(

י״ג.

 הארץ טל מלאכים
 מה ני׳. מעיקרא אמרי

 שקטרגו בשביל גו' אניש
 אי : האום בריאת פל
 וילדו ובסיב היינו מי

 להם שנכמלי משמע להם.
 דמדנקי כיון ומשני. :ממש
 של רעיונות שכל ן ני בהי,

 : בהמלאנים היו הבנות
 מדמי לנברייהו ומבעלי

 מונח למלאכי. בנייה!
 נזקקי שלא ממבילחין להדיא

 אבל להמלאנים ממש
 דר״אאמרשכשנפלו בפרקי

 גשמי גיף לבשו לארץ
 לבנות ונזקקו אדם וקומת
 : בנים והולידו האדם

 תאבל שלא ברייתא,
 נירסא ויש מדאי. יותר

 מן שבוש אל אחרת.
 יוחד תאבילס שלא השניים
 הגר״א. ונירם׳ מדאי.

 אתר תחשוך שלא
: כי׳ שתא הפרפראות

נחר׳

 : להשיבם מה תמלא ולא ואמונם תירם בפניני
 ילתה בקשתך ייטשו לדברך פתת שיתנו בסולם אנשים הרבה שימצאו רחב. הפילם שהרי ■ נהדייהו תיתיב
 תנא לא ט׳ תביש ואל בעיניך תנשל אל ואצל לגיהנם. ביה דקתני הבא ום'ש מהמינים: לרכך תדרוש

 שבת אינס במינות שנאבק! אט זלפ״ החשחמדין כל ני׳. באיה כל בפינות כיה דכתיב לניהנם: בהו
 קטן. בעיניך יהא גדור ברייתא.:] יתירה אוהרס בוק צריך מ״נ תשיבה לפשות לסם קשה כי

 אמרו אס הט דנרם בסדיא מצאתי אמרם ובנירסא כקטן, בעיניך יהא גדול דבר פליך אמרי אם
אותך חושדים ואפי׳ דחשידא. מילא ,ואפי ]נטר'[ : כקטן בשיניך יהי׳ גדול דבר סליך אחרים

החושדים מל שנאה לך יהא שלא כדי קטנה כסבירה אותך שחישדין כסי בפיניך יהא גדולה כסבירה
: פליסס לך יהי' לא תרעומוש יאסי׳ כלום ולא בפיניך יהי' קטן בדבר יחשדוך אס הא ס'. קטן הא : אותך
ודייק גו׳. מנה ושטן והכתיב :החשד מן שצמו אה להוציא להשתדל צריך אין ק אס מ׳. ליפוק לא א״ח

ולסודיס פצמו אם לנקום צריך שנחשד מסחשדא סצמו אם להוציא אדם וצריך מזה ל׳א( ״’)»־ הגמרא
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שערים לחם רבתי כלה ר׳יהודא ג׳ jXj שקרים לחם

0

I 6

Jp ע״צג־ס

 קאמר. בעיניך תנא : מגונה דנד אישי גי שאין משדה
 שבידך. טמא״ב :עליהם שרעימיש בלבך יהא שלא
 שדך שח מה אמח שהיא לשמרך ידמה שלא שראה אנל
on מהמשד א״ט להיציא אדס שצריך ממנה ילפיק:

[f0J טל ני'. עםיק הא 
 בנא והאי ל״ל נרחך
 דאי : נכשריס מ״ר׳

 אינפח מאי כר. בכ-־יציס
 עליהם אומרים אם לן

 תנימשרסמ׳ רהא רם: דנד
 רשמים שהן המנפין. אש

 אס כצדיקים טצמן ומראין
 מציה במעשיו מכיר יש

 השם חילול מפני לפרםמי
 ממטשיי לסידין אדם שמי

 ומיד לריק שהוא שסנירין
 בני פורסנוח סליו סבא
 מטיל מס אומרים אדם

 בשבח. ואפי' : זכישו לו
 דברי אפי׳ לדבר דאסיר

 לפרסמן מושר בטלמא חול
 !ס אל יפקידו שלא נדי

 דהונשנו וכיק פקדונוש
 :בכשרים שיירי בנא דהך
 בכשרים. נחי רישא סבי אי

 שאם דקשני רישא דנוקים
׳ששרוך

(ft ft'c)גי׳ *דיני לא ותאטר חנה ותען ׳ ft) לנחשד סנ*ן 
 ש״ט()ט קאטר בעיניך תנא הקער, ם! עצפי שיהוי*

 אחרים קי אמרת ואם ~בי*ייתא,):חמרן ]םש**כ[
?פיק הא )גם׳( : גד־ל מיניך יהא  קטן רע דג-

 הני ••הא נ( לה• חייש סא• נפייצים דאי ככשרים ואתי
 רישא הכי א׳ נשכח. 'אפילי החנפים את טפרסמין «(

 שמעון ר אשר •הא לא, נעייצין הא בכשרין, נסי
.'•שא פטה? על תמרי קללת עלתה לא טיטי נ(

 נכשר'כ מ״י' קטן בעירך •הא גדיל נדבר ׳משדיך
 היא : להם ושמשול של-הם תתרעם לא עליך שדברו

 להם לישיר רשאי אהה כליך דברו אש לא. בפדיצי
;׳׳. שמעין ר' אסר והא : להם למחול ושלא שנאה

 כ־׳ד זה איתא )נו״ילהניח(
 ני ומפיק הקנה. בן כשיביא

 כל וישיא מי האדאסי
 מר א שריה על אימשדכליק

;4מ לכל מריה ליה שרו

•הפיים שתלך ער ברייתא. (איהאכר והא נו־א־הא
 הפנינא לרב ליה מסייע ]ליטא( )רישא( ]גט׳[ •י איתי

 ההם דאילו ןלא[ לפייס׳ אלאשצי״ך ד( עוד ולא ואמר
 דאפדי ואיבא ]הליבה[, )הלבה( הבא בעלם* אקראי
 אי דיים* •( הטנעא, רב עי פליגי ]לים*[ )ליכא(

: ]בתרה[ )בתי״ה( *ויל היד. ]אשכחה[ )אשכחיה( לא
 של שנחה שהיא רע פיקך יר.* אל ייתא,”בי

 וזמר •־נ( )י,הלח אמרה התירה שהר• ]גטין נ הירי
 בן על ם׳( )ישעי' ואיטר בחורותיך, ניט• מראך *ת
 אית ההורה שנח ומאי ר.׳, ישטח לא נחיריו על

פיטגע, פצי דלא היכי )רקבא( )רקכא( סבא ויאמר׳
נאד. פרקך יהא ברייתא, טם־ך: היה ינעיליטיהיר,

 רע פ.-קך יהא אל טדקאשר )גט׳( !שבתך שכן
 ולא בשרים נין יא )א( להיי לא כקיר יא, יפה, ש״ט

 התירה אר. *׳הב הי• ברייתא, !מניני אלא פרוצים
 ביבר כייצא ההורה. לרמת את יי( ]וכריש רכתיב לן טנא חתירה אהוב ]נם׳[:יסבנדא

אתה ממאא[ וג לן אמר ]נ*א "(

Sciן■*
'«

m 'הח

 דאמד יכיין לי. דמצעד
 למהול וצריך משמש ,לנל•

 רישא : לפריצים ׳,אפ
 אפ•' שהמשיל ניאיהא.
 : עלץ שדברו לפריצים

 והי־א כדאיהא, ההא
]גפ[ :בכשרים דיקא

?חנינת וב  נדב מס״ט פא
 תמר אישא ל׳א( )כרכיה

 לחושד מכלן אלעור ל׳
 שאין נדנד שנידו אש
 ולא לפ״סי שצריך בו

 שצריך • אלא עור
 לא, ומשני. : לכרכו

 "הד מחמיר דמנינשק
 דאלו : סמנינא מרב
 א המנה מדג נו׳. ?.תם

הלא מוכח אינו משלי שלמד
 בעלמא מקרה שהי׳ מחמה

 אהד בשקים •הנה שלי שהיו
 להיות •כיל אבל ותקופ״סה

לא מנ>*ן חנה הלנה אס

 ני׳ פלינא לימא ואיר : לפייס לילך שמחריב קמ״ל הלינה. הכא : לפייסה אחריה הולך טלי הי׳
 יפא’־־ :השנונא רב של פלינא כן אש דצייך קהני יבבד״חא הנחשד לפ״ם לילך צריך דאין דשל׳ מקרא משמע דלנאירה

 :כר שלא השטנא לפ״סה_ורנ .אקדיש הילך הי' נמקימה לחנה של' מוצא הי׳ לא אס להיות שיכול כי׳. לא אי
נדאיחא רע. פרקך יה• אל בריי־א,:] סהופיי במקימו סמצאה הוה טובדא ושם אקרא דקאי משום לילך

 גרני•/ :(
 ב׳. 66
 6•ומ >(
 ב׳. ס׳י
 שגינה ג(

 ׳6 נ/ת
םכ»י׳
נ/•ג•׳

 מנות
 ל י״א

הגי׳ 0:
י

■)עזר.

 וקנישגי: אש לבייש מלדוחני עבירה עברנו שלא י. -ש* וקטשני. את ביישה שלא ילדותנו אשר• >*׳( >־> )פינה
 זקן דקנא. הגיר־ ולפי שלו. בקב יוצא הקטש י!(’ס )שנח נושק משטגסו טל שהילך דקנא. סבא דאמרי ]נט׳[

 היה ובקולימיתיה :זקניהי מפני שמריה לטשיה יכול שאינו סימנע. מצי דלא חיכי :זקניסו מחפש הנרקב
 אל ברישא סרקאחר מקשה נאה. פיקך יהי ברייתא. . בעבירות נסרך. הי׳ בשור עלם ונשכי׳ מסרך.

 כי'. כשרים נין נא להר לא םק*ד, : מורישא דחי לא, : כסיפא ל׳ ולמה יפה שסכא ש״מ רע פרקך יהי
 נק דיקא בבח־יחי :יהי' נאה פרקן־ יהא סיפא קמ״ל סני מנינים בין אצא נשרים בק שיהא צריך דאין

לרניש: אש יכל ני׳. ה' אש ואהבה דכשיב כשירה. לרמה אה ]גסי[ מטניס: בק ולא כשרים

י’י־ )!(
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ע סט שאלהומשיב שואל
 שוחפוי! 3כח יעשו נעתחליספאציע דרכם וזה ביחד השחפוח מחזקים אשר

 ניטהסכחב יעשז כי היה דרכם ביניהם מחלוקת שהיה במם ואף מניחם
 ליסטאציע היה ותנה השחפוח קייס לסיקף !’מראם והטלישו אמצעי פיי

 על הלן אמד וכל המחלוקת לסיבת השוס לני^^פמק יכלו ולא שעם
 שם טל אפעיע אחד הליכחסעשח וקודם לעצמו הפסק לקחם סלקפאציע

 ידע לא לאשי ניניהם אשר והאמצעי לעצמו ׳שאר שהעסק כדי אשמו
 שותפות כמב על שניהם עלמס חממו כי פעל דבר" ברוב האפפרם ממסיים

 נשארת האחד ואשם נתקלקלה תליססאציע והנה בידו מוכן חיה אשר
 לבדו לו סליפעיונג להיום זה רוצח ועסה שלה סאפערט בכה מוחזקת
 להשלים נצ>־ד חמד והוא נחבא• ושחדים הוצאום צריך הלז בעסק כי נאמרו

 כנר הצורך בעם נסינחו למכיפח הפאסונג נעם השבי כי יע! שוהפו חלק
 שוחפובעש לחלק ושחח שבולם לסם הוכרח כי ינוס להיזקוח בזה הניע

 בסיום היה זח ואס הזול בשעת רנוח ניגיפום לו החזיר והוא היוקר
 כחג וע*ד לבדו אחד שם על כשיהיה מכיש שניהם על סקאנמראקט

 רק ניניהם ושנועה קני! שום היה שלא טוע! ניניהם אשר סשוספוח
 רק א׳ס וק״ג נחיח שקבלו סשומפום נעם נו פט ושקר בעלמא דברים

 שהשליטו כן נס כחב כאשר כזה נוקה לו חיה לאשר p כמג ססאמצעי
 טראטין נססליש היה דרכם בזה כי מקודם לו שהית הטסה פ*פ מראשן

 חחס לא ובכוון העסק יקלקל לכל לדחוחו רק הים כוונחו כל כי סופן »נס

 מחזיק וסיספו ההפחק פה ליטה כאשל לנריף סנכמבת בהשמטה p עצמו
 שחם קנה בנר כי רב הפסד לשי שינא סיען ונם השותפוח נכתב

 הסיז דברי והביא המוחזק עם דהדץ ממלסו האריך הבס ־ לחלקו המצטרך
 קנה ילא נאקמנחא קטן שה ואיב סקנץ מחזיק איט דסשנופם והשיך

 נו יש אחרים T3 ושא בית חלוי הדבר שאין דנל אסמכתא הד כאן
 שדחפום דפיקר בכאן אסמכמא מנץ שא מה ידפמי לא אסמכמא משוס

להשני גס לו גס העסק ימקלקל ואם נשוחשם יהי׳ הפסק יקבלו דאס •הוא
Ml) ולא שותף השני יהיה שלא בזח יש מטעה מס הפסק שיקבל וכל יהיה 

 כע״ש; הקטן מחזיק הטבועה נאמה ונם נזה לאסמכהא כלל ציה׳ •תנסי
 סי׳ שאול יד ובחבורי עה״ח נטור שא שכן סש״ע בנליון וכמ״ט הקמיע

 השוחפק דיכוליס נ׳ סעיף קפיו ס" בטים מבואר וגם נזה הארכה• יליט
 סעיף ריס סי׳ נסמיע ועיץ לעולם נא שלא נדבר אפילו לזה זה להקסם

 לעצעו העסק קח לא שמגידו דירא זס טעם שיין בודאי וכאן בהגיס חי
 סי׳ רמיא דברי בעצעו הניא כנר נלאיח ונס מקנס צקטם דדוצס ואגב

 ומס מסכי חשוב נב׳ד מעט שקנס בשטר לכתוב צוה ראם ס״ו סעיף י״ז
 שיכחוב שידע רכל פשוטים והדברים ליתא בזה אסריס מעעים נחן שהוא

p להקטס גמל ממילא לא או לאסמכתא נזה כיון אם נדע לא ואק בשטר 
 ונם לסקטס נער שא אף ממילא בבריח שהיה בחזקתו השטר טקי שהיי
 חתם ואחיכ אפערט ועטה ניניהם מחלוקת היה דכבר בין! לפעניד נראה
 שלא נרעש עלה כבר שהרי להקטח מלם בלב גמר בודאי הכחב על פצמו
 הליססאציע: קלקל שלא ממט שירא ספק בלי נתרצה ואח*כ נשוחשח יהיה

יעקב מויס מהרב משינה הניעני סרט״ז שנס שנס "•נ ימרו א׳ והנה
 מיש עג מים כאן ואישום פרטים קצם על והשיב נ״י שעננעי־נ

 כשב ועיז ומקני גער למקני דנעי דאגב משים אסמכתא כאן שיין דלא
 כחב נשיה נ׳ סעיף קעיו בסי• נרמיא אבל ריס דמם שא שק דניש

 ויכול אףקנץ רצ*מ אלו שיגלקץ ניר החזק והשיך שלקין דיס הנעיא
 ולא מועיל דלא מבואר מרנון גני סייא ל״ז נסי׳ ונם להבא ט ר1צח

 כמב מקום מכל ריח דברי תרמיא דהעסק אף י״ג ונקעיף ריס כשטח
 לא שתאריך מת בכל וסכת .שלקין דיש כתב ריס בכך׳ גס שלקין יש

 נזה ולים עידו להוציא יבול ואין p שא רים דברי מ״מ אנל שעיל
 מוחזק נקרא לא עקום מכל סקאנמראק נעשה אשש שם דעל דאף מוחזק

 נקראשאמיצהק לא ונכ״ז הקאנטראקט מל כחוב שאחד יום נבל ומעשים
 סשוסשם כחב שעשו ככל נסקאנטראקנו נכחט שלא השחפץ משאר מפי

 שנקש ומס • קעיז קיק יויר שין ועיין וטטעח שם ספק דשה נם ומס
 לא קעיו סי׳ דנסמ׳ע פשוטה שונה הנה נסע״ע שנסעוררחי מה לשדיפש

 השין וגס בעולם דגופין משוס יק צסקנום דנעי דעגו הטפס כלל כתב
 להיש נוטס היה לא ריט ״p לקמן המבואר זה טעם מרגיש סי׳ אס *לי

 שכסנחי הדבר גוף על ומים מועיל• שיהיה טעמים שני יש כי חולקים
 נזה וסארכמי חלקו לשרו מלהח המונע דמה בכאן אסמכתא שקי דצא
 רכל כמט האחרונים כל אנל עיג דף פא״נ ישי• דמם שכן כתב יעיז

 נהלכוח העחיא כעיש אסעכחא שיין לא אחרים נדפס ומצר בידו סאיט
 לכל אומר אצי באמס אבל ידע צא כאלו עצמו עסה נמחיכ סנה אסמכתא

 שלא דבר לאש למס עצמו מחייב שא באס דזקא והאחרונים •ראשונים
 על שיחזיק 063 עד5ע שהמחייג מת כאן אגל אחרים ניד ומלוי נידו היה
 לא אס והלא נזה שייך אסמכתא מס שוחף שירו יהיה הציסטאציע באו

 שיעצה שסבר האסמכתא ועקר לשרו וצא לו יהיה לא שש על •מזיק
 יהיה שש על כשימזיק מקנח שא כאן אבל למטה גער לא pול בידו
 כל ושי חייב יהיה צא שש על סציסטאציע יקבל לא ואם שנזפו »

שחפים סס ואחרים נחקאנסראקט כסיב ואסר כן שא נציסטאציע •שתעין

כ תנינא סהדורא
 השר" על הסיר שרי שהבאתי מה נם אסמכתא• שוס נזה שמענו ולא
 דשאכייננשס משם ראית יאץ כחב וע׳ז זיל שאיש אביו נשם שניות פ׳

 £ v שוס דהאומר שיח סיל שאיש ושי משלא ירושה דהיא
 כמטר שה וכאן המקיז מניי דאיט משום סתם ובשדה מועיל לך מוכר

 ט »פס הקטן דאין שלניל ניני אנל בזה הקנץ מחזיק ושבועה סעקח
 עפורס שכתב שס הטור דברי יאה שלא אעסה מה שח שנועה אף ליע
 עצאחריס לי שים מלוהעיס עכר אם קנין נהסס שאים ע*פ במלית דאף

 גס כסעיע• ילא עט*־ P וי׳ס עיש הקנץ גוף מחק שהשבועה ונשבע
 וכאן שין צירום דנעי בתדיא שכסב נמאמיט מתא גבי נריעב״א שמצא מים

 שכתב סכל כהנסי וכבר נקנין כסב כאן שגס מלבד שה קטן היה לא
 ןאסעכמא'ולפענ״ר”0 ילא להקטם נמר וממילא עדים עיזל״ל וחמס כן

 משמנות בדיניהם דססליש דכל סטיו ז׳ דמנוארבסי׳דף מהא ברורה לאיה
 סט״י הכוונה אץ ופיה דינא דמצכושא דדינא מסוס אסמכחא שייך לא

 ישסנס לא דאל*כ ומקנה נער שעייז p הדץ ישחנה דינא דעלכוחא דיכא
 באורך עיש שפיח יסי׳ מיג נסי׳ השיך כמיס דמלכומא דינא בשביל הדין
 מעסססאשנמקשר שנחשוס מש ארשים אסמכחא נעטני דברי עדי ושח

 הסל צסחחן יחדרו הקיים לא ונאם לקיים והניש אחם אשה עם בחיסון
 שדדון קיימת לא וחנה סישא השלישה מה הסך ונס שא שהשליש הסך
נזה אסמכתא ש? א° ״זעל ,0־”*י שקלגה הגדיכיא דהס שיאה ולא

 שעישיס שהקנס מטאר ט׳ז סעיף ריז סימן ער?
 תדסו נק נושם דהוה משוס אסמכמא שה לא בשידוכים

 צריך דלא הארץ■ ע׳ט סק שליג ונסי׳ כיד סיק שם והשיך בעי קטן
 שייך לא שאמם השיך על לחלוק שהאריך ריז נסיען בקצסיח וראיתי קטן
 עטוד נמרים והמגיים טוסו שיהיה בעי דוקא מושח בשיר? טשת מיוב

 בקטן שנחחייב שכל pi חכ׳א סי׳ ש*ע ונשיע ציא דף נהשנל כמבואר
 שהאריך עיש האסמכסא שיסלק הטשם מלרפץ נזה אסמכתא ששא אלא

 שאיס־ כל סטור בעדיו רקק דאפילי שכחב דמה ליסא רהא נראה ולפענ״ד
 שאינו כל נזה לבד לגוש שמגיע נטשח דוקא זס לפעניד טוש ממשה
 השכלי לשפש מניע דהנישת בשידוכים אנל פטור טוש מעשה ששה

 טוטו מעשה עשה שלא דאף פשיטא וא״כ עופו מהדק גרע יומר שזה
 מהר ושאלו הסכל *ל הנישה מסו לשם ששאלו אמרו וכבר חייב ודאי

 שלימים שא המנ״ש נדבר אדם שנשם כי והיינו הנושה ואיל השכל
 המשולש בחוט ועיין הטשח למדם שיגיע ותולדתו השכל פרי וכל שכלו
 בשידוכים ולפיז נזה שהאריך ליה בסי׳ סשנ״ץ לשויח שספח רניעי חלק

 לו אץ ברבים שירו פט והמבייש במחילה ליסא וזה צהנפש פנס שמניע
 שאמדו החם כמו טוש דגר שם לו עשת שלא אף והייט למושב חלק
 ונזם • נמר כנלסעיד קנץ צריך דלא סשיכא נזה וא׳כ א״א על שנא למד

 טין סי׳ לחמקנס frps ושנא עיר סי׳ עטתיג נשים שתאריך מת מיישב
 ולשרש שם• נקיא ועיין לביים נעחכוין אם כי הטשח על חייב דאין
 כנלפעכ״דובלא״ס לבייש נהטץ שלא אף חייב שעש שעניים נמה שפיר אתי

 משגל סיג שמנים כשש זהב של ליטרא נדברים המבייש אף חייב נסיח
 שבודאי השידוך לקיום שהשליש שמת מכים וא׳כ בניי ועיש שס ונסי׳מכ״א

 שטמס שהשליש דכל כמב ייר סק טץ נסי׳ הב׳ש הרי ונלאיח חייב
 נמר כנלסעיר קטן צר? דאין מעוח כשהשליש ומכים עיש קנץ א*צ

 מעשה לאו ישרש*'וקיקה באיש ממשה שהוא דבר כל קיר דף ינמוח ועיין
 וציל בפניו חמק צא ולמה שמבייש סחורה יצאה רקיקה דסא וציע באיש

 שיה" א-צ בישראל שם לאחיו להקים רצה שלא לנפש נישס הוא ששם כמן

 שב הלז בזמןp בל לסלק לס שאין ששענס שכיון ועיש טוש• רנךקה
 עשרה שהיא גמור שקר שזה מלבד שת הזק שאסרה על נישה שץ אין
מיששמשטשאץ לו ואץ נדד ששא בכהיג המוגבל הזמן נעבר שגס גם מה

: שקר היא הזק בודאי נזה ואז אחות ולא ונח בן צו
חיים בסורם מצאתי סרחיי שת שלדות משיק ו׳ ביום אח*כ ןךץ^ךן

 לועו הסינור דאמרו דמה החובל נפרק וכ*כ כיח דף בסנהדרין

 p אינו ופצוע שה חבימ שהמכה הקביח של לוש סיטר כאילו ישראל של
 מרגשת וקללה דננשת ששמה דמנייש יותר חמור המבייש אנל בגוש

 פיס השטנה של לוש כשטר שם ולכך מהשכינה אצולה שהיא ששמח
 משם ש? לא דנדנלים דאף למעלה למים ברורה לאיה ועזה נזה שהאל?

אף זס וששמה שפם שמבייש מה אבל לגוש רק טנע שאיט נמה הייט
דנפשאיהיל: מסברא p שקיימתי ומיל חייב בלבד נדברים

: דאענלווא אנדיק ראעשרט שנתי מו״ח סמאה״ג לשב ע בה1תש

 שמתגוררים משעמם שיי תפילין בחי וכעת כעס לפניו ששנא שכתב עיך*
לוקחים p עיידשס לא אף מקמטים אינן השיטין אש וראה שם

 דבק עיי הצדדים מסט הנחים שר על ועדנקין שין מבטם עשסך עול
השי״ן והפול שדים משמיש עיי הימים ברבות השיין חחסרר לח ולמען

מהבית

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 491 מס עמוד הלוי ליבוש אריה בן שאול יוסף נתנוון, א־ד תנינא - ומשיב שואל
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t כקרן שקיבל 

 כללמ״נג פליו י

 והקנה דגמר רק

 סי׳ במו״מ מ״ע
 בח״ח מליו ךבל

 מ״מ עליו קיבל

c וה״ס • פיי״ש 
 דמסנלמא דכיון

 שם בנתה״מ ין

 הקרן מחזק :ה

 כ״א השבועה ן
 בפירוש עליו :ל

 ועיין פיי׳ש לל

 דלפק אלא ׳"ג

 כלל חל לא ער1

 ודאיל״מ דמי :

 מעמו לפי כתא

 לא והקנס תוב

 כנכתב נכתב לא

 דאין ר״ה סי׳

 מלבד חדש !רם

 סי׳ חירד דק
 וכיון התנאים 1

 עיי״ש הרב. גסי
 חרס קריאת וס

 מהד״ק בספרי
 בקריאת הייב 1

 לשק זה אץ ס

 הכוונה לפרש ד

 לבמלו לבלי ים

 דיברו ולא לא

המקשרות ועת
 לחבירו קנס

 כבודם על חלו

 לומר לנו הי׳ ז

 שנשתעבד דמי
את .יפמור קנס

 כותבין ולהכי

 לחוד קנס קבלת

 .דמילתא רירא
 לא והקנס יכתב

 משא״כ מהחרם

 שהחרימו מונים

 הקדמונים זרם
 כ״א והחרימו ־

 דעתם שישתנה
בריבוי או ימנה

 קנס נכתב הי׳ אם בהכלהאףממא] שהחתן כיון כ״ז ומלבד
אונס דהוי משוס בקנס האב את לחייב אין בתנאים

 לקבל לחייבו ואף מיי״ש ו׳ סעיף נ׳ סי׳ אהע״ז ברמ׳א וכמבואר
 כי בדר לחייבו אין הזה במעל ידו ואין ממנו העיכוב שאין בחרם
 עלתה ולא הקשר לקיים התאמצות כל עשה להאב ומבורר גלוי הדבר

 שפשה טוען שהמחותן כ״ת מ״ש גם מזה• גדול אונס לך !אין ביח

 שהחתן מלבד . כשבועה דיט לת״כ כ״ת ודן בעצמו החתן עם ת״כ

 שבועה על שבועה מחייב? אין דהא בזה לחייבו יש ומה הכחישו

בשמת שפוש? הת״כ בלא״ה אלא • בדנפשי׳ אינש וירע כיחע

תניס>: מהדוד*
 ששידוד למול כידו הרשות ודאי ולק והחרימו גזרו לא וד$ ובכה״ג

7 ש :בעיני ברור והיא כלל הקדמונים חרם מלץ ואין

 נכתי שלא דאעפ״י בזה נאמר אס נכתב שלא הקנס וכדבר

S מדינתינו מנהג לסי נלפפנ״ד ג-כ דמי• מכתב
 טרי™ וגס קנס התנאים כתבי בכל לכתוב הוא פשוט מנהג

 כאשר אס כי התנאים בכל שוה הקנס סכום אין

שלא לאפפ״י לומר אפשר איך וא״כ • טתבין שיכחבוכן הסכום יחד•

 לרחוי ומה איר סלל ^^^^תרצכהצדדיט
להגאח וראיתי

 מ»י הב״ד סיני ראות פסי לחייבו יש קנס בהתנאיס נכתב לא

 מראש כפל רבה דאמר דביק ספ״ב מהש״ס ראי׳ ומביא הבושת

 aw הבושת פל אף חייב נתהפך ואס הבושת על פטור כו׳ הגג

 ,אדם על לנפול דנתכוין לנפול שהתחיל לאחר נתהפך ואס שם רש״י

 בושת׳פיי״ש לשס נתנה שלא אפס״י הבושת על אף חייב להכאתו

 לבייש נתמה שלא אף דשם בפיל• תמוהין דבריו במחנ״ה בזה וגם
 שם בש״ס בברייתא וכרדרשי׳ להנאתו חבירו את להזיק נתכוין

 "והחזיקה ת״ל מה שהחזיקה יודפ איני ידה ושלאה שנאמר ממשמע

 S .חייב לבייש נתכוין שלא אספ״י להזיק שנתכוין כיון לך .לומר
 אבל פיי״ש י״א סעיף תכ״א סימן מ'מו בש#ע עמובט הדק מבואר
 ולא כלל הזיק לא וגם להזיק נתכוין לא השידוכין הזרת בפניני

 שאינו את לישא מבלי נפשו את להציל אם כי לבייש גס מתכוין

 ן? בפבוה״ג של עיניו ראה וכבר •י מבושת מדינא פטור ודאי לו רצוי

 דל מהרי״ו בשם א׳ סעיף תכ״א בסי׳ ז״ל הרמ״א מש״כ בעצמו

 יוכל שלא אפפ״י וכיו״ב לו גנב או שמסרו חבירו על שקיבל דמי

 והרב .פיי״ש לביישו כוון לא דהרי מבושת פטור מ״מ עליו לברר

 החילוק אבל החילוק ביאר ולא ביניהם לחלק יש בקל כי שם כ׳ ז״ל

 על גס סטור לק כלל הזיק ולא להזיק נתכדן לא דשם מבואר

 וה״נבענץ שלו• את להציל אס כי לביישו נתטין שלא כיון י הבושת

 כ׳ כ״ט שורש ז״ל שמהרי״ק נאף • וכמ״ש הוא כן השידוכין חזרת

 דמי לשלם דחייב בפיני הוא קרוב אפ״ה קנס עבדי לא דאפי׳ ג״כ

 הדבר החליט לא הוא גס אבל נ׳ בסי׳ בא״ע הב״ש ומביא בושת

 הבושת על חייב דאינו ר״ן בשי׳ הקצה״ח עליו צוות וכבר בבירור

 ובשלמא • פיי״ש פטור בבגדיו רקק ואפי׳ בגופו מעשה שיעשה עד

 יהא שלא הבושת מהני אסמכתא משוס לדון ויש -כשנכתב'קנס

 מדינא לחייבו בכת אין וראי קנס שום נכתב כשלא אבל אסמכתא

 משום ואי הקצה״ח כמ״ש בגופו מעשה עביר דלא משום אי בבושת
: ״שוכמ לבייש תכוקנ _דלא



ד

 דרב מהא השפ״א כדברי דייק בפש משיב שבספר ]וכמדומני יוה״ב. קודם ולפייסו

דייקא[. דכיפורי יומי דמעלי פייסו

 נפגע רחבירו שהבאנו, השני המקרה על גם נאמר זה ענין האם לעיין ויש

 קודם ולרצותו להשתדל יש עליו הוא מקפיד דסו״ס דכיון די״ל נרגנותו, מחמת

וצע״ע. יוה״ב.

 בן לעשות שנצרך במקום במכוון הבידו את וציער דהקגיס בתרא ובגוונא ד(

 ואין הקודם, למקרה דומה דהוא נראה היה לכאורה ובדו׳( חינוך לשם )למשל,

 דיש הבאנו לעיל דהנה בזה, יל״ע עדיין אמנם הפוגע. על קפידא זכות לנפגע

 הפוגע של תשובה מצות מדיני הוא מחבירו המחילה בקשת שחיוב מדייקים

 על שורה מביא הנפגע מת שאם דאיתא מהא גם בן שמדייקים ]וכמדומה והחוטא

 בתשובה לשוב חייב דאינו הרי בדין עשה שהפוגע שבמקום וכתבנו וכר[. קברו

בכה״ג. יוה״ב קודם ריצוי בענין דנסתפקנו ורק מחילה, לבקש אי״צ וא״ב

 דברי לספר )ומצוה( שמותר שהגם חיים החפץ מרן שייסד מה ידוע והנה

 בקלון לשמוח חפצו אלא לכך המספר כוונת אין אם מקום מכל לתועלת, לשה״ר

 בעובר נחשב המספר מקום מכל לתועלת, הוא שהסיפור דאעפ״י הרי חבירו,

 הסמ״׳ע למחלוקת ]והביא לשה״ר. שם ליה משויא הרעה דכוונתו לשה״ר, באיסור

 לצער וכוונתו מאיסורא לאפרושי הבירו את המכה בענין תכ״א סי׳ חו״מ והט״ז

 נבונה כוונה בלא ויספר שיעבור דבגוונא נמצא שמים[, לשם שלא למוכה ולהכאיב

חטא. אשר חטאו על בתשובה לשוב מחוייב הריהו

 זה היה עב״פ אבל רעה, כוונה עם לשה״ר שסיפר בכה״ג יל״ע ומעתה

 הריצוי חובת דמדין די״ל הבירו, מחילת את לבקש עליו יהא האם לתועלת.

 וצריך מותר היה דין שעפ״י דכיון רא, בגוונא חיוב ליכא חבירו קפידת שמחמת

 הלבות שמחמת הריצוי חובת מדין אולם קפידא. זבות לנפגע אין חבירו את לצער

בזה. וצ״ע מהילתו. את לבקש חייב שיהא נראה היה תשובה

 לארה״ק החוזר אדם עם זה מכתב לשלוח ]ואקוה עתה, לעת בזה ואסיים

 ואתפלל בעבר, עמדי עשיתם אשר כל על שוב ואודה בעזהי״ת[ הבא בשבוע

 ולרוות לרבים שמים ויראת תורה להרביץ הקודש בעבודת להמשיך שתזכו ואברך

 ה הקודש עם שאר בתוך ותחתמו תכתבו טובה ולשנה הנכבדה, מהמשפחה נחת

אמן! בימינו, במהרה גוא״צ בביאת בקרוב להיראות בעזהי״ת ושנזכה

בברכה _

( - )

המערבת[ ]הערת ב. נ.

 דנדוהו אליעזר ז־ר׳ במעשה ע״ב נ״ט מציעא דבבא מהא זה בענין לעיין לעורר יש

ודוק״ה. ננעלו, לא אונאה דשערי זה לענין התם ואמרי׳ והקפיד
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ב

 גורביץ ר״א להרה״ג פ״ב{ )סוף תשובה הלבות על אברהם אור בספר וראיתי

 בקשת בחיוב הלוקים דינים שני שישנם והעלה בזה לחקור שהאריך שליט״א

המחילה.

ו

 ולצער לפגוע כוונתו היתה לא באשר גם נאמר החיוב האם לדון יש ומעתה

 למקום אדם דבין תשובה לענין מהניא המחילה דבקשת שם דביאר חבירו. את

 חבירו שכלפי העבירה בלפי דמהני ועוד המעשה, על חרטתו את הוא מוכיח דעי״ז

 לחבירו דאין ויתכן אפשר השני בדין אולם הא/ לענין דמהני י״ל והבא עי״ש.

מהילתו. לבקש מחוייב יהא לא וא״ב קפידא", "זכות

 מצער" "מעשה באן שאין ראשונה בהשקפה נראה לכאורה השני ובמקרה ב(

 ~ את לבקש חיוב שאין מסתבר היה וא״ב עצמת את מצער שחבירו אלא כלל,

 שחבירו הפוגע דעת על עלה שלא בגוונא דהתינח בזה, יל״ע באמת אמנם מחילתו.

 ]ולא ומצער פוגע מתורת הוא דמופקע לומר יש שפיר דבריו מחמת עצמו יצער

 ועלול הוא נרגן זה שחבירו שיודע בגוונא אמנם כאנוס[. לא ואפילו בשוגג, השיב

 צער לו לגרום שלא ספי עצמו את לשמור שחייב לצדד מקום יש לפגיעות הוא

 ויתום, באלמנה הפגיעה על הקפידה ב״ב דהתוה״ק הא לפרש פעם ]ושמעתי ופגיעה.

 הם נזכרים קסן צער דבכל "קטנה", בפגיעה גם במאוד נפגעים מצבם, מחמת דהם,

 יש וקצת בכך. מאוד שנצטערו ונמצא חדלותם, את ומרגישים ועגמתם צערם בכל

 יש ואעפי״ב עצמם, את שמצערים הם הם שם גם שהרי דידן לגוונא זה דבר לדמות

 חייב יהא האם בבה״ג יל״ע ובאמת בך. להם שגרם לאותו וצערם פגיעתם לייחס

ודו״ק[. להם, שנגרם הצער מסען כל על מחילה לבקש

~ לעשות לו שמותר מה עצם דהגה סובא, לדון לכאורה יש השלישי ובמקרה ג(

 להרויח ע״מ עבירות שאר לעבור מותר וכי וגדרו, יסודו צ״ב לחבירו צער הגורם דבר

 משום הוא דשרי רהא צ״ל ולכאורה חבירו. צער של האיסור שנא ומאי ובדו׳, ממון

 עצמו לתועלת עושה הוא אם מקפיד שחבירו על לדאוג לו ואין קודמים, דחייך הדין

 לבקשת מקום אין דלכאורה נראה היה ולפי״ז המותרים[. ההלכה בגדרי ]וכמובן

 היא המותרת דתרעומת זצ״ל הגרי״ס בשם המקובל עפ״י י״ל וביותר וצע״ע. מחילה,

איבד שוב שמוחל אמר שאם ]ונפ״מ תרעומת" "זבות לנפגע דיש ממון", "זכות כעין

 להבירו אדם דבבין רהא שראיתי וכמדומני בקפידתו[. להמשיך ואסור זכותו את

 הפוגע. על קפידא" "זכות לו יש שימחל דעד משום הוא הנפגע מחילת בעינן

 מג׳ ספי לרצותו חייב שאינו בהלכה דאיתא הא עפי״ז לבאר שראיתי ]וכמדומני

 על יצחק בפחד שהוא ויתכן הקפידא. זכות את הנפגע איבד כבר מהכי דטפי פעמים,
 מותר דין עפ״י ראם פשוס נראה אלו דברים ולפי בעת[. תח״י ואינו , סי׳ יוה״ב

 בלל, קפידא זכות לחבירו שאין הרי חבירו, לטובת הוא טובתו את להקדים לאדם

ופשוט. לרצותו, חייב שיהא בדין אינו וא״ב

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס10 מס עמוד {8} (8) קובץ :ג ־ הלשון תורת



ע סט שאלהומשיב שואל
 שוחפוי! 3כח יעשו חליספאציע נעת דרכם וזה ביחד השותפות מחזקים אשד

 ביטהסכחב יעשו כי היה דרכם מניחם מחלוקת שהיה נפש ואף מניחם
 ליסעאציע חיה ותנה השותפות קייס לסיקף פראפין והטלישו אמצעי פ״י

 על הלן אמד וכל המחלוקת לסיבת השוס לבוא.לפמק יכלו ולא בפס
 שם טל אפעיע אחי סליכחספשח וקודם לעצמו הפסק לקמח סליקפאציע

 ידע לא לאשי ניניהם אשי והאמצעי לעצמו ישאר שהעסק כדי אשתו
 שוחעוח כמב על שניהם עלמס חממו כי פעל דנרי׳ נרוב תאפפרנו ממסיים

 נשאים האחד יאשם נתקלקלה תליסעאציע והנה בידו ומכן חיה אשי
 לנדו לו סליפמיונג להיום זה רוצח ועסה שלה סאפערט נכה עוחזקם
 להשלים נצ>־ד חמד והוא נחבא• ושחדים הוצאום ציין הלז נפסק כי נאמרו

 כנר הצורך בעם נסינתו לעניפח הפאקונג נעם השני כי יפן שוספו חלק
 בעש שותפו לחלק ושמח שבולם לסת הוכרח כי ינוס נחידקוס בזה הניע

 בסיום היה זח ואס הזול בשעח רנות ניגיפום לו החזיר והוא היוקר
 כחג וע*ד לבדו אחד שם על כשיהיה מכיש שניהם על סקאנמראקנו

 יר, ניניהם ושנועה קניו שוס היה שלא טומן ניניהם אשר סשוספוס
 רק א׳ס וק״ג נח״ח שקנלו השותפות נעת נו פנו ושקר בעלמא דברים

 שהשלישו כן נס כתב כאשר כזה נוקה לו חיה לאשר p כחג סהאמצעי
 טראעין נהסליש היה דרכם בזה כי עקודם לו שהית הטסה פ*פ מדאטין

 חתם לא ונכוין העסק יקלקל לנל לדחותו רק היה כוונתו כל כי סופן ונס
 מחזיק ושיתפו ההעתק פה ליטה כאשל לנריף הנכתבת בהשמטה p פצעו
 שחם קנה כנר כי רב הפסד לדי שינא מיפן ונם השותפות בכתב

 הסיז דברי והביא המוחזק עם תרץ מפלתו סארין הנס ־ לחלקו ספלטרן
 קנה דלא באסמכתא קנץ הוה וא״כ סקנין מחזיק איני דהשנופה והס״ן

 נו יש אחרים T3 והוא בית תלוי הדנר שאין רכל אסמכתא היי כאן
 השותפות דעיקר נכאן אסמכתא מנין הוא עה ידעתי לא אסמכתא משוס

להשני גס לו גס העסק יתקלקל ואם נשוחפום יהי׳ הפסק יקנלו דאס •סוא
Ml) ולא שותף השני יהיה שלא בזח יש מטעה מס הפסק שיקבל וכל יהיה 

 כע״ש; הקנין מחזיק השביעה נאמת ונם נזה לאסמכתא כלל צמד •תנסי
 סי׳ שאול יד ובחטרי מה״ח נטור הוא שכן סש״ע עליון וכמ״ש הקורע

 השוחפק דיכוליס נ׳ סעיף קפ׳ו סי׳ נט*מ מבואר וגם נזה הארכה• יליט
 סעיף ר׳ס סי׳ נסע׳ע ועק לעולם נא שלא נדבר אפילו לזה זת לסקכות

 לפצעי העסק קח לא שמגידו יירא זה פעם שיין בודאי וכאן בסג״ס חי
 סי׳ רירא דברי בפצעו הניא כנר בלא״ח ונס מקנה לקנות דדוצם ואגב

 ומה פתני חשוב נב״ד מענו שקנס נשפר ליתיב צוה ראם נרו סעיף י״ז
 שיכתוב סייע רכל פשוטים והדנרים ליתא גזה אחרים פעמים כהן שהוא

p להקנות גפי ממילא לא או לאסמכתא בזת כיון אם כרע לא ואכן נשפר 
 ונם להקנות נער סוא אף ממילא בבד*ח שהים בחזקתו השטר נוקי שהרי
 חתם ואח־כ אפערט ועשה ניניהם מחלוקת היה דכנר כין! לפענ׳ד נראה
 שלא בדעתו עלה כבר שהרי להקנות מלם בלב גמר בודאי הכתב מל פצמו
 הליספאציע: קלקל שלא ממנו שירא ספק בלי נתרצה ואח*כ בשותפות ►וטס

יעקב מרס עהרב השיבה הניעני סרט״ז שנם שנס ••נ יתרו א׳ והנה
 מ׳ש עג מ״ש כאן ואישים פרטים קצת על והשיב נ״י שעננערג

 כשב וע״ז ומקני גער למקני רבעי דאגב משים אסמכתא כאן שיין דלא
 כסב נחנ״ה נ׳ סעיף קע״ו בסי׳ נרמ״א אבל ר״ת דמם סוא שק דביהו

 ויכול אףקנין רל״ע אלו קהולקין ניר החזק וחש״ן חולקין דים הסו׳א
 ולא מועיל דלא מבואר פרגון גגי סי״א ר״ז נסי׳ ונם לסבא ט ר1צח

 כסב מקום מכל רית דברי הרמ״א דהננסק אף י״ג ובסעיף ר״ת כשעות
 לא שהאריך מה בכל והכה .חולקין דיש כתב ריס בכך׳ גס חולקין יש

 נזה יל״ס נדדו להוציא יכול ואין p סוא ר״ת דברי מ״מ אנל הועיל
 מוחזק נקרא לא מקים מכל סקאנמראק נעשה אשתו שם רעל דאף מוחזק

 מו^הק סוא נקרא לא ונכ״ז הקאנטראקט מל כתוב שאחד יוס נבל ומעשים
 סשוספום כתב שעשו ככל בסקאנטראקנו נכחט שלא ססיתפין משאר פעי
 שנקש ומס • קע״ז קיק ירד ש״ן ומיין ושטפה חרם ספק דהוח נם ומס

 לא קעיו סי׳ דנסמ׳ע פשוסה כוונת הנס נסמ״ע שנתפוררחי מה לסידיפסו
 הש׳ן וגס בעולם דגופין משוס יק להקנות רבעי דעגו הפפס כלל כתב
 להיש נופה סיה לא י״ט סי׳ לקמן סמטאר זה טעם מרגיש סי׳ אס *לי

 שכסנחי הדבר גוף על ומ״ם מועיל• שיהיה טעמים שני ים כי חולקים
 נזה והארכתי חלקו לחברו מלתת המונע דמה בכאן אסמכתא שיין דלא
 רכל כמט האחרונים כל אנל ע״ג דף פא״נ רש״י דמם שכן כתב ופ״ז

 בהלכות העח׳א כע״ש אסמכתא שקי לא אחרים נדפס וסלוי בידו סאיט
 לכל אומר אני נאמס אנל ידע לא כאלו עצמו פסח נמח*כ הנס אסמכתא

 שלא דבר לאחר לתם עצמו מחייב סוא באס דוקא והאחרונים מראשונים
 על שיחזיק 063 עד5ע שהמחייג מת כאן אגל אחרים ניד ומלוי נידו היס
 לא אס והלא נזה שיין אסמכתא מס שותף חנירו יהיה הליססאציע גאו

 שיעלה שסבר האסמכתא ועקר לחברו ולא לו יהיה לא שמו על •מזיק
 יהיה שמו על כשימזיק מקנה הוא כאן אבל למטת גער לא pול טרו
 כל והרי חייב יהיה לא שמו על סליסמאציס יקבל לא ואם סתזפו »

שותפים סס ואחרים נחקאנסראקט כסיב ואחר כן הוא נליסעאציע •סמזסין

כ תניגא סהדורא
 עלחתור" הטור דברי שהבאתי מה נם אסמכתא• שוס נזה שמענו ולא
 ישאנייטשה משם ראית יאין כתב וע״ז ז״ל היא׳ש אביו נשם חונדות פ׳

 £ v סוה יחאומר כר״ח סיל הרא׳ש וחיי ממילא ירושה דהיא
 כמט? הוה וכאן המקח מניר דאיט משום סתם ונשיח מועיל לן מוכי

 ט נתפס סהנין דאין שלנ׳ל ניני אנל בזה הקנץ P™' ושנועה הער,ח
 ע£רס שכתב שם הטור דברי יאס שלא אעסה מה חנה שנועה אף ל׳ע
 עצאחריט לי שיש עצוהע״ס עכר אם קנין נהפס שאים ע״פ נמלות דאף

 גס כסע״ע• ילא עט* P וי׳ס ע׳ש חקה גוף מחק שהשבועה ונשבע
 וכאן קנין צימס רבעי בתריא שכתב נמאמיט סהא גבי נריטב״א שמצא מ״ש

 שכתב שכל כתבתי וכבר בקנין כסב כאן שגס מלבד הנה קטן סיה לא
 שייןאסעכשא-וצסממי ילא להקנות נמר וממילא עדים ל״צ ע״ז וחסם כן

 משמנות בדיניהם רהסלישי רכל סטיו דמטארבסי׳דףז׳ מהא ברורה לאיה
 שע״י הכוונה אץ ופ״כ דינא דמצכוחא דדינא מסוס אסמכתא שיין לא

 ישתנה לא דאל״כ ומקנה נער שעי״ז p הדין ישתנה דינא דעלכותא דיכא
 באורן מ׳ם שפ״ח יסי׳ מ״ג נסי׳ הש׳ך כמ׳ם דמלכותא דינא בשביל הדין
 נתקשר שאחד ממסה שנתהווה מש ארשום אסמכתא בפניני דברי עדי והנח

 הטל לסחחן יחדרו תקיים לא ונאם נקיים והניחו אחת אסה עם בקיתון
 הנדדוך קיימת לא וחנה הישא השלישה טה הסן ונס הוא שהשליש הסן
נזה אסמכתא 1”° אם תעל אמרתיו שקצבה הגדוגיא דהס הניאה וצא

 שעישיס שהקנס ריז'סעיף־ע־׳ז־־מואר סימן מייד
 תדהו בז? בושת דהוה משוס אסמכתא הוה לא בשידוכים

 צריך דלא תאריו מ״ט סק של״ג ונסי׳ כ״ר ס״ק שם והש״ן בעי קטן
 שייך לא דנאעס סש׳ך מל לחלוק שי־יאיץ ר״ז נסיק בקצס״ח וראיתי קנין
 פטוד נדברים והמגיים בגופו שיהיה במי דוקא יבושת בשירון טשת חיוב

 בקטן שנתחייב שכל pi חכ׳א סי׳ חי*פ ונש׳ע צ״א דף נהחונל כמטאר
 שהאריך מ״ש האסמכתא שיסלק הטשם מצרפין נזה אסמכתא שהוא אלא

 שאיס- כל פטיר בבגדיו רקק דאפילי שכתב דמה ליסא רהא נראה ולפעכ״ד
 שאיט כל נזה לבד לגופי שמגיע נטשת דוקא זה לפענ״ד עופו ממשה
 השכלי להנפש מניע דהנישת בשידוכים אנל פטור בגופו מעשה עושה

 בגופו מעשה משה שלא דאף פשיטא וא״כ עופו מהדק גרע יותר שזה
 עתר וסאלו הסכל *ל הטסת מסו לחכם ששאלו אמרו וכבר חייב ודאי

 שלימות הוא המבייש נדבר אדם הרגשת כי והיינו חבושת וא״ל הסכל
 המשולש בחוט ומיץ הטשח למדם שיגיע ותולדתו השכל פרי וכל שכלו
 בשידוכים ולפיז נזה שהאריך ל״ח בסי׳ תשנ״ץ לשו״ח הנספח רביעי חלק

 לו אין ברבים חניה פט והמבייש במחילה ליסא וזה צהנפש פנס שמניע
 שאמדו סתם כמו בגופו דגר שום לו פשה שלא אף והייט לעוחיב חלק
 ונזם • ברור כנלסע״ד קנץ לרין דלא סשיטא בזח וא״כ א*א על שנא לחד

 בחן סי׳ לחמקנס frps והובא ע״ר סי׳ עטה*נ נשו׳ם שתאריך מה מיישב
 ולפמ״ס סס• נק״א ועיין לביים נעחכוין אם כי הטשח מל חייב דאין
 כנלפענ״דונלא״ס לבייש נתמין שלא אף חייב הנפש שעניים נמה שפיר אתי

 מיובל פ*ג הרמב״ס כמים זהב סל ליטרא נדברים המנ״שו אף חייב בת־ח
 סטדאי השירון לקיום שהשלישי שעה מכים וא׳כ ומ״שבנ״י שס ונסי׳תכ״א

 שפחת שהשלישי רכל כתב "ר סק נו׳ן נסי׳ הב״ש הרי ונלא״ת חייב
 נמר כנלפע״ר קטן ציין דאין מעות כשהשליסו וממם עיש קטן א*צ

 ממשה לאו וקיקה יפירש-י באיש מעשה שהוא דבר כל ק״ר דף יבמות ועיין
 וצ׳ל בפניו תחר, צא ולמה שיתבייש סחורה יצאה רקיקה דסא וציע באיש
 שיה" א-צ בישראל שם לאחיו להקים רצה שלא לנפש נישס הוא ששם מון

 שיג הלז בזמןp בל לסלק לס שאין שעוענס שכיון וע״ם עופו• לקיקה
 עשירה שהיא נעור שקר שזה מלבד הנה הזק סאחרם על טשם TP אי!
מישישמשטשאין לו ואץ נדד שהוא נכה״ג המוגבל הזמן נעבר שגס גם עת

: מיקר היא הזק טדאי נזה ואז אחות ולא ובת בן צו
חיים נסורת מצאתי סרחיי שנם תולדות מש״ק ו׳ מום אח«כ ןךץ^ךן

 צומו הסינור דאמרו דעה החובל נפרק וכ*כ כ״ח דף בסנהדרין
 p אינו ופצוע הכס חמדו שהמכה הקמח של לועו סיפר כאילו ישראל של

 מרגשת וקללה דננשם הנשמה דמנייש יותר חמור המנייסו אנל בנופו
 מ״ש השכינה של לועי כסיפי הוה ולכן מהשכינה אצולה שהיא הנשמה

 משם שיין לא דנדבלים דאף למעלה למים ברורה לאיה ועזה נזה שהאריך
אף זה והנשמה הנפש שמבייש עה אנל לגופו רק טנע שאיט געה הייט

דנפשאיס״ל: מסברא p שקיימתי וס״ל חייב בלבד נדברים

• דאמנרווא אנד*ק ראפפורט שנתי עו״ה המאה״ג להרג £ תשובה

 שמתגוררים מסופרים ם*ר תפילין בחי וכעת כעס לפניו שתובא שכתב ע׳ד
לוקחים p פ״ידפיס לא אף מר,ממים אינן תשיט׳ן אשר וראה 00

 דבק ע״י הצדדים מסט הנחים עור מל ועדנקץ שי׳ן תבנית מחוסן עור
השי״ן וחפול הדים משמיש עיי היעים נרטם הסי״ן תתפרד לח ולמען

מהבית

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 491 מס עמוד הלוי ליבוש אריה בן שאול יוסף נתנזון, א־ד תנינא - ומשיב שואל



pi

רע» עד״ת .
 בקרן שקיבל t ובשד״א בח״ח ליו1

כללמ״נג פליו קיבל לא שבאמת
 והקנה דגמר חדק א״כ י אסמכתא

.t סי׳ ״מ1במ בסמ״פ להדיא וכ״כ 
 כח״ח מליו שקיבל או בבר״ח מיני"
 מ״מ מליו קיבל ולא קנו דלא פנו

 וה״ס • פיי״ש והקנה שגמר ראינו
 דמסתמא דכיק משוס שפיר ־מהני

 שם בנתה״מ ועיין והקנה שגמר
 הקרן מחזק דהשטעה הרש? ז

 כ״א השבועה דאק ז? והש״ך
 בפירוש עליו קיבל שלא כל ודאי

 ופיק פיי״ש כלל ול״מ ךימה יוב
 דלפק אלא כבפבוה״ג ללא ]הדיח

 כלל חל לא בהשפר כן שכ׳ אלא ש
 ודאיל״מ דמי כנכתב דסתמא דינן

 מעמו לפי אסמכתא בימול לענק
 לא והקנס לכתוב מנהגינו לפי ד

 כנכתב נכתב שלא דאף לומר בזה
 דאין ר״ה סי׳ בחו״מ הסמ״ע ת5

 מלבד חדש הרס מקבלים לבזה :״
 סי׳ חיו״ד במהדק הנ״ב• כ׳ ;ר

 וכיק התנאים קורא שהרב מדינתו
 עיי״ש הרב. מסי החרס חל ]דדים

 חרס קריאת שוש יצא לא הד תב
 מהד״ק בספרי דלפמ״ש אלא .ל

 בקריאת הי־ב כוונת דאק ננשום
c .לשק זה אק וגס הצדדים פ 

 הכוונה לפרש וכתבתי .כן טתבין
 לבמלו לכלי הקדמונים מרס דכא

 דיברו ולא לא או קנס נותן בין ׳
 התקשרות בשעת להתנות :דדים

 לחבירו קנס יתן שהחוזר כ״א ז
 כבודם סל מחלו והרי כבודם ;ום
 לומר לנו הי׳ בהתנאים קנס תב

 שנשתעבד דמי בחו״מ ז״ל -ב״ח
 את .יפמור דהקנס הי׳ דרמתו :ר

 כותבין ולהכי סיי״ש ר״ז בסי" "
 לחוד קנס בקבלת נתרצו דלא לומר

 .דמילתא ברירא הוא כי עיי״ש רם
 לא והקנס נמיכתב צריכק :תנאים

 משא״כ מהחרם לפעור קנס קבלת
 שהחרימו הקדמונים חרס עליהם ]

 הקדמונים חרם דרקמשום דכיון
 כ״א והחרימו גזרו לא שקדמונים

 דעתם שישתנה ל״ש דאז זא״ז שא
בריבוי או הימנה נאה אחרת נצח

תניס>: מהדוד*
ש^ור למל בידו הרשות "* ולק גזרו לא וד£ ובכה״ג

:בפיני ברור והוא כלל הקדמונים חרם עלץ ואין

 נכתב שלא לאפנדי בזה נאמר אס נכתב שלא הקנס 3*01
X™ מנהג לסי נלפפנ״ד ג״כ דמי. מכתב

וגס קנס התנאים כתבי בכל לכתוב הוא סשומ מנהג

 איךאם^ומי״& '>* ■V™ שיכחבוכן הסכום יחד
ומר איר כלל טלא£תרצכהצךדה4^

 ׳ מתני הב"־ פיני ראות פפי לחייבו יש קנס בהתנאיס נכתב לא
 רבה דאמר דבק ספ״ב מהש״ס ראי״ ומביא הבושת

 וש^ הבושת פל אף חייב נתהפך ואס הבושת פל פטור כו׳ הגג

 ,אדם פג לנפול דנתכרן לנפול שהתחיל לאחר נתהפך ואס שם רש״י
 פיי״ש בושת לשם נמסה שלא אפפ״י הבושת סל אף חייב להכאתו

 לבייש נתמה שלא אף דשם בפיני• תמוהה דבריו במחנ״ה בזה וגם
 be בש״ס בברייתא וכרדרשי׳ להנאתו חבירו את להזיק נתכוין

 זהמזיהס ת״ל מה שהחזיקה יודפ איני ידה ושלאה שנאמר ממשמע
 וכן .חייב לבייש נתכוק שלא אספ״י להזיק שנתכוין כיון לך .לומר

 אלל נדי•" י״א ספיף תכ״א סימן חו״מ בש״ע במפמו הדק מבואר
 ולא כלל הזיק לא וגם להזיק נתכוין לא השידוכין הזרת בפניני
 שאינו את לישא מבלי נפשו אח להציל אס כי לבייש גס מתכוק

 ז? בפבוה״ג של עיניו ראה וכבר •י מבושת מדינא פמור ודאי לו רצוי
 דל מהרי-ו בשס א׳ ספיף תכ״א בסי׳ ז״ל הרמ״א מש״כ בעצמו

 יוכל שלא אעפ״י וכיויב לו גנב או שמסרו חבירו סל שקיבל דמי
 יהרב .פיייש לביישו כוק לא דהרי מבושת פטור מ״מ עליו לברר

 החילוק אבל החילוק ביאר נלא ביניהם לחלק יש בקל כי שם כ׳ ז״ל
 פל גס פטור לק כלל הזיק ולא להזיק נתכוין לא דשם מבואר

 בפנק וה״נ שלו• את להציל אס כי לביישו נתטין שלא הבושת'כיון
 כ׳ כ״ט שורש ז״ל שמהרי״ק ואף • וכמ״ש הוא כן השידוכין חזרת

 דמי לשלם דחייב בפיני הוא קרוב אפ״ה קנס מבדי לא דאפי׳ ג״כ
 הדבר החליט לא הוא גם אבל נ׳ בסי׳ בא״ע הב״ש ומביא בושת

 הבושת פל ח־יב דאינו ר״ז בסי" הקצה״ח עליו צווח וכבר בעירור
 ובשלמא • כדי״ש פטור בבגדיו רקק ואפי׳ בגופו מעשה שיעשה פד

 יהא שלא הבושת מהני אסמכתא משוס לדון ויש קנס’•כשנכתב
 מדינא לחייבו בכת אק וראי קנס שוס נכתב בשלא אבל אסמכתא

משום ואי הקצה״ח כמ״ש כגופו מעשה עביד דלא משום אי בבושת
: כמ״שו לבייש נתנק אל3____________________

 אס׳עימתב"קנס אף בהכנה ממאן שהחתן כיון כ״ז ומלבד
 אונס דהוי משוס בקנס האב את לחייב אין בתנאים

 לקבל לחייבו ואף פיי״ש ר סעיף נ׳ סי׳ אהע״ז ברמ׳א וכמבואר
 בדרכי לחייבו אק הזה במפל ידו ואין ממנו העיכוב שאין בחרס
 עלתה ולא לק-יסהקשר התאמצות כל עשה דהאב ומכורר גלוי הדבר
 שפשה עומן שהמחותן כ״ת מ״ש גם .מזה גדול אונס לך ואין בידל
 שהחתן מלבד . כשבועה דיט רת״כ כ״ת ודן בעצמו החתן עם ת״כ

 שכופה סל שבועה מחייבין אק דהא בזה לחייבו יש ומה הכחישו
בשמת שפושק הת״כ בלא״ה אלא .בדנפשי׳ אינש וידע כידוע



פד סימן העזו אלן. חלק הורות“קנח

 בדבר נדנוד חשש איין רבנים מאה של היתר עפ״י ולכן ב״ד,
 כ״ג( )סי׳ שם וכן עיי״ש, הבעל לעגן עבירה ואדרבה לאסור

 שהגאון ג׳( סי׳ ח״א )אהע״ז סופר חתם שו״ת ועיין עיי״ש.
 ק׳ ע״י יתירוהו להתיר ענין צורך הדור חכמי יראו שאס התנה

עיי״ש. רבנים

 יכול הבעל שאין הדור חכמי יראו שאם זה, מכל ומבואר יב(
הרי אדם, בני חושי נגד והוא זו אשה עם לדור

 מאה לזה שיסכימו אחרי אחרת, אשה לישא להתיר רשאים הס

 את הכריחה שהאשה דידן בנדון ומעתה מדינות. מג׳ רבנים
 של בדרך דולר, אלף מאתים של עצום סכום לה ליתן בעלה
 לו שטמנו שפלים אנשים ששכרה ע״י מאוד, ובזויה שפלה ערמה

 ובאמצעות ר״ל, חמורה עבירה לדבר בנסיון להעמידו רשת
 הסכום לו יתן לא שאם עליו איימה שעשו המכוערות התמונות

 לו הגדולה הבושה את למנוע וכדי ברבים, קלונו תפרסם הנ״ל
 זה והרי זה, סכום לה ליתן נאלץ לפרקן, שהגיעו ולצאצאיו עצמו

 היא דין עורך ע״י שנעשה בחחה שנראה )וכפי ממש, גזל מעשה
 מדירות נכסיו, כל משאר חצי גם לה יתן שהבעל תבעה

 סכום לה ליתן יתחייב שהבעל סיבה שוס אין שהרי ומסמרים(,
לשונאה, הוא מצוה בלבד זה רשע משוסמעשה והנה זה. עצום

niimwww ..... — י - ----
 מצוה בחבירו ערוה דבר ברואה )קיג:( בפסחים וכמבואר
 עיי״ש, רשע שהוא בודאי יודע הוא שהרי רשב״ם ופירש לשנאתו,

 ברמב״ם וכמבואר עבירה, דבר בכל אלא ערוה בדבר דוקא ולאו
 פריקה לענין — בתורה שנאמר השונא הי״ד( מרוצח )פי״ג

 יהיה והיאך מישראל, אלא הוא העולם מאומות לאו — וטעינה
 בלבבך, אחיך את תשנא לא אומר והכתוב מישראל שונא לישראל

 חזר ולא בו והתרה עבירה שעבר לבדו שראהו כגון חכמים אמרו
 עיי״ש, מרשעו וישוב תשובה שיעשה עד לשונאו מצוה זה הרי

 לעשות רוצה שאינה ובודאי ידה תחת עדיין הגזלה הרי ובנ״ד
לשונאה. מצוה הרי הגזלה, את להשיב תשובה

 חטא על חטא הוסיפה זה, גזל מעשה שעשתה אחר והנה יג(
והלבין לאחרים המכוערות התמונות את והראתה

 נמצא הבריות, בפי לשיחה הדבר והיה ברבים, בעלה פני
 נורא, בבזיון נלקה וגס נעלה ממונו את בכפלים, נלקה שהבעל

 בראובן רי״ב( סי׳ )ח״ב הדשן בתרומת מבואר זה בכגון והנה
 שמעון ירצה שאס שיקרא, ואשתכח שמעון על רע שם שהוציא

 כדאיחא בזה, איסור אין איבה לו ולנטור כלל להתפייס שלא

אהא ה״ז( פ״ח )ב״ק ירושלמי דמייתי תשונה במצות נסמ״ג

 למחול חייב ואינו איבה לנטור לו מותר הדין מן דבזה שיקרא,
 בהכחשת דהיינו בפיוס שמע ולא בהאי דשמע דאיכא משוס
 כיון גוונא בכהאי למחול חסידות מדת דאיכא אלא רע, השם

 שהוא רע שהשם ומודיע לפייסו רוצה רע שם המוציא דעכ״פ
 דאיכא אהא לחוש שלא ענוה מדת איכא ובזה שקר, הוא הוציא

 שהוציא היכי אבל בפיוס. שמע ולא רע שם דשמע^הוצאת
 לו שמותר פשיטא כלל, לפייסו רוצה אינו והלה רע שם עליו

 שכן ומכל למחול. ענוה מדת אף וליכא המוציא על איבה לנטור
 דידן נדון וכענין בו, ולחזור להכחישו אפשר שאי בדבר כשביישו

 שייך ולא להכחשה, ניתן שלא מגונות תמונות לאחרים שהראתה
 להפילו לכך גרמה עצמה והיא העבירה, והכחשת חזרה בזה
 שתוכל כדי היתה הזה המעשה כוונת עיקר וכל יקוש, בפח

 תביישנו ממון יתן לא שאס איום מתוך ממון ממנו להוציא
 בדבר ברבים ביישחו ואעפ״כ ממונו את נעלה ולבסוף ברבים,

 שמותר פשיטא הרי מעולם, פייסתו לא והיא לחזרה, ניתן שלא
 ענוה. ממדת לא אף למחול חייב ואינו איבה לה לנטור לו

 מבואר הרי ח״ו, בזדון רעים מעשים עושה היה אם ואפילו

 מצוה וכו׳ שחטא חבירו הרואה ה״ז( מדעות ו )פ" ברמב״ס
 המוכיח עמיתך, את תוכיח הוכח שנאמר וכו׳ למוטב להחזירו

 את המוכיח וכו׳, עצמו לבין בינו להוכיח צריך וכו׳ חבירו את
 תשא ולא שנאמר שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו

 משתנות ופניו מוכיחו אתה יכול חכמים אמרו כך חטא, עליו
 אח להכלים לאדם שאסור מכאן חטא, עליו תשא ולא ת״ל

 לוקה אינו חבירו את שהמכלים אע״פ ברבים, שכן וכל ישראל
 ברבים חבירו פני המלבין חכמים אמרו כך הוא גדול עון עליו
 בו חזר לא אס שמים בדברי אבל וכו׳, לעוה״ב חלק לו אין

 עכ״ל. וכר חטאו ומפרסמים ברבים אותו מכלימין בסתר
 ברבים להכלימו אסור בזדון רע מעשה בעושה דאף ומבואר

 כשפורש שכן ומכל בו, חזר ולא בסתר הוכיחו כן אס אלא
 וזה ברבים, להכלימו דאסור ודאי להכשילו, כדי רשת לחבירו

 שכן ומכל איבה, לנטור ורשאי למחול צריך אינו המבוייש
כלל. מפייסו אינו כשהמבייש

פה סימן
— הקודמת התשובה המשך —

מותר הבעל דידן שבנדון טעמים שני נתבארו ומעתה יד(

 רע bB עליו הוציא שלא דתימא הא אכזרי המוחל יהא שלא
 רב וטעמא עולמית, מחילה לו אין רע שם עליו הוציא אבל
 שמע ולא בישא קלא באפוקי אינש שמע דדילמא ביה אית

 ומביאר עכ״ד. חשדא מידי גברא האי להא נפיק ולא בפיוסו
 אם איסור ואין איבה לו לנטור מותר רע שם עליו הוציא שאם
 שאם ס״א( תר״ו סי׳ )או״ח רמ״א פסק וכן מתפייס. אינו

 )סק״ד( שם ובמג״א לו. למחול צריך אי! רע שם עליו הוציא
ענוה מדת דמ״מ ס״ג( סי׳ פ״ח )ב״ק שלמה של מים הביא

שמה ברכים יריודיט .תרומיירזו תירו יתוווו יייי״ת

 שגזלה משום הן המשה, את לשנוא התורה עפ״י
 כי שלישית, בה ועוד — ברבים שביישתו משום והן ממונו
 כמה של שמותיהם ומסרה בערכאותיהם בעלה את מסרה
 מסכומי ורשימות במסחר עמו הקשורים אנשים וכמה

 והנה וממון, גוף בעונשי להענש עלולים היו ועי״ז עסקיהם,
 את משביעון דאין ס״ח( שפ״ח )סי׳ חו״מ בשו״ע מבואר
 יותר פסול לך ואין רשע שהוא מפני מעצמו שהראה המוסר

 דגם ופשוט ה״ח(. ומזיק מחובל )פ״ח מהרמב״ם והוא מזה.
)הלכה שם בשו״ע וכמבואר רשע, הוי ישראל לאנס כשמוסר



 סוטה במס׳ פירש״י הבימה, על השמש הולך היה ואח״ב מחילה. ממנו ומבקשים הקהל כל אליו באו יוהכ״ם ובליל
ואמר העברינים, עם להתפלל עמו והשנים הוא שיתיר קודם אלמנברא, ע״א,+ מ״א +סוטה נאמרין ואלו פ׳ בסוף

 דסבר משום ממון תביעת עליו שיש מי וכל ,מחילה מאתכם יבקש איסרליין ר׳ הרב מורינו !הק׳ הקהל כל שמעו *
אחד. שבא ראיתי לא אבל דין. לו לציית ורוצה יוהכ״פ, אחר עד לו ימתין כראוי, לו פוסק שאינו בדעתו
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 בשערי יעוין אמנם ולח״מ. כס״מ עיין

בהזדמן חטאו עזיבת עשר התשעה :יקר[

«[ !w in w w זמן! כ₪ו
 כבוש די היראה כח יחליף וכאשר ימים,

ונוצר יבין הוא לבו בוחן הלא התאוה, |ם

 נפשו את יציל הראשון כענין לידו ויגיע
 תעלומות יודע עליו שיעיד מצב באמת ]•ך

שבי( )שבית

 מדאפליגו רבינו לדברי ראיה ויש מר״ן ::
 עליהסי־ להתודות יכול אם שעבר כיוה״ב
 דיש הלח״מ עליו וכתב וכר. מיירי זטאיו

 ראיית רהא דק ולא וכר. לחבירו אדם |ין

 בסוף רבינו שהביא כמו תמיד נגדי אתי
למקום: אדם שבין גבירות

אבן( טורי )ארבעה

 ,awh^uiw-uvum' ןד«ו*־ש וו׳ו «ש/ ׳JUJ1JU/ בבה״ג ומייד! בדבר חטא אלא

 וכמו ובשגגה בזדון עבירות שעבר בנפשו ביודע מיירי בפ״א ולעיל שעשו, ועון

החטאים על תחלה להתודות צריך שם ללמדנו ובא עשיתי וכך שם שסיים

P יף? M m DID TO 1M 1־ ,™■נ

 קמא ותנא יעקב בן אליעזר דרבי פלוגתא שם ברייתא עבירות(, )ד״ה בס״מ

 וקרי כת״ק פסק ס״ב נ״ב פ׳ בש״ר אבל נ״ב ונקי. קב דמשנתו כראב״י ופסק
 קרא וא״ת וז״ל תואר יפה הר״ב וכתב שקר, שפתי תאלמנה ומתודה החוזר ליה

 ודעתו לבו כנגד שיהיו ל״ב מז׳ טוב בשוחר מתרצי הא ליה עבד מאי דראב״י
מוגה( ס׳ )גי׳ בפיו: מזכירן אינו אבל

אביו( בשם בנימין )בני וצ״ע: בה״ב מהלכות ספ״ב כס״מ ע׳ שם,

 הו״ל~ביך בעלה על אסרה אם איש דבאשת נראה אסורה. בעילה נעל ה״ט.
 ובלא״ה לחבירו. אדם בין מקרי לאונסה הערוה על בא כל ואולי לחבירו, אדם
 בלא מכפרין ויוה״כ תשובה ואין כרת עליה חייבין אסורה בעילה כל הא צ״ע

 גרושתו ומחזיר בעלה על סוטה לאיסור שכיוון לא אם ספ״א(, )עי׳ יסורין

חיים( בן חבר )הגהות יבם: ושומרת

פעמים דשבת ספ״ז וירושלמי ב׳ ר-ט״ז

 מש״ש בכלל זהו ואולי ב׳ ל״ז סנהדרין ון.

בנימין( )בני אם: תוד״ה א׳ ׳ז1

 דמי שפיר לצורך אבל לצורך פי<י*לא £.
 תשרף דלא היכי כי דאודי הודה |בשלמא

 דמפרש מאן עלי חציף ששת רב והאמר

חיים( )מים אחוהי: ןו

 מקום מכל לשבים פתח פותח שהוא |וכו׳

)רד״ע(

 לעשות הבל חייבים לפיכך וכו׳ לבל ]נה

הוא הכפורים ביום לשוב דהחיוב משמע
 יהא לא יכול דתניא ]יג.[ שבועות בגט׳ :נה
 לא מלאכה, בו עשה ולא קודש מקרא דאו־

 ברש״י ועיי״ש וכו׳. מנין מלאכה בו ועשה
 לומר יש רבנו בדעת אמנם קודש. מקרא או

 עשה שלא דהיינו הזמן קדושת דין בו נהג
ברייתא מהך התם לאוכוחי רבעי הא זפי

יעקב( )יגל

 יחנק שמא שיאכל קודם היום מערב ;חיל
סע״א: ל״ר דף נערב ר^^׳ |פי׳

מוגה( ס׳ )גי׳

 להעיר ויש לח"מ. עי׳ דעתו" תטרף "שמא
 ה׳ שעה״מ ועי׳ חיישינן, לא מועט דזמן תה
 משא״ב פרטי אחד אדם על דנין כשאנו רק

 ל״ע פתאומית מיתה גם שכיחא ודאי אחת ת

 ע״ש כו׳ שאתה ועד ב׳ ו׳ יומא רש״י ד׳ א״ש
 ה״א דשקלים פ״ו הירושלמי עפ״ד ז״ל ׳ר
ואכמ״ל: כשרות חזקת בענין המם׳ כ׳

 גינצבורג יעקב מה״ר מ״ו הגאון והרב בב״ק. משנה כתב הכ״מ גוזלו. או
 חובל מהל׳ בפ״ה הרי בגוזל, לא אבל בחובל כ״א נאמר לא דשם דצ״ע כתב

 שכבר וכתב ע״ש, ממונו למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו רבינו כתב ה״ט
 המזיק התירוץ ועיקר רבינו, דברי בסתירת ט״ו סי׳ שה״ל בשו״ת בזה הרגיש

 אין אבל מחילה לבקש והגון שראוי אע״פ לו נתכפר הגזילה בהשיב ממון
 ומהיכן חבירו, את שירצה עד מעכב הכפרה בגופו בחובל משא״ב מעכב כפרה
 רבינו למד הכפרה, את מעכב שאינו אע״פ ממון לגבי פיוס שיצטרך רבינו למד
 אע״פ ישלם גזלה רשע ישיב חבול רדוד עובדא גבי ס׳ דף בב״ק דאמרינן מהא

)קובץ( עכ״ל: חבירו את פייס שלא כ״ז והיינו הוא רשע ששלם

 ופוגעין מרעיו אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול חנירו רצה לא
 פעם עמו הלכו שלא מחודשים שיהיו שצריך י״מ נ״ב ממנו. ומבקשין בו

 יונה ר׳ של תשובה בשערי כי״מ ומצאתי תר״ז(, סי׳ )פר״ח נכון זה ואין ראשונה
 דאילו ושלישית שנייה לו מביא מדכתב רבינו דברי נוטים וכן ע״ד, ל״ה דף

מוגה( ס׳ )גי׳ ושלישית: שנייה לו יחזור היל״ל מחודשים אינם

 לו ראוי ולפיכך לאחר לכשחוטא שוה שאינו לפי וכו׳. רבו היה ואם
)דד״ע( אחרת: פעם יטעה שלא כדי הרבה עליו שיקפיד

 החוטא ממנו שמבקש ובשעה וכו׳ יתפייס ולא אכזרי שיהיה לאדם אסור ה״י.
 לפי הגבעונים על אומר הוא וכן וכו׳ חפצה ובנפש שלם בלבב מוחל למחול

 לפרש נראה המה. ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו ולא מחלו שלא
 מה עפ״י מחילה, ובקשת פיוס דהיינו ההלכה, בזו רבנו שנקט השונים הלשונות

 לגבעונים המלך ויקרא ונפייסינהו. ניקרינהו נתינים ]ע״ט.[ יבמות בגט׳ דאיתא
 לנו אין הגבעונים לו ויאמרו וגו׳, אכפר ובמה לכם אעשה מה אליהם ויאמר

 באומה יש סימנים שלשה אמר, פייסינהו. ולא מיפייס וגו׳, שאול עם וזהב כסף
 ע״י היינו ונפייסינהו ניקרינהו שאול דאמר דמה דמשמע ע״כ, וכו׳ הרחמנים זו

 במרת וחסרון האכזריות מדת בזה ראה נתפייסו לא שהם ומכיון ממון,
 להיות לאדם דאסור רבנו דפתח מה ועפי״ז זו. אומה מסימני שהיא הרחמנות

 הרי פיוס, של אמצעיים אפילו אצלו מועיל לא דאם היינו יתפייס, ולא אכזרי
 כבר בעלמא מחילה בבקשת רק פיוס בלא דגם רבנו הוסיף אמנם אכזרי. זה

 לא עדיין בזה מחל לא אם אמנם חפיצה, ובנפש שלם בלב למחול האדם צריך
 לפי דהוא המה, ישראל מבני לא דהגבעונים הקרא מביא וע״ז אכזרי. נקרא
אפי׳ נתפייסו לא דגם אלא מחילה, בבקשה דהיינו מחלו שלא להם די שלא

זזרן ו רויי
1

ויום יום כל עיוה״כ שנא מאי ־מב״ם
חיים( בן חבר )הגהות

 לנוסח וכיון בו', שצ״ל נראה שנו״ס[. ]עי׳

אברהם( )באר פשענו: ו

 ואבותינו אנחנו אבל כתב אהבה[ ספר שבסוף
אביו( בשם בנימין )בני

:הם דאכזרים המה ישראל מבני לא דהגבעונים ראיה ומזהוזהב1ח

אביו( בשם בנימין )בני )מי״א(: דאבות פ״ה לרצות. נוח

בבלי וע׳ דקדושין רפ״ד וירושלמי )עח:( יבמות עי׳ הגבעונים. על ובה״א
בנימין( )בני )לב:(: ביצה

 בספרי כ״מ ליורשיו. יחדרו ממון לו חייב היה ואם כו׳ להכירו החוטא הי״א.
איתן( )יד נשא: פי1



w. . ז ן
no !וח!

,ww ,yj מנוס

 מדבל להיות דנהןצריך דמסיק דלמאי לי ונראה. כסדרן
ורוח לצרפן יודע• סי׳' מ״ה עליו שורה ושטנה >מעהקלש

« ות״ל כהן של גרונו מתוך מלבר הים הקדש
כה לומר דאמר לעיל יהוד׳ S של ציענט אנשל וזהו

 W3 שהסצינה משוס והצלח עלה אלא ם' אמר
 ׳י ודוק ’ה אמר כה לומר שייך ולא ציוצו צלתון* מדבר י'5

 אנס שאמרה צדרך לשאול צריך שהי׳ הטעה אפשר אהו
 כדמיון להיו׳ וצריך עוצה היה כעצמו דה&ניכ׳ משום גתפלתן

1 נלח& שהוא .מאלה _״״
 ),יוצא להיות עתידין מנכין מים כמרא fTy ד

הן הפך כמין מפ׳כין מיס ד*& רש״י צו׳ ׳ *
 אמר לעיל דהא תמוה לכאורה ההיכל למפת) צשאצאין

 העזרה ולכתת שתי של לחוט דומה היכל לפחת דלנשהגיע
 אומר ראנ״י דאנן והיינו עליה׳ ימציא והיאך האך כני טעשים
 דראג"' ההיא דצריה יעקב עין נעל צצירסא לי צואה צו׳ע״נ
 צפתא »>ןור יהיה ההוא דכיום הקרא דמביא אאר לצסוף
 אתי כ’א מפצין מים תצא ראלי דכי וצרים נו' דוד לבית

 ■ דלעיל דר*פ אהא ראלי דנליצ־ משמע הלשון דמשמעות פיר1
 שלאציצו דלציר&א הלל הצירסא מוצא ולכאורה וק*ל

דוכתא גשום. משנס לינא זה הא דחצן וצייצו דצים
ויואל

tolH יתירה שאמרו הצמה צותטת אר״י צמר׳' ע״א 
נו'הקשה מעשה מיתיכי נו׳ מכניצה

 תימא נו' ס*ד ואי סוצה כעי צציצה הא ד״ה ישיציס מותנות
 וכרוני נטילה צעי כפיצה הא יייקינן למידקהני'דלמא »נ*ל

 מנכילה ויותר כביצה אצילו לעולם אצל הישן כפרק צדמןני
 תלת כתות' ערעי דאנילת יוסף ‘צדס״ליר סונה כעי לא

 דדייקינן דאף נ)מ״צ יפריך נרא'דל*קמ ולי צ״ע3 געידהניאו
 ס״ל מתניהו עכצ״לדתתת א״צ וצרזצי נטילה כעי לביצה הא

 אכילה ושכעת ואכלת יהודה‘נדס״לר משבעה יככיצה
 הצהה יננותכות לומר אפשר אי ע״ל שגיעה בס ויש

 דיתוני מצ״ש משבעה שבועי כביצה אאילו הא מצניצה ייתר
 ליהודה על קשה פשיטא וא״כ לקמן כדמסקינן דעת' מייתבי

 על' ולא סוכה על רק דייקיצן מצביצה פאות דנקצו וענצ*להא
ודוק שניר פריך א״ב בעיתונה כביצה הא צ״ל !יוציוא״ב

‘• הוא צצו) כי היטב
Wft ממעה צגיצה ל דם" יהודה מל לפשיטות אריך ילא 

יהודה לרב מני' צריך הוה לא מ*מ י״ל צדמסיק
 דמנרצין כזית על קאי דואכלת צר*מ ס״ל יהודה רל ילמא
 מ&יק לקמן אבל משנע? עכביצ׳לא אני׳יותר לעול׳ אבל עליו

ע״נמוצת כביצה על יס״לדמזמ״ץ יהודה ירב אליבא »*פ
 י ודוק מיצביצה יותר דצותלוין

 רש״י טי שחיטה מאוסר גדי ואימא גמרא
לא מקרי אוצל לאו ,צו שמיטה ממותר י״ה

 צמי תרנגולות נן את קלת ליקיק ישי לצאורה אמו ולא הוא
 מחמת הבא אוכל להיות צריך לש״י ולפירוש שאימה מחוסר

 הפשוט ונראה זמן באותו לאכילה ראוי צת צריכה שהאס אוצל
 הינגמית ביצה גה שנמצא שמוטה בתרצגולות מיירי דבאמת

p ואימא פריך שניר ולנ״ז אוצל מאמת הבא אוכל יה״ל
fvSthr iti ** ••»*•■• •• --- י •

.סךז............................... _................

 סרירא ליכא דוה ונראה עצמו שליום אזהרה לעני] למלאכה
 מלאכה תותפות דממעט הזה היום דעצס יתור דע״י משו®

 1ליכל עצמו דיוס עינוי אכל עינוי תוספות ליה דמקשינן י*ל
 רק אתי דמיותר דיוסהזה דהא.עצס זה בהיקש דקאי למימר

 דיום עינוי על להיקש דאתי צאמר והיאך תוססות למעוטי
 דאתי צופי׳ דיום ימלאנה דנשתוק^גכית אמר צופ'ולכך

 דע״י הל״ל מ»*7 לומר ואין ־' להיקש אתי ע*נ אלא מעינוי
 צופי׳והו אזהרת-עינוידיוס על גז״ש יליף היו׳הוה דעצס יתיר

 כאמת צוונ׳הש״ש וזהו גמר עצס עצס תנא האי באמת מתיק
 ‘ולכאור לאצנוי׳ ט'וחד נתיני דמופנ׳הודמתי׳ה׳קראי ימני׳

 משיניו ואין א׳למידין אופנ״מצד. למ״י הציאא אמר ל״ל י״ל
 עצם מיותר נ»י יהכא ניחא ולמ״ש מקות ככל צדאנצר צו׳

 ננל דמשני כדוגמא והיה ימלאנה כעונש דכתיב הזה היום
 ואין דלמידין נזה מוייס וכ״ע נתיבי -■מיעוטי תלי דונאא

!ויוק -משירין
 0לי אזי אלמא הציצו" עניי היאך ור״ח
 הפוסקים ט' כדקלא ליה דזקיף לרב

 למחול א״צ המבקש לטונות מנוון דאס מיה ראייה מביאים
 דלא עצמו לטונות מתכווץ 0הי ר״ח' הא והב״ח ?ט״ז והקשה

 קשה דלכאורה לי ונראה רש*י שפירש כמו רב ע״י נדחה יהיה
 נח ש״מ רג אתר לננל לוי דאתי הנושא פרק דנתוכות 6»ש״

 אינש ליה הוה ולא ברישא חנינא רצי ויתיב צצשיהדרכחפם
 קודם כבכל הוה דרב מזה פח1מ א*נ לצכל ואתי לגפי׳ למיתג
 הים אנינא דר׳ י‘רש נירש היאך קשה וללז כריש' י״ח ליתיב

 נכבל רב היה כבר הא מגשיאתו אותו ידאה 3יר מתיירא
 רני שישב קויס היה זה ירא היה אציצא דר׳ הא לומר וצריך

 רב מיתות לאחר בראש יש׳ב שהוא ידע ר״ח כי אני^כרישא
 מתייר! עכשיו והיה התס כו׳ניאיתא אומר ויגזור מכא אנא
 ולכך כראש שישב לאסר רב אותו ידחה אולי להבא על ודאג

 ישיבה ראש שס ויהיה לכבל רב שילך צדי לרב למחול רצה לא
 מן גיחה יהיה ונדישלא לו למחול ה״ל ימ״מ קשה ע״ז אגל
 שמחל■ צמו לו קודה ישיגה ראש הוא שיהיה לרב למחול ה״ל רג
 מר׳חנינא קשיש נמי רב ה״הזמני דהוהקשיש משום אפס לר'

 ורב יוחצן ור׳ חנינא ור׳ רר סונה במסצת ברישא אוהו דאשייב
 ה״ל אפס ר' מיתת לאחר כ’א ט' זוצא האי ני כל מתני אביבי
 דיהיה רב על גס. אס דהי׳ וצ״ל קודמו הוא שיהיה לרב למחול
 וא*כ מלך דלא כגיא דלא דר׳חנינא כיון ידו ועל ממנו נדחה
 דיומא במעלי לי׳ מחל דלא זאת עושה והיה לרב הוא ידאה

 לטוט׳המבק* שמכווין נאם איצשני׳מונא רב לטונות דני&ורא
:הוא נכון היט׳ני וליק למחול צריך אין

 לאלף ראשון אלק ף1ס דוד צמח נספר לי און וטצאתי
 ישינה לראש היה אנינא דר׳ הראכ״ד כשם הרביעי

 ‘שר מפני היוחסין ספר כשם ומסיק נו' תתק״א לשנת 3י5ת
 כראש אפס ר•' ישב ה5וימצי שנים ב' חנינא מר׳ גדול אנס
 שנים עשרה חנינא רב מלך אפת רב מות ואחר רני מות אאד
 דרב הנ״ל כשפי כתכ בע״א זה ולפני עכ׳ל תתק״ן שנת עד
 נתב בן הקדוש רבינו ימי בסוף תתקע״יו בשצת לננל ירד

 דע"♦ משם כנראה הקדוש רבינו מת תחקע״נו ובשנת הראג״ד
 רט דמת זה אשכון ולפי שנה מאה רבי שסי אשיב זה אשכון
דר׳ צ״ל תתק״ן שנת עד שנה יוד מלר ור״א הההע״ם גחירו



 מי״יר׳ילנ דא״ללהי' רי מיתת לאחר ׳, ע ל ועי״ה י
דהא לראם ליהי׳ ידע לא אכתי להא לרב■ מחל לא למה קשה '

 ני* דעי״ה אעכצ״ל מרה ולמהיירא הכי. רני אמר מיתה מעת
 על החלוק וככר'ראה דיהי׳ראש דידע נ" מיתת לאחר היה
 מן1 ולאאר שנית ג' הס והרי אפס ר׳ שמלך נזמו היה וזה מ
 מפויון הה כ’א הלל ומן הל ליו והלך שנים יו״ד מלךר״ס זה

 ולפ*ו אליו הולך כמי היה יותר י״געי״הואיהוהתיר״ח
 ולא אחה ר׳ מלך היה לו למחול רצה דלא ג׳ ־*כצ״לתע״ה

 ידחה הוא שימלך לאחר א3לה על דראג משום למחול׳לו יצה
קיא בטן כי היטב ודוק הנ*ל לדברי ‘סיוע וזהו רב אותו

'מאיי
 ‘לפי* לא*' מכבל עי״ה כל הלך דרה צ״ל הפירואיה נלכל

׳ למל רב הלך כמי הלל הראלי לדברי להא ללש

J_______, וליק רל ימי כסוף *_________L
לרבגן טנא ייונמב מספרי מקצת ומתק .

 ט* כי״ה קלי הרואה גחמן לרב קמיה תנא תנא IH04 ׳
ואמר לשונו תנא אידך שינה למה לדקדק 'ש

 מיירי לו מחולין לתל למאן ולל בינייהו ומאי למחול &לו.רין
 גיוהולא קא1ד די״הכ ונפרה הכיפורים כיול דראהקרי

 אערלישגא ומ״ה שבועות נמסכת נלאית שלפני בלילה
 סיום דכל ג׳כ זה בגון לו נמחל דמיד ר״ל׳ לו ׳מחולק

 למחול סלורין כלשון דנקיט והתנא התם נלאית" מכפר
 היום שיאור עד מכפר אינו דעדיק י״ה כליל קרי יראה מיילי
 ל’וק לו נמחל ואז היום אור כשי למחול סלורק תני ומ״ה

 ולא הכ’בי קרי הרואה במ״ש רש״י טונות לזהו לומר ואפשר
 יהיה ועי״ז כרשיע׳-עסקינן לאעז פשיטא תמוה והוא .גמקנווין
 וניוההוה כיוס דראה כוונתו תדאי אלא כמחלק .מווטתיו

 לכשלא הוה לא כלילה ראה אם לאפוקי במתטוין ולא
 אלם יהרהר שלא רע לכר מצל ונשמרתם לאיתא במתכוון .
 והנה יחזקאל גני כחולין ואיתא בלילה טומאה לידי וינא ביום י

 עצמו מתפאר והיה כו׳ גיוס הרהרתי שלא מטומאה >פשי,לא
יום• כצל מהם ניצל אדם אין דבלי׳ ד״ג תוס׳שם ומפרשי׳ נזה

 וא״נמי דיחזקאל רבותא היה וזה עבירה הרהר >א'מהם
ני קרינן ולא כיום מהרהר יהיה משום י״ל בלילה #ראה-קלי

: דק״ל כ״כ כמתכווק שלא . ׳ .
להא ,נו תצא לתני האי ם’♦"ללמ*ה,סמךיהש1 רלמזא

 ללא וטובל יורד ני״ה קרי הרואה לת״ר דלעיל
 כלאיתא השנה בל לדאוג וצריך ני״ה קרי ליאה פיון מימת
 ולפ״זה״א פו׳ לרבו בוס המזוג כעבד להול רש״י ופי* לקמן
 הוה להא י״ה את רחיצה איסור לידתה בי״ה יטבול ללא

 כדוגמת ותפילתו .תעניתו יקוכל ולא פניו על קיתון בשופר
 הא♦ סמך ולכך טעמא מהאי לצאת דצריך גשמים דיללו בזונה

 כענ״א א למחולמחולקאוסדורי' עוונותיו די״ל ענייע׳להדלי
♦t וק״ל מספיחא השנה כל ילאוג ואעפ״ב ט״ה לטבול * 

קי♦ ראה לאם ר״ל ישפשף ומכעלב למפרש’הרא״ש -ולוי*
 נתייבש לכנר טק הקלי מקוס ביזם ישפשף 'נעי״ה י י'•

מבני במי דמיירי ט׳ קרי הרואה להדדי טמנם למ״ה >*שי*ל

מדרי

ffill M

 ואילך כיוס רואה מייליאה למחולק ללכרייתא מניעיה
 זה להורות להדדי ׳סמכס ולבך כלילה ברואה מיירי ברייתא

ל נמש" הנכייתות הלשון שינוי תקשה דלא דמייריבהני
• וק״ל

 השנה כל ידאג בי׳ה קלי הרואה ל״י דני תני גמרא
י״למהצריך כו* תלע רנכ״י אמר כו׳ טלה ־

 והוא כו' תזע ד״ה נפי׳רש״י ׳'ל ועוד זה להוכיח רננ׳״י
 דפי' ועוד’ מיותר פי* לכאורה והוא מאת נתענה ולא שנע
 מילת׳דפשיט׳ להא הן לבית $ריך מה השביעוהו מדעתו ושלא
 לדעתדצדיק דמסיי'יש ועי״ל קלי ראה מדעתו דשלא הץא

 דמסיק ועי״ל גמול צדיק ולא הוא צדיק דלמא מנ״ל הוא גמור
 כזה כוונתו- מהו ומסגי סגי חיי מפיש אמר ר״ד אתי כי הגמ׳
 מהו הסימן שכך כני׳ ובני בבני׳ ומסגי סגי ‘פי דלח׳יי ועי״ל
 ותוספת ימי' ויאריך הורע עי״לדרש״יכתכיראה סימן ל׳שון
 כלא יאךך ימים יאריך ורע ילאה לדבר ורמז כלשונם שינו
 ספרים דג׳ נההי׳ דר״ה .כתוספת דאיחא ונ״ל •י וי״ו

 בכתבי׳ גמולי׳ דצליקי׳ נהיפ' הוא דלפעמיס כתבו ט׳ .בפתחיה
 קאי ׳’לחי לאלתר דנכתני׳ דאאר להא למיתה לאלתר

 ולא עה״ז לחיי' לאלתר ולרשעי' טב אמ' ועכדינן ללע״ס אחיי
 י״ל ולפ״ז ע״.ש כיש( יום ‘עה״גדענדינןלי חיי׳ יהי'להם

 עה״בהגא דק שנתו הוציא דאס מנ״ל לתק לרנכ*?נא
 ולמיתוס עה״ז לאיי לאלתר ונכתב הרשעים מן הוא דלמא
כל להא אינו דזה תלע אינכ״י ע״ז שנתו הוציא ומ״ה עה״ב

 שנה שהוציאו העלם כל א״ב שבע והוא רעג הוא טלו העולם
 ‘שפי וזהו קרי כראיות זה השמים מן להם הראם לא למה זן

 שלא וכלי אינו 6 'ז ע*נ אלא מאת נתענה לא והוא רש״י
 בזאת נתענה לא ומ״ה הרשעים מן הוא לעולם דלעא תאמר
 ושלא רש״י פי׳ ולזה לעה״ב ביש ויום כעה׳ז טוב יוס לו שיהי'

 צריך להא מה השביעוהו לא ?הלוואי ר״ל השביעוהו מדעתו
 וא״א שצה לו עלתה ואעפ״כ שפיר מסיי׳ ולזה השנה כל. לדאוג
 זצליק משוס קרי בראיות לו הראוהו לכד דלו להא עכצ״ל

 עפצ״להא וללב להשביעו שניים' במה לו והשביעוהו הוא
 גמ^הוא לצדיק ענצ״ל עה״זג״ב לו ויש לושנה לעלתה
 » ' היטב ולוק גמול צדיק לו וטוב צדיק בגמלא נלאיתא

 לא״נדצדיקיגמור לתרץ ירצה כו' ר״ד אתא כי מסיק וע״ו
 ומי גדול סט שהוא קרי בראיות זה דנר לו הראוהו למה הוא

 ופי׳רש״י ומסגי סגי חיי מפיש .מתרץ וע׳ז מטמא יתן"טהור
 לראיות יצה׳לובר ימים ויאריך ז^ע יראה הסימן שכך
 ו^וצאותשנתו כנים ובני בניס ר״ל ורע שימה סימן הוא קרי
 שבך שכתב רש״י כלשון מלוייק והוא ימים לאריכות סימן הוא

 דוה ר״ל כוי״ו ימים ויאריך וגס טעם נתינת שהוא לסימן
 קשה תוספת אנל ודוק ימים ויאריך זרע יראה קר♦ אראה

 ‘חי ומפיש ומסגי סגי למימר מנעי איפנא לא״כ זה פי׳ על
 שינו ו»״ה לס״י י לפי׳ ♦מיס ויאריך זרע יראה שאמר בסלר

 זרע שהוא קלי שראה אותו ר״ל זרע ילאה לדבר רמז בלשונם
 ר״ל ומסגי מפישחייכגי פי׳ הכי לפירושם א״כ ימים יאריך
ו»מג• תגי פי׳ זהו בעושר וירבה שיתגדל הגדולה בל לו ויהי׳

וק״לו

יומא ממלות



- קכז השנה ה״ה פ״ב תשובה הלכות £1 ו ש ת ל

 קאי דבפשוטו וכו/ גדול ושבח הר״מ במש״כ
 כמש״כ דוקא, לחבירו שב״א בעבירות
 שב״א בעבירות אמורים דברים במה בהמשך:
 בהלכה מש״ב אכל דקאי דמשמע וכו/ לחבירו

 בהתחלה כבר כתב לא אמאי וא״כ כאן. עד זו
 עבירות ברבים שיתוודה לשב גדול "ושבח
 כתב בהמשך רק ולמה חבירו" לבין שבינו

 לאחרים" חבירו לבין שבינו עבירות "ומגלה
וצ״ב. ודו״ק

 איתאמרו מילי דתרי לומר ונראה
 חדא, לחבירו, שב״א דעבירות החטא בפירסום

 העוון מכפרת חלק וזה ברבים שיתבייש כדי
 כמו למקום שב״א בעבירות נמי איכא )וד״ז

 בחטא קמא בתירוצא רב בדברי שמתבאר
 כדי חטאו לפרסם בעי ועוד, מפורסם(,
 מסוים דין )וזה לו שימחול ממנו שיבקשו
 הר״מ וזש״כ בלבד(. לחבירו שב״א בעבירות
 ברבים שיתוודה לשב גדול "ושבח בתחילה

 כדי חטאו פרסום היינו להם" פשעיו ויודיע
 ב״א בעבירות בין וקאי ברבים, שיתבייש

 שב״א בעבירות ובין המפורסמות למקום
 "ומגלה בהמשך: הר״מ מש״כ ואולם לחבירו.
 היינו לאחרים" חבירו לבין שבינו עבירות

 שב״א בעבירות המסוים החטא פרסום מדין
 ושפיר לו, שימחול ממנו שיבקשו לחבירו

לחבירו. שב״א בעבירות דקאי הר״מ פירט
 בעבירות דגם לומר נצטרך לפי״ז אולם

 כדי ברבים לפרסם צריך למקום שב״א
 להדיא כתב בכס״מ ואילו בחטאו, שיתבייש

 דנהי למקום שב״א עבירות על וידוי דשאני
 לפרסמם, מצווה אינו מ״מ להעלימם לו דאין

 שצריך לחבירו שב״א מעבירות ושאני
 א״א הכם״מ דלפי״ד ונמצא כנ״ל. לפרסמם

 ושבח ההלכה בתחילת הר״מ דמש״ב לומר
 אעבירות נמי קאי ברבים שיתוודה לשב גדול

 בר״מ הלשון דקדוקי צ״ת ושוב למקום, שב״א
לעיל. שהערנו

 שב״א דבעבירות הכם״מ דברי ובעיקר
לפרסמם מצוה "אינו המפורסמות למקום

 ועכשיו בדבר ידע שלא אדם שם יהיה שאולי
 להעיר יש עכ״ל, השם" חילול ואיכא ידע

 כתב י״ח( אות )ש״א שע״ת יונה דברבינו
 המפורסמות דבעבירות הטעם דכל איפכא
 עבירות העושה כי בוידויו החטא לפרסם צריך

 להתאונן וחייב השם את מחלל בפרהסיא
 את לקדש אדם בני לפני עליהם ולהתאבל

שם(. )לשונו השם"

 מכפה אלא מודיע ואינו המתגאה וכל שם:
גמורה. תשובתו אין פשעיו

 תשובתו ד״אין הר״מ שכתב במה א(
 חטאו דמודיע טעמא הלא טובא, יל״ע גמורה"
 היינו לחבירו אדם שבין בעבירות לרבים

 ממנו שיבקשו כדי )פו:( ביומא כדפרש״י
 וכמש״נ הר״מ בדעת הכס״מ וכ״כ לו, שימחול

 גרידא השתדלות חובת הוי וא״כ קכה(, )עמ׳
 מעשה לגוף ענין ואינו חבירו מחילת להשיג

 תשובתו "אין לומר שייך ומה התשובה
 בלא גם לו מוחל חבירו אם ממ״נ גמורה",

 ואם איכא. חסרון מה רבים, לפני חטאו פירוט
 כלל. מועילה תשובתו אין הרי לו, מוחל לא

 —גמורה״ תשובתו ״אין הר״מ לשון ואילו
 —בלבז התשובה בשלמות חסרון דהוי משמע
וצ״ב.

 ׳ סי )אר׳וז בב״ח עפמש״ב לבאר ונראה
 שפשע מחילה המבקש מצאתי ח״ל: תר״ו(,
 אותכה המחילה בשעת לפרש צריך כנגדו

 דלמ«י עיקר, וכן מהר״ש(. )דרשות פשיעה
 בוידו=יו החטא לפרט דצריך תר״ז סי׳ לקמן ז־כ׳

 הביר■־, לפני בוידויו נמי ה״ה המקום לפני
 לב-ין שבינו עבירות בין לחלק אין דבהא

ע״כ. וכו׳ חבירו ובין לבינו המקום
 שב׳־׳א דעבירות הוידוי דבצורת ומבואר

 החכזא פירוט של מסוימת הלכה יש לחבירו
 עבירות על בוידוי שהוא )כמו חבירו לפני

 דבככל משום דהוא ונראה למקום(, שב״א
תנכצי כהיכי דהוי מלבד מחבירו מחילה בקשת
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 עצמו להכניע נוסף דין איכא ;יתו
 דמעשה לתא משום והוא לו חטא ר

 שפגע מי בפני עצמו להכניע צריך
 והי״א קנו(, )עמוד ה״ט להלן

הדברים. לכפול ואכ״מ לכך ויות
 "וכל הר״מ כאן שכתב דינא נמי הו

 - פשעיו״ מכסה אלא מודיע דנו
 חבירו, בפני כלל חטאו פירט שלא

 שיפרט בלא גם לו מוחל חבירו
 קיים דלא כיון גמורה" תשובתו ין
 שב״א שבעבירות דכמו כדבעי, ם

 המקום לפני החטא פירוט חובת
 עשה לא ואם ג׳(, הלכה לעיל ־"מ

 שב״א בעבירות ה״נ גמורה, ובתו
 בפני חטאו מפרט שלא כמה ל
גמורה. תשובתו ין

 דלפום הר״מ, בדעת כן לפרש קשה
 וכו׳ מודיע ואינו המתגאה וכל "כ:

 החטא בפרסום איירי ושם מיניה, יל
כנגדו, שחטא חבירו בפני רק ולא

 אלא מודיע ואינו המתגאה וכל ׳כ
 רבים בפני מודיע אינו אם ר״ל ציו

 וכ״מ ודו״ק. חטאו פירש חבירו :פני
 דמייתי קרא האי דאוקמי )פו:( ימא

z יצליח לא פשעיו מכסה שנאמר - 
 גם מ״ד ולחד לחבירו, שב״א
 דצריך המפורסמות, למקום שב״א

 הר״מ קאי לפי״ד ואילו ברבים, זאו
 בלבד. חבירו בפני החטא פירוט
 לא פשעיו "מכסה קרא מהאי דאה׳׳נ
 החטא פירוט א( הדברים: ב׳ לפינן

פרסום ב( הב״ח(. )דברי חבירו פני
 בתחילת כתב והר״מ הרבים. !ני

 ובהמשך ברבים, החטא פרסום ובת
 לא חבירו בפני ואף - פשעיו מכסה

 וכמש״נ. גמורה תשובתו אין
 תר״ו סי׳ ריש אר׳ח הגר״א בביאור

 לפרט שצריך הנ״ל הב״ח דברי ל
וז״ל: שם(, במג״א )הובאו חבירו ני

 ע״כ. וכו׳ כאן אר׳־נ ב׳ פ״ו ביומא גמרא והוא
 ברבים החטא בפרסום איירי בגס׳ הא וצ״ב
 בצורת החטא פירוט בדין קאי הב״ח ואילו

 הגר״א בביאור ומבואר חבירו, בפני הוידוי
כמש׳׳נ. קרא מחד לה ילפינן דתרוויהו דנקט

 המתגאה וכל - הר׳׳מ מלשון והנה ב(
 היכא דדוקא קצת משמע וכו׳, מודיע ואינו

 חטאו מלפרט נמנע וכיוצ״ב גאוה שמחמת
 אבל גמורה", תשובתו "אין אזי חבירו בפני

 חטאו. פורט אינו שמחמתה סיבה כשיש לא
 תר״ו( סי׳ )ריש או״ח במג״א יעוין ואכן

 בסק״א הנ״ל הב״ח דברי שהביא שלאחר
 לא בזה מתבייש חבירו דאם ונ״ל וז״ל: הוסיף
עכ״ל. אותו יפרוט

 דהוא משום הטעם פירש הפמ״ג והנה
 שיש דהיכא למקום שב״א דעבירות דומיא
 ״לר עיי״ש. לפרסם אין שמים כבוד מיעוט

 שב״א בעבירות חטא דפירוט הדין דיסוד כיון
 למקום, דב״א דומיא דהוא הב״ח כתב לחבירו
זמ״ז. ללמוד יש הדין גדרי גם ממילא

 דהתינח חידוש, הפמ״ג דברי ולכאורה
 הדין מעיקר סיבה הוי שמים כבוד מיעוט
 עיקר, כל החטא פירוט של ענין ליכא דבהכי
 פירוט )ובכללה התשובה ענין כל תכלית שהרי
 כבוד בחזרה להגדיל בוידוי( חלק שהוא החטא
 החטא פירוט ע״י דאם מסתברא ממילא שמים,
 אבל לכסותו, לו ראוי שמים כבוד יתמעט

 תיקון גדרי קובע חבירו כבוד דמיעוט מנ״ל
 החטא פירוט דחובת נימא אי )ובמיוחד החטא,
 דמעשה לתא משום הוא חבירו בפני בוידויו

 חבירו בפני עצמו להכניע שצריך התשובה
ודו״ק(.

 דהיכא במג״א, הדברים דגדר ומסתברא
 פירוט על אנוס הוא הרי מתבייש דחבירו
 בשביל בשני לפגוע היתר לו אין שהרי החטא,
 ומה בזה. לפרום לו אין ולכך כמובן, כפרתו
 לו שחסר ואף בל״ז תשובתו מהני דמ׳׳מ

חבירו, בפני הוידוי את התשובה ׳במעשה
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 דמ׳׳מ צ״ל הוא, התשובה שממעשה דנתבאר
 בפני להתוודות וכשא״א פטריה רחמנא אונם

בל״ז. מהני חבירו
 שם רבה האליהו קושית ליישב יש ולפי״ד

 סתירת )פו:( ביומא תירצו דלא מהא המג״א על
 חטאה" כסוי פשע נשוי ד״אשרי המקראות

 בעבירות דאיירי יצליח׳/ לא פשעיו ו״מכסה
 לו אין חבירו שמתבייש כאן לחבירו, שב״א
עכ״ד. לפרוט דצריך מתבייש שלא וכאן לפרט,

 במג״א הדברים דגדר הנ״ל לפי אמנם
 מעיקר פטור אינו מתבייש דחבירו דהיכא

 פטריה רחמנא אונם בגדר רק אלא דינא
 ליה ניחא לא שפיר בחבירו, לפגוע לו דאסור
 כסוי פשע נשוי ד״אשרי קרא לאוקמי להגמ׳

 והיכא לחבירו שב״א בעבירות חטאה"
 נשוי ד״אשרי" דלישנא חבירו, שמתבייש

 מצוה שהוא בדבר הבא דקאי משמע וגו׳ פשע
 התינח וע״ב שמקיימה, לו ואשרי לכתחילה

 י״ל למקום שב״א בעבירות בגם׳ דתירצו הא
 נתגלה שלא לו היא ד״טובה כאן הר׳׳מ כמש״ב
 וכדפרש״י מפורסם שאינו בחטא או עוונו",
 החטא, להסתיר מחייב שמים דכבוד ביומא

 היכא לחבירו שב״א בעבירות המג״א בד׳ אבל
 היאך לכתחילה מצוה של ענין אי״ז דמתבייש,
 אחר וממקום גמור, איסור אלא להתוודות

 ולא ודו״ק, חבירו לצער שאסור עלה באנו
וגו׳. פשע נשוי אשרי עלה למקרי שייך

דהגר״י ביה מטו והנה ג(
 בשעת החטא לפרט איןד שחידש זצ״ל סלנטר
 צער לחבירו גורם שעי״ז היכא המחילה בקשת

 לשה״ר עליו דיבר שחבירו יודע הלה שאין כגון
 ומפרט מחילה ממנו כשמבקש ועכשיו וכיוצ״ב,

 דעת כה״ג וכל ומצטער, לו נודע שעשה מה
ע״ב. בסתמא מחילה לבקש לו שיש הגרי״ם

 כבר מפורשים הגרי״ם דברי ולכאורה
 לפרט לו אין מתבייש חבירו דאם הנ״ל במג״א
 דינם, ביסוד הם דחלוקים נראה אמנם החטא.

שנתחדשה בהלכה קאי המג״א דברי דבל

 דצריך לחבירו שב״א דעבירות הוידוי בצורת
 למקום, שב״א דעבירות דומיא חטאו לפרט

 המג״א לן חדית ובזה נ״ל. הב״ח כמש״ב
 אבל לפרט, לו אין מתבייש שחבירו דהיכא
 לא חבירו פיוס כלומר המעוות תיקון בעיקר

 ועל בו פגע במה יודע שהלה כיון מידי חסר
 הוידוי מהלכות דמ׳׳מ אלא מחילתו, מבקש מה
 וכיון חבירו לפני החטא לפרט צריך הי׳

 לפרט, לו אין המעשה בפרטי חבירו שמתבייש
 נוסף, דין מתחדש הגרי״ס בדברי משא״ב
 שעשה ממה מאומה יודע לא שחבירו דאע״ם

 מבקש מה על יודע אינו גם וממילא לו,
 בסתמא מחילה בבקשת ליה סגי מ׳׳מ מחילה,

חבירו. את מצער דעי״ז כיון לפרט וא״צ
 יונה ברבינו ממש״ב הגרי״ם לדעת ויל״ע

 עוון חומר שביאר ר״ז( אות )ש״ג בשע״ת
 שצריך מצד מהם ואחד טעמים, מכמה לשה״ר
 יזכור לא והוא עליו שדיבר ממי מחילה לבקש
 "גם בזה״ל: והוסיף פגע, אנשים בכמה כולם
 ידעו לא והם עכר, אותם כי זוכר מאשר רבים

 להודיעם יתבייש הרעה, את עליהם הדיח כי
 מכה הוא כי רעה גמלם אשר על אזנם ולגלות

 שחבירו כה״ג דגם ומבואר ידועה". מכתו ואין
 בעת להודיעו צריך רעה לו שעשה יודע אינו

 וצ״ב. כהגרי״ם דלא ולכאורה המחילה, בקשת
 שהעיר זצ״ל חיים דהחפץ משמיה ביה ומטו
הגרי״ס. חידוש על בזה

 דל״ק נראה המג״א חידוש על ואולם
 המג״א, בדעת לעיל לפמש״ג יונה מהרבינו

 מחילה לבקש שצריך רק קאמר ר״י שהרי
 שפיר וזה כנגדו, שחטא ולהודיעו מחבירו

 וכגון בוידוי החטא מפרט לא אם גם איכא
 אלא מתבייש שאין בו שפגע יודע שחבירו
 שחטא שיודע מה בעצם ולא החטא מפירוט
 להלכה ביחס רק המג״א דברי וכל כנגדו,

 בצורת חבירו בפני החטא פירוט של המסוימת
וכמש״נ. לחבירו שב״א בעבירות הוידוי

 רק כוונתו אי הגרי״ס בדעת לדון ויש
המחילה להשיג כדי חבירו לצער לו שאסור
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תקנה, לו ואין וזבירו פיוס על כאנוס הוא
 חטאו לפרט לו דאסור דכיון לחדש :וונתו

 מחילה לבקש ליה סגי ממילא תו חבירו גר
 יוהכ״ם יצחק בפחד ]ועיין לו. ומתכפר :מא

 הגרי״ם[. בדעת בזה מש״כ ח׳ ס״ק ב׳ ;ר
•י------------------------

 אינו למקום אדם שכין כעבירות אכל :
 אם לו היא פנים ועזות עצמו לפרסם ך
ם.

 דבפירוט הר״מ דברי מקור הנה א(
בגמ׳ הוא פנים עזות משום איכא ברבים זא

 מאן עלי חציף כהנא רב ואמר )לד:( :ות
 כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר חטאיה פרש

פנים. עזות - לחציף קרי ודהר״ט ע״ב. אה
 חיבור במאירי ושו״ס מימוני, בהגהות יה

 הר״מ לשון שהביא פ״י( א׳ )מאמר ,שובה
 הנ״ל בברכות הגס׳ על הדברים וסמך "ל

 ט״ז(. )מצוה בסמ״ג וכ״כ מש״נ.
 דמילתא בטעמא כתב הכם״מ והנה

 לפרסמם, לו אין למקום שב״א :עבירות
 בדבר ידע שלא אדם שם יהיה שאולי 'ל:

 ומבואר ע׳׳כ. השם חילול ואיכא ידע כשיו
 חמור, עוון דהוא עלה אתינן השם חילול זשום

 של ענין דרק מתבאר הר״מ מלשון וילו
 ברבינו )ועיין וצ״ע. בדבר איכא פנים זות
לעניננו(. היטב ודו״ק י״ח, ש״א שע״ת ינה

 על חיים מים בהגהות בפר״ח יעוין והנה
 גילם" אם לו היא פנים "ועזות וז״ל: כאן, ר״מ

 כדאמרי׳ דמי שפיר לצורך אבל לצורך שלא י׳
 כי דאודי יהודה בשלמא )ז:( דסוטה ,פ״ק
 דאודי ראובן אלא תמר, תישרף דלא ;יכי

 חטאיה. דמפרש מאן עלי חציף ששת רב האמר
ע״כ. אחוהי, ליחשדו דלא היכי כי משני

 שרי דלצורך הפר״ח דברי ולכאורה
 האיסור כל אי שפיר אתיין חטאיו גלות’
 י״ל שפיר דאז בלבד פנים עזות משום פרסם‘

 פנים, עזות אי״ז בדבר צורך לו שיש ־כה״ג
 השם חילול חשש ביה דאיכא הכס״מ לדברי אבל

וצ״ב. בעלמא צורך משום לגלותם שרינן מדוע

 בסוטה הגמ׳ מדברי להכס״מ צ״ע דלפי״ז אלא
חטאו. לגלות שרי דלצורך הפר״ח מיניה דהוכיח

 כזה בצורך דוקא דאיירינן י״ל ואולי
 דהתם כההיא השם חילול סרך הוא גם שמונע

 הי׳ שחטאו האחים שאר על גם חשד היה שאם
 משום ולכך בגילויו, נפ״מ ואין חה״ש ג״כ בזה

 בעלמא אה״נ אבל חטאו, לפרסם שרי הצורך
לצורך. שרינן לא

 בדברי להעיר יש ענינא ובהאי ב(
 מה על דהביאו ב׳( תר״ז, )סי׳ והגר״א המג״א
 אסור מפורסם שאינו דבחטא הרמ״א שפסק
 נשוי אשרי כדכתיב רם בקול החטא לפרט
 בגם׳ וכ״ה המג״א: וכתב חטאה, כסוי פשע
 לבייש שלא בלחש תפילה שתקנו )לב:( סוטה

 והוסיף חטאם, על המתוודים עבירה עוברי
 צפופים עומדים )כא.( מיומא הגר״א: עלה

 נם להם דנעשה ופרש״י רווחים, ומשתחוים
 איש ישמע שלא אמות ארבע ביניהם שיהיה
ע׳׳כ. יכלם שלא חבירו של וידוי

 שלא קאמר איסורא הרמ״א הלא וצ״ב
 ביה דאיכא הר״מ וכמש״ב ברבים חטאו יפרט
 הנ״ל בברכות הגט׳ בדברי ויסודו פנים עזות

 ואילו וכמש״נ, חטאיה דמפרש מאן עלי דחציף
 שלא תקנה דהיה רק מבואר בסוטה בגמ׳

 ולא חטאם על המתוודים עבירה עוברי לבייש
 יל״ע )וכה״ג איסור, סרך בדבר דיש כלל נזכר

וצ״ב. ביומא( מרש״י הגר״א במש״כ
 ענין היה דאם להוכיח דכוונתם י״ל ואולי

 )ולא שיתבייש כדי ברבים חטאיו יפרט שאדם
 מפורסם חטא דשאני דינים חילוקי כל בזה היה

 שלא תקנה הי׳ לא א״כ מפורסם(, שאינו מחטא
 חטאם, על המתוודים עבירה עוברי לבייש
 שמתבייש מעלה תוספת איכא אדרבה שהרי

 שלא תורה שהקפידה דאשכחן ומהא בחטאיו.
 נס להם נעשה וגם הוידוי בשעת יתביישו

 מוכח א׳׳כ ביומא, כמבואר רווחים שישתחוו
 מעשה מעצם מוכרח החטא פירסום דאין

 משום ביה דאיכא לומר שייך ושוב התשובה
עוונו. לגלות פנים עזות



קלא השנה ה״ו פ״ב תשובה הלכות לתשובת

 ראש שבין הימים בעשרה לעולם. יפה והצעקה שהתשובה אע״פ ו. הלכה
שנאמר מיד, היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכפורים ויום השנה

 כל צבור אבל ביחיד. אמורים דברים במה ח. נה, )ישעיה בהמצאו ה׳ דרשו
 בכל אלהינו כה׳ שנאמר נענין הם שלם בלב וצועקין תשובה שעושים זמן

:0 ד, )דברים אליו קראנו

לתשובת
 יפה והצעקה שהתשובה פי על אף ו׳: הלכה

 ויום השנה ראש שבין ימים בעשרה לעולם,
 היא ומתקבלת ביותר יפה היא הכיפורים

וכו׳. מיד

 זו בהלכה הר״מ בדברי מבואר א(
 יפה והצעקה התשובה א( דברים: שלשה
 דעשי״ת והצעקה התשובה עדיפות ב( לעולם.

 והצעקה התשובה מעלת ג( השנה. ימות כל על
היחיד. כלפי בציבור

 הר׳׳מ דברי מקור הראו והלח״מ והכס״מ
 אוניא בר שמואל א״ר דאיתא: )יח.( ר״ה בגס׳

 שאפילו ציבור של דין לגזר מנין דרב משמיה
 בכל אלוקינו "כה׳ שנאמר מתקרע שנחתם
 בהמצאו" ה׳ "דרשו כתיב והא אליו" קראנו

 אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד ביחיד. התם
 ר״ה שבין ימים עשרה אלו אבוה בר רבה

 שבכל הציבור מעלת לן הרי ע״ב. ליוהכ״ם.
 גז״ד לקרוע יכולים השי״ת אל שקוראים שעה
בעשי״ת. רק זו למעלה זוכה היחיד ואילו

 הר״מ דברי מקור נתפרש לא דעדיין אלא
 יפה והצעקה שהתשובה "אע״פ ההלכה בריש

 מעלת לבאר הר״מ שהוצרך עד לעולם"
 השנה כל על יתר בעשי״ת והצעקה התשובה

 התשובה "יפה" מה לענין יל״ע כן וכמו וצ״ב.
לעולם. והצעקה
 אמר יצחק רבי אי׳: שם בר״ה בגט׳ והנה

 לאחר בין דין גזר קודם בין לאדם צעקה יפה
 הר׳׳מ דברי מקור דזה נראה ובפשוטו דין. גזר

 התשובה בלשון נקט וע׳׳כ ההלכה, בריש
 מקור אינו זה ]אמנם לעולם. "יפה" והצעקה

"תשובה" גם כתב הר; והר״מ ל״צעקה" אלא

השנה
 ולפי״ז קלד־קלה[. עמוד לקמן מש׳׳כ ועי׳

 והצעקה התשובה "יפה" מה לענין נמי מתפרש
מהניא. גז״ד שנחתם אחר דאף והיינו לעולם,

 בר״ה הסוגיא דמפשטות להעיר דיש אלא
 קרא דאוקמי דרב משמיה שמואל דרב נראה

 ארב פליג בעשי״ת ביחיד בהמצאו ה׳ דדרשו
 דיחיד צעקה יצחק רבי דלשיטת יצחק,

 ול״ד השנה ימות בכל גז״ד לקרוע מועילה
 לציבור, היחיד בין בזה חילוק ואין בעשי״ת

 כח דהבליט דרב משמיה שמואל רב ואילו
 שנחתם גז״ד שאפילו בזה הציבור תפילת
 ה׳ דדרשו קרא להעמיד הוצרך ומה״ט מתקרע

 דוקא, ובעשי״ת יחיד על דקאי בהמצאו
 גז״ד מבטל מצי לא היחיד דתפילת ומשמע
בעשי״ת. אם כי שנחתם
 דוקא ב״צעקה" קאי יצחק דר׳ לומר ואין

 הטו״א )וכמש״ב יתירה בקשה של אופן דהוא
 קלד(. עמוד בסמוך ועבמש״כ עי״ש, ט״ז ר״ה
 רב ואילו יחיד, של גז״ד גם קורע ולכך

 צעקה בלא בתפילה קאי אוניא בר שמואל
 בעשי״ת והיחיד גז״ד קורע בציבור רק ולזה

 זו בהלכה כתב הר׳׳מ שהרי אינו, זה בלבד.
 וצועקין תשובה שעושים זמן כל ציבור "אבל
 הציבור ד״צעקת" דנקט הרי נענים" שלם בלב
 הנ״ל החילוק לפי ואילו גז״ד, שקורעת היא

 דמקור ועוד, גז״ד. קורע היחיד גם ב״צעקה"
 מימרא הוא וכו׳ ציבור אבל במש״ב הר׳׳מ ד׳

 הכס׳׳מ )כמש״ב אוניא בר שמואל דרב
 מ״צעקה", מידי נזכר לא והתם כנ״ל( והלח״מ

 ובאמת בהא. הר״מ חילק דלא כרחך ועל
 אימת יחיד דהקשו )יח.( בר״ה הגם׳ דמסתימת

קריעת ביחיד לה משכחת דלא משמע וכו׳,



הבחירה ביתרסז

 שאין גדול כלל שזהו התשובה עם מכפרין
 התשובה התשובה, עם אלא מכפר דבר שום
 מכפרת הכפרים יום ובלא מיתה בלא לבד ר״ל
 על אבל תעשה, ולא עשה על קלות עבירות על

 תשובה דין בית ומיתות כריתות כגון החמורות
 כלומר ויכפר, הכפורים יום שיבוא עד ]תולה[

 הוא מקום ומכל בו׳ נמצאת התשובה שתכלית
 שאין עת בכל מכפרת הגמורה שהתשובה הדין

 שסתם אלא התשובה בפני ננעל הפרגוד
 הזה בזמן יותר שלימה נמצאת שהיא הדברים

הזמנים. משאר

 ר״ל ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר
 לו היא נעשית זו, מחשבה על הדבור שמתמיד

 לעשות השמים מן בידו מספיקין ואין כהיתר.
 .252 בכך לו תולה זכות כן אם אלא תשובה,

 הכפרים יום אין מכפר הכפרים ויום אחטא
 בעבירה תוקפו יצרו שאין מאחר מכפר.

 הוא אף הכפרים יום סמך על בה ומתרצה
______________ .233 בתובמחש נכשל

 הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות
 על חרטה שהיא תשובה שם יש שהרי מכפר

 בה לשוב שלא בדעתו ושגומר שעשה, מה
 יום אין לחבירו אדם בין של אבל ,25עודי

 גזלו אם חבירו׳ את שירצה עד מכפר הבפורים
 בדברים שירצהו הקניטו ואם ויפייסהו, שישיבהו
לו. למחול ויפייסהו

 מכל עזריה בן אלעזר ר׳ דרש 255 זו ואת
אותם כלומר 258 257 * * 254תטהרו ד׳ לפני חטאתיכם

 תולה זכות כן אם אלא דבינו כאן שהוסיף מה 252

 לברר וצייר ׳בגמ׳ ולא במשנה לא מוזכר אינו בכך לו

 זכות לו היה שאם לומר כונתו אם בזה, כונתו מה

 א• תשובה לעשות השמים מן בידו מספיקין מיוחדת

 לעשות בעצמו שהשתדל היא שהזכות לומר כונתו

 ברמב״ם ועי׳ לו, מועילה התשובה כזה ובאופן תשובה

 דברים הכ״ד את שהביא אחרי ספ״ד תשובה הל׳

 ואשוב, אחטא גם בתוכם שכלל התשובה את שמעכבין

 שמעכבין אעפ״י בהן וכיוצא הדברים אלו כל שם כתב

 אדם עשה אם אלא אותה מונעין אין התשובה את

 לעולם חלק לו ויש תשובה בעל זה הרי מהן תשובה

 תובן 253 בסוגיין. ובשפ״א יוהכ״ם בתום׳ ועי׳ הבא,

 מכפר, ויוהכ״ס אחטא האומר על בפירושו רבינו דברי

יתר. בבאור פ״ז עט׳ למסכתין בגנז״ר בלוניל בר״י נ״ה

 יום אין לחברו אדם שכין הא לד׳, שביניכם
___ חברו. את וירצה שיבא עד מכפר הכפורים
 מי לפני ישראל עקיבא'אשריכם ר׳ אמר

 שבשמים. אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם
 וטהרתם. טהורים מים עליכם וזרקתי 2שנאמר"-

 את מטהר מקוד, מה ד׳. ישראל מקוד, 239 ואומר
ישראל. את מטהר הקב״ה אף הטמאים
 לענין הצריכים ודברים המשנה, ביאור זהו

 נשלמו ולא הענינים ארוכי דברים הם התשובה
 מרווח ביאור ביארנום וכבר זה, בפרק כולם

שבו. תשובה בהלכות התשובה בחיבור
 זו משנה תחת שנכנסו דברים מקום ומכל

 דברים משאר הן התשובה מענין הן בגמרא
הם. אלו בה שנתגלגלו
 עליהם שעבר ודאים ואשמות חטאות חייבי

 מפקיעם. הכפרים יום שאין חייבים הכפרים יום
 יום עליהם שעבר תלויים אשמות חייבי אבל

פטורים. הכפרים
 על שעבר שכל נאמר זו בסוגיא ע״א[ ]פו
 לו שמוהלין עד משם זז אינו ושב עשה מצות
 משובותיכם. ארפא שובבים בנים שובו ;עשנ״
 הכפרים ויום תולה תשובה תעשה לא על עבר

 לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי 28:1 שנ׳ מבקר
 דין בית ומיתות כריתות על עבר וכו׳. אתכם

 ממרקין ויסורין תולין הכפרים ויום השובה
 עונם. ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי «•-’ שנ׳
 תולין כלם השם, חילול בידו שיש כל אבל

 הזה העון יכופר אם 282 שנ׳ ממרקת ומיתה
לד,זהר הערה אלו ודברים תמותון. עד לכס

מאליו המובן דבר שזהו וידוי, באן הזכיר לא רבינו 254

וכן לק׳, רבינו שב׳ במו התשובה מתנאי אחד שהוא

 הרמב״ם וכ״ב העשירי. בפרק א מאמר התשובה בחביר

 יינה רבינו וכ״כ ה״ב, פ״ב תשובה ובהל׳ בפיהמ״ש

 אחד הוא שהוידוי יט סי׳ הראשון בשער תשזבה בשערי

 לבאר כאן רבינו כונת ועיקר התשובה, יסודות משלשה

 התשובה אין לחברו אדם שבין שבעבדות זה אחר מש״ב

 מאמר התשובה בחבור עי׳ חבירי, את שירצה עד שלימה

 ועי׳ בארוכה. זה ענין רבינו מבאר ששם פי״א א

 ט הערה במשנה לעיל ראה 255 ה״ט. שם ברמב״ם

ל. טז ויקרא 256 הכ״י. בבל הגירסא היא שבך

שם 259 יג. יז ירמיהו 258 כה. לו יחזקאל 257

 לג. פט תהלים 261 ל. טז ויקרא 260 כב. ג

יד. כב ישעיה 262



ריז א־ב פו, יומא

 אין ולעולם העון, חומר לפי בתשובה ולהפליג
 וכבר .283 הגמורה התשובה בפני ננעל הפרגוד
 בענייני בכאן להאריך דעתינו שאין כתבנו

 בביאור ביהוד עניינה ביארנו שכבר התשובה
התשובה. בחיבור בילדותינו מרווח
חשד, לידי עצמו המביא חכם תלמיד כל

 בה, רגילין שאין במקום בהקפה שלוקח כגון
 וכן ,28י יפרע שלא כדי כשוכה עצמו ועושה
 זה הרי הזמן להבלי תורה מדברי פורש שהוא
 בעבירות חשוד כשהוא שכן וכל השם, חילול

 285 שאמרו וזהו משמועתו, בושין שחבריו עד
 מתאהב שמים שם שיהא אלהיך׳ ה׳ את ואהבת

 ומשמש ושונה קורא שאדם שבזמן ידיך, על
 באמונה שלו ומתן ומשא חכמים תלמידי
 אומרות הבריות מה הבריות עם בנחת ודיבורו

 שלא למי לו ואוי תורה. שלמד מי אשרי עליו
 כמה תורת שלמד פלוני ראיתם תורה, למד
 אביו אשרי דרכיו, מתוקנים וכמה מעשיו נאים

 288 נאמר ועליו תורה, שלמדו רבו אשרי שגדלו
 אתפאר. בך אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר

 ואין חכמים תלמידי ושמש ושנה שקרא מי וכל
 עם בנחת דבורו ואין באמונה שלו ומתן משא

 ראיתם עליו אומרות הבריות מה הבריות,
מעשיו מקולקלים כמה תורה שלמד פלוני

 שהתשובה לעיל, רבינו כן כתב כבר כאן כדבריו 263

 בפד ננעל הפרגוד שאין עת. בכל מכפרת הגמורה

 א״ר ע״א ה דף בהגיגה מהגמרא משמע וכן התשובה.

 לו מוחלין בו ומתחרט דבר העושה כל פפא בר חדנא

 פליגא שם שהגט׳ מפרש הא ד״ה שם התום׳ אך מיד,

ד,"ו. פ״ב תשובה רמב״ם ועי׳ וצ״ע. כאן, ר״י דברי על

 לו יפרע שלא כונתו יפרע, שלא רבינו שכתב מה 264

 מכיון השם חלול בזה ־ש כן ואעפ״י לאח״ז, אלא מיד

 עצמו ועושה בהקפה לקנות רג־לין שאין במקום שהיא

 אלא ל״ש בגט׳ רבינו שגירסת נראה זה ולפי בשוכח,

 אבל מיד, לו שישלם תובעו שהמוכר דתבע, באתרא

 ורש״י כי״א. גירסת וכ״ה בה, לן לית תבעי דלא באתרא

 כ״מ רבינו וכפי׳ אחר, באופן מפרש כלפנינו שגירס

 וכ״מ שם, בכם׳׳מ ועי׳ הי״א, פ״ר, התורה יסודי ברמב״ם

 ה. ו דברים 265 מז. עט׳ תשובה הל׳ גיאת ברי״צ

 בחבור 268 כ. לו יחזקאל 267 ג. מט ישעיה 266

 ושם ,41 עם׳ הראשונה המדרגה פ״ב א מאמר התשובה

 דמי היכי השאלה בגט׳ כאן שסמכו מה רבינו מפרש

 בעל דמי היכי השואל כונת שהיתר, תשובה, בעל

הכבוד, כסא עד שמגעת כך כל מרובה ששכרו תשיבה

 אוי שגדלו לאביו אוי דרכיו מכוערים וכמה
 באמור 287 נאמר ועליו תורה, שלמדו לרבו לו

יצאו. ומארצו אלה ה׳ עם להם
 ידי על מיראה אלא מאהבה שב שאינו כל
 בתנאים כשהיא מקום מכל תשובתו יסורין

 שמכל אלא היא. גמורה תשובה לה הצריכים
 מעולה היא סיבה ובלא מאהבה כשהיא מקום

 כסא עד מגעת שהיא נאמר ועליה ביותר,
 הענין וביארנו זה. בענין הרחבנו וכבר הכבוד.

.288 התשובה בחיבור מדריגות על
 מי שבה הגדולות המדרגות ומן ע״ב[ ]פו

 חטא שכבר הצד על בידו עבירה דבר שבא
 גורמת המקום סבת שאין ר״ל מקום׳ באותו בה
 מפקפק שאינו ר״ל אשד, ובאותה להתבייש, לו

 עדיין שהוא ר״ל הפרק ובאותו לו, תשמע שלא
 שאין ונמצא בחרותו, ועקר יצרו בתוקף

גמורה. שמים יראת אלא סבה שום לתשובתו
 צריך~—אינו -למקום- אדם שבין־ עבירות

 בינו עליהם שיתודה אלא אדם. לבני לפרסמן
 פשע נשיו אשרי 289 נאמר זה ועל עצמו לבין
 צריך חבירו לבין שבינו אבל חטאה. כסוי

 .270 חבירו את לרצות הוא צריך שהרי לפרסמן.
______יצליח. לא פשעיו כסהה =7! י»י>ק זד. ודל

לא זה הכפרים יום עליהם שהתודה עבירות

 מן ופורש מקום באותו פרק באותו אשה באותה ואמרו

 תשובה היא וזו עצמית. התעוררות מתוך העבירה

 ב״ה רבינו וכדברי הכבוד, כסא עד שמגעת מאהבה

 ד״ד, צב עט׳ למסכתין ראשונים בגנזי מלוניל בר״י

 אפי׳ יצרו את וכשכובש שם, שמסיים מקום, באיתו

 בו, חזר שמים שלכבוד ספק אין זה, כל לפניו כשמצוי

 תהלים 269 הכבוד. כסא עד תשובתו שהגיע וראויה

 ממנו שיבקשו לרבים יגלה פי׳ ורש״י 270 א לב

 שבין עבירות אבל כתב שם מלוניל והר״י לו, שימחול

 לו ראוי ברבים, עליו קובל שחבירו כגון לחבירו אדם

 העשוק מן שיבקשו לרבים ויפייס וכו׳ לו שיודה

 מחילה כשמבקש מעלה של כבוד דרך וזהו לו שימחיל

 וזהו כן, לעשות ממנו ילמדו ישראל וכל לחבידו, ברבים

 הוא צריך שהרי בקצרה שכתב רבינו כונת גם כנראה

 את השמיט שרבינו להעיר יש וכאן חברו. את לרצות

 בחטא כאן מפורסם בחטא כאן בגט׳, הראשון התירוץ

 את הזכיר לא ה בהלכה שם הרמב״ם וכן מפורסם שאינו

 משמע מפורסם, שאינו לחטא מפורסם הסא בין ההבדל

 וכ״ב הראשון, מהתירוץ בד, חוזרת שהגם׳ שסובר

עט׳ פ״י א מאמר התשובה בחבור ורבינו שם, בלח״מ



ריח

t
הבחירה בית

 מקום ומכל אחר. הנפורים יום עליהם יהודה
 273 כתוב והרי .272 בכך קפידא אין כן עשה אם
 ולא תמיד. נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי

 העובר על אלא 278 באולתו שונה כסיל נאמר
 החטא את לפרוט וצריך בה. ושונה עבירה

 278 פוסקים יש מקום ומכל .275 עליו שמתודה
 שהלכה נראין הדברים וכן לפרוט, צריך שאין

 נהגו גאונים הרבה ואף מחברו. עקיבא כר׳
 עוינו חטאנו אבל אלא פרט שום להזכיר שלא

 וכמו ,וכו ממצותיך וסרנו פשענו והרשענו
 יום בהלכות התשובה בחיבור זה כל שביארנו
.27’ שבן הכפורים
 לישראל, להם עמדו טונים פרנסים שני

 278 שנאמר סורחני יכתב אמר משה ודוד. משה
 לא אמר דוד להקדישני. בי האמנתם לא יען

 כסוי פשע נשוי 279 אשרי שנאמר סורחני יכתב
 שלוקות נשים לשתי דומה הדבר למה חטאה.
 מפני ואחת שקלקלה מפני אחת דין. בבית

 שאכלה אותה להם אמרה שביעית, פגי שאכלה
 שלא לוקה אני מה על הודיעו שביעית פגי

 הוא ומה אחד׳ ענין על לוקות שתיהן יאמרו
 שאינן מפני פגי, שביעית אכילת של עון

 לאבלה. 280 וכתוב הפסד, ואכילתם מבושלות
להפסד. ולא

 לדעת הפסק לדעת עלה האחרון התרוץ וזה כתב 200
 שהנס׳ סובר שם בהשגות הראנ״ד אך הפוסקים, כל
 מפורסם בווסא אף אלא הראשון מהתירוץ בה חזרה לא

 עיי״ש. לפרסם צריך למקום אום בין שהוא אפי׳
 לפי שהרי צ״ב, ובינו דברי 272 יג. כח משלי 271
 ולראב״י ראב״י בועת הוא אה״ז שמביא הפסוקים פי׳
 וצ״ע. משובח זה הרי אלא בנך קפידא שאין רק לא

 וכ״פ 275 יא. כו משלי 271 ה. נא תהלים 273
 הבינו בשם בהגה״ט וכ״ה ה״ג פ״ב תשובה הרמב״ם
 ועיי עט, סי׳ יוהכ״פ הל' ובתי בתניא וכ״ה שמחה,

 הל' כעיטור כ״ר. 276 שם. וב״ח וב״י תרז סי׳ בטור
 עט• תשובה הלי ח״א גיאת ובוי׳־צ ב, עמי קח יוהכ״פ

 ריא״ו, ובפסקי ל. אות יוהכ״פ הל• ח״א ובאר״ח מז.
 א מאמר עי״ש 277 שם. וב״ח וב״י אור״ח בטור ועי׳
במדבר 278 .402 עט׳ פ״ח נ ומאמר .198 עט׳ פ״י

 ו. כה ויקרא 280 א. לב תחלים 279 יב. כ
 של השני החלק אח נקט הבינו 282 ו. א שמות 281

 כל המאמר התחלת על הפירוש שהוא בגט׳ המאמר
 בהתחלת חסר כת״י ובכמה ונר, הרבים את המזנה
ובדפוסים ונו׳ הרבים את המחטיא כל של הקטע המאמר

 עצמם המראים הרשעים והם החנפים
 שמא השם חילול מפני לפרסמם מצוד, כצדיקים

 רשעים ושהם ממעשיהם. אדם בני ילמדו
 בתשובה שבים שהם כל גמורים. מוחלטים

 ותשובתם הצדיקים בכלל הם הרי גמורה
 שלות דין. גזר לאחר אף פורעניות מעכבת
 שלותם שבתוך מפני תקלה. סופה רשעים

 והרשות מעשה, לידי ובאים בעבירות מהרהרים
 כך ואחר יוסף וימת 287 שנאמר בעליה מקברת

 הימנה יוצא וערום לה נכנם ערום אחיו, וכל
כביאה. חטא בלא יציאה שתהא ולואי

 אין הרבים את המחטיא כל ע״א[ ]פז
 הוא יהא שלא 282 תשובה לעשות בידו מספיקין

 וכל לגיהנם. 283 יורדין ותלמידיו עדן גן נוחל
 ירד שלא לידו בא חטא אין הרבים את המזכה

 עדן גן 28י מוזלין ותלמידיו לגיהנם הוא
 תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא כי 285 שנא׳

— שחת. לראות הסירך
 שהוא בדברים אפילו חבירו את המקניט

 לפייסו צריך במשנה שביארנו כמו לפייסו צריך
 כלומר אדם. בני שלשה של חבורות בשלש

 בני בשלשה אחת כל פעמים שלשה שיפייסהו
 יחזר בראשונה לו מחל לא שאם ר״ל ,288 אדם

צריך, אינו ואילך ומכאן ושלישית. שניה אחריו

 שכן ובע״י ספרד ובדפוס ומציאה בדפוס כגון ישנים
 חסר וכו׳, המחטיא וכל המאמר התחלת של הקטע מוזכר
 תשובה ברמב״ם ועי׳ כאן. בוק״ם ועי■ "כמעט", התיבה

 ובנדפס בגיהנום. ותלמידיו :לפנינו 283 ה״א. פ״ו
 : לפנינו 284 גיהנום. יורשים :תרמה ירושלים

 מדברי 286 י. טז תהלים 285 עדן. נגן ותלמידיו
 דרכי שני יש לחבירו אדם שבין שבדברים נראה רבינו
 חייב ממנו שגזל כגון שבממון דבר הוא אם א( פיום,

 ממנו, שנזל על לפייסו צריך וכן הגדלה את לו להשיב
 בבר לפייסו הוא צריך בדברים אותו הקניט אם ב(

 יעשה מתפייס לא ואם בנ״א, שלשה ע״י הראשונה בפעם
 בחבור כ״מ כאן וכדבריו בשלישית, ובן שניר, בפעם כן

 כאן רש״י מפירוש וכ״מ ,209־208 עמי התשובה
 מלוניל הר״י וכ״ב קעג. וב״ב א קטו ב״מ ובפירש״י

 שהכעיסו אלא לאו ואם ח״ל, צג, עט׳ למסכתין בגנז״ר
 לו שימחול ממנו שיבקשו רעים עליו ירבה בדברים
 אור״ח בטור וראה שלשה. שלשה של חבורות בשלשה

 הרמב״ם אך ריא״ז, ופסקי רי״ד בפסקי וכ״ה תרו. סי׳
 אלא חבירו את הקניט לא אפילו כתב, ה״ט פ״ב תשובה
רצה לא לו שימחול עו בו ולפגוע לפייסו צריך בדברים



יומא

 על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מת ואם
זה ולפלוני •28אלקי" לד׳ חטאתי ואומר קברו

 שלא חסידים ומדת וכך, כך לו שעשיתי :
להמציא לו ראוי אדרבא למחול, שלא להתעקש (

 לו מזומן שיהא לו שחטא אותו אצל עצמו
על המעביר וכל לו, וימחול מחילה ממנו לבקש י

פשעיו. כל על לו מעבירין מידותיו
את מעכבין דברים וארבעה עשרים

 חימר" בעל הרע, לשון רכילות, .28’ התשובה
 288 והרגיל לרשע והמתחבר רעה, מחשבה ובעל

 והמסתכל לבעליה, מספקת שאינה בסעודה
 אחטא והאומר הגנב, עם והחולק בעריות,

 מן והפורש חבירו, בקלון והמתכבד ,289ואשוב
 נוהג שאינו ר״ל ׳29רבותיו" והמבזה הצבור,
 בשאר אף ממש מבזה שאלו כראוי, בכבודם

 ,29י חלק בפרק שביארנו כמו אפיקורס הוא ת״ח
 את והמטה מצוד" מלעשות הרבים את והמעכב

והמשתמש רעה, לדרך טובה מדרך חבירו

 נתרצה לא וכו׳ בנ״א שלשה לו מביא לו למחול חבירו ;
ד״ד, כאן יוהב־׳פ בתום׳ ועי׳ ושלישית. שניה לו מביא לו <

 וכ״ה ישראל. אלקי : נוסף ולפנינו •286 יצחק. א״ר
 לפי מנאן רבינו 287 הי״א. פ״ר, תשובה ברמב״ם

 שברא״ש אלא יח, בסי׳ הרא״ש וכן הרי״ף, שכתבן הסדר
 שם, ד,ב״ח בהגהות ועי׳ הכ״ו, למנין דברים שני חסר

 רבינו ובדברי אחר, בסדר מנאן פייד תשובה והרמב״ם
 הרבים, את המקלל והוא, הכ״ד למנין אחת חסר כאן

 כאן שיש ונראה רבינו. הביאה 76 עמי התשובה ובחבור
 והמרגיל שם, וברא״ש ברי־׳ף 288 המעתיק. טעות

 הרמב״ם 289 מסעודה. והאיבל שם, וברמב׳ים בסעודה.
 אבל מכפר, הכפירים ויום אחטא זה ובכלל הוסיף, שם
 ועי׳ ואשוב. אחטא אלא הזכירו לא והרא״ש הרי״ף גם

 כאן הוסיף שם התשובה בחבור 290 שם. בק״נ
 שם, וברמב״ם ברי״ף וכ״ה הרבים, את והמקלל רבינו,

 כאן יושלם זה ולפי שם. הב״ח ובהגהית ברא״ש ועי׳
 •ש כן .287 בהערה לעיל וראה דברים, הכ״ד של המנין
 אבותיו והמבזה רבינו כתב שם התשובה שבחבור להעיר

 ועיי שם. הב״ח בהגה•• ועי׳ ברי״ף, וכ״ה ורבותיו,
 ב״ה כאן רבינו וכלשון שם, הב״וז ובהגהו׳ ברא״ש

 המשנה בבאור א צ שם מאירי 291 שם. בימב״ם
 התשובה בחבור רבינו לשון וכ״ה 292 הראשונה.

 שם וברא״ש בדין, אחרים להסית שם וברי״ף שם.
 שם. ברמב״ם ב״ה רבינו כלשון אך עני, דין להטות

 ברמב״ם וב־׳ה מכריזה, ואינה שם, התשובה ובחבור 293
 וכלשין לבעליה, שיחזירה עד עליה מכריז ואינה שם,

כתב שברא״ש אלא שם, וברא״ש ברי״ף כ״ה כאן רבינו

 את להטות ע״מ שוהד והמקבל עני, של בעבוטו
 ,2•2מהזירה ואיני אבידה והמוצא ,292 הדין

 מהזה •איני רעה לתרבות יוצא בנו את והרואה
 והחולק ואלמנות, יתומים 291 שור והאוכל בידו,

 את והשונא בכשרים, והחושד חכמים, דברי על
 אין אלו ודברים המצות, על והמלעיג התוכחת,

 ביארנו וכבר בכלם. שוד, התשובה עכוב סבת
 בחיבור בילדותינו מרווח ביאור הענין כל

.29" התשובה
 עם הכפורים יום ערב וידוי מצות ע״בן ]פז
 מקום ומכל היום, קדושת לקבלת תיכף חשיבה
 יארע שמא אכילה, קודם שיחודה תקנו חכמים

 ולא 29בסעודה" קלקלה דבר או שכרות לו
 צריך ערבית שהתודה ואעפ״י כראוי, יתודה

 ומוסף שחרית היום תפלות בכל להתודות
 אחר יחיד אומרה. והיכן ונעילה, ומנחה

 הוידוי ועקר באמצע, צבור ושליח ,29’ תפלתו
שנהגו אלא לנו. שוד, ולא עד וכו׳ חטאנו אבל

לבעלים. שצ״ל שם בק״נ ועי׳ לרבו, מחזירה ואינה
 וברא״ש ברי״ף אך שם, בימב״ם ב״ה רביני כלשון 294
 עוז והמנוול בדלי״ת, שיד שם הראב״ד בהשנית יכן

בדלי״ת. ונמצא הרמב״ם של כת״י שבוק בתב
 התשובה בחבור 296 פ״ד. א מאמר עי״ש 295
 דברי חשיבה עם יוהכ״ם ערב דידוי מצות 400־399 עמי
 שמא שיאכל קודם שיתודה צריך אומדים וחכמים ד״ס

 מזכיר ואינו כחכמים, והלכה בסעודה קלקלה דבר יארע
 וידוי מצית הלשין היא כך לפנינו ובגמ׳ שכרות, שם

 קודם יתודה חכמים אמרי אכל חשיבה עם יוה,"כ ערב
 שהתודה ואע׳׳פ כסעודה. דעתו תטרף שמא יישתה שיאכל

 שמא וישתה שיאכל לאחר מתודה ושתה שאכל קידם
 הטרף שמא רש״י ומפרש בסעודה, קלקלה ובר אירע
 מפירש״י ומשמע חטא, קלקלה דבר שברית, מחמת ועתו

 שכרות מחמת דעתו תסרף שמא מתודה האכילה שלפני
 חטא, בסעודה קלקלה יארע שמא מתודה האכילה ולאחר

 יארע שמא הוא האכילה שלפני שהוידוי יבינו כדברי אך
 ה״ז פ״ב שם ברמב״ם וכ״ה ברי״ף ב״ה בסעודה קלקלה

 מ״» בסעודה, יחנק שמא בסעידה קלקלה מפרש והוא
 קודם אלא להתידות צריך שאין רביני מדברי נראה

 וברמב״ם כרי״ף וכ׳־מ ערבית. ■תודה יאח״כ האכילה
 ד״ד, ב פז הרמב״ן חוו׳ ראה הרמב״ן ועת אבל שם

 וידויין שני להתוודות שצריך בסיניין, בר׳־ן והיבא דתנו,
 ואחר שכרות מחמת דעתו תטרף שמא האכילה לפני אחת

 וזהו חטא מחמת בסעודה קלקלה יארע שמא האכילה
 לזה ראיה ומביא ערבית, תפלת של מד,יידוי חוץ

ועי׳ ה״ז, בפרקין בירוש׳ ועי׳ הי׳־ג, פ״ד מהתוספתא



7׳אתי? ד׳א״ח מרדכי מאמר
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 מרגלית ויהרוס הפיר נופך גזירתו שפייר ה^הים תורת ספר שפר זה
 ותני דכדוך דאתא הוא דברים לשפיר־ת בצוארו ויד", תל טובה
 הנאמר 1נדוד־ : ישירה וסברא בפד־^פול ותוספתא • ספר ספרא

בעיה אי פגה סמנו יהד ממנו בינה אמרי להבין מרדכיכ
 ומביא □ורייך : סברא אימא איבעית קרא אימא

 והמד־יאוה הבריאות הלכוה גופי ודחו המלך דבר מבינתו ברוח
 לכהי שמורי״ם חביד־יות חבילות ראיות להם ומביא ופושט קורא

 דרך דרכו זה : אורה היתה ליהודים והתורות החקים ישראל בני
 בקרבו אלהיו תורה בו ולדבקה ה׳ את לעבוד לה יקרא הקדש
 בארעא שרשיהי עיקר מרובים ששרשיו אילן 5 מהורה ה• יראת
 רחמנא מזהיר קא ה לדידי :תפארה ולצפירת צבי לעטרת דרבנן

 זה ההיא ירזיבקו יחדיו אחד בקנה וגדולה תורה ארר בעד או־ר
 כרמי מרדכי כמוהריי סיני זה והכולל השלם החכם והדר הוד
בק״ק זורח שואף כבודו מקום ו ♦צ*

 יעמר :הדרה הוא זיוה הוא תודה הוא יע־א סראץאנ3אר !5
עושר גם דמימב טילי בכל אולם ובריא הי י

 מחוכמים חכמים בנים ובני בבנים שריין כחרא הכיר־ נכש
:אכייר : ולשמרה עבדה ל תמימה ׳ ה בתורת

 ה״ה שמה בשערים נודע עיסעגיהיסהמעזרסדיר האפשרי כניז נמק בעוון ה!גה
 ואים נוגים יצחק צוככמוהר״ר5 יעקב כס״ר ונבון משכיל אדם הראשון

יצו משה ר’כה ומעולה נכון ומשנהו ?לסה•
 ורב מי!בה סוכה עדה להם ימן שיי אל זלהה• ה לרול י ם באל ר בכמוהר״ד

:נש״ו אכיר ורק בלי עד פלוס

to

יע״א ו ליוורג י-15 ס3גד
 לם־ק למלוכה ותצלחי בשנת

מחרס לאוד יוצא ו?נתה

ירושלים
ושלושים מאות ומבע אלפים חממת שנת

*
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מרדכירו רר, חרד סימן הכפורים יום הלכות□אמר

׳

 תק״ע כסס' גס חלום תענית ענין5ט’דעי?בכשכ«זיזי רויח
 מדרבנן 656 אינו גו התענית ואישור כ’כ חמיר לא רעיהם השמע

 ,לעיל זיל האחרונים כיכרי ועיי( וק״ל יט1 משנת אמיר לא זעכ״ע
:רפ״ח סי'

 פניהם על ניפלין אין ( ד )
הרב כאב •וה״כ בעיב

 כסליחו' בהשכמה דגר זיל השיירי
 יעמס״ל תי״ב אקכיפלקע״לסי׳

 כינינו שהמנהג ס״ג ק)*י׳ סי'
:אשחורה כשום ליפול שלא

 ומרקים )א( תרה סימן
כני

 כטור עיי( הנגוע על מעיהם
 רימי מעיכיא שהכיאהמךלזה

 זו ראייה דחה זהמירכי קמי׳ כר
 העורכים נטלוהו הכית מן דשמא

 והרטן הדיחוי זה רחת והיכ״ח
 הטור דבר> ויישב עליו הקשה
 ולולי לע״ר דחוקים ודבריו בד״א

 שדכייהסיר נ״ל היה זל דבריהם
 שיו הוו י"לימרקאחר’ מבוארים

 שהיו משמע וכו' וכולייתא ככדא
 ליטלס ׳כולי( שהעופות במקום

 מהתם ׳לפיני שפיר והליך משל׳
 שהעיפו' כחק!ס להשליכ' רהמנהג

 הגג על א! כחנר והיעו מנויים
שניתי דלא כני' ולא תמן ישכיח׳

: הוא ופשוט כ"כ התם ,

כ
הנה

(א ) הרו סימן

 ר*ת שהיה !’’יי כי רכינו ש מ" עם מקורן ככר לר״ח תלמד היה
 it הרמנ"ס ועייןכהקימת ממנו רב ליחד היה מסתמא ישיבה יאש

 שהלק ה וכיו שר היאכ״ר וכהשגק זי״ת שמואל לעני! מ׳ש לחיבור!
 שלעד הימכ״ס כטעם מדיייה <ל הרטז ימ״ש כעדהימכ״ם ז׳ל קרן

 משו המבקש דאמרען תהא כ(
 יזג״ע יוקר ׳כקש אל מחכיר!

 אכלרכולא רמשמעדוקאחכירו
 מייכן שאי( לפי לע״ד י־ח״י אינו

דאין! לכקוכחא׳ זל הרעכ״ם סל
 כש׳ס שמפורש מה אk דיוקא מכח

 היה לא הכא והלכך לפירעקו
 גס וקר’ ולא ל'הגמרא רק כותב
 מוכת זיל והיא״ש היין* מדכי'
 ולא ערוך הואש״ס דרכו זה שיי(

:מל דיוקא הכח אתי

: הכפירים יום בערב פניהם ער נופלין אין
 קידם אומרים אי! 3נ [ מנהגים ] לתודה וחוחיר למנגח אומרים אין

 ניכליתית להרבות הנים ג! מקומית ויש □ליחות הרנה השחר עלות
 ני יש כפיר יום נערב מלכנו אבינו אמירת ולעני! המנהג לפי והכל

 יים בשחל אס כי לאחרי שלא עירי יתנהג האחרונים נין מחלוקת
 פרג אותו אחרינן 1א מלכנו חנינו כו אומרים שאין בשנת כפירים

:שחרית כיפור יום

הרה

א

הגה

 1של" סנדהג כפור יו□ בערב כפרות מנהג
: אחד סעיף ובו ’ הוא שטות

 כפירים יום כערב כפרה לעשות *®נוהגים מה
 ?1עד■ וד־יומר זכר כן 1כי־ על תרנגול לשהוט
: המנהג למנוע יש פסיקים

 האחרונים חן ונים לוחי נחנו יכן !ה מני־ג נכתבו חהנאינים ויש
ונוהגי; ותיקין מנהג הוא כי לכנות ואין אלו מדעית ככל ניהגין יכן

 תשנ״ן[ כסס ]כיי תרנגולת לוקחי; ולנקבה לזבד זכר תרנגול ליקח
 סל לננים כתרנגולים ינוחרין זכר תלי אולי תרנגולים נ' למעונות ולוקחי;

 הכפרוחלטנ"' לימן ונהנו לבינו’ כשלג כשני□ חטאיכם יהיו אם שנא' ירך
 סל לילך שניהגין הקימות ויש [ יזהרי׳ל ] לעניים שנותנים נממון לפדותן או

 הכפרות שחיטת להכיויך ייש יפה הנהג והכל ננדקה ולהרבות הקברות
 כני וזורק•! ]א[ הקרבן דתות סליו ידיי וכחך סליו שהחזירו לאח' מיד

C מור :]סשם לקחת ׳כולי! שהעופות חקום בתנו או הגגות על יזיעיהס

 לט!כק שנזכוין לא אס ( ב )
4הרכ*י מחילה המכקש

 משמע דבש׳ס זל מזר״ס על תמה
 לטוכק שמכוין ימייר׳ כהריא

 פי׳ מפרש זיל שמור״ס ןכתכ עצמז
 חנ״ל שנ״ע אלא כש״ס אחר

 נמצא שלא כיון עיים׳ על לחלוק
 כתב זל זהיטז בפוסקים אחר פי'

 היכא״ר רמ״אגס דברי ליישב
 לרעק אחי פי' ופירש כזה העיר
 רף א״ח בס' מצאתי ואני זיל ימ״א

 כזה הש״ס סוג״' שהכיא א ע* ק״ד
 חלמא הכי עכיד היכי זר״ח הל'
כככל רוקפוה לרב ליה חזא

תרו

א

 י כפור יום בערב הכירו אדם שיפייס
סעיפים ד ובו

 כיהיכי מיניה איפ״ס לא אתי הכפןרים יום אין להכירו אדם שבין עבירות
בכבל אורייתא ולגמור דציזיל 1 ; , .

 ולפי ע״כ. ישיבה ראש זל-ה" ™א הקניטו לא ואפילו שיפייסנו ער מכפר
 רלטוכקרה כרוי נראה " ג׳רסא בראשונו־ז כתפיים אינו ואם לפייסו צריך בדברים

הוא נבון כי היטב ודוק היהמכוין ימח פעמש ובכל־^ צשלישירת שנייה פעם וילך יחזור תשובה מס׳ כפ״ב זל והרמב״ס
 יעיין האחרוניםזל למ׳ש וא״צ יט0פע ׳בנ סיירקפס אינו ואם אנשים שלשה עכו

יעקכ: עין שכס בחידושיו , כעוברא ב״מא מהאדאמרינן
—-—י—!_________________ (מחילה מחנו שבקש עשרה לפני כך אחר יאחר מיה! ) לו זקוק אינו "}ךר ס,)קערש ,נאש רב חור״ ריב

 זיל ולטבול לרחוק פוקר )ג( ר*ו לילך צריך רבו דקוא ואם • (וחהיי׳ל דיומא מרדני ) היה שלרב זר״חיכו שאני רבי
: שיתפייס עד פעמים וסטה ’שאנ יכ שע,יש כיש? א^י'

 ואס
הוא

 ער פעמים כמה לו לילך צייך רנו
והרא״ש היין* ב״ב שיתפייס

 יעוש היה עצמו על דמחמיר
 המ״נן בשם זה העתיק זיל והי־טז

 שהרי בזה דק לא אי יט״םהוא )
 כפר על מ״מ נמצא שלא יריע כבי

 עליו וקמה (ל ז מדעלהרחכ׳ס
 משני לא באחת למה תקשי רא״כ
 עצמו על ימחחיר רב שאני הש״ס

 קושיא צאו וליידי • זכי׳ע"כ
 משני לא אמאי למיפיך דליב סיא

 היכא כל היה עצמו על דמחחיר
 עביר הוה רמיינא לסימר ל( דאית
 כלחוד חומרא מחיית 'לא הכי

 האי כי שינוייא משניר( לא ילעזלס
 ולאודינא הויא בעלמא דחימרא

 בו־״א לישכ רא״א סיכא אלא
 הוה אלו אדינאואריבא ולאוקמי

 והיה היה עצמו על דמחמיר משני
 ה!העכ»' דמדיכא לשנו" גוונא ל(

 משני לא אמא' לן קשיא הוה הכי
לא רכ1 שהקשה ברו׳ומה ננ׳ל הכי

אכלא [ ב 7 [ חהרי"ל ן חלחחול אכזרי יהיה לא• והמוחל הנה
 שם עליי חיטא ואס [ דיומא גמרא ] תחילה המבקש לסיבת שמניין

מה' כיב תייסוט והגהות זכע׳ג מרדני :]צי לחחיל ניי־ איני רע
[ ויזהרי׳ו משוכה

 ארם בני עשרה מביא לו חטא אשר מה אם כ
 1ישראד־ לאלה׳ חטאתי ואומר קברו על ומעמידם

 נכיר( ייכ כסוג מהילה לנקם )ינהגו א: ®הכאתי’ זה ולפלוני

 שד־־יא והרם קרסולינו רתקלרת ל : ( דיומא מרדכי )
 '“רטבו? יכייא ד : המרתים על רע שם 'להוציא
ואילו הארה הודם שיהיה רה שירצה מתי ׳וללקות

: הטבילה על מכרך
 הדין והיא קרי משים יירי׳ בלא אחת פעם רק לחבול נייד !’יא הגה

מי ז ומשנין כי וכל ]סהרי׳ו חהט כחי מיג קני; תשעה דהטלת
 הכפירים ליום השנה ראש נין מת ני שמת

 מנטל כפיר דייר נכיר יום נערב ילטניל
 ׳•־■ כל לרמוז שלא שנהגו פי על אף [ שחחית

[ עלתו '»־, י

 לימון היתד [ ל
 -לבית עה־י׳ל ] ־בפה

: מוהר הטי טבילת .:׳'

 ־ן בקשב כתיב כי רכינו
 ג' יום שחל אכל על למעשה הלכה

 דמיתי בעיהב הגולל מסתימת
 היתל טעם יורע ואיני וכו' לרחיק
 שנהגו מנהג ז'משוס י־תוך ליייוק
 ולכאורה . ע"כ כע"הכ לרחוק
 מאי טוכא עליה תמוה»אל איכא

 מפסיק כ יה" קאקשיאליהיהא
 גזירקו' ממנן אכילוקוזמכטל

 לרחוק לו מוקר יהא לא יאמא׳
 כאן זל רמ״א מדברי והכה ולטבול
 הפסקת לזטעס ישי׳ בדור נראה

 כד״נן מבואר וכ; וכס״ס זק אכל
 מין רכר׳ שם דחה שלא אלא שלו

 העיון ואחר • זלכלליעיש
 נכונים יזיל מרן רכר׳ נראים

 אלו כפ' רהאש"סעריך כטעמם
 מפסיק שהרגל דאע׳ע חגלחין

 עי לרחוק אסור לו״מ האפלות
 סי' לעיל ניזכאר והכר העיב

והלמב״א והדא"ם שתיין* תקמ״ח



הרז כיסי הכפירים יום הלכותמאמר

V והפוסקים דוקא שתחשך עד דהיינו וש״פס״ל ג’וה וריפא 
 יל* חשיפה עם ד!קא וח״מ לחשיבה פחון רשיי ס״ל שס !יקילין

 ז' חיך רחיצה להתיר טעה יודע שאינו זל פי( כרב ולזה לכן ן!דס
 דשני מוכח התשפ״ק דברי רמסיזמיות כלו' בעלמא מנהג 0!ש,

סמוך איני אפי' מגע! תלרחיק
תרז

א

וכוי* מפני יתיישב לא ועפז זצ״ל
תחל'דמחלוקיכ ש’מ דלפי והכוונה (Wtw1p ״JW,P׳n1J״

בפלוגת*■ סייךכלל וי״נלא רב כיט’אא׳לה5היי כסחיזר נכיר סלית או רם נקיל כ־חתעלל אבל הגה רוזד1 1״,1 ,אר_,ר. a״,״,״
א׳אמיל״ילת׳ה עיכ’רףבכ,י י•^ ל) )י( ה״״איתהסאיחריה

מפני יתיישב לא רתייייה׳ אליכא ־ -
fi,p, .,p pp״c יברלא דברי ,לא ר״נ דברי הגיאו זש״פ ם״"רקב
 צ דה׳ זה בקושי הרגיש כבי זל והיאב״ר רב לתשמי׳רכי• להם היה

בלית' וכו׳ דטעמס נראה אלא כחג ,לכן רב דברי לתזכיר ל״ימכ״ס

 מסתמא דהא מסתבר והכי ,ערג
 המפסק' סעודה קודם ק רוח ינ״פ

 מאריך וגס מפעי להפסיק >ן
 לו אסור ׳הלכך המפסקת :כעורה

 ז׳דאסור' רחינהעוך ]רחתדהויא
 הנה מנהג משוס להתיר !איןטעס

 שנראה כמי הכזבע ליחיק סנהג!
 לרחוק ל! שמועד התשכ״ק פיגר׳
 ביחינהזן חצ,ה צד ראיגא משוס
 זל מרן דברי כהגנת פשוט מ״ל
עליו שקמה להיב״ח ראיתי ש,ג

רעטמרת
 נהתי׳־זתי ארס לגני חטאי! להודיע שיצטרך לומר בעילם סגרא שוס

,שיה* לפרטם יצטרך לא עצמו לבין כינו ה' לפני וכשחתידה עליהם

 י0נ ספיד אתי מצי דד״נ סינ״א הבל ׳פיחס לא אס קאושי •וחי
 לכדכמס לו אין למקום ארה סכין רעכידות דקאמד רנה׳ לייבב

 מ*מ ()דנ,שמעבי*ע אדר גנני

לבצי רדכשמתודהסכ•5, שפיל * כפור יום בערב במנחה הוידוי סדר
מכו' ווה אועס לפריט צריך נירא! . Q,n_״, , ,ןר

,בכ׳מייוביז כימכ׳־דזל כרכי- יכו
 וראית* ( . כהר׳אכיכתיכנא דה^ס קוד® )א( ככנהה לד׳,הודות צריף

מרןזלוכתכ סתמהעל להרכ״ח המפשקות:
 לרע' והרא׳ס הסן דעת להטיות נתיך כפיר כייס איתר נכיר ושליח תפלתו סניור אמי■ אוחדו דתיי

כריכה פיסקיס הס שגס היחכ״ס [ סיר ] : התכנה
 בדבריו ס׳ס שיש ע״סשתאיי׳ונ״ל לפרט רצה ואם ההצא לפרט צריך אין וב< ב

נטו -יי־י•'- ,יחייי־. א־1 מדי הימית ״<
: החטא לפרט

6 ! םחג'יחי כפחות התיר לא א׳  
התמ 6של והה וכמ״ש  if חין נראי׳יביי קכוהולע״דשתיי מה עיין  

שהישג*ק דסכי יל מג' ג׳לפחות כין חילק שהרשכ״ק מה על יזיל סצן  
ג תוך להקל יצה !שלא כיחיצה מצית קצת שיש מטעם כיכר מקל ' 

לדעת דכייסאחייס לענין טפי חמיי׳ היאשוניס שג'ימים גיון  
זל הדצרא משיר אלא השיג, לא ,לכן כיד פיסקיסכראיקא הויכ  

גמנה אלא כזה שאין ביון ז' חיך כלל להקל טעס שאין  
: זק"ל

הט,רסיים ר' המפהקת סעודה קוים )א( תרז סימן  
יגס >הכ וידוי מצית כדתניא ל? 1 זה על  

ידעת תטיף שמא אכילה קודס מתירה חכמיס אמרו אכל יסיכה  
נתיספתא ה;א ל׳כר״חאז! כי יכינו עליו ,כתב גלי,וכו'  

מחסרהרר* עס עיתכ חצו'ויד,׳ ת״י 6אית הכי ,כגמרא "קא כסיף  
קלילה דיר יארע שמא וישתה שיאכל קידם שיתידה צייך ויזכ״א  

וגיא,ר יכו'׳עיש שחיית י מתורה כיח ער שהתודה ןאעפי נפעורה  
כחוספחא השנוי לה היא זל הטור שהכיא הברייתא דל' אלה וכדיו
א׳דפי ירקו 1: הולך הכל ,מיה, יאח כלסק שנויה היא כגחיא רכל ' 
דעחן ,"טיף ישתכי רשמא י״ל כסעייה קלקלה ידכ יארע ימא  

הסייי׳כש״ס הכר״יזא ל' כהעהקתו זיל ןמי כרכר׳ הניכר חסרי; יש  
• שיאכל אחי שיעודה צריך וסתה שאכל •31,ק שהתירה ואע*פ יצ״ל  

מדברי מכואר ׳הכי כיין וכי'>כ*ה ערכית שהחזרה ואע״פ השע  
'! שמאיארעדבר שכתבחידפי' ,הנהמה ?ל שהעתיקמרן י*ן  

מפייס כהדיא ותטיףדעתוהכיויו-ח ישתכר שמא ר״ל הקל5י! * 
י׳ימיס וימיי גרכי׳אכל כש״ס רידן כספיים אמנס האלפסי ששכיכ  
שהתור ואעפ• כסעודה דעעו תטיף וישת׳שהא שיאכל קודס יה.,דה ' 

דכר אירע שמא ,ישעה שיאכל לאחר מעודה ושעה שאכל קודם  
קלקלה דכי תשכרו מחמת תטרףדעעו ׳כיישי כסעודה קנקלת  

סהכיאהר״ן הרסכ״ן מדברי מכואר חטאיעישוכן של גי'דכי  
שיש בחסרון העיר שלא !ק״ק זל הש״רי להרב ועיי( שהביאו ׳נכי

זל מין כרכר׳  :
ע’ור ככא כן רי מחלוקת זה דבר החטא צייןלפרט אי( (כל  

שדעע ;ככ !מבואר א*נ ולר'ע לפיט ציין כפא כן רלרי  
רב אנ!ר דרי מימרא השמימי ושלזה כד׳ע לפסוק ש והיא* זייף  

כיון לפיט דצי־יך פזסקכייכב !שהרנזכ״ס בבא כן כרי תיחדא  
ידיככע׳אוהא דיחיא שני גחמן ואע״גררכ כ״היה ריכס״ל  

מ״מ שיג,׳יא כהה,א פסק והימב״סעצמי סכיילי״ע אתי שיני״א  
יע!ש נקטינן הב• כריכב דהלכה יסכ רב אחר ירי יכיון ליל  ■ 

פסק איך כר״ע אחי רר"ג דשינ״יא רפיון לדקדק יש ייהטא ילפוס  
'" נראה עין׳ וכמעט כריכב פסק איה! והא שעו״א תכ"סכההוא  

יא דאה כל,' כר״ע שפיר אתיא נ’דר דשינ״יא ה״ק יזיל יחרן 'ן'מ’ד;  
לומר זל הין ,כמנת לריכב דאתיאשפ׳ר אכלאה״נ י״ע כ מ׳  

דאי משוס וזה כר״ע אע׳ מצי פייככולא דרכע"פאתיא ש׳ק׳יא {
כסדרר":

 היפך המש זזת רב דכי׳ השמיטו ,מש״ה כרב ס״ל לא ע*כ רלנד
זל: דבליו בטעם שנלע״ד מת כתבתי ופכר זל מין מח״ש

 החט* לפיט לר״ערשאי דאפי׳ זל מק כ״כ כיד, הישות (ג )
של* עוד וכעב יוער מאושר פ־יטוהוא שאינו רמי אלא

 ליש□ זה כל זפת□ טפי ועדין ס״י כלחש אכל רם כחיל אלא נחלקו
 פ’וע • שע,5 חטאיו מפרט דכשמתורה ימסחע דס״ד ההיא
 כדעת הכנע! וע״פ כר״ע שפסק פ’אע ״עגש ,.אר חאלה ס,הדבר

 " לעשית נכין דבלחס וכתב מצה אס לפרט העיר it ש“ראה, ף5הר
כחדארכקוג עליה יפליג ליהכחדא דמויי נראה בהגהה }'ל יהיר*ס

:זיל ואחרונים ח’ועכ לפרט, רשאי אינו רה
 יאמר חטא בעל כשכה״ל כתב ג׳ א׳ כסדר חטא על )ד(

מ״אוכן הרב עלי! וכעב ,זדון כשגגה !רגלו׳ בסחר
 צ׳עדא״כלא׳האכסדר החלה,חיה, ליקשעלהקל ניאהרצריד

 שניהם על מבקשים אינ, וכנלוי כהחר דאחיינן יי,ן' לל ליי ׳כ א׳
 ואע׳ע ע״כל לכד כזדון וכן לכד נגלו• הגירס" ורן־/כרמי״ר רא׳

 שכ״הל שרבי׳ יי״ל כי,י ניאה ח״ח הצייך מכידרי׳כל דכי׳, שאין
 זכן ,בגל" כהרי לפניך סחטאני חטא על ד-׳סא,ש א' נוסחא לפי הי־

 ש״ך לכד׳לא פזדון -כן לכר כגל,׳ בקוב •חיישכימכ״ה ,ך•,ן כשגג'

 כיון היחב״ס ניסחת על שגם ל,מ אפשר כיר איל ״לשכה ש’מ יש
 כחוב השק ובא,ח כור,ן ביהכ״ס נחיב הוי־ן שבאות יוה שי׳הל בייל

 תחלה הקל לכקשעל כרי כשגגה תחלה להש״ליצ׳ל ,ילל כשגגה
 חטא על כעוג חיה שכה״לק היב שבחחזי׳של אפש' כאיתהסח״ך גס

 0 כהו־מג הכרוב הכי׳! כשיאח עחש׳ל ימקו בסער לפניך שחטאי,
 שחטא" חי-א על ואח״כ תחל׳כסתי ל,' כת׳רני-׳ ,לק וכמח״יי׳שלנו

 ח,חיות כל שיאחר יק הא־׳ב סיר על קפיר דלא •אעשי גגל" לפניך
 כהדר המתירים על תגר שקיא ע״ג ק*ו דן א״ח ׳כס ״,j, הא״כ
לא ור.ן השגגות על כ’ואח הזרונית על תחלה שמת,ריס לפי א״ב

 ווהע׳שכאויך”,יר"כא״כי ל,רר ט,כשלא שייער ,כתב יעשה
: שכיאינז חה ע"פ שכ"הל לדכי׳ מכו!;

 להדיא חגיאר דככור זל היטז הקשה פייט מייי לא )ה(
היה לא כ’וא לאיחי, אין חטא על גר לערט אי; דלח״ד

 כצ״ע והניח! לכ״ע עורמדחשהע קי•חלאד לכחוג זל ליח״א ל,
 דאע״ג שכתב זל החידב׳ מדגי■ זל ליח״א לס״עיה איכא ,}ע׳ר

 הזה כזמן אנו עריית ע,נרי לבייש שלא בלחש דאחיינ׳דדח,רה
 כמי גמילן איכא ,מהתם ע״כ כ,שח כאן ,אין מחירים א־ ״,,, כ,}נ,

 ה׳״ל׳תכ-השוס חפצה טיפס לכל ה!0 שהיא רכל שלפניגו לייי׳ן
החט-׳ לפיט יהחנקג שכתב פד׳־מ זל לה,ר״ם שוביא׳ת׳ • rc חש
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עש>ן
 להדי רננותו נוק׳י כן ואס הוה יחזקאל דר' רכיה שמואל הלא

 במעשייטובי' או בחכמה כאלוהסשוין הס ושקולין רר״י מעשיו
 רננות ככירו׳להרי התורה שצוחה האב ככור רתוקמי היכי כי

 להדיא כפירוש התורה שצותה הרב לכבוד וכ״ש דשקוליס הנן
 נוראי אלא נפי' התורה צותה שלא טוניס מעשים הנעל ננור

• צי׳ע וכעת מלו שיכה תפני עומר היה דשמואל גמור הכיח
 שעזמדין שוגיין רהטא דמאי הרמב״ן מ״ש על ואיכאלמירק

 חמא ר' איתא "כ ס רף אעפ״י נזקגיסשהרינפ' רוקא ת״ח גפני
 יתיב אזיל אתא כי י"נשנים כנימדרשא יתיב ברניטאאזיל

 הוה קמיה יתיב כריה ר׳הושעיא אתא פלחלכיתיה א במדרש
 האב היה ולא רמוזדרןשמעתיה ליהשמעתאחזא משאיל קא

 קטן כני שהנחתי ככאן הייתי אלו אמר דעתיה חלש מכירו
 על לניתיה על כזה חכם והיה תורה מלמדו הייתי והלכתי

 אמרה נעי קא למשאליהשמעתתא סכר הוא כריהקסקמיה
 והרי נו'ע״ש נרא מקמיה רקאים אכא איכא דביתהומי ליה

 ואפ״ה ממנו יותר זקן היה חמא וחביסור' יניק הוה ר׳הזשעיא
 לשאול שנכנס דבעלמא ת״ח שהיהסו' שהיה לפי קסמקמיה

 איכא מי ו משוס אלא עליו תמה לא אשתו ונם שמעתתא ממנו
 עומר הזקן שהיההת״ח מה על אכל כי־א אבארקאיסמקמיה

 כר"י דקי״ל משום מתמיה לאהיתה וחכים יניק הת״ח בפני
 ללמוד דיש ונ״ל • נרור כנ״ל וחכים אפי׳יניק ראמר הגלילי

 לעמוד צריך האב אין רבו והוא כנו דאפי' להו דפשיטא מכאן
 מה לפי ♦ רכיתהו דמתמיה האי מאי דאל״כ כנו רגו כפני

 אכא איכא תי כנו שהוא יורע והיא הכירו וז דר ע״ר שעלתה
 ’ אמה רניה הוי דבריה כיכא זהריאיכא כרא תקמיה רקאיס

 ררלמא ע״ר עלתה ואתאילא דהואירכיה נרא קאיכתקמיה
 והזא תמנו יותר תכס והיה למד כריה דר׳הושעיא ראה רומא ר

 והוא בנו ראפילו רפשיטאלה וראי אלא רנוולהכיקסמקמיה
שפיו מתמהת ולכןהיתה בנו כפני לעתור חייב האב אין רבו

• כריה מקמיה רקאיס אנא איבא תי

CIS רבו לימין המהלך ר״י אמר דיומא בפ״ב לגיטינן 
• (כדרך שהולכים ג' מדתניא ומקשי' כזר ז’ה

 דא' עלה ע״ב נ״ר דף נעירובין עלמהשפי׳רש׳״י תמהני ומכאן
 לו ושנה אהרן נכנס הגבורה הפי למד תשה תשנה סדר צד כי

 ישכלשמאל^משה ,ופרש" תשה לשמאל וישב אהרן נסתלק פרקו
 ,'שני שאין כזמן יושב וכ״ש כור ה*ן רבו לימין המהלך דתניא

 חתר׳פרש״י תשה לימין אהרן או׳לעולס ר״י כ‘ע בשמאלו לישב
 בשמאל כילישב ויש כניו ששמע) אחרי חוזר לימין'תשה אהרן
 ויושב בא גדול שהוא אהרן להיות ולמשה לאהרן הוא כבוד

ראמרי׳המהלך רהא לימא פריך תאי ולפ״ז :ע*כ ביתגן
 להלךבשמאלווהא ב בזתןשאין היינו בור זה הרי רבו לימין
 בשמאל להלך שני דיש היינו בשמאלו וקטן לימינו גדול ותניא

 ואמאי בימין הולך הגדול להיות ולרב לגדול הוא וכבוד הרב
 מתקנו נ'תיירי שאין כזמן דר״י רהכימשתע הכי מתח לא

 וכראמיג׳וכו' לשמאלו נ׳להלוך דיש תיירי והברייתא יתיר לשון
 לצד אלא ממש ימינו לא דריקא שינויא להאי צריך היה ולא

 הרב שיתכסה כדי מאחריו שמאל לנר והקטן מאחריו ימין
 אזלא כתאן חוזר משה לימין אהרן מר אמר’בגת׳אמרי ועור
 בימינו וגדול באמצע הרב כדרך תטלכין שהיו ג' רחניא הא

 משום רנגן תימא אפי' רבנן ולא היא ר״י לימא לשמאלו זקען
 ריחיר דמתתילה ראהרן טירתא פי׳רש"יתשוס דאהרן טירחא

 איכא אינך עיילי הדור וכי יתיב לשמאל דלאו סגי לא הוה
 הקשו דכיומא ורע • ע״כ לימין ולאהרורי לאוקומי טירחא

 תניא ועור לשמאלו אב בית וראש בימינו הסגן רתנן תהא כתי
 הרב שיתכסה כו'כרי אלא לאיתינומתש גכו׳זאכולהותירצו

 כצורתה התשנה הכיא ר״ט רכעשין מורי׳ז״ל תימאעל זא'כ
 כגמרא כרמסיק כתכ ולא משמאלו אב בית וראש נימינו הסגן

כאן אמ״ש שש רסמך ולומר לירתק וצריך • מ' ממש ימינו לא

ע
 המשנה כלשון כתכ יה? תח'ענוות דהתסבפ״ג רבי'זיל אכן

לא יננ״מ כמין ועיי! ) • כלום ניאר לא פ׳א ת ת כה וכאן
 ע"כאר״י קי״א רף פסחים נפ׳ערבי והנה • לו( מה ידעתי

 דרב כריה זרבהונא פפאתיתיניה רב ואזיל הוהשקיל אביי
 ואזילר"פתיתיניהמצדד שסכתנו התיס אך משמאליה יאושע

 • ש ס׳ע רבו לימין המהלך דאמרי׳כפ׳התמונה הוה איצרורי
 דהא כשתאליה יהוה סונא מרב נם ניגשו לא אתאי ידעתי ולא

 הרב שיתכסה כדי מאחריו שמאל לצד אמרי׳רהקטן כיומא
 הואדאינא ר*פ וי"לרגני • ורו? רכים כלשון לכתוב להם והיה

 רכז אמיייהתהלך'לימין והא לימיגו הולך היה איך לאתתוהי
 מ הולך עליזשוסתתיהה'שהיה אין רבהונא בבי משא״ב כו

 כדי מאחריו שמאל לצד דהקטן כיומא ומ״ש ממש משמאלו
 ימינו לא ת״ש על דלאיתיקשי היכי כי אלא אינו הרב שיתכסה

 והיינו משמאלו והקטן מדקתני והא מאחריו ימין לנד א1ז ממש
 לזה ממש ימינו היינו לימינו גדול דתני הא ה״נ ממש שמאל

 נמי עונדא בהאי וא״כ כו' רוקא לאו נמי דסיפא לומר הוצרכו
 צ"לדלאו רבו לימין הולך היה איך יקשהעלרבפפא נדישלא
 משתמע ממילא הוה איצדורי תיצרר אלא ממש מימיניה

 לצר אלא הוה ממש משמאליה לא הונאנמי דרב לומר שפיר
 ניארעונדא סתסולא אמנסהש״ס ,ורוק כו מאחריו שמאל
 כפשוטו העוברא שתפס ז״ל הרמכ"ס רעת היתה וזה הוה היני

 ולשון לימיט גדול הברייתא לשון וה"נתפס ממש מימינו דהיינו
 ו ממש לימינו כמשמעו פשוטא בימינו הסגן התשנה

 דיומא וההיאשיטיא דעירוכין סוגיא בההיא להדיא תוכח וכן
 כר ולאו דחיקא אלאלצדימיןיכו׳היאשינויא לאימיטממש

 רכז לימין ז־המהלך עלה תיוכתא תיהוי ילא משוס ואי סמכא
 לזה ומרווח תי׳פשוט למדנו דעירוכין מההיא הרי כור זה הרי

 י"לדאכתי דיומא והש״ס משמאלו כ׳להלוך שאין כזמן דהיינו
 אומר ר״י דתני רעירובין ברייתא ההיא ליה שמיע הוה לא

 לכתר אכל רש״י כרפי' מוכת דוה חוזר תשה לימין אהרן לעולם
 אלארוקא כור הוי דלא מלא כפום להשפיראמרי׳ליה דשמעי

 לשמאלז להלך שני שיש היכא אבל לשמאלו ב׳להלך שאין בזמן
 ו לימין מהלך הגדול להיות ולרב לגדול הוא כבוד אדרבה
 ממש לימינו שהוא כפשוטו והברייתא המשנה ללשון ושכקינן
 מקוסשנהגז נכר' נס הזה ברבר גדול עד דר'פ עזכרא וההיא

 ר' סקיל והוה ואזיל חתרא רכיב הוה עולא אמרי' ע'כ נ״ג רף
.משמאליה כ״ת ורבה מימימה אכא

j מ עשק
fcfp Pfl ( שנאמר בוידוי החטא לפרש £יריך 

קי1ז להם ויעשו הזה העם חטא אנא
 כגמר׳פר׳נתרא ברייתא והיא ב’בפ הימב״ם וכ*כ וגז'( זהב

 ונו* הזה העם חטא אנא שנאמר החטא לפרוש וצריך דיומא
 כן חטאה כסוי פשע נשוי אשרי אותר רע״ק בבא ן' יאודה ד״ר
 * סי׳חר"ז וכנ"י כ״ת הר"ב העתיק וכן שלפנינו הגירסא היא
כשם ועור צריך אינו כפי' רע*ק אמר לא אמאי י״ל אך

תקיים אני תה ואלא ררע״ק אליבא דקדק שהש"ס י
 אליבא דקדק לא אמאי ה״נ כו' כר׳ינאי זהב אלקי להם ויעשו

 ועוד חטאה כסוי פשע נשוי אשר תקיים אני תה ואלא ב״ב דר״י
 יצלןא לא מכס׳פשעיו לרע״קוהכתיב גס הש״ס פריך לא אמאי

 מכורסם בחטא הא לעיל רב כדמתרן לה מוקי לומ׳רהוה ואין
 העגל עוץ שהרי חרא ליתא וראי הא תפורסם שאינו כחטא הא

דחנאיוכןתי' פלונתא היא ררב רהא נמצא ועוד היה מפורסם
 שאינו יוה״ך תוספת וס' עיניים תאור כס' ועיין ווטרא רב של

 רהני הגמר׳אסאיתא בלשון שי״ל כמה ולע״רנ״ל • מתחוור
 והכי מחלוקת בדרך להדיא להו חייתי לא אתאי פליגי אמוראי

 הא או וכו' כאן לי׳ק אמר ר״ן נשם ב״ט זוטרא זר' לומר הו״ל
שצ״ל ני׳ל לכן רג לדברי כדומה כו' כעבירות הא וכו' בעכירות

רריז

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)358 מס עמוד דוד בן בנימין קאזיס, ספר מגלת



 נחטא הא דג ראמר הא לפרש לא לחלק נא לא אר״ן כ״ע י!רר
 כינו חטא אם דאפי' להכירו ארס שנין הייטעכירות מכורסם

 נץ מתרעם הוא רהנעלנ מתפרסם הוא מסתמא עצמו לבין
 ממנו מחילה כיקט פלא עוד וכל וכך כך לי עשה פ' »ריות

 שישמרו להזהירם או אותו שמשכחין כשרואה מפרסמו הוא
 שיכקשז לרבים יגלה העולב ולכן לרבים צערו להודיע או ממנו
 היינו מפורסם שאינו כחטא רקאמר והא »לו שימחול ממנו

 האדם כני כפני ראעפ״ישחטא למקום אדם נענירותשבין
 דמיחז* עצתו לפרסם צריך אינו הוא מ״מ לרבים ונתפרסם

 כ הא דלאאמררב ניחא וכזה רכים כפני פניו כמעין
 שרש 'במהריי׳ק ועיין כצינעה כשחטא הא בפרהסיא כשחטא

 ולהודות כתשובה לחזור שחטא דמיר עליו מוטל הרי ועור "ט קב
 רהרכיםסוברים מפורסם שאינו חטא לקרותו אפשר זה ומפני
 רעכר ומאי נמחל המקוסוהחטא לעני שלימה כתשובה שב וככר
 דאס החלקה מן ימנע לא לרבים חטאו שמגלה זה וא'כ עכר

 שמגלה מזה גדול פנים עזות לך אין מחטאו טב לא עדיין
 לו למה שב ככר ואס חזרנו ולא במרדו עומר שעדיין לרבים
 ושוב נמחל עק אוהו הרי שלימה כתשובה ב שש כיון הא לגלות

 צריך החטא.לרניםכך שנתפרסם רכשם משום ואי עון כאן אין
 להתודו׳לפני אלא 'לו אין הלא כרכים ויתבייש וכה התש לפרקם

 בו חזר שחטא דמיד תשוכה נעל שהוא להודיעם סתם רבים
 דאררכהקלון לפניהם עכשיו החטא לגלות לו לתה כ״ת וגעשה

 אס כי קמו לנין כינו שב לא דעריין לרבים שמורה זה לו הוא
 שהוא עכשיו אכל מקונו ולא ארס מכני שמתבייש מפני עכשיו

 שהוא כמו בוידוי החטא פורט ואינו סתם רכים לפני מתודה
 ולא מיד נו שב דכנר עליו שאומר לו הוא שנח אדרבה הדין

 כאמת אס נוירוייוכדיטואף החט׳עכפיו לאפרט שהדי עכשיו
 נתגלה לושלא הוא טונה מיהא הא קונו לנין כינו לאשב עדיין
 דברי דייקי ונהכי כו חזר ולא כמידי עומד עכשיו דעד עוט

 צריך אינו לומר דהז״ל חרא עליו שי״ל דלקמן ז״ל רני'משה
יתר שפת שנראה וכו' סב אלא לשון האריך אותסועוד לפרסם

 עליהם ומתורה לומר איצטריך למאי ועוד ,דהאודאיפשיטא
 אמ' ולא עונו למטה למינקט דקדק דלמה ועור סתם רבים לפני

 להודיענו זי׳ל כונתו אכן • וכמש״ל שמביא כנז*נכתוב חטאתו
 ל צריך אינו כעצמו הוא מ״מ מפורסמות שהעבירות ראע״ג

 כידו ישנם שעדיין גלם אס לו הוא ועזותפנים לפרססעצתו
 ישראל ככל מהם כתשובה טב ככר דודאי סוכרים דהרביס
 נירו ישנם שעדיין שמגלה •מורה עצתו שמפרסם וזה הכשרים

 התשובה לפרסם צריך כך החטא שנתפרסם כתו זהרי >א״ת
 האל לפני שב אלא לזה תיקון אין אמר לזה כרכים ויתבייש

 רכים לפני עליהם ומתורה כרינו דקא לפניו חטאיו ופורט ב״ה
 ושמא כ״ת שהוא להם ומודיע כפניהם מתכייש דנזה תס0

 לא עדיין אס אכל כ״ה לפניהאל שב כבר אם ניחא תאמידזו
 שיפרט לו טוב יותר רכים לפני להתורות .לו שאירע ועכשיו שב

 במרדו שעמד עונו נתגלה שלא לו הוא ומוכה לז״א כדינו חטאיו
נמי ניתא וכזה • הנה ער שכירו מעכירות כתשוכה שב ולא

 ככל שמדבר וכמו רכים לשון עונותיו אמר ולא יחיד רנקטלשון
 ניחא וכזה נדפי׳וכרכתיננא וראי אלא סיף וער מתחילה לשונו
 תאןדתפרש עלי חציף איןעומדין ס״פ דאתררככהנא דהא

 ני־אס לרבים ופי׳רש״י ז' רף וסוטה כפ״ק לה ומייתי חטאיה
 משמע וסתמו "ל וכמש שס מוכיח ז״ל ופירושו כדבר נכלם שאינו

 אמוראי ככולהו דאתיא מפורסם שאינו וכין מפורסם חטא בין
 אליבא ריסכור דמאן כלומר וה״ק רכיה דהוה דרב אלינא ואף
 הוי דלריריס ליה נגח איט לערשו יכול מפורסם רחטא ררב

 כונתיע״ק וזאתהיתה תכולהותנאי מוסכם הוי ווה חציפותא
 רככוד כ״נ הכתוב שהקפיד שמצינו כיון כלו' לנר הס' שמניא

 אפי' קונו לכין כינו אףכשמתודה א*כ חטאו לגלות שלא הוא ה'
 ישמעט דחיישי׳שמא החטא יפרש שלא הוא טוב יותר בלחש

נתור׳שצריך מצינו שלא מאוזר מיעוטככורשמים זאינא תכירו

ג יו
 ליס ושני ע*ה רכינו תמשה שפיר* עליו והקשו • החטא לפרט

 לאקשוייעליו מצי כו׳לא פשעיו דמכסה תקרא כו׳אכל ינאי כרי
 שנין בעכירות מיירי דההיא לזה קודם המאמר קרס דכנר

 חטאה דכסוי מקרא ויי' לאקש מצי לכלא 'ולר״י אדסלחבירו
 כמתודה אכל רכים לפני כמתודה מיידי דההוא פשוט דהתירק

 ואע"גב כתורה מצינו שכן החטא לפרט צריך קונו לכין כינו
 ראמ' מההיא כריכ״ב ל’קי הכא מחכירו כיע״ק קי"ל דנעלמא

 וכראיתא לרבים חטאיה דמפרש מאן רהויחציף כהנא רב
 ששת רב אמר והא דאורי ליה למה ראובן הש״ט רפי־יר כסוטה

 כותיה רקי״ל התנא מן טפי ספיר פריך לא מאי וא וכו' עלי חציף
 נדכים כ״ש לפרט לו שאין אמר המקום לכין שנינו דאעי׳כוידוי

 I אלאכר״י כהא דרע״ק כותיה הלכתא דלית דקי״ל וראי אלא
 דאודי ענד דשפייר לראובן מסברתו נסייע .שלא ומשום כבא
 ריב״ב אמר דלא ליתא הא לז״א לפיט שצייר ההלכה הוא שכן

 חציף ר״ש יאתר רהא לרבים לא קונו לנין כינו כמתודה אלא
 כפשיטו׳רכתיב פריך דלא והא לרבים חטאיה דמפרש מאן עלי

 ההוא לשנויי מצי דהוה משום הוא חטאה כסוי פשע נשוי אשדי
 מפורסם היה ראובן של חטאו ודילמא תפורסם שאינו כחטא

 הקשו לכן התיש' שהכיאו מהמדרש להוכיח וכראיכא אתיו כין
 ותשגי כרפיר' אפי'כמפורסם משמע רסתמא ממירא מההיא

 חשדי דלא היכי כי דאורי והאי מפורסם היה דלא שפיר
 המס דאורי דראוכן ז״ל לדבריהם ונ"לסעד • כהדיה אחוה

 כמים פחו זה על מוכיחו מיתתו כשעת אע״ה ליעקב שמצינו
 תגלה נ ליעקב אלא לרבים כורע שלא איתא ואם י כו׳וכדפי׳רש

 כל״ל ברכיה ראובן פני ומלבין מוכיחו היה איך הקרש לובתח
 אמרינן נאמרין ע׳אלו דכסוטה סי׳הנז׳הקשה אברהם וכס׳מגן

 - ע״ש לביישו שלא לעולה חטאת כין מקום הכתוב חלק שלא
 מלחמה משוח תנןכס״ע דה"נ לכאן ענין שאינה אומר ואני

 תלתה לפי' שכירו העכירות הן המתיירא זהו הלבב ורך הירא
 הוא שהירא לפי' רש״י ופי' בגללן שיחזור אלו כל את התורה לו

 ככללן לחזור גאירס ונטע מה התורה תלה מעבירות הירא
 הוא שכירו מעבירות לומר יתבייש ולא החזרה בכך שיתלה נרי
 וכל נועם דרכי דרכיה הקדושה רתורתינו בוראי אלא ע״ש חוזר

 של כבורן על חם ברבים להתבייש דאתי היכא שלום נתיבותיה
 קרבן שמביא זה וכי׳ש ברבים יתבייש שלא כאופן עשתה כריות

 ה והעם לכהנים דהיינו לרבים ניכר יהיה רלא חטאתו על
 שהוא ותראה כגמ' וע״ש כפניהם ויתבייש נעזרה העומדים

 * ופיק הערל פ ובירושלמי פל"ב אתור ס״ס במדרש ועיין כמ״ש
 צריך קונו לבין בינו במתודה אכל פ״ט רכה וכמדבר יוחסין
 ו ל רף דיומא בפ״ג ואדרבה חטאיו את ולפרש עצמו את לבייש

 אשסופי׳רש״י אשסעון ועל’עוןתטאת חטאת על ומתורה ח״ר
 נמי הוכחה ומכאן ע״ש עליו מביא שהוא חטא אותו חטאת עון

 כיצד הקדמות ה'מעשה הרמכ"ססש״ג וכ'פ ן׳ככא כד״י דהלכה
וחזרתי וכך כך ועשיתי פשעתי עויתי חטאתי אומר מתורה

• כפיתי וזו לפניך כתשובה

 אמר דלא דאפשר סי׳הנז׳כתב נכ״י "ל ז מרן ותלה
נלחש אכל רם כקול אותם כמפרש אלא רע״ק .

 כיון הוא חטאה כסוי ואכתי יותר שיתכייש כדי למיפו־ט ש״ד
 אתיא׳נת• בריתא ולפ"זההיא כו'ע״ש ארם לבני נשמע דאינו

 רא״כ טוכא קשה אך • ע״ש בה דמורה התם וכרתוכח כרע"ק
 מפרש היה דמשה לימא רנינו דמשה מקרא לרע״ק לו הקשו תה

 רם כקול מתודה שהיה נאתר אם ואף הקכ״ה לפני בלחש החטא
 דכתיבוישכתשה־אלה אדם כני שם היו שלא היה במרום מ״מ

 ז"ליואולי וכמי׳ש זכפ׳עקב שם קראי כרמוכחי למרום וגו׳שעלה
 ע יותק שיתבייש עצתו כחוטא אלא אינם ז״ל מרן שוביי י״ל

 ע"השהוא משהרביט הכאגבי משא״כ חטא אשר מחטאתו
 הדין כן דנודאי התנו להד כנא כן ור״י החוטא היה לא עצמו
 ים כקול ול״ש כלחש ל"ש שמים ככור מיעוט משום בזה ואין

שהיין כודאי אלא החטא לפרש ע״ה מןה הוצרך למה ראלי׳ב
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עעוין
־• ודוק לרע׳ק שעיר ממנו הקשו ולכן החטא לפרש שצריך כן

 כהגהת f שיחר שכנה? הרב לת׳ש ק״ל מכאן ולכאורה
עין הר״ב הכיב ן' י מהר כשם ר אות הטור

 כו׳ע״ש השלום לתווך ביניהם אמצעי להכניס הוא רטעות יעקב
 רהלאהכא תנתותאע״ש ממדרש שהביא מהמרדכי נראה וכן

 לאביה׳שכשמיס ישראל כין השלום לתווך רני׳אמצעי משה היה
 שייך העלוב אצל וילך עצתו את ישפיל שהעולב הטעם ווה

 נאמד ואס תשה נכנס ואתאי ישראל ובין הקכ״ה נין טפי שכיר
 שאינו האמצעי את מכניס כשהעולב רק אלא אינו רהטעות

 כה תעצמוליתלן נכנס האמצעי אס משא־׳כ נעצמו לילך רוצה
 משהופי׳רש״י אל העם ויצעק נערש׳כהעלותל למ״ש נאמר מה

 ונקש צא וא״ל אכיו טל אוהנו אצל הנן והלך ננו על שכעס למלך
 למשה והכניסו העולב היה העם החם והרי ע״ש מאבא עלי

 דנן וי״ל נעצמס הם נקשו ולא ה' מאת עליהם שינקש אמצעי
 אניו לפני עצמו את להשפיל רוצה לות'שאינו נו שייך דלא שאני

 אניו לפני ראש להרים מצת ולא להשיר לופה שאין לפי ואררנה
 רהתס לחנירוועי״ל ארס נין תשאי׳כ ניניהם האוהב את מכניס

 האש ותשקע ה' אל תשה ויתפלל ואומר הכתוב שמסיים שאני
 שישקע ה מאח שינקש הוא תשה אל העם שצעקו דתה רמוכח

 מ מנקשים שהיו רוסא ן* חנינא י' נכי שמצינו וכמו האש
 שלח וגדול שר שהיה י״ג ואפילו החולים על שיתפלל מתנו
 ולאמוראים לתנאים הכריח מי להכין ויש כנו על שיתפלל אצלו
 פורע חטאוזאיט שתכסה לחוטא קאי חטאה כסוי דזש״ה לומר
 מלפניו שהעכירו חטאו שמכסה קאילהקב״ה דילמא אותו

 דתהומא כנוקכא שמומנו כו׳אז חטאתן ה'העניו־ נם וכמש״ה
 דטאתס כל יס במצולות ותשליך כרכתיב שם ומשליכו רנה

 עמך עון נשאת שנאמר וכמו חטאה כסוי החוטא עומר ונמצא
כעצתו אמד המע״ה דרור וע״ק וצ״ע סלה חטאתם כל נסית

• כו' אודיעך חטאתי

י״ח עשין
 " (’ריללוכו שסכרכרי עסקינן ) עיר צ"ט ה ף

דתעיקרא משוס ,הוא הכי מכן דקדק י
 כרשכ״י הלכה יילל אמד וזנינא כר אחא אמ״ר הגת אזמר

 אתא ני מסיק ולכסוף אנוס שאינו ונין אנוס שהוא נין דמשת'
 חכללא אלא איתמר נפי' לאו לח דר׳א הא אמי יוסף נר ר׳י

 ’את דרילל דנריה נהלולא דאשתכור דרננן ובא ז איתת*דההוא
 עסקינן דלא והיינו ע״ש הרחק כשעת לסמוך ר׳ש הוא כראי
פסיק לא הרחק כשעת שלא אנל הרחק כשעת דוקא אלא גלש

• כלש רילל
 רבי' וסוכר ח'ל שכתב לא כלת ז׳ל לתי־ן וראיתי

דהא ותימא כו׳ע״ש אדרננן פליג לא דרשכ״י
 תוכחלהדיא הדחק כשעת עליו לסמוך לס כראי מדקאמר

 נמןיר אלאשעני־ הרחק כשעת אפי׳שלא אתרה דרשלי מכלל
 דוקא אלא נהארענרמזיד לאקי"לכויתיה אמררי׳חואנן

 י״ת לא אפי׳נאונס דאמרי כרננן ורלא אונס שיש הרחק נשעת
• פשוט. וזה כושלי ונאוגס פסקי'כרבנן נמזיר נעכר אלא

 שואל הפרקים נין שאומר כלי הלכה ) עב S דף
ומשיב דוקא כככורו שחייב אדם בשלום • 1

מפני י’ללרט כלב הרמלסלל פסק וכן • אדם( לכל שלום
 ז"לדפשיע־ יסיגנווכתבהראייש סלא המניו שירא אדם היראה

 ויכו ואמו ראכיו ונראה נפש פקוח כפני שעומד דבר לך שאין
 ומורא ותכן תיראו אתוואכיו איש היראה.דכתע מפני חשיב
 אמרי* רהא נתי ת״ח לסאר גס יללו • עלל שתים כמורא רכך
 ולפי כלה *ל ז עליזתי־ן וכתב לוז לרכות תירא ה׳אלקיך את

לז להקדים שראוי גכנר מפני״ארס היינו הככוד תפני רעתו

ירו
 חייב שהיא תי רוקא היינו הכבוד רני'ומפני רעת אכל גלום

 הירא' ותפני לושלוס־לא להקדים נכנרשראוי איש אבל בכבודו
 אלא רפשועא שיהרננוראלנ שמתיירא ולא אנס או מלך היינו

 נשאר יהרגנו שלא שכתב ז״ל רלי וא׳־כ שיצערטע׳ש שמתירא
 לאשמגעי׳רממי נחית לא רהזנא דאה*נ לל ולבלר • מוקשה
 דרוק׳מפני אתא לריזקא אלא פשיטא רהא לשאול תותר היראה
 נפי׳על רלי שתסיים ווהו הכבור מפני ולא שפוסק הוא היראה
 הסמ׳גורבי* בלשון מדוקדק וכן הככוד מפני לא אכל התשנה
 0 נהי אלא בשלום לשאול תפסיק אינו שלילה כלשון שכתכו

 הקורא רתניא הא שפיר לי כדפי׳וניחא כו׳דהיינו ממט שתתירא
 הכבוד מפגי שואל נפרקים הימנו גדול או רכו נו ופגע שמע את

 טהואהשע ואצ׳ל היראה מפני השינוכאמצ׳שואל שהוא זאצ״ל
 כחכמה הימנו רנראוגדזל נו פגע אס ר ה*פ כו׳דלרעתסז׳ל

 כמורם חייב הככורשהוא מפני בשלומם שואל נפרקים כשהוא
 לשאול מפסיק ואינו כבודם נשניל כלל תפסיק אינו זכאתצע

 היראה מפני דוקא משיב שהוא ואצ*ל היראה תפני רוקא אלא
 היראה מפני הוא דרכו הרא״ש לדעת אכן • הכבוד מפני ולא

 אע״פי כחכמה התט שגדול דמי עוד וכתב וכןרעתהרטלא
 נכ׳יסי' ו׳ל מרן ותביאו ע׳ש היראה מפני בכלל הד שאיטרנו

 ברישא הני למינקט התנא ראה מה לעיל כרכתי' והיינו ס״ו
 לאשמועי־ כו׳ראי הכבוי הפני שואל נפרקים הכי בתי ולתיתצי
 והכי בסיפא להו למיתני ליה איכעי הירא? מפני דהניהוו

 גדול אז כורכו פגע ואס נפרקיםוכו׳ ק׳ש הקורא לומד הו*ל
 דהאיגדול לדחוק וצריך כו* היראה תפני שואל באמצע הימנו
 הימנו גדול אלא כחכמה הימנו גדול היינו לאו דחני הימנו
 לושליסוה׳ס להקדים שראוי נככד אדם שהוא כעושר או בשנים

 הימנו אותוהגדזל בשלום אף בערקיספואל כשהוא נהם אספנע
 נשלוס דוקא שואל באמצע הוא ואם הכבוד מפני נכבד שהוא

 תפני הימנו גדול אותו בשלום לא אבל היראה מפני רנושהוא
 למעלה הקכ׳ה דמורא קי*ל דהא קשיא ועור • ודוק נו' הכבוד

 על שמחל והרב האב דכעלתא קי׳ל ועוד והרב האב ממורא
 מחול כבודו דאין ישראל המלך ואפי'גכי מחול ככודס כבודם

שעוסק נזה הכא ש’וכ שאט רמטה נאמרין אלו פ אמדי׳נסוטה
 לרעתי ולי " וצ׳ע עליו שמים תלטת עול קבלת וכבוד כמורא

 רואא התלמיד זה ראם והוא זה כאופן הנריתא נ״ללפרש היה
 ככור אלא כאן אין שעה כאותה רבו כשלום דלשאול שכלו כעין

 ולא יכעוס לא בשלומו ישאל לא שאם בטבעו ויודע בעלמא
 שואל נפרקים הוא אם אז בשלותו שאל שלא תפני יתרעסעליו

 מתירא הוא ואם באמצע לא אנל לכבדו כדי הכבוד מפני
 עליוויתרעם בשלומויכעוש ישאל לא נטנעושאם שיודע המט

 הרב אם כווכ״ם שנפט כדעתו הרב שסובר נשלמו שאל שלא על
 שלא על אותו כמבזה בעיניו דתיחזי ונכבדים רכים עם מהלך

 אפי' אז וכיראה כאימה לכבדו ליב התלמיד כדרך בשלומו מאל
 ואיכא • נכון מל היראה מפגי בשלומו ושואל פוסק באמצע
 שואל הכבוד תפני שואל וז׳ל נפי׳המשנה רש״י מ׳ש על לתירק
 כתב נפי'הגמר' וגם להקדיסלושלום נככדשראזי ארס כשלום

 שפי' דממה לכלאדסאפי׳אימננכדע׳שוק׳דייוקאאדיוקא
 מעט נכלל הוו זרנו דאניו מוכח יהרגנו שלא אדם היראה מפגי

 שפי' ממה ואלו כככודס חייב שהוא לפי שהרמנ׳ס”וכת ■הכבוד
 בכלל הוו ויכו דאניו נככדתוכח אדם כשלום הכבוד מפני
 מפני ז״ל וצ"לשדעתו ו׳ל כ״א והרש הרא׳ש וכדעת היראה מעט

 .יצערנז או יהדגט שלא תמנו שמפחד ארם רוקא הוא היראה
 ויכו אניו כולל הכבוד כמפני אנל והרמנ״ס הסת*ג וכדעת

 כזה הרמכ׳ס על וחולק שלום לו להקדים שראוי נככד רם ft וכל
 הוא כחכמה וגדול ורבו אניו הי־מנ"סרוקא דאלולרעת החלק
 הוא היי כככורן חייב שאינו נכבד ארם אכל הכבוד מפני דהוו
 הכבוד מפני ככלל הוי נכבד ארם אף ר״ש לרעת ואלו ארס ככל

 כל לקמן ראמ' תהא לזה ראיה סתך כזהינ״ל הרא״ש וכדעת
ליה כתהומותיב כאלועשאו שיתפלל לחכירוקודס שלום הנותן

מרומן
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כיצד ההכנעה ד״ה ח סימן או״ח - ב חלק מהרי״ט שו״ת

 מנ״ל לחברו אדם לבין למקום אדם בין אלא מפליג דלא בתרא ללישנא בתרא.^ואיקשיא כלישנא פסק שהרמב״ם
 לאחרים להכירו אדם שבין עברות ומגלה ז״ל הרמב״ם מדברי משמע שכן ידעו שלא לאחרים לפרסם“צריך דבחבירו

 יצליח לא פשעיו דמכסה קרא מתוקמא הא להם לגלות לו בדבקולמה ידעו לא אחרים שאותם משמע וכו; להם ואומר
 יצליח דלא דפשיטא קרא צריך לא דלו לבד בחברו קרא מוקמינן דלא לומר ויש לך שימחול לחבירו היינו לגלות שצריך
 - _ למכ זותנ לי־ למחויו מחבירו שיבקש עד לו עלתה לא שבעולם נביות אילי כל הביא דאפילו ידעינן הא לו ימחול דהיאך

 1P. הודעהבלא סתם לו מוחל דחברו דאע״ג וכ״רהזזדקמ׳^לפרךכו^מב י״ה םלמקו אדם שבין עבירות ה׳ לפני חטאתיכם

 ' בו יש הונאה וכך כך ליה למימר רבעי הזהב בפ׳ אונאה גבי כדאמרינן דמחיל ידע ידמ דמחילהז אין דודאיז־סס?ל*תא•*־
הגילוי וזהו לחבירו שעשה הדברים באותם שחטא הוא שמכיר שישמעו לרבים שיודיע קאמר הכי אלא שימחול^ כדי

 שייך לא נפשייהו מטעו דאינהו היכא דכל מוכח ג״ה ׳בפ דהא בה לי דקשיא אלא הוא דעת גנבת משום אלא לכבדו
 אפי׳ אלא /שחוטה/ שחיטה בחזקת טריפה במוכר אלא דעת גנבת דליכא שפירש ז״ל לרש״י מבעיא לא דעת גנבת
 לאסוקי הו״ל אדעתיה לאסוקי להכירו ליה הוה דלא היכא דעת גנבת שייך בסתם אף ואמרו עליו שחלקו למ״ד

 ושותק בפניו אותו שמקלסים וי״ל שתים. יודע שהיה להם אמר לא הוא שהרי מכיל׳ חדא אלא גמיר דלא אדעתייהו
 מדאי יותר כי הלב ושברון רוח ונמיכות בשפלות עצמו להנהיג שצריך תשובה בבעל נ״ל וכן בכך. טועים דמשתיקתו

 אם בוראו\ולענין את והכעיס שחטא לפי חובתו היא שכך להם שיאמר צריך ענווהו בחסידות אותו מכבדים אדם בני
 פשע נשוי וכתיב־אשרי יצליח מכסהפשעיולא כתיב רמי רב יהודה רב אמר דיומא בתרא בפ׳ חטאיו את לפרסם \צריך

 אדם שבין בעבירות כאן נחמן רב אמר טורנא בר זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא כאן מפורסם בחטא כאן קשיא לא
 עליו וכתב לחבירו אדם שבין בעבירות בד״א כתב ב׳ בפ׳ ז״ל והרמב״ם למקום אדם שבין בעברות כאן לחבירו

 החטא. שנתפרסם כמו התשוב׳ לפרסם צריך תכירו עם שאינם אע״פ והמגולות המפורסמות עבירות וכן ז״ל הראב״ד
 אדם שבין בעבירות קאמר מפורסמות דבשאינן ימצא רבינו בדברי שהמדקדק כתב משנה בכסף ז״ל מהרי״ק והרב

 כתב לא דלמה וקשה עונו. נתגלה שלא לו היא וטובה כתב וכן גילם אם לו הוא פנים ועזות כתב /שכן/ שהן למקום
 עברת לו יאמרו א״ב להעלימם לו אין וגם ידעו לא אם לפרסם חובה שאין /בכ״מ/ בנ״מ ותירץ לגלות צריך דבמפורס׳

 ונראה לגלות. שמחויב משמע כמפורסם ליה אוקמינן יצליח לא פשעיו מכסה דכתיב קרא הא דמנ״ל וקשה עבירה.
 דרב לתו ומשמע מפורסם בחטא דכאן קמא לישנא הביאו לא ז״ל והרי״ף הרא״ש שכן בתרא כלישנא פסק שהרמב״ם

 דהרתי דמשמע גילה אם הוא פנים ועזות שכת׳ ומה נקטינן. בתרא וכלישנא אמרו דרב אליבא כלהו נחמן ורב יהודה
 דללישנא בדבר יודעים אינם הזה במקום אבל אחר במקום בגלוי שעשה לה משכחת ובסתר למקום בינו שיהא בעינן
אלא ז״ל הראב״ד כמ״ש בתשובה יתפרסם בחט׳ שנתפרס׳ שכמו להודיע צריך היה למקום שבינו אפילו קמא

 נחמיא ר׳ ויבדלו אחרת שביעית משהגיע חזרתה ואימתי קתני עי׳W_יךחרT'סVרר^בVדרבPכנ׳׳ל.ץבפ הרמב״ם שכתב
 פלוני אני ומדקאמר וכו׳ זוזים מאתים אנסתיו פלוני בן פלוני אני כיצד ממון חזרת אף אלא בלבד דברים חזרת לא”■או׳
 אינו הזה שבמקום אעפ״י מפורסמים היו שעשאם במקום אם בנ״ד והשתא עצמו. לפרסם דצריך משמע אנסתי פלוני בן

 ויתורה מעשיו יפרט קונו לפני אלא מעשיו יפרסם לא היא דרבוותא דפלוגתא מאחר לפרסם צריך קמא ללישנא ידוע
 על ולא ישראל בנות על לעז להוציא שלא בסתם אפילו איש אשת איסור ענין לגלות לו שאסור נ״ל ולכ״ע עליהם.
בניהם.

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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מסי ]מד[ ד״ה ליקוטים )מנהגים( מהרי״ל ספר

 מתפקר פרש״י דרבנן, שליחותא דמתפקר למאן רב מנגיד איתמר: גמליאל רבן פ׳ יבמות מס׳ נמד[

 מובהק רבו מפי ששמע סג״ל מהר״י אמ״ץ לנו ואמר ב״ד. שליח עם להתריס פניו שמעיז חוצפא לשון

 לראש קערה בחרונו זרק הישיבה מבחורי א׳ שנכבד סג״ל מהר״מ בבית אח׳ פעם ראה שהוא מהר״ש

 על עכ״פ אותו להחרים אמר סג״ל מהר״מ באזני הדבר וכשנשמע לבחורים. משרת שהיה השמש

חמת טרם מאד עד גדול טורח טרחו החבורה וכל דרבנן. שליחותא שהוא ההוא בשמש שהתריס

 המשרת. לו שימחול פיוסים להרבות ההוא הבחור את והצריך שככה. המלך *

 לשמוח הבחורים עם בעומר בל״ג העיר שמש של בנו רץ שהיה מעשה ראיתי לקוטי בתר המלקט ואני

 הבחור את קורא והיה ז״ל, כ״ץ נוימרק משה מה״ר בין לעמלין הח״ר ובין בינו ריב ונפל עמהן,

 והחרים סג״ל מהר״י המלך באזני הדבר ויודע דחזיר. נבילה ר״ל שעלם, זויא :אשכנז בלשון בחרונו

 כן יושב והיה שעלם? ־ אחר דבר שלי הבחורים אל לקרא רשאי אתה איך וא״ל השמש. בן את

 שאז העיר, מטובי היה כי המוחרם של אוהביו הטריחו בעומר. ל״ג אחר שני יום עד ובנידויו בחרמו

 מבקשים והיו בנו עם השמש שם עמד עמו, בחורים מחמישים ויותר הישיבה בבית הרב כשהלך

 מוחלין והיו הישיבה. בני ומכל ההוא הבחור ומן הרב מאת בנו בשביל והאב עצמו בפני הבן מחילה.

בעולם יותר אדם שום אח״ב או לכן קודם סג״ל מהר״י שהחרים נשמע ולא להם.

בר-אילף* אונ׳ ־ השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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מהר״ל ראשון סרק השגה ראש פירושי__
[12345_67^רד׳ח •

 עד צבור של התשובה מדרגת שב״ב בצבור ליה ומוקי דין, הגזר מבטל הוא

 מעולה למעלה מגעת והתשובה הזה עולם מצד הוא דין גזר כי דין, גזר שמבטל

.2* להאריך ואין מבואר הזה והדבר הזה,

 :יז( י, )דברים בתורתכם כתיב גמליאל, רבן את הגיורת בלוריא שאלה
נטפל אליך, פניו ה׳ ישא :בו< ו, )במדבר וכתיב פנים, ישא לא אשר

 שנושה לאדם דומה הדבר למה משל, לך אמשול לה אמר הכהן יוסי רבי לה
 ולא זמן הגיע המלך בחיי לו ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע מנה בחבירו

 חבירך, את ופייס לך לך, מהול עלבוני לו, ואמר המלך את לפיים בא פרעו,
 לחבירו, אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם שבין בעבירות כאן נמי הבא

בעבירות כאן דין. גזר לאחר כאן דין גזר קודם כאן ולימד, ר״ע שבא עד
;אוצרחוזכמוז!

 מה כי נשיאה, אליו שנושא בזה שייך לא להברו אדם שבין עבירות כייפי׳' כו׳,

לחברו. חטא והוא אליו נושא יהיה איך לחברו שהטא

 ר״ל פנים ישא לא אשר קאמר כי דהתם דמי׳ דלא אע״ג וגו׳. ה׳ ישא

 ופני לך פנים ישא שהוא ר״ל אליך פניו ה׳ ישא ואלו לאדם פנים נושא שאינו

 אליך, פניך ד׳ ישא שכתוב, מאחר בי הדא׳ מלתא מקום מכל קאמר, הקב״ה

 ישא לא והבי הדין משורת לפנים האדם עם ונכנס אליך פניו נושא שהוא ר״ל

 הדין, משורת לפנים עושה ,שאינו לאדם פגים שום נושא שאינו ור״ל כתיב׳ פגים

 למלאכים׳ הש״י להו כדאמר הכא לתרץ ואין הדין. מן יותר היא אליך פניו ה׳ ישא כי

 עד דקדקו והם ושבעת׳ ואכלת :יז( ט, )דברים אמרתי אני לישראל, פנים אשא ולא

 ית׳ הוא להיות נאה אינו סוף דסוף הקושיא, יתורץ לא דבזה ב(, כ׳ )ברכות כזית

 שוחד יקה ולא פנים ישא לא אשר דכתיב ומכש״ב מדותיו, על ומוותר נושא

 אפשר אי ולפיכך פגים, ישא לא הוא כי הש״י מן יראים שיהי׳ קאמר ולישראל

 פנים אשא לא וכי דקאמר והתם דין, גזר קודם דהוי משום הכא כדמשני רק לומר

 מן לישראל פנים נושא הקב״ה דטפי דמשמע משום מקשה התם וכו׳, לישראל

 דכיון מתרץ׳ בך ומשום פניו, נושא אליך דוקא אליך, פניו ד׳ ישא דבתיב, אומת,

 בסוף ועיין דין, גזר קודם מקום ומכל להם׳ פנים נושא אני כן גם מדקדקים דהם

נדה. במסכת

ע״א. י״ח דף
דין. גזר לאחר בין דין גזר קודם בין לאדם צעקה יפה אמר יצחק רבי

יצחק כרבי סבר יוהנן דרבי לעיל הבי משני דלא וקשיא וכו׳. צעקה יפה

קצירי על האידנא מצלינן כמאן נמי א( טז, )דף לעיל ליה מוקמינן דהכי צעקה, דיפה

פ״ו. התשובה, נ׳ נתיבות, עי׳ 24

אוצר תכנת ע״י תודפס)188 מס עמוד מפראג )מהר״ל( בצלאל בן ליוואי יהודה ר״ה( )שבת, ב - הש״ס אגדות ־ מפראג מהר״ל פירושי



רו ( ח׳ לחניה אדם בין / כיפור יום מועדי
אגדה דברי

 מקנאת ותצילנו אומר: היה ב]" נל שנואה
 קנאת יעלה ולא מרעהו איש

 על קנאתינו ולא לבנו על אדם
 שנראה בלבנו תן "אדרבה“אחרים,

מעלת אחד

אחד
מעלת
זזברמו

כל
 חסרונם, ולא חברינו

 את אחד כל ושנדבר

 הישר בדרך חבירו
 יעלה ואל והרצוי

 שנאה שום בלבנו
 חבירו על מאחד

 )תפילת וכו׳. חלילה

 אלימלך נועם בעל רבה״ק

ד״ע(

 ולכאורה ■»וי
פלא

 צריך אם
 לבקש
מחילה
 אן מזזבירו
דמני
לו שמוחל

 נשנוש
הסזזלוקת

אמת הנאות היא

^כשרואים
 מעשה לידי באים ועי״ז חבירו חסרון
 היא, רעה דחולה ניחא וכדו׳ רכילות כלה״ר
 שאין כשלעצמה מחשבה אינה דשוב

 דמחשבה אלא למעשה מצרפה הקב״ה
 לגדרה יש וא״ב היא, מעשה לידי המביאה

 אמנם תקרב. לא לכרמא סחור סחור היטב

היא הרע ראיית רק דלא נראה רבינו מדברי

יק

ב פרק

להכירו אדם כין

 יום בערב מחילה לבקש מנהג
,3,במדרש כדאמרינן כיפור

 ויברך שמו יתברך ישראל שובה
 ותיקן ישראל את מחבב שהוא זכרו
 שאפילו תשובה ימי עשרת להם
 מקבלים בהם תשובה העושה יחיד

 לפיכך ציבור כתשובת תשובתו
בתשובה להחזיר ישראל כל צריכין

הלכה דרכי
 מוכח תשכ״ג( )סי־ המרדכי מדברי

מחילה ולבקש ללכח שצריך
 כמב שהרי ממנו, שנפגע מחבירו

 עצמו" "שהשפיל רואה דהקב״ה
עליו, ומרחם

 שירוחם שכדי הרי
 ושפלות הכנעח בעינן

 אס אינו וזה החוטא
 בלא לו ימחול הנפגע

 משמע וכן בקשחו.
 בעובדא )פז.( ביומא

 עם לו שהיה דרב
 לו חטא שהטבח הטבח

 טבחא לבי לו אזיל ורב
 כדי יוה״כ בערב

 ולא יפייסנו שהטבח
 בו פגע ואדרבה פייסו
 הטבח על ונגזר יומר

 עובדוח. עוד וע״ש משונה מימה ומיד חיכף
 למחול יכול היה רב דהרי קשה ולכאורה

 ומעונשו, מחטאו להצילו וממילא להטבח.בביחו
 לא הלה אם מחילחו יועיל דלא לרב שס״ל הרי

 למרן שראיחי אלא מחילה, לבקש עצמו ישפיל
 נ״ה( מכתב )ח״א מורה מכחבי חיים בשפע זי״ע

שם זירא דרב מעובדא כזה לראיה דדחה
 )שבת כנחש ונוטר דנוקס ח״ח דשאני ביומא

 עד לו נמחל אין אימא צב. דבב״ק ומדייק ממנו, יבקש שהלא קודם למחול לו אסור ולכן סג.(,
 ט מחילה בקשה מהכמוב ׳שמשמע שם ובמהרש״א וגו/ אשח השב ועמה שנאמר ממנו שיבקש

 אברהם אח שיפייס לאבימלך זה אמר אבל אבימלך, בעד שיחפלל לאברהם הקב״ה שיאמר מהראוי
 האיש אשח השב באבימלן שנאמר מהמאירי מש״כ ונשיטמ״ק ע״ש נעלו ויתפלל לו שימחול עד

 יעו״ש בעדך מחפלל שיהא כך כל טוב בלב לן שיממול עד ממנו שמבקש כלומר בעדך, ויתפלל
 בקרא מצינו לא דהרי שמדייק וע״ש הבקשה, ולא המהילה הוא דהעיקר נוטים דבריו שסוף

 )בראשית ברש״י כי אם לנו עשיח מה לו שאמר עליו החרעס ואדרבה אברהם אח שסייס באבימלך

לחבירו אדם בבין דגם הוא דהעיקר שס כחב דבר וסוף שיתפייס, כדי לאברהם וימן כחב יה כ.

מירושלמי. יב.

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)226 מס עמוד שמואל אליהו בן חיי□ שמרלר, יו״ב ר״ה, - חיי□ מועדי



חיים לחבירו ארם בין / כיפור יום <■1מ רח

הלכה דרכי
 יעו״ש. לשורו יחזור ושלא חטא עזיבח צריך

 תר״י( )סי׳ להחו״י חיים במקור דגם ונאמח

 שס דבמוציא תקנ״ז( )סי׳ ריקנטי משו״ח הביא
 ומשמע מחילה. ממנו שיבקש עד ימחול לא רע

אדם בין דבשמס
 בקשה צריך אין לחבירו
 מחילה ומהני מחילה,

 החוטא, בקשח ללא גם
 במעשה שגם ואפשר

 של ענין שס היה דרב
 ולכן רע שס הוצאח
אליו רב עצמו המציא

ממנוכדי

זה

 לרעהו איש בין שלום ולעשות
 כדי ירה״ב בערב לזה זה ולמחול

 לפני ותפילתן תשובתן שתתקבל
 1ובתנחומא' ובחיבה, בשלום הקב״ה
 ילמדינו שרה, את פקד וה׳ פרשת
 אדם בין קטטה תהיה אם רבינו

 שנו כך לו מתכפר כיצד לחבירו
למקום אדם שבין עבירות רבותינו

 דרכו ועל חבירו ""על אדם ושבין מכפר הכיפורים יום

יראה האדם כי עד מכפר הכיפורים יום אין להכירו

אגדה דברי
 בחבירו הטוב ראיית אי גם אלא רעה חולה

 חטא עצמה והיא מושלל עצמה היא
 לרבינו לו היה כן, לא אם שהרי וחסרון.
 זה ולמה חסרונם נראה שלא רק לכתוב

 שנראה גם הוסיף
 במאור ברם מעלתם.

 ד״ה )בראשית ושמש

 כי וזל״ק, איתא, וידי(

 הבא האדם הנה
 צריך ה׳ לעבוד
 יסתכל לבל ליותר

 כלל חבירו בחסרון
 עצמו יחזיק ולא

מבין להיות לחכם
 שיבקש

 מחילה.
בכל ואפשר

איתא דהגה
 מהר״ש בשם בברכ״י

שבין דבחטא גרימיזיאן
 אדם בין א׳. חלקים, ׳3 יש לחבירו אדם

 עבר דהרי למקום, אדם בין ב׳. לחבירו.
 שירצה עד מכפר יוה״כ אין ולכן עבירה.
 החלק לו מחכפר לו דכשמוחל ואפשר לחבירו,

 בושמו, מחל הנפגע דהרי לחבירו אדם דבין
 למקום אדם דבין החלק לו שיחכפר כדי אבל
עצמו ולהשפיל בחטאו להמבייש החוטא צריך

 יראה וה׳ לעינים
 האדם גם ללבב.

 גאותו מחמת הוא חבירו בתסרק המסתכל
 נכנס היה אם כי מה, לערך עצמו שמויק
 טוב לחבירו יחזיק ועיותו חסרונו ומכיר
 מחמת רק כלל בחסרונו יסתכל ולא ממנו

 בעיניו ישרה לא עצמו בעיני בגדלות שהוא

 כמה בביאור ע״ש חבירו, ודרכי דברי
יצאנו ז״ל ומדבריו זה. דרך על ענינים

משפיל דעי״ז מחילה מבקש אם דייקא וזה
המרדכי. ובדכחב עצמו

 רב דהרי משום דזהו ומיד, חיכף משונה במיחה נענש שהטבח הטעם מקום באיזה ]וראיתי
לכן עוד חטא אדרבה רק ביקש ולא מחילה לבקש בידו היה ובנקל איליו עצמו המציא

 ה׳ אח לדרוש האדם על יש ימירה שחובה היינו בהמצאו ה׳ דרשו הנביא שאמר והוא נענש,
בספה״ק[. כידוע הקדושים בימים והוא אלינו עצמו ממציא כביכול כשהקב״ה

מהרי״ל דעח להבין יש הגבוה חלק לו שיתכפר כדי החוטא השפלת שצריך ולפי״ז ™י »!
 שירצה אמצעי מחילה לשלוח שנוהגין דמה תר-ו< סי׳ )ייש בא״ר שהובא חביב

כמותו אדם של שלוחו הרי הטעות מה צ״ב לכאורה והנה הוא. טעות פיוסים לקבל »מז'

 בקשת
ע״י מחילה

לך. לך פרשת יג.
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 לרצותו הלך ואם חבירו את שירצה
 דכי אמר יעשה, מה עליו קיבל ולא
 יהא זה סימן דורמסקית, בן יוסי

 מרחם שאתה הימים כל בידך מסור
 אינך ואם מרחמים לך יש חבירך על

 מרחמים, לך אין חבירך, על מרחם
 יביא שמואל ר׳ אמר יעשה ומה

 אהה, שורה ויעשה אדם בני עשרה
 ובין ביני היהה קטטה להם, ויאמר
קיבל ולא לרצותו והלכתי חבירו

אגדה דברי
 חבירו על הטוב ראיית אי דעצם בתשובה

 לו הגורמת היא אשר הגאוה בחטא מקורו
 במעלתו. ולא חבירו בחסרון לראות

 )מכתבי העבודה ביסוד איתא האלו וכדברים

נ״ה( עמוד קודש

 בין הוא דהשלום
 ובלתי לחבירו אדם

 כי להשיגה אפשרי

 שיראה ענוה ע״י אם
 דבר כחצי עצמו את

 ישלימו, וחבירו

 עצמו חסרון ורואה
 וזו חבירו ומעלת

 נקראת ענוה מדת
 שאוהב השי״ת רצון

 אני כמאה״ב לענוים

 דכא את אשכון
ואמרו דוח, ושפל
 ושמי השמים את השי״ת ועזב הניח חז״ל

 רוח, נמוכי על שכינתו והשרה השמים
 אוהבו אשר השי״ת של רצונו זה מסתמא

 בשפע אי׳ וכן וכו׳. מרום ממלאכי יותר
 המחלוקת דיסוד תעה( עמיד )ח״ב חיים

 ע״ש. הגאוה הוא ומקורו חנם והשנאה
 על הטוב ראיית שאי זאת ובראותינו

פרי תוצאת הינו חבירו

הלכה דרכי
 אך מחילה, לבקשה יהני לא ולמה המורה בכל
 לו שחטא מחבירו מחילה שבקשח דידוע י״ל

 דווקא וזה ובהכגעחו החוטא בהשפלת תליא
 ואדעתא מחילה ממנו לבקש בעצמו כשבא

 חוכחח לשמוע דהכי
 בפניו שיוכיחנו הנפגע

 זה כל עליו וכשמקבל
 אס אבל לו מתכפר

 לרצותו שלוחים ישלח
 אח״כ אס אפילו אז

 אליו עצמו הוא יבוא
 כבר מקום מכל לפייסו

 ולכן הביוש עיקר חסר
 חביב למהר״ל ס״ל

 וראיתי טעות. דהוא
תר״ו( )בריש ״ח3ה לגם

 יעקב עין בשם כחב
הכותב פירוש )ירושלמי

 דברים
 אדם בגין

לחבירו

 ילך דהחוטא הירושלמי מלשון למדקדק (,ר אות
 קיבלו לא ואס מחילה לבקש מעצמו לכתחילה

 ממנו ומבקש וחוזר אנשים עמו יביא אז
 אדם בני מקצת שנוהגים כמו דלא בפניהם,

 סייס לקבל לעלוב שירצה אמצעי תחילה לשלוח
העולב.

 חדד וידוי )במערכת לקמן כתבנו כבר

סוברין דהראשוניס ותשובה(
סגי ולא דייקא דברים וידוי דבעינן

 >םי׳ הסרמ״ג כחב לחבירו אדס דבין חטא לגבי והנה בדבר. טעמים וכמה בלב בוידוי

 אח השיב שכבר אף ממון גזילת של היה החטא לאס להלכה הביאו סקי״ג< )שם ובמשנ״ב תר״ס
 הקניט אם אמנם למקום, אדם בין חטא דהרי לעולם ביוה״כ מחוודה מקום מכל לו, ומחל המילה
 ביום והמוודה מחבירו מחילה שביקש כיון בכה״ג י״ל בחררה המהפן עני או כדברים חבירו
 בחטאים וידוי שצריך דכשם ברור דזה והיינו שני. כיפור יום להתוודות צריך אין ראשון כיפור

 דעווגוח שס המבואר שדין רק לחבירו, אדס שבין בחטאים וידוי צריך כן למקום אדם שבין
 יש בהן זה, כיפור ביום עליהם ולהחוודוח לחזור צריך אם שעבר כיפור ביום עליהם שהתוודה

 אדם שבין עבירה דנכל גרימיזאן הגל״ש דעח לעיל כמבט כבר אמנם וכנ״ל. העבירות בין חילוק
מחילה המבתש מהר״ש דרשות בשס להדיא, כתב תר״ס )סי׳ ובב״ח גנוה. חלק גס יש לחצירו
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חלבה דרבי

 וכחב פשיעה, אומו לפרש צריך כנגדו שפשע
 דצרין מר״ז בסימן לפימש״כ עיקר דכן הב״ח
 נמי הדין הוא המקום לפני בוידוי החטא לפרט
 עבירות נין לחלק אין דבהא חבירו לפני בוידוי

למקום אדם שבין
 רואה הוא ברוך והקדוש עליו,

וכו׳יי עליו ומרחם עצמו שהשפיל

 וזה כתב בהג״ה של״ה בקיצור
שאמרו מה וידוע לשונו,

 למקום אדם שבין עבירות ח״ל
 ה׳ לפני כדכתיב מכפר יוה״ב

 לה׳ שעשה מה ד״ל תטהרו
 שלם בלב תשובה ועשה ומתחרט

 אדם שבין עבירות אבל מכפר יוה״ב
שירצנו עד מכפר יוה״ב אין לחבירו

 עב׳וות
 אח

 אם יזזביוו
 O ניוזנפר
סאו

עבירוח

 אדם שבין לעבירות
 עי׳ אמנם לחבירו,
 להחו״י חיים במקור

 נהירא דלא תר״ו( )סי׳
 סרחונו, לפרש שיצטרך
 דעכ״ם ונ״ל ומסיק

 והן בדיבור הן כשסרח
 לא וחבירו במעשה

 להודיעו צריך ידע
 מחילה. ולבקש

 דאם כתב ובמג״א
 מפירוט חבירו מחבייש
ועי׳ יפרט לא החטא

בזה. מש״כ א״ר “
 שכחב מי יש תר״ס סי׳ ברכ״י ועי׳

 שבין מעבירוח שב לא דאם
 לבין שבינו עבירות גס לחנירו אדם

 בברכ״י ומסיק מחכפר, אינו המקום
למרייהו ליה ניחא לא אומר ואני

 נארמיזאן מהר״ש הרב כחב ומיהו בהט,
לחבירו אדם שנין דבעבירוח הפר״ח והביאו

 אורחוח ועי׳ נחכפר, לא בה אשר הגבוה חלק גס חבירו אח סייס שלא וכל גבוה חלק גס יש
 נגד עובר ג״כ לחבירו אדם שבין עבירות דכל שלמה כרס בספר גס דכ״כ תי״ו( סי׳ >ריש חיים

ה׳. מצות

אגדה דברי
 זה וחטא א״ב, לנו עולה הגאוה, ביאוש

 להכירו, אדם שבין עבירות מגורי רק אינה
 אדם שבין בעבירה ושורשה עיקרה אלא

 דברי היטב מובנים זה ולאור למקום,

מהל׳ )פ״א הרמב״ם

 שמפייס דאף תשובה(
 מוחל וחבירו לחבירו

 וידוי צריך מ״מ לו

בנו״ב, ע״ש וחרטה
 אדמו״ר מרן וכ״ק
 תורה במכתבי זי״ע
 מעמיס נ״ה( סי׳ )ת״א

 >שם הרמב״ם בדברי

 "ל פ א דאולי ה״ט( פ״ב
 לחבירו אדם דבין

 אדם דלבין דוגמא
 עזיבת דבעי למקום

וכו׳, וחרטה החטא
 לו נמחל אינו שכתב הרמב״ם דברי ומדייק
 ולכן משמיא מחילה גם דצריך לעולם

 תר״ס סי׳ >ריש המגן ובאלך ע״ש, מתוודה

 אדם שבין דבעבירות וברכ״י הפר״ח בשם
 ולאור ע״ש. גבוה חלק בהם יש לחבירו
 המחלוקת דיסוד לעיל האמורים הדברים

שפשוט הרי הגאוה הינו הטוב ראיית ואי

וע״ש. תשכ״ג סי׳ יומא מרדכי יד.

 ובשד״ח שם, ההו״י לבעל ומקו״ח שם, ופר״וו תר״ו סי׳ בברכ״י לחבירו אדם בין לפיוס בנוגע וע״ע

 ובישוע״י סק״ג, חיים אורחות סק״ב, ט״ו סי׳ חי לכל מועד בספרו פלאג׳י והגר״ח י״ד אות ב׳ סי׳ יוה״ב

 מדרשו בית במנהג ק״מ עמ׳ יושר בלקט וע״ע :.פז יומא ובשפ״א ר״א, סי׳ יהודה זכרון ובשו״ת תר״ו, סי׳

 תתמ״ח סי־ משה במטה וע״ע בו, שפגע לו ידוע שאין אף המתפללים מכל מחילה לבקש המהרי״ל של

 מה וע״ע ס״ה, סי׳ ח״ז נדברו אז ושו״ת כ׳, סי׳ ח״ה יהושע דברי שו״ת תשובה, מערכת יועץ פלא ובספר

בזה. ענינים כמה בפנים שכתבנו
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וזמניםי״ט סימן הספורים יוםמועדים

 הוא אם הדין לגבי ביווז״ב בהדיון עוד נתבונן ועכשיו
לעולם מיתה או לחיים הדין והיינו רשע, או צדיק

 בראש נפתחים ספרים ג׳ לגבי נראה בגמרא וכשנדייק הבא,
 גמורים שצדיקים הבא( לעולם זצ״ל לגר״א )דקאי השנה

 ונחתמין נכתבין גמורים ורשעים לחיים ונחתמין נכתבין
 ביוה״ב לחיים נכתבין זכו ועומדים תלויים ובינונים למיתה,

 "זכו בלשון שמדוייק דוקא, נכתבין שבינונים ומשמעותו
 השנה בראש בצדיקים כמו נחתמין קאמר ולא לחיים" גכתבין

הדבר. ביאור וצ״ע

 ה׳ סוד כולו אבל העניו, בביאור דברים יש ובמפרשים
יוצר שקבע העולמות בסדר הרבה בסודות ועטוף

 ואגו העגין, להבין שזכו עליון מקדושי יחידים ורק בראשית,
 לבד השנה שראש מהגמרא, בעליל שנראה ממה נדייק רק
 בראש לצדיק נחתם לא ואם רשע, או דצדיק החתימה זמן

 שצריך מינה ונפקא כמ״ש, נכתב אלא נחתם לא תו השנה,
 וגם כן, ליחתם השנה ראש לפני ולתקנם במעשים להרבות

 השנה בראש נחתם לא אם הבא, לעולם זה שדין נראה
 רשע או שצדיק נראה וע״כ ביוה״כ, כן נחתם לא כצדיק,
 לטוב אחד כל אצל הדין וכמו ועומד השנה כל תלוי בבינוני

 קל ולכן השנה, בראש לבד שנכתב הבאה בשנה רע או
 לא רשע או צדיק הוא אם נמי והכא יוה״ב, עד לבטלה
 ומשתנה, השנה כל בזה ועומד תלוי בינוני הוא ואם נחתם,

ע״כ. בינונים! שניהיה הלואי ואנן

כ פימן

חבירו בציער ותשובה הפיוס גדר

 מכפר, יוה״כ למקום אדם שבין "עבירות )פה:( ביומא
עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות

 לפייסו, שצריך )תר״ו( א״ח בש״ע וכן חבירו" את שירצה
 וכן דוקא, פיוס צריך רק לבד במחילה סגי שלא ונראה
 אין לו נותן שהוא פי על "אף )צב.( ב״ק במשנה מבואר
 האיש אשת השב ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל

 לא ששילם אף ממון, ונתחייב חבירו בחובל והיינו וכו׳
 הוא נביא כי האיש אשת והשב דכתיב שמפייסו עד סגי

 כמו שצריך ומשמעותו דוקא ברצוי והיינו בעדך, ויתפלל
 עבורו, להתפלל אפילו שמוכן שמתרצה עד כ״כ לפייסו התם
 "כי )ו( במשלי קרא חבירו במקניט דמייתי )פז.( בגמרא וכן

 שצריך והיינו רעיך" ורהב והתרפס לך רעיך בכף באת
 דתשובה פ״ב וברמב״ם ע״ש, הנדרסת כאסקופה לפניו להיכנע
 סגי דלא והיינו ע״ש, ממנו ולשאול לרצותו שצריך )ה״ט(

 דין חידוש וזהו לו, שיתרצה בפיוס אלא גרידא, בבקשה
 מחילה לבקש רק ולא ולפייסו, לרצותו שצריך בחבירו, בפגע

וכמש״נ.

 וחייב נה בן שהוא לדחות יש מאבימלך הראייה ובעצם
לא ישיב ואפילו אבינו, אברהם אשת שגזל מיתה

 אבינו מאברהם יבקש וע״כ כך, על וימות אצלו מועיל

 חבירו המקניט אחד לכל מכאן מייתי הגמרא אבל שיתפלל,
 עד כ״כ שפייסו גדר שזהו דמפרשינן ומשמע לפייסו, שצריך
 מאנשי )ושמעתי כמ״ש עבורו להתפלל אפילו מוכן שהיה
 כך ואחר במישהו, פגעו אם מהילה לבקש שנהגו מעשה

 זה שאין ואף עבורו, שיתפלל בקשה הוסיפו להם כשנמחל
כמ״ש(, רמז לזה יש ברצוי. גדר אלא חיוב הדין מעיקר

 אלא לבד מחילה בבקשת להסתפק לא ויסוד עיקר לנו ויש
 חיים המופלג בני לי הראה ושוב כמ״ש, לו שיתרצה לפייסו

 כדברינו, כ״ו( )ס״ק דיבמות פ״ח ביש״ש שמפורש נ״י, עוזר
 עליו, עצמו המוחל שיתפלל עד כ״כ מכפר הקב״ה שאין
 מצוד, למוחל וכן עבורו, •שיתפלל ממנו לבקש מצוה וע״ב

ונהניתי. ע״ש רצונו לו שיעשה

 )ה״ט( ומזיק דחובל בפ״ה ברמב״ם מצאתי חדש ודבר
שהמזיק ממונו למזיק בגופו חבירו מזיק דומה "אינו

 לו, נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו ממון
 אין דברים חמשה לו שנתן פי על אף בחבירו חבל אבל

 לו מתכפר אינו נביות אילי כל הקריב ואפילו לו, מתכפר
 הרי ע״ש, לו" וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא

 ממון בחזרה לו משלם חבירו ממון הזיק שאם פלא חידוש
 מנליה תמה ואני כלל, מחילה ממנו לבקש צריך ואינו

 לאבד נפש עגמת לו שגרם כיון והלוא זה, חידוש לרמב״ם
 צריך שלא לרמב״ם מנליה ממון, תמורתו ששילם אף ממונו,

וצע״ג. מחילה ממנו לבקש

 פוסק במזיק שכאן אחרת, קושיא שהקשה בלח״מ ומצאתי
תשובה ובהלכות מחילה, ממנו לבקש צריך שלא

 ממנו ולבקש להחזיר שצריך חבירו בגוזל פוסק )ה״ט( פ״ב
 שם ובלת״מ זה, את זה בפסקיו סותר הרמב״ם וא״כ מחילה,

 נהנה לא במזיק משא״כ הרבה וציערו שנהנה שאני שגזל
 והלוא שנהנה, ההנאה על מחילה מבקש אטו ותמהני ע״ש,

 רק בחזרה מקבל אינו ובמזיק מחילה, מבקש הצער על
מחילה. צריך שאין ומנלן וחמור, הדמים



?א וזמנים כ סימן הכפורים יום מועדים

 דייק שהרמב״ם אמינא, הרמב״ם בסתירת הלח״ט ולקושיית
דוקא שבגזל לומר ויש לפייסו, שצריך בגזל

 אבל ממנו, מחילה לבקש וצריך גופו ציער בע״כ ממנו שנוטל
 גופו רק ממון, צער עיקרו בידיעתו שלא שלוקח בגניבה
 אבל סגי, הממון ששילם כיון וכה״ג ממון, מחסרון מצטער

 מידו בגזל אלא בממון, רק אינו הצער בחזקה, שלוקח בגזלן
 במקניט כמו מחילה לבקש צריך ולכן ומצערו מפחידו בכח,

מיירי הרמב״ם זה ולפי ברמב״ם, סתירה שאין וא״ש הכירו,
חידוש. וזהו כמ״ש ובגניבה במזיק ולא בגזל

 אינו ממונו במזיק למה ומקור הטעם לן נתבאר לא מיהו
ואולי בכך, שציערו מה על מחילה ממנו לבקש צריך

 מועיל דלא טובא הגוף לצער ילפינן אבינו דאברהם מקרא
 רצוי וצריך אשתו שלקחו אבינו דאברהם דומיא לחוד הזרה
 שעיקרו במזיק ולא כמ״ש, בגזל הדין וכן החזרה, מלבד
 שצריך בזה למילף ליכא הגוף צער ולא גרידא ממון הפסד

 ובודאי האי, כי פורתא לצער הממון חזרת מלבד רצוי נם
 לבקש צריך לא שבמזיק דינו לפסק מקור להרמב״ם יש

המקור כעת מצאתי לא בעניי רק ממון, החזיר אם מחילה

סימן

בחולה להתנהג היאך

 הארכנו להתנהג היאך ביוד,"כ סכנה בו שיש חולה בדין
מבואר ולמעשה ס(, )סימן ה״א וזמנים במועדים

 לצמצם צריך אם ידון ואז המחלה, בסוג לבחון שיש מדברינו
כרגיל. צרכיו כל אוכל או מכשיעור, פחות לאכול

 יוחלש יצום ואם וחלש, מסוכנת במחלה דחולה ־נקדים
בזה או יתחזק וכשיאכל עבורו, סכנה וזה יותר

 הלוא מחלתו, על להתגבר סכויים יותר לו ויש ייחלש, לא
 יוד,"כ לרבות שבתורה אסורים בכל ומתרסאין רפואה, ־,אכילה

 שיבריא יכלתו כפי לאכול חייב בזה לכ״ע רק לצום, לו •אסור
 חייבין רק כלל, חשש שום בזה ואין צרכו כפי אוכל ולכן

 כהו כפי יאכל רק שצם, במה ית״ש רצונו שעובר לעוררו
 זצ״ל מבריסק חיים רבי )והגאון לכ״ע וזהו וכמ״ש לרפואתו

 מחמיר שאם לצום, ומתעקש לאכול שצריך לחולד, להודיע נהג
 וכמבואר נפש פיקוח מפני שיסודו בשבת, בן ימול לא נזה

 ורצונו ית״ש רצונו הם המצות רק )פה:(, ביומא להדיא
 רצונו וזהו באכילה המצור, בחולה נמי והכא בשבת, במילה
במילה כמו באכילה היום מצות ומקיים הצום, ולא ית״ש

אצלו(. המצוד, שזהו שבת חילול שאינו

 ריאות, או בלב חולה רק כרגיל, והולך כשמסתובב אמנם
לדעתם אבל להסתכן, בכך עלול יצום אם ולרופאים

 במזיק שגם מפורש )שס״ד( בחינוך להיפך רק דינו, לפסק
פסק וע״כ חבירו ריצה אם אלא נתכפר ולא לשלם צריך

צ״ע. הרמב״ם

 מבואר )צד:( בב״ק להחזיר, צריך שגזל הדין עיקר ומיהו
השבים, תקנת מפני דמים מגזלן לקבל לא שתיקנו

 יו״ד הגר״א בביאור ומצאתי התקנה, שורש לן נתבאר ולא
 צריך ומ״מ חיובו, עקרו שגזל ומודה מעצמו בא שאם )ק״ס(

 שמים ידי לצאת בבא גם אבל שמים, ידי לצאת להחזיר
שאין בחזרה הדמים ממנו לקבל ולמנוע לו למחול ראוי

היטב. ע״ש הימנו נוחה חכמים רוח

 אצלו שגזול אנשים ברימה ולא ממש בגזלן דמיירי ונראה
נראה מחזיר אם שכד,"ג הגזילה, מעשה אין אבל

 ממנו ליטול דאין הא ממש בגזלן וגם ממנו, לקבל שמותר
 שאין מיירי לו, למחול ראוי אלא שמים, ידי לצאת בבא גם

 רק לבד, שמים ידי לצאת ומקבלו שפטור מודיעו המקבל
 לצאת שרוצה במודיעו אבל שמים, בידי שחייב שדעתו נראה

זה. בדין כאן להאריך ואין לקבלו מותר בעלמא שמים ידי

כ״א

ביוה״ב סכנה בו שיש

 בזה, ודי יותר בכך יסתכן לא מכשיעור פחות יאכל אם גם
 דוקא, מכשיעור פחות שיאכל להורות נהגו הוראה מורי הרבה
 מרן בנו נהג וכן זצ״ל, מבריסק חיים רבי הגאון דעת אבל

 ומניעת מסוכנת במחלה חולה שהוא דמאחר זצ״ל, הגרי״ז
 בזה. גם בחול כדרכו אוכל רק אומד צריך אין מחליש אכילה
שלחולה המ״מ שיטת על פסקו סוד בנה זצ״ל הגר״ח והנה

 במניעתו שאין לדבר אף שבת מחללין סכנה בו שיש
 ר״ת, )רש״י, ראשונים להקת מייתי )שכ״ח( בבד,"ל אבל סכנה,

 לחלל שאין דס״ל ור״ן( א״ז מאירי רשב״א ביומא תו״י ר״י
 ביוד,"כ לאכול אין נמי והכא סכנה, במניעתו כשיש אלא שבת
כלל חיישי לא ולכן לבד, סכנה למנוע הצורך כפי אלא

זצ״ל. וכהגר״ח בזה להקל המ״מ לשיטת

 רק בשבת מתיר למ״מ, שגם אפשר דלעיל סברא ולפי
שרי ביוד,"כ גם וכד,"ג לרפואתו, שמועיל מים לחמם

 חולה שהוא באופן אבל כמ״ש, ומבריא צרכו כשד,אכילה
 רק מבריאו, •האכילה ואין לב במחלת כמו סכנה בו שיש

 יותר סכנה שום אין ולרופאים יותר, יסתכן אכילה במניעת
 רק במחלתו, הרפואה האכילה שאין כיון מכשיעור, בפחות

 הצורך כפי אלא להתיר אין יותר, יסתכן אכילה במניעת
הוא כדרכו שאכילה ס״ל זצ״ל והגר״ח לבד, נפש לפיקוח



D'HV'IO קט וזמנים נג סימן יוהכ״ם
 יוה״ב בערב לאכול המצוד, שיסוד לומר ויש חייב, מצטער

 ומי להתענות, ויוכל הענוי ירגיש שלא עצמו להכין היא
 וצ״ע. זו למצוה מקום אין יועיל ולא לו מזיק שהאכילה

בערב אכילה מצות על מברכין אין למה הקשו והמפרשים
 וקדשנו נוסח שייך שלא נראה ובפשוטו יוה״ב,

 ית״ש, הבורא צווי בלי גם מקיים אחד שכל זו נמצוה

■י י < ■ .זק -s &<£;׳

סימן

 ,, טעמא ומהאי דוקא, ישראל קדושת בשביל אותה מקיים ואינו
 אב, כיבוד צדקה׳ מצות על מברכיו שאין המפרשים פירשו
 ואין שכליות מצות שהם וכדומה גזילה השבת מת, קבורת

 ליכא לכן המצוה מקיימין התורה צווי בלי שגם מברכין,
 אוכל אחד כל יוה״כ ערב באכילת נמי והכא ברכה׳ בזה
בכ״ז. היטב ודו״ק ברכה בזה ליכא זע״כ המצור, בלי גם

נד
יוה״ב בערב ורצוי פיוס חובת

 למקום אדם שבין "עבירות איתא )פה.( יומא במשנה
אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יוה״ב

 בן אלעזר רבי דרש חבירו את שירצה עד מכפר יוה״ב
 אדם, שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה
 יום' אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר, יוה׳יב למקום

 איתא וכן ע״ש, חבירת את שירצה עד מכפר הכפורים
 שהקניט חבירו לפייס צריך יוה״ב דבערב תר״ו ר״ס בש״ע

 ושלישית שנייה פעם וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם
מתפייס אינו אז גם ואם אנשים ג׳ עמו יקה פעם ובכל

ע״ש. לו זקוק אינו

חבירו לפייס חיובא דהאי משמע דלכאורה לתמוה ויש
היאך וקשה דוקא, יוה״ב בערב מצותה שהקניט

 תיכף מחוייב לכאורה והא אז, עד להמתין ליה שרינן
 עד וכ״ש השנה ראש ערב עד אפילו לאחר ולא לפייסו

דוקא, יוה״ב בערב היובא האי תלינן ולמה יוה״ב׳ ערב
 ומביא תר״ו( )ר״ס שם המ״ב בזה הרגיש שכבר ומצאתי

שאין זצ״ל מרגליות זלמן אפרים רבי הגאון א״ז נשם
 ממתין, פנאי לו אין אם רק השנה, כל החיוב נמי הכי

 מפשעיו, עצמו ולטהר לתקן מחוייב יוה״ב בערב משא״כ
 ולפי היטב, ע״ש מחילה ממנו לבקש חבירו מחפש וע*כ

 מקודם, כבר חל רק יוה״ב בערב דוקא החיוב אין דבריו
 יוה״ב בערב מיוחד שחיוב ומפרשים הש״ע משמעות אבל

כל נמי החיוב לכאורה והא הדבר, בטעם וצ״ע דוקא,
כולה• השנה

 זצ״ל( דסלר )מהגר״א ששמעתי מה ע״פ ליישב ונוכל
שביאר זצ״ל סלנטר ישראל רבי והצדיק הגאון על

 עובר גופא בזה מחילה, מחבירו שמבקש במה ולפעמים
 שחבירו יודע הלה שאין זמן דכל חבירו, בזה שמצער עבירה

 כלל, מצטער אינו וכדומה הרע לשון עליו ודיבר אותו ביזה
 שעשה, מה ומפרט מחילה ממנו מבקש כשחבירו ועכשיו

 נפש, ועגמת צער לו ונגרם מצטער וע״כ לו נודע גופא נזר,
לסתום ראוי שכה״ג זצ״ל ישראל רבי הגאון דעת יע*כ

 בכך ודי סליחה הכל על מבקש פגם שאם מחילה כשמבקש
 כשלא. השנה דבכל קושייתנו .תתיישב אולי זה ולפי ע״כ׳
 מרגיש הלה מחילה, פתאום מבקש אם כלום לחבירו נודע

 מחילה מבקש אחד כל יוה״ב בערב אבל ומצטער, לו שפגם
 מבקש כשחבירו כלל מצטער אינו וע״ב פגם, נדנוד ספק על

 וראוי הכושר זמן הוא לבד יוד,"כ ערב וכה״ג מחילה׳ ממנו
מחילה לבקש בש״ע דמבואר הא וא״ש מחילה, לבקשת

היטב. ודו״ק בכה״ג דמיירי דוקא יוה״ב בערב

 אי חטא דאם נראה )פז.( יומא סוף בגמ׳ כשנתבונן אמנם
עליו עוד מקפיד שאינו במה סגי לא לחביו־ו ציער

 לבוא עצמו ביזה אם אלא נתכפר לא חבירו רק לו, ומוחל
 מחילה לבקש עצמו ומבייש שמכניע דבמה מחילה, ולבקש

 אי׳יתא שם דבגמרא שמעכב, מכפרתו חלק גופא היא
 היום כל והמתין מחילה יבקש שהטבח דוקא רצה דרב
 שהסכים במה הסתפק ולא היטב, ע״ש הטבח שמת עד

 לבקש עצמו הכניע אם אלא נתכפר לא שהטבח למחול,
 הכריע זצ״ל בלזר יצחק רבי שהגאון שמעתי וכן מחילה,
 בזה מתכפר מחילה כשמבקש דרק יסוד האי הנ״ל מגמרא

עצמו. שמבזה

 ל״מ דלהכי ונימא הראי׳ לדחות נוכל דלא להוסיף ונראה
בקידושין דאמרינן יבקש, שהטבח מבלי רב מחילת

 מדבר הכתוב במה לה, יסלח וה׳ הפירם "אישה )מא:(
 ידעה לא והיא לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה
 ר״ע למתים, ומטמאה יין שותה והיתה בעלה לה שהפר

 חזיר בשר לאכול שנתכוון מי ומה בכי קרא להא מטי כי
 וסליחה כפרה צריך תורה אמרה טלה בשר בידו ועלה

 על חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול שנתכוון מי
 לא מחל דרב אף נמי הכא וא״כ ע״ש, וכמה" כמה אחת
 כפרה. צריך לעבירה ונתכוון ידע לא שהטבח כיון מהני
 עצמו להמציא לזה נצטרך לא דרב מוכרחת הראיה אבל

 עוד מתכוון שלא וסגי יודיעו רק מחילה, ממנו שיבקש
מתכפר. ומבקש עצמו מכניע אם רק ע״כ אלא לעבירה,



וזמניםנד סימן יוהכ״םמועדיםקי
 רפואה שאין שאני ת״ח שהמבזה לדחות נוכל אולי אמנם

ואין סגי לו מחל אם חבירו המבזה אבל למכתו,
 עיקר נראה אבל מחילה, לבקש עצמו להכניע דוקא צריך

 מדברי משמע וכן הכפרה, מגוף היא מחילה לבקש שהר,כנעה
 הלך "ואם תר״ו( )סימן הגר״א בביאור מובא התנחומא

 בן יוסי רבי אמר יעשה׳ מה עליו קיבל ולא לרצותו
 שאתה הימים כל בידך מסור יהיה זה סימן דורמטקית

 על מרחם אינך ואם מרחמים, לך יש חבירך על מרחם
 יביא שמואל ר׳ אמר יעשה, מה מרחמים לך אין חבירך
 היתד, קטטה להם ויאמר אחת שורה ויעשה אדם בני עשרה

 והקב״ה עליו קיבל ולא לרצותו והלכתי חבירי ובין ביני
 היא דהכפרה ומשמע עליו" ומרחם עצמו שהשפיל רואה
הנ״ל. לדברינו וא״ש נתכפר לא זה ובלא עצמו שהשפיל מפגי

 קולא הם זצ״ל סלנטר ישראל רבי הגאון דברי זה ולפי
סותם רק נגדו שפגם לפרט צריך אין דאי גדולה,

 משפיל ולא כלל מתבייש אינו מחילה, מבקש פעם פגם שאם
 דמ״מ הנ״ל הגאון דעת רק כפרתו, עיקר וחסר כ״כ עצמו

 כפרתו, יקבל שהוא כדי לחבירו צער לגרום היתר לו אין
 מתכוון אינו אם שאולי בכ״ז, הפוסקים שאר בועת וצ״ע

 אין בזה חברו את לרצות רצונו אדרבה רק צער לגרום
 ולגלות להתבזות ומחויב חבירו מבזה בזה מיקרי דלא איסור,

 גילו אם לעיין הפוסקים כעת בידי ואין להתכפר, בדי
א(. בזה דעתם

 לרצות צריך למה ד,ש״ע על דילן קושיא עיקר אמנם
דמי ליישב נראה קודם, ולא דוקא יוד,"ב בערב

 דברים דאונאת ל״ת על עובר ומצערו חבירו שמקניט
 ויוה״ב תולה תשובה ושב ל״ת על שעבר דמי לן וקיימא
 הכפרה, נגמר ביוד,"כ שרק וכיון יומא, בסוף כמבואר מכפר
 ביוד,"כ, כפרתו בזה לגמור כדי מחילה ולבקש להתבזות ראוי

 בלאו עכשו והם מקפיד אינו שחבירו שמיירי מפני והיינו
 לבקש עצמו מבזה יוה״ב ערב זה, עם זה בשלום הכי

 לילך צריך מקפיד והלה חבירו הקניט אם אבל מחילה,
לא ובהא יוה״ב, ערב עד לאחר ואסור מחילה לבקש מיד

הוא. נכון כי בזה היטב ודו״ק כלל ד,ש״ע מיירי

 החטא לפרט .שצריך ד,נ״ח בשם איתא תר״ו ר״ס ובמ״א א(
 מפורשת, גמרא ד,יא שבעצם הגר״א בביאור וע״ש לחבירו, שחטא

 אותו יפרוט לא מזה מתבייש חבירו ואם ונ״ל ד,מ״א ומוסיף
 מפורשים זצ״ל סלנטר ישראל רבי הגאון דברי לכאורה וא׳־כ ע״ש,
 והגאון לפרט שלא בושה במקום מתיר המ״א רק במ״א, כבר
 לחלק שאין מסתברא שבן צער במקום מת»ר זצ״ל ישראל רבי

 שחבירו מיירי שהט״א גדול, דבר בזה חידש לע״ד אבל ביניהם.
 לדעת ובזה מהענין, פעם עוד אותו כשמזכירים ,מתבייש רק יודע

 ישראל רבי הגאון אבל סגי, עצמו הכניע שהמבקש כיון המ״א
 מה ועל שביזהו כלום יודע אינו חבירו שאפילו מחוש זצ״ל

 ולכאורה עצמו הכניע ולא מתבזה לא המבקש ובד,"ג מחילה, מבקש
דמונעין זצ״ל ישראל רבי הגאון דעת מ״מ כפרתו, בעיקר חסר

 ל« פשעיו "מכסה דד,קרא איתא )פו.( יומא ובגמרא
שצרין לחבירו אדם שבין בעבירות מיירי יצליח"

 כמבואר מתכפר שמתבייש דבמה טעמא והיינו החטא, לפרט
 מעיקו שהכושר, ומוכח דתשובה, פ״ב הראב״ד בהשגת
עצמו מכניע לחבירו אדם שבין בעבירות וע״כ הכפרה,

כפרתו. וזהו מחילה ומבקש

 לבקש שמתבייש מה בחבירו, פגם אם ברצוי זה כל אמנם
למקום אדם שבין ובעבירות כפרתו, היא מחילה

 הרמביפ מלשון נמי נראה תשובה מצות לקיים מתודה אם
 הלכות ריש וז״ל תשובה חיוב עיקר בכלל הוא שהבושה

 אדם עבר אם ל״ת בין עשה בין שבתורה מצות "כל תשובת
 וישוב חשובה כשיעשה בשגגה בין בזדון בין מהן אחת על

 איש שנאמר הוא ברוך האל לפני לד,תודות חייב מחטאו
 זזו עשו אשר חטאתם את והתודו וכו׳ יעשו כי אשד, או

 אנא אומר מתודין כיצד עשה מצות זה ודוי דברים, ודוי
 והוי וכך כך ועשיתי לפניך ופשעתי עויתי חטאתי השם

 וזו,ז זה לדבר חוזר איני ולעולם במעשי ובושתי נחמתי
 הוי בעגין ומאריך להתודות המרבה וכל וידוי של עיקרו

 וקבלו, החטא עזיבת היא התשובה שעיקר הרי משובח", זד,
 הוי במעשי" ובושתי "נחמתי הודוי בעיקר וכולל להבא

קייב לא זה ובלא תשובה, חיוב בעיקר הבושה שכולל
לשונו. היטב ע״ש כלל המצוד,

 ד״ודוי "וזהו ופירש הדברים סתם >ע״ג( בסה״ט והרמב״ם
ועשיתי ופשעתי עויתי חטאתי השם אנא שיאמר

 לפי הענין בזה המחילה ויבקש המאמר ויאריך וכך כך
 המצות לקיום נמי דבעינן היסוד והשמיט לשונו", צחות

 להבא ,הקבלה שגם ראייה זה אין אבל מחטאיו, שיתבייש
 נחית לא וע״כ כאן, הזכיר לא התשובה ועיקר יסוד שהיא

בםד,״מ. התשובה גדרי כל לפרש

 מוחלין בו ומתבייש דבר "העושה איתא )יב:( ובברכות
מדריגה שזהו ומבואר עונותיו" כל על לו

 תנאי זה אין אבל עוונותיו, כל לד מוחלין וע״ב גדולה
מחובת זהו שא״כ החטא עליו נשאר זה דבלא לתשובה

 שמתפיס ואף נפש, עגמת לחבירו יגרום שלא ובלבד כפרתו ממנו
 חיתו לו ואין ,כששומע, כשעתיד, צערא ליה אית מ״מ תיכף,
כראוי. שיתכפר כדי לרגע אפילו חבירו לצער

 שווסא מד, לחבירו לפרט לו אפשר אי דאפילו נראה ולע״ד
 לו לומר מחוייב אפשר אם מ״מ בזה, אותו מצער או שמתבייש

 בירושלמי מפורש וכן לבד, מחילה בבקשת סגי ולא לך חטאתי
 עלן• טרחית עליה מימר צריך חבריה על דחטא "הדין יומא סוף

 צוין שאין בירושלמי מפרש תר״ו ר״ס השקל" וב״מחצית ע״ש,
 לן, חטאתי לו לומר צריך דעכ״פ ומשמע במתבייש, ומיידי לפרט

 אפשו אם אבל להודיעו, לגמרי פטור מזה, גם מתבייש אם ורק
 חייג לפרט אפשר ואם לך, חטאתי עכ״פ לו לומר ליזהר ראוי

כמ״ש. בפרתו בבלל זה שכל בן, לעשות



ידה״במועדים

 דוקא, מעבירה מיירי לא דהתם ראייה אינו אבל התשובה,
 הבושה אז חטא אם אבל בו*, ומתבייש דבר "העושה וק

 עשרים מונה יונה לרבנו בשע״ת אבל ,המצוד, חובת מעיקר
ע״ש, לתשובה מדרגות רק הם אלו אבל לתשובה׳ עיקרים

■ , . ו 1 • ..׳׳ • . ו.■׳

סימן
ידה״ב בערב טבילה מצות

 רבינו ודעת בראשונים, מוזכר יוה״ב ערב טבילה מצות
קדשנו אשר לברך צריך שהטובל גאון סעדיה

 חולקים הפוסקים רוב אבל הטבילה, על לברך וצונו נסצותיו
 וכן ברכה, צריך אין מ״מ לטבול שראוי דאף להו וסבירא

 מתי וללקות לטבול "יכול ז( )ס״ק תר״ו סימן המחבר מסיק
 הטבילה", על מברך ואינו לילה קודם שיהיה רק שירצה

 משום אחת פעם אלא טבילה צריך שאין מוסיף והרפ״א
 ומשמע ע״ש, מהני נמי קבין ט׳ דהטלת הדין והוא קרי

 השנה ובכל עזרא, תקנת מפני הוא טבילה חיוב ומפרש
 להתפלל אפילו ומותר בזה״ז שבטלה כד,פוסקים נוהגין לבד
דוקא. בטהרה להתפלל להחמיר נהגו ליוה״ב אבל טבילה, נלי

 ותמה לברך, שצריך גאון סעדיה רבינו בסברת תראה
עדיפא ולא בעלמא מנהג אלא אינו הא הרא״ש

 הלל על מברכין אנן והא קושייתו מהי וקשה ע״ש, מערבה
 דהיינו תם רבינו ופירש מנהג, אלא שאינו חודש בראש
 חשיבא לא בעלמא טלטול אלא שאינו ערבה דרק טעמא
 דמי מנהג אלא שאינו אף הלל אבל ברכה, עלה לקבוע
 נימא נמי יוד,"כ בערב טבילה וא״ב עלה, שמברכין שני ליו״ט
 הרא״ש דבוונת נראה אבל עלה, מברכין טעמא ומהאי

 שבטלה ובזה״ז תיקון, רק מצוה אינו שטבילה להקשות
 תיקון שאינו כיון יוה״ב בערב בה שנוהגין אף עזרא תקנת

ברכה. שייך לא בלעדה גם בתפלה דשרי

 שבעצם גאון, סעדיה רבינו בדעת נראה העיקר אמנם
כמבואר ברכה צריך התקנה ובזמן טבילה, תיקן עזרא

 פשטה, שלא נתבטלה התקנה רק )נא.( ברכות ותום׳ בוש״י
 עליהם שקיבלו פשטה, וגם נתבטלה לא יוה״ב בערב אנל

 מכח חיוב ונשאר בטהרה, להתפלל זה ביזם ישראל בל
לדידיה. ברכה שייך ושפיר עזרא תקנת

 שמדין לטבול, חייבת נמי נשואה דאשה נראה ומעתה
שפולטת מאחר ששימשה האשה גם עזרא תקנת

 לא נדה כך אחר נעשית ואפילו טבילה, צריכה זרע שבבת
 ישראל כל שנהגו וכיון דברכות, ספ״ג היטב עיין נפטרה
 נשואה היא אם אשה גם יוד,"כ. בערב עזרא תקנת לקיים

"האשה דמקואות פ״ח במשנה כמבואר בי,תה את מכבדת

קיאוזמנים נד סימן

 אבל החטא, ועזיבת בחרטה דסגי דעתו המצוד, לעיקו אבל
 חשובה מצות מעיקר הבושה אי הרמב״ם לשיטת צ״ע

 שלא אף מתחרט אם דאולי לא, או לשונו כמשמעות
שם. וצ״ע מה״ת המצוד, עיקר קיים הבושה למדריגת הגיע

נה
הזה בזמן עזרא ותקנת

 כאלו הבית את כיבדה ולא וטבלה וירדה ביתד, ששימשת
 אולי אבל להתפלל, לה שרי שטובלת אחר רק ולכן טבלה", לא

 אצלן והמנוע יוד,"כ, בערב זו תקנה עליהן קבלו לא נשים
 כמבואר טובלות בתולות ואפילו .תשובה משום רק לטבול
 שנד,י׳ היא טבילה שמצות זצ״ל הגר״א רבינו לדעת וגם במ״א,

 טבילה מצות בכלל שייך לא בנשים למלאכים, ודומין טהורין
 במ״א כמבואר למלאכים דומין להיות אצלן שייך לא בי

 המנהג וכן כלל טבילה צריכין לא נשים וע״כ תר״י, ס״ס
מקומות. בכמה היום

 תקנת משום הטבילה טעם דמפרש שלהרמ״א מביא והמ״א
לתשובה הטבילה אי אבל אחת, בטבילה סגי עזרא

 פעמים, י״ד טובלין ויש ולהתודות, פעמים ג׳ לטבול ראוי
 בערב שטובלין מעשה אנשי שיש השל״ד, בשם ובבד,"ט

 נוסף שמוסיף טבילה דבכל ומשמע טבילות, ל״ט יוד,"כ
טהרה. רוח עליו

 אחד לנו שהעיר ומחוכמת מחודשת הערה בזה ואביא
יהודה לרבי שתמה והיינו זצ״ל. זמנינו מגדולי

 מכוונות סאה מ׳ בו שיש דבמקוה דמקואות, בפ״ז דס״ל
 נוגעות הראשון רגלי אם זה אחר זה וטבלו שנים וירדו
 במים, מטופח שגופו סאה מ׳ עכשיו במקוה שאין אף במים,
 גוד מדין מצטרף הראשון שעל שהמים וטובל יורד השני

 בחגיגה כמבואר ראשון של בראשו מחט ומטבילין אחית,
 שנית, וטובל מהמים ראשו מוציא אפילו הטובל וא״כ )יט.(׳
 הוציא אפילו וא״ב לה, ומחובר במים מטופח גופו כל הלוא
 גופו וכל אחית, גוד מדין במקוה עדיין הוא כאילו הוה ראשו

 במה הועיל לא וא״כ למקוה, המחוברין מקוד, במי מטופח
 הזמן כל כאלו הוה מטופח שהוא דכיון ראשו׳ שמוציא
 לומר הנ״ל הגאון ורצה אחית, גוד דס״ל יהודה לרבי במקור,
 זמן דכל טבילות רבוי כלל מד,ני לא יהודה שלרבי באמת

 לן קיימא הפוסקים לרוב רק טובל, כאלו הוה במים שרגליו
ברבנן.

 שדין ס״ל יהודה שרבי לכ״ע, להקשות יש באמת אמנם
סבירא לא ובזה סאה מ׳ לצירוף מהני אחית גוד

 גוד לדידן גם שלימה מקוה יש אם אבל כוותיה, להלכה לן
דמקואות פ״ה ברמב״ם להדיא כדמשמע לחיבור מהני אהית
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סימן

בהנאה מתכוין אינו

 אביי בע״כ לאדם לו הבאה הנאה איתמר )כ״ה:( בפסחים
באפשר ופליגי אסורה אמר ורבא מותרת אמר

 רישיה פסיק הוי בדלא דמיירי הרא״ש ופירש מכוין, ולא
 פירש וכן הריה, מן יהנה שלא נחיריו לסתום שיכול כגון

 לסתום שיכול בכך דמה זצ״ל ווסרמן הגר״א ותמה הרשב״א,
לן והוה רישיה, פסיק הוי סותמם אינו אם אבל נחיריו,

בקושיא. והניח מתכוין שאינו אף לאסור
הרע לשון בהלכות בספרו זצ״ל הח״ח הצדיק ורבינו

 מאריך שם( ובהגה״ה י״ד ס״ק ובבאמ״ח ו׳ )כלל
 אחר, לצורך בדרך הולך שאם דבריו ותוכן הקושיא, ליישב
 וראוי מעשה חשיבא הליכתו ע״ז, של ריח או בקול ונתקל
 ההליכה שעצם הרא״ש כתב וע״ז רישיה, בפסיק לאסור
 נחיריו, או עיניו לסתום שיכול כיון רישיה פסיק אינו בדרך
 כשאינו בע״כ, לאדם לו הבאה גופא ההנאה מצד אבל

 אם ולפ״ז רישיה, פסיק שהוא אף נהנה נקרא לא מתכוין
 לשמוע מותר ע״ז נגינות קול שומע ופתאום בביתו יושב

ימשיך אוניו יסתום אם שאפילו כגון רישיה, בפסיק אף
לשמוע.

 במקומו יושב שאם הרע, לשון שמיעת לענין פוסק ומזה
לשמוע רצונו ואין הרע לשון ודיברו אחרים ובאו

 הלך אם אבל רישיה, פסיק שזהו אף מותר מכוין ולא כלל
 לשמוע ומותר מעשה, חשיבא הליכתו שמדברים למקום

לאטום ויכול דהואיל אוטם, שאינו אף אוניו לאטום כשיכול
 מתכוין. כשאינו ומותר מעשה נקרא לא ההליכה אוניו

האסור אינו גופא המעשה שהרי צ״ב, דבריו עיקר והנה
 שזהו אף מתכוין וכשלא האסורה, היא ההנאה רק

 ההליכה, מפני לאסור שייך ולא להתיר ראוי רישיה, פסיק
 לאסור לן הוה הרע לשון שמיעת שלענין דקשה וכ״ש

שמיעה אלא כלל הנאה אסור זה שאין רישיה, פסיק במקום
לבד.

 מיירי הלוא שהם ז״ל, הראשונים רבותינו בכוונת ונראה
לבית ליכנם חז״ל אסרו ע״ז ובאיסור ע״ז, באסור

קול מריחים או ששומעים מקום וכן הנאה, בלי אף ע״ז

רד

הרע לשון וקבלת

 1 לענוו כשאפשר אבל שם, ליכנס אסור ג״כ ע״ז וריח
 הזקין? והריח הקול שאין להריח, או לשמוע ולא מקום
 העין( אסרו לא יהנה שהנכנס רישיה פסיק שאינו כיון
 דפסיק אף מותר ליהנות מתכוין וכשאינו שם,

 הראשוני! ודברי רישיה, פסיק דין אין הנאה שבאסורי
 כיון רישיה דפסיק אף ההנאה שמצד לבד, בע״ז הלכה

 0 ־שנהנין למקום הכניסה אסרו רק מותר, ליהנות מתכוין
 1מ על סמכו ולא נהנה, שאדם רישיה פסיק כשיש מע״ז
 , מ השהייה גוף כשאין דמותר פירשו וע״ז מתכוין, שלא
אץ הכי בלאו והנאה הכניסה, אסרו לא דבזה רישיה, פסיק

מכוין. אינו כשהוא רישיה בפסיק אסור בו

 rt 1 )כלל אדם חכמת מספר מביא זצ״ל הח״ח והנה
אומ יאשם ע״ז דרך לילך צריך שאם ט״ז( ס״ק

 מתכון שאינו ואף יחנה, שלא נחיריו ויסתום עיניו ויעצם
 אין דהא תמה וע״ז רישיה, פסיק שזהו כלל מועיל לא

 שיכול כיון רק ליהנות מתכוון כשאינו נחיריו לסתום צריך
 את )ובחכמת סתם שלא אף מותר ולעבור נחיריו לסתום

 סלא| עצמו שישמור רק איתא ישראל( ארץ )דפוס שלפנינו
 ואולי נחיריו, או אזניו שיסתום כלל כתוב ולא ליהנות,

 j. חיתו, זצ״ל הח״ח שלפני ומסתברא הצנזור, מפני חששו
 שפסיק שכיון בכוונתו ונראה טפי(, המכוונת הישנה הגירסא
 פאן מ״מ מותר, מכוין לא שאם אף שיהנה, הוא רישיה

 נוע ולכן כלל, ליהנות שלא הזמן כל א״ע שיעמיד לן יימר
j אץ ודאי שבכה״ג כלל יהנה שלא והאוזן האף לסתום

א(. לחוש

 )כלל שם אוסר הוא זצ״ל, הח״ח שאלת בנידון ומעתה
מקנל שאינו אף מה״ת הרע לשון לשמוע ו׳(

 ■; )ל״א.( בשבועות הגמרא מדברי וראייתו כלל, הדברים
 דין בעל שיבוא קודם דין בעל דברי לשמוע לדיין שאסור
 ומהאי תשיא, לא תשא מלא מתני כהנא רב וכו׳ חבירו

שהאסוו אלמא הרע, לשון למקבל האזהרה ילפינן קרא
ברורה. ראיה שזוהי שם וכתב לבד, השמיעה אפילו

 שמנגנים השירים לשמוע האסור חומר הסברנו ובמק״א א(
 שהרי אידיהם וימי ראשון ביום ובמיוחד וכנסיות, ע״ז בבית
 בארץ בעו״ה ומצוי חמור, שאסורו ע״ז דבית מזמרה נהנה

 ברדיו, אה״ב אותם ומשמיעים אלו ניגונים שמקליטים ישראל
 מ״מ הקלטתו, את אלא ממש הקול את ברדיו שומע שאינו ואף
 מתכוין לא אם ואף בגרם, אף אסור לע״ז משירים שנהנה כיון

 בש״ע ועיין וכמ״ש, האוזן לסתום דורש ההבמ״א הלוא ליהנות
או אלילים של שיר כלי לשמוע שאסור ט״ו ס״ק קמי׳ב יו״ד

 ו? והאסור ע״ש, בראייה שנהנה כיון אלילים בנוי להסתכל
דע״ז. ספ״ז למבי״ט מדרבנן

 מוחו לענין ז׳( ס״ק זהב )במשבצות רנ׳יב א״ח בפמ״ג ועיין
 לשמו! ליהנות לאסור שמסתפק בשבת אותו העמיד שגוי שעות
 אסור מ״מ קול בשמיעת ממש ביה דלית אע״ג השעה, ולידע

 לאסור שראוי ע״ז בבית שעות מורד, לענין נראה ומינה מדרבנן,
 בשמיעה אפילו שאוסר הפמ״ג הזינן דד,א השעה, לידע להסתכל

ממש. בה דלית אע״ג ראיה לאסור דיש ה״ה א״כ ממש ביה דלית
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 תשא דלא אזהרה דד,אי כלל, מוכרחת הראיה אין ולע״ד

שום בלי תורה דין לשמוע שצריך בדיין רק קאי
 כבר יש המשפט, לפני לדיין יטעים הבע״ד ואם נטיות,
 הבע״ד דברי שישמע התורה הזהירה ולכן בזה, נטיות לדיין

 יש לבד אחד שישמע במה דע״כ חבירו, בע״ד במעמד רק
 ורק דיין שאינו מי אבל תורה, באסור ועבר נטיות כבר לו

 בזה שעובר מוכה אינו כלל, מקבל ואינו לשה״ר שומע
 מוכח וכן עש״ה. זה בחילוק שהרגיש בח״ח וע״ש אסור,
 דאיסור לו, שנוגע במקום הרע לשון לשמוע דמותר ממאי

 לא לבד וחושש שומע אם ולכן בקבלה, רק הוא לשד,"ר
 גוף היא בעצמה דהשמיעה נימא דאי אסור, בזה עבר

 כל לצורך דלשה״ר תורה איסור להתיר אין א״כ האסור,
לאסור ראיה שאין נראה ועכ״ם לו, שנוגע מפני שהוא

לקבל. לא באמת כשמחליט השמיעה מה״ת
וכמו הצדיק את להצדיק נראה לעיל דברינו לפי ומיהו

 פירושו לפי גופא שהח״ח )אף החכ״א דברי שביארנו
 אף לשה״ר שמיעת להתיר שאין והיינו אחר( בדרך מחלק
 סחור וסחור יקבל, לא שבאמת לן יימר דמאן מקבלה, שאינו

 השמיעה להתיר אין וע״כ תקרב, לא לכרמא לנזירא אמרינו
 בשמיעה תורה אסור אין דברינו שלפי אף יקבל, שמא

ויקבל מהשמיעה שיושפע לחוש ראוי מ״מ מקבל, כשאינו
לבד. מלחוש יותר

 )כ״ח.( בר״ה הטו״א קושיית ליישב נראה דברינו וע״פ
מתכוין דאינו דחולין בפ״ז דס״ל הר״ן על שם בא״מ

 הנאה באסורי שאין רישיה, בפסיק אף מותר הנאה באסורי
 המודר )כ״ח.( שם בר״ה דאמרינן מד,א ותמה רישיה, פסיק
 בימות מצוד, של טבילה בו לטבול אסור ממעין הגאה
 הגוף, הנאת דאיכא כיון להקר מתכוין שאינו אף החמה
 ח״ב באחיעזר ועיין בפס״ר, אסרינן באסה״נ דאף אלמא
 שאסור למעילה דומה שקונמות לתרץ שאין י״ח( )סימן

בו שעשו )ל״ג.( להלן בגמרא וכדאיתא מתכוין באינו גם

סימן

 ואין כמחובר הוא שמעין מפני כמתכוין, מתכוין אינו
במחובר. מעילה

 החמה בימות שכשטובל לן יימר דמאן א״ש, דברינו ולפי
הוא נהנה דהרי כלל, ליהנות לא מתכוין הוא הרי

 סברא וכעין חז״ל, התירו לא וע״כ הקיץ, בימות קרים ממים
 במצות הגוף הנאת שמתיר דאף שם בר״ה במאירי יש זו

 שמא החמה בימות לטבול אסרינן מ״מ ניתנו ליהנות לאו
 שאף לחשוש ראוי כאן ה״ה וא״כ ע״ש, המצוד, אחר יהנה

 ליהנות יתכוין זאת בכל שמא ליהנות, לא מתכוין אם
לכתחילה. שרינן לא ולכן תורה אסור על ויעבור

 לאדם לו הבאה דהנאה ל״ק, בלא״ה קושיא דהאי ונלע״ד
בכוונה שלא בנהנה דוקא היינו דשרינן בע״כ

 כשנהנה שרינן לא גופו לחמם בידים מעשה עשה אם אבל
 שמתיר דמאכ״א י״ד פרק הרמב״ם וכן רישיה, בפסיק
 וכמו רישיה, בפסיק ואפילו בע״כ לאדם הבאה הנאה

 שבת הלכות ריש בספרו זצ״ל מבריסק הגר״ח שמדייק
 עושה כשהוא ולא ממילא, לו הבאה בהנאה מיירי הלוא

וא״ש. רישיה בפסיק שרי דלא ליהנות מעשה

 הנאה היא חימום דהנאת דנראה לומר, אפשר וביותר
דלא שמאי לבית שגם והראיה כאכילה, חשובה

 מתירין מ״מ גופא, נפש אוכל אלא שרי ולא מתוך אמרינן
 דבזה לומר ויש נפש, כאוכל חשובה הנאה שזהו לחמם
 בפסיק שרי דלא מתכוין, כשאינו שמותר דאף הר״ן מודה

 ועריות, כחלבים היא חשובה הנאה הימום שהנאת רישיה,
 היתר אין שבכלאים ח׳ סימן הגרע״א בתשובות ועיין

 לחלק ויש נהנה, שכן אמרינן לבישה שבד,נאת מתעסק
 ידע ולא מתעסק שהוא אף להנאה, שמתכוין שאני דהתם

 להלן ועיין ואסור, ליהנות מתכוין ה״ה מ״מ כלאים שלבוש
 נהנה שכן אמרינן ולא בהקדש, בסיכה מתעסק דאסרינן לג.

ואכמ״ל. בזה האריכו והאחרונים חייב, ולכן

רה

ומילה בערל אונס

 אבל אוכל אינו הוא "בו ערל גבי אמרינן כ״ח: בפסחים
דמיירי רש״י ופירש ובמרור" במצה הוא אוכל

 ברשב״א )מובא ר״ת אבל מילה, מחמת אחיו שמתו בערל
 כשדואג היינו שערל ס״ל ד:( חגיגה ובתום׳ הערל ו״פ

 מילה מחמת אחיו במתו אבל הצער, מחמת למול ומפחד
הוכיחו הערל ר״פ והתוס׳ בתרומה, לאכול ומותר אנוס הוי

 לקרוע שאנוס אף בתרומה אוכל שאינו מטומטום כר״ת
אוכל, אינו באנוס אפילו אלמא הערלה, לגלות

 מילה מחמת אחיו במתו דדוקא ס״ל דר״ת ליישב ונראה
מסוכנת היא המילה שעצם כיון אנוס, דהוי הוא

 ומותר אנוס השיב ולהכי במילה, כלל נתחייב לא א״כ
 רק מסוכנת, אינה המילה דעצם בטומטום משא״כ בתרומה,

 וזה ניתוח צריך אליה להגיע וכדי מכוסה שהערלה כיון
 אין גופא ובמילה הואיל אבל נימול, אינו ע״כ מסוכן הוי

 וא״ש. בתרומה אוכל אינו תם לרבינו גם לכן סכנה
רבינו שיטת כשמביא הערל ר״פ ברשב״א מצאתי שוב
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למטה אלף
 מס נסור סיע ]יא[ שם: זנמ״א הרמב״ם דפת

 ביד מ״ש ועיין לבוש ועיין דחיים מעשה המדרש
 סמ״א מליון ומ״ש תר״ח סימן עיין ]יב[ :אפרים
 להרמנ״ס המשנה פירוש ג״כ שהניא בפר״ח ומצאתי
 במכה עת ]יג[ :ע״ש בשחרית איסור שאין להוכיח

 סירש״י עליו מכפר אדם של שלחנו עכשיו צ״ד דף
 חקע״ב סימן עיין ]יד[ :הגונים עניים עליו שאוכלים

ב׳ יום בכל נשר לאכול שלא מהרי״ל גזר ס״א במ״א

 וגם וכרכום בבשמים מתובלים מאכלים שחרית בסעודת לאכול ויכול , עוף כשר
 לסי ושום וביצים )מט( חמין חלב מאבלי מלאכול למנוע ויש דגים לאכול מצות ]יא[

 ׳שן יין לשתות אין ולכן היום כל לאכול אין ורע המרבים ודברים זרע סרבים שהם
 בדבש המוציא פרוסת לטבול זו בסעודה ונוהגים להקפיד אין חלב עם טייא או וקאווי ]יב[
 ומכ״ש כפרה שולחנו להיות סגולה שהוא הגונים עניים שולחנו על להזמין ויש ]יג[

המפסקת: בסעודה כן ,לעשות שראוי
 הצבוו נזרו אם וכן בכלל ]יד[ עיו״ב אין החיל בימות בשר לאכול שלא שגווע מי יט

שלא שנדר טי אבל בכלל עיוה״ב אין בשבוע ימים ג׳ או ב׳ בשר לאכול שלא
 ובסעודה התרה צריך ]טו[ לאכול רוצה ואם אסור עיוה״ב ואירע ימים סך בשר לאכול

לקמן: דינו יבואר המפסקת

המגן אלף
 המנהג( מחמת )ולא בשר בו לאכול ימצוה

 בהרט״ב פ״ש מ״ו ס״ח בנדרים שב׳ וכמו
 .וביצים )מט( זה: בעני! בשד״חמש'כ וט'

 קשה אבל מגולגלת או חמה ביצה הייט
 בסי׳ הפוסקים הזרט. מרבין אינם זקרה

טיי״ש: הקנ״ב
 ב יוס על נכה״גשגזר ר־ל זאע מותר נפיו״כ אנל נו׳

 ואפ״ע מותר שחרית בסעודת דאף ומשמע »חנתי ע״ד ר״ל אלא ה׳ ביום או ב׳ ביזם למל א״א ססיז״ב
 וכיין נשר לאכול שטהגיס כ׳ הרי מ’מ בבשר בשחרית רגילים היו שלא מנדרים להוכיח כתב תר״ח סימן זמו״א
 נמ״א עיק ]טו[ שם: המ״א נמ״ש פיזה״כ סל גזרו לא ומסתמא מלתא תליא בנזונחס עצמם סל גזרו שהצבור

»׳׳צ סדסח כמש״ל שחרית ימ״נ נערב ופכ׳ש זיי״ס בשנת אפילו כשר לאמל כ»ינ pto סזס־נ ’•
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:בעיהכ״ם טבילת ודין בעיחב״ם לחבית אדם שיפייס דין תרו
 _ ז לא ואפילו שיפייסנו )ב( עד סכפר )א( יוה״ב אין לחבירו אדם שנק עמדות א

ננת שפשע לסי לפייס מחויב השנה יסווז בשאר שנם אע״פ ולכן בדברים אלא )ג(
 im •fib טוזוייב בעיוה״ב אבל אחר ביום )ד( לפייסו ממתין הוא פנאי לו אין אם ם״ם

 בעמי לילך עליו קשה ואם פיוסים לקבל יג׳יתיה אמצעי תחלה ישלח ולא לפייסו בעצסו
 ע״י לעשור. יכול ביניהם שיווחך אטצעי איש ע״י הפיוס קרוב שיותר שיודע או תחלה

mJ] )עסו יקח פעם ובבל וג׳ ב׳ פעם וילך יחוור בראשונה טהפיים אינו ואם אסצעי )ה 
המנן אלף למטה אלף

ילט אמונה לקטע מאוד יזהר תרו ’־מהי נש? מ״ש ושריח ]א[פי׳באיי תח־
 פכר אם בכך דמה נתב וסר״ח מכיב בן

 אני שיאמר יש״ש נשם נ^ר ועי׳ עיש נחזכם וו־
 ונש״ע נו׳ לפלוני ואח״נ ישראל מאלהי פכקש
 מר״ש נראה ונן נן יאמר מת אס דדזקא »שמפ

 מאלהי שמבקש שאומר מומר שעמא ימהאי 06
ישראל

 העבירוה על מכפר היוהכיפ כי
 עצמו על שיקבל )ונשנאי ד לפני שחמא

 זאת מאמין ואם לחטוא( עוד ישוב של
 אס אבל מכפר. היוהכ״פ אד לבו בכל
מכפר. יוהכ״פ אין אזי נבו בכל מאמין אינו

 למקום: שביט עבירות על אפי׳ מכפר יוהכ״ם אין ג״כ אזי לתבירו שבינו מבירות לו שיש זמן וכל
 זמן וכל גבוה חלק בסס נמי איכא לחבירז שבינו סבירות דבענין וברכ״י הפר׳ח כ׳1

'כשחטא ולכן נתכפר. לא בה אשר גבוה חלק גם חבירז את פייס שלא
לחבייז שביט בדברים כשחטא אבל אחד בענין רק חטא הוא למקום שבינו בדברים

 יתודם כיצד למטרו שספיים ועד להקב״ה ואחד לאדם אחד סנינים. בב׳ חטא הוא
הביא י״ב( משנה פ׳ט )כ״ק במשנה וכדאי׳ בידו ושק במקוה מהטומאה כטובל הוא ט

שמפייס דאף מה״ח( לבפ׳א הרמב״ס כ׳ ולכן יצא. לא גזילו הביא שלא עד אשמו
 .פ׳אסש׳כ שער יצחק סקירת בם׳ וסי׳ וחרט;. וידוי צריך מ*מ צו מזיזל ותכירו לחבירו

:ימיי״ש זה מענק שם מש׳כ ג׳ וס׳ק א׳ בבדק וסיל זה חעק קצת שם
 שיתפלל ממט יבקש .ומפייסו חבירו עד דבר העושה כ״ז( כד )פ״ח ביבמות היש״ש כ׳

 שנאמר משום .מכפר )א( : עיי״ש p למשות עליו סטה עצמו והמוחל סליו
 ר לפני שחטאתם מה כלומר תטהרו. ד׳ לפני ט׳ עליכם יכפר הזה ביום ט

 לטש. לחבירז. ארם שטן סה לא אבל חטהח וממנו עליכם מכפר הזה׳ .היום
 .עליהם לקטרג לשטן מקום יהי׳ ולא זה סם זה שלם ישראל כל לב שיהי׳ כדי וסיד
 משום סיום צריך הממון לו שמחזיר אף ממק לחטרו נזל ואם שיפייסנו. )ב( טור:

 שפמי משום והטעם בדברים. אלא )ג( ר: בם*ק וע־ל ובפוסקים. רמב״ם צערו.
 הסצמר הירושלמי בשם ד(’מ )סימן חסידים בספר כחוב .דברים דאונאח איסור סל

 לחבית קילל אם ולש .ינדי״ש באדם יש שבעולם מה שכל מלא עולם צימר כאלו לאדם
 מאם p בהקדמה טל שפע בכו )פי׳ כביכול ממעל אלז״ה חלק הוא ט לפייסו שצריך
 עציו וקיבל בסיר לואיט שחטא חבירו ואם גבוה״ק. חיו. מסלה כלפי מגדף ונמצא שנה(
 ובאיסזר אתר. ביום )ד( ללב: יפה בו יוהכ״ם. צו מכפר אזי כדבפי לפייםו בלט
 מד להמתין רשאי אק הנזילה( את )והשיב לפשה הניתק לאו שהוא סמק ואונאת סל

 להל ודומה הלאו של תיקון דהוא זז משה חיוב סליו יש ושמה שפה דכל משום מיוהיב
 וכחמש זחפילק ולולב שופר כמו הזמן כשבא לעשות רז׳ל שחיינו מדאורייתא משה מצות

 ,א נדק באלל׳ת פי׳ אמצעי. )ה( מ״ב: .דאורייתא לאו מל מתחילה שמכר בזה זכש״ב
 אולי אמצעי בלא אליו בעצמו לילך צריך דחחחילה משמע יומא סוף בירושלמי ומי׳

שם. סיי״ש. ז*ל הרמכ״ם מלשון נראה וכן אגשים. נ׳ פ’נ עמו יוליד לאו ואם לי י׳יאזיל
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הטנן
 נאמר שעליו פשו ממרת הוא אכזריות
 ישראל של דרק אבל לנצח שסרה ועברתו

 כיין ולכן לרצות. ונח לכעוס קשה להיות
 שהוא ויידע ושני׳ א׳ פעם ממט שטקש

 וכל לו. ימחול מרעתו וניחם מחטאו שב
 חכמים ורוח משובח הר־ז למחול הממהר

 חכ*ב סי׳ בחו־מ הפוסקים הימנו. נוחה
 חבריך טל מרחם כשאתה וארז״ל .עיי״ש ס־א

 תכריך על מרחם אינך ואס מרחמים לך יש
 ובד־מ(: במרדכי )הובא עליך. מרחמים אין

 שיחחול צריך אין אז כי רעה. איזה )ט(
 וא־ר. מג־א חברו. לחיי קודמין חייו כי

 לתי אך למחול ארם לכל ראוי מקום ומכל
 מעבירין מדותיו על המעביר וכל למחול שא־צ

 הפתוח ולכל . *( פרמ׳ג .פשעיו על לו
 שביקש אחרי מלבו השנאה להסיר צריך

 .לעשות עוד לו ומה מחילה מחנו באמת
 עליו שירבה צריך כן ועל .א־צ )י( :מ־ב

פסק ישוע־ק )ובס׳ פעמים אלך אפי׳ ריעים
דדי

 ודגו שוב פעמים בג׳ מתפייס אינו ואם .אחר ריצוי במין פעם בכל ויפ״סגו אגמים ג׳ •
 והוא טחילה ממנו שביקעו לפניהם ויאמר לפניו ויעטירם אנשים יו״ר עטו יקח רק א זקוק
 אין אם רשאי פעטים מג׳ יותר לפייסו רוצה ואם עוד לעשות לו ומה לטוזול רוצה אינו

: שיתפייס ער פעמים כטה אצלו לילך צריך רבו )ו( הוא ואם תורה בזיון שם
 ואם .מחילה מבקש וע״ז לחבירו שחטא מה לפרט )ז( צריך מחבירו מחילה המבקש ב

 סבקע שהוא ומי .אוהו יפרט לא אזי החטא כשיפרט טזה מתבייש שחבירו יודע
: בפרט יחיד לאיזה שעשה יורע אם יוצא אינו בכלל מרבים מחילה

 העלוב להאיש לו יש טחילה לבקש לזה לילך מתעורר אינו לחבירו שחטא זה אם ג
: מחילה ממנו קש ל. שחטא אותו אצל עצמו להמציא

 כשימחול רעה אהה )ם( לו שיניע שטתירא לא אם טלמחול אכזרי )ח( יהא לא השוחל ד
הכפורים ביום שנאה מעביר שאינו וטי .מחילה מטנו הטבקש לטובה שטתכוין או

 פי יש שמא ני לו למחול א״צ )י( חברו על רע שם הוציא א׳ ואם נשמעת תפלתו אין
אלף

1

 הטעם אגשים ירד עמו ליקח שצריך והעכין
 רצה שלא הכריות יחשרהו שלא נדי הוא

 מחילה מחנו לבקש חבירו לפני א־ע להכניע
 שלו את עשה הוא כי לו די שפירסס ♦כיון

 שצריך וחש־כ — לטש. שדותיו. על והפטר
 בחהרי־ל כ־ה לפניו האנשים היו״ד שיעמיד
 :יעיי׳ש לפניו שיעמדם שצריך וכא׳ר יבחניא

 ששמע רק מוכהק רבו אינו ואפי׳ רבו. )ו(
 לפרט. )ז( יש־פ: מג־א תורה. דברי ממט
 תביעה לו שיש ממון בידו לחבירו יש ואם

 מזה ידע לא שתכירו אעפ׳י יודיענו עליהם
 הענין ומז״ן הרב לפגי ישדר ועכ־פ כלל.

 אינו דאל־כ שקר ובלא ובאמת בשלימות
 .ינהג היאך וישאל העליון דעת כגינב אלא
 יסמוך לא שבממון דבר כל דבר של כללו

 הרבה היתרים לו יש היצה״ר כי הוראתו טל
 דרכי עפ־י הדרך לו שיורה להרב ישאל כ״א

 תכירו של ממון בידו ישאר שלא כדי התורה
מדת כי אכזרי. )ח( אחרונים: בסול.

 דהץנ׳ס הפשוש שעס ומלנד וז׳ל פדותיו מל מפניני מלן מל ד׳ל נס׳ ו׳ל ffrra כגדול כדג כ׳ •(
 ,יאי־ דעשיר עונדא מה כ• הק׳ אוה׳ח נמל מהרג ששממו/׳ נמה לסרש אפשר עוד .פדותיו פע׳י האדם את זן

 להמשיל מחל תינף ט הת׳ת והשיט שלום ויעשה לעשיר שימיויל להת׳ח אסר הנ׳ל והרנ א׳ נח׳יו ולול חקיף
 לעשיר מון xn ימי' מוחל ימי׳ לא ואס ח״ו דשטנתא נדסיי ממידין ישראל של דחקאים נווהיק דאי׳ סשום
 .רל להרג ומאה! פא אוח! מחמת לשניוה ניו למר אין נוה ט 1ל מחל תינף ולבן לשטנה כני׳ לער •סי׳

 שלא מעון מעטר כני׳ ט סדותיו על מעניר סגולת מעם שזהו ואפשר .ליר״ש ועיקר גדול סעיף שהוא ינאמת
 מעבירין מדותיו עפ׳י לשנינה רוח נתת גורס שהוא דביין פשעיו על לו מעטרין דרכו וע'פ לשטנה לער •&״

 >*׳ .ענ׳ל היסב ודו׳ק מדה מגד מדה ווהו עונותיו מסינת יז׳ו לשנינה לער יהי' שלא פשעיו נל על לו
 .win על מעטר פמילא ואפס לאין א׳ע שמחשג מ'׳ ט עטה מפאת בא שדותיו פל מעניר דעני! ההנה״ין

 »יפ ידי על אוי רח׳ל נניו על או פליו מיתה נגור אס דאף קשו( )מומור תהליס על חייה את נעל וג׳
 נמרי ו׳ל החיד׳א הגדול הרג עוד וג׳ . ע״׳ש פוטת למחילת עטה ע׳י שזונה שס נ׳ גס .סנזירס גחנטלס

 אגיש פה כמנת אשר תוכנים •רח אלנעותין מעשה שמיך אראה ני פה׳ע (,ה )מומור תהלים על תהילות •וסף
 דעתם ליתוני לנאותיה הרנה הירח שמיפש מל כ׳ טהקנ׳ס קו׳ח אדה שילפוד ללמוד נא ני וגו׳ תונרט ני

 שדש לו ”יה שלא כדי יוה'נ קידם דנר כאיזה לי חשא אס וונירו את לפייס האדם שישכיל ינפה נמס אחת ועל
:•נין וסמשניל .ניוהנ׳ע לתשונה המענג ודנר >זרוג



 ת״נ סימן מהשמ״ע הניא השקל ובמחצית נב״ה
 בפמ״ע שס״ס ונראה .כי' שנים יקח שהשליח

 נ״א יו״ד שלוקח עצמו מהוא מדיף שליח דלמה
הירושיס לסתם רק רע שם הוציא לא אס דאף ומשמע

יצ״ע

kj 141; אפרים תיו סימן מטו(

 חסידות סרות וט״ם חשד ידי •צא ולא טהפיום שטע ולא זה שהוציא דע השם ששמע
: רע שם עליו הוציא אם אף להכירו למחול ועניה

 חטאתי יאופר קברו על וטעמידם ארם בגי עשרה טמא לו שחטא האיש מת )יא( אם ה
לך מהול לך מחול לך טחול )יב( ישיבו והם לו שחטאתי זה ולפלוני ישראל לאלהי

 שדר מטקום פרסאות לשלש חוץ ר,טת קבר ואם יחף לילך לו ויש החטא לפרט לו מש
 אנשים יו״ד יקח והשליח ]ב[ לשם שליח שישלח די רק לשם בעצטו לילך א׳׳צ החוטא בו

 ששלחני ברבים טורה פ׳ שליח הנני ויאטר המחרף בשם סחילה ויבקש קברו על וילך
־. מוחל היה חי היה אם שי׳ל כן ער. יע וטת )יג( אחד על רע שם הוציא אם פ׳

 השובה לעשות צריך ולכן המתים על רע שם להוציא שלא התקנה קדמונים תקנה ן
 אם אבל מחילה ממנו לבקש יו״ד אחר לחזור בעיניו יקל אל ונם התקנה שעבר על

 רק ביישו שלא כיון קברו על לילך איצ לבר חירופים דברי רק רע שם עליו הוציא לא
: שחרפו אחר טחילה מטנו יבקש ולכן טיהר. לאחר

 אין שלו כבוד על לסחול שרצה אע״ם אבותיו בכבוד ופגם )יד( לאחר שחירף טי ן
 שנתבאר הדרך על טהם מחילה לבקש וצריך אבותיו בכבוד זה שפגם טה למחול נידו

:חכ״ו טי׳ ח״ט ובש״ע ביק ביש״ש עיין בזה הענינים ופרטי
 וגם קרי טטוסאת טהור ןטו( שיהיה ולטבול ביוה״ב עצמו את לטהר אדם כל חייב ח

מש לטבול להם יש מצוד. בני שהם ובהולות )טז( נערים אפילו ולכן תשובה לשם
טרקדקין שאין השנה יטות בכל הזכרים שטובלים טבילות טבשאר יותר בחציצה לדקדק

הפנן אלף למטה אלף
וימחול לו יתרצה אולי טוי־ש( בג'פ דדי יש״ש עיין ]ב[ שגי: בג׳ילחי יי״י וצר? ישראל.

 אין לו למחול המתבייש רוצה אין ואם לו.
בירושלמי( )וכ״א .המתבייש פל בזה איסור
 ס שחמא האיש ואם מרן. )יא( לבוש:

 פמו להתפייס שהות לו שאין או בפיר אינו
 וצריך .לך מחול )יב( :אורית .ייהכ״ס לו מכפר כדבפי לפייסו בלבו פליו וקיבל

 ג?( )סי׳ דב׳ק פ־ח ביש״ש כ׳ ומת. )יג( חיי״א: איר לך. מחול ג־פ לו שישיבו
 מחזר לחבירו קרא ואס ופגם. )יד( בא־ר: הונא המת. אח שטיהרו קודם שיבקש

 א*כ אלא לבזוחך. נתכוונתי לבד אליך לו לומר שיכול אטחיו בכבוד בזה פנס לא
 לא גנב בן גנב או רשפ בן רשפ לחבירו הקורא אך מגיא. ממזר. בן ממזר קראו
 סי׳ משפט חושן רשע. בן רשע צדיק בן לרשט לקרות דמותר אבותיו בכבוד פגם
 טהור. )טו( זה(: מענין שם חש'כ קפ׳א סי׳ חרת חת־ס בשו׳ת )ופי׳ וש׳ס. ת*ך
 הסימאה כתות מאות שד׳ האחת מחכמי הוא קבלה מסורת .המקוה סוד פנין

 מורכב שאדם היות ואם במים. לבוא צריך אוחס להמביר וכדי וכו׳ הטמא טל שורה
 טפם של )פיי׳ש וט' במים אלא טהרתו אין טפר( .מים .רוח .)אש יסודות מד׳

 . הטומאה רוח אותו ממנו נשלף המים לתוך נכנם וכשהטמא במים( דוקא■ למה
 אחד שטר נשאר אם שאפי׳ החים בתיר גופו כל יכנס שהטמא ח׳ל הוצרכו זלכן

 חסר ס׳ הגוף. טל וחוזרת הטומאה כל נאחז שמשם נטהר לא לחים חוז מגופי
 פצ» את זממהר שרוחן כמו רחיצה בטח לטין ומזב .באורך ימיי״ש אזולאי לאברהם

 לקיי• במקוה א׳ט ומובל הטומאה. רוח וזוהמת טוטהיו כשמי כל וייטהרו יורחצו בן
 מור ובס׳ )בתולות. )טז( ספרי.מוסר: יוהכ*פ. בטרב לסבול שהוצרט מד״ם מצוה

 פי חטבלו לא וגרושה( אלמנה. כמו סטיה כל )וכן שהבתולות כתט ובשד׳ח ואבטח
 פיי״ש. לתקלה לחוש דיש ז׳ל הרחבין בשם חלה סי׳ סוף הרינ׳ש של לחה לחוש ים

 להיות יטלין איק ט והכיס בגי לטבול לנשים להן דאי! מ״ח כשם בא״ז כתוב זה ובלא
 טדאי הפנויה פלס אבל המתגייר. ער חשובה משום לטבוצ שנהגי ואף במלאכים.

או
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e ~ . ק?ס השובה עשרחימי עניין ...
'לי® יסמיך מסין ולא שנ׳ארבזגי׳יככו מכהו עגל של וברצועה זרוע ואור חיים ^עלקותאורח

ואוכלים ’ תתמד' •* קונהו: שזר, יק דרך על או בדישו שור עחסוס לא
 ושתי»' מאכילה מבע״י מכסיתיס לכן בכניסתו' אסול-נס שלו השמשות המפסקתובק סעודה

 השמשו׳שזתנו כין קודם אצת להשיעור אין ותוסעתזה לאורייתא תןכפזתשלו כי >תמלאכס
 6בעו'היו מאכילתו הפסייק ואס הקודש על מחול ין לסייס צריך הלילה קוים אמה ןות!לן5#

השמשות בין קודם מעט עד בכת קבלעליוהתעני׳ת שלא ומן כל ולאכול לחזור יבול ־;מול
 השמשזתלאו וכין 'אורייתא התיספית הרי ל השמשות כין עד שכתבו מהראש כמנהגי •דלא .

 כרת ובס־בפק מספק לפרוש, צריך יקרא רבוי ובלאו בפקלילה פפקחם רק הוא הספות
 השמשות ב>ן קודה מעט להפסיק צריך לכן השמשות בין קוחם רק תוספת נקרא ולא ישבו

 וכן דיומא בתיא בפרק וסחק־והר״אש ג פדיייןוהסת המביא פרק התוספותליש כתב וכן
להרבות ומצוה תתמה • המפרשים: בשם יין כדי החביא בפרק הר״ן כתוב

כדאחרי׳ התעטתכמבוא׳בא״חרגילי׳בעופו/דגיסולברי׳קליס לסבול שיוכל כלי בסעולה
 בש' וכת׳הכלבז 1דע תוקפיתפק לינרי בתריסר. נונא מד לזבן מייטא מההוא עובלא בבל

 אדם »כל כשיתפלל ותתגאה שבע כדי להתעכל קלעי מאכלים. לאכול שיש הטעם מהר״ם
 מוריק׳שקורין כסחיס-ונן מיני כגון המחממים המפסקתדבריס בסעודה יאכל שלא ►זהר

 מאכלי לאכול אין שכן ואמ׳מהריל לטבול 13 מתירין אין קרי יראה ח״ו פן ובצים ׳זפל"וןיזיין
ג״כ ומונה הולך מאכלו בכל־מיכי תולה זב יומא ד בבק כלחיתא קלי חלבה דהא בעיג חלב ;

לוויזמיר ייטב בעיכאץלהתענותתעניתחליסאלא ■תתמו חלב: .
 יק לשיטת ולא כשל לאכול שלא שבירה על אותו ושאלו בתשובתמהריל הוא כן ע<ט -משאר

 דג© זה כיום לכה ולשמח כלרצונה שמזתיתלאכול והשיב דיכהבפיב מה כשכיטתמט ־רק
וסןאינן>ודעות שמשכה עלמאוכליתוסותת נשיה ־תתתז י־ תתקרייט:

כדגהלמיכם לעשותבזלון יבואו שלא כדי בידן ממחין אין הקודש על מתול להוסיף -שמנוה
תתחת :וכמש׳שבתפ׳השו! המניא בב' בהלי^מס׳בינה עשר׳זהוא ■כטלכו׳שכיתות *

 דחקכלי בחילת יליעג אי ומיהו ממלין אסוראמרי׳מוטסיהאשונגי׳נאליהו לבר ככל יוטה
 דאתי י במיז דווקא. העיטור 3בע ■וכתב פסקי׳תו׳כפ׳המביא כ?: לאוכיגהו חייבים מעיה

 עד להו וענשינן בהו ממינן בהליא באורייתא דכתיכא אבלבמיי-י ד*יכ עצו׳ מללסאכגון4
סאממ נא פא אנא כמו פעמים שלשה מזה זה ממילה .ויבקשו תתיוט ז •לפרסי

 על רע שס המוציא אבל שלם בלב ויממלוזהלזה אכזרי יהא לא והמיחל ליוסף אתייוהף
 בתם דפ׳קמאדעמאדאיתא מהירושלמי והיא פ׳א דף בדרשותיו מקריו לחמול לו אי,ן תכירו
 טנוימאין קבלההא נא׳ ל׳הסיסיתעלך למימר צריך לתכריס לתטא היק אמר שמואל

 יישל חטאתי מאמר עלאנשיס '.שור לכתיב הוא הלא קל-מיהן ליק ומפייס נש בגי לאימייתי
 ייסא רבי אחר סרחיתעלך ליה ולחמו־ קבריה למתל.ומפי?סיה.על וא>ןמייתצר!ך •:העזתי
 וכתה כאן עד עולמית ממילה לו אין תכירו על שסלע במוציא הפנירותאפל כל -בשאר

יחטא אם בזימונו שנוהגים מפותחה ןצ5 תנהג מהוא נלאה מכאן נול מכיב מ 6>עס.
&’א 8* 1 א לק -

׳7ר£& כ</ע« ?•
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ימיתסובח עשרת עניינו • .
 שיוצא העלוב עם )מלבר שלום עושה אמצעי ביניהם נכנס בדבלים והקגימו לאיש איש

 זאתכמכי/ )אין ממנה ממילה לבקש סעולב יבא ההקדמה ואת )אתר העולב עייס לקבל
 אנשי' יביא אז קבלו לא ואם סרתיתעלך ואזמר העלוב לפני מעצמו ילך שהעולה חמואללא

 רעהו עליו יגיל ועוד שמואל לשון דקדוק יורה וכן לו שימחול לפניהם פגי) לתלות וחוזר >?גת
 לפניסתיוסמת לפייס שההליכה שנאמר כו׳ולאת קבריה על מיתצרין־למיזל )אי שאמי

 ל הם ובזיון הבושה וזאת העולב לפייס מעצתו ילך שהעזלב לק כיייעה הקדמה בהם אין
 קברו על לפייסו כשהולך ו כדברים אלא המנימז לא אפילו לחבירו חטא עליומאשר לכפר
 לו ישיבו והם בו שעשעתי זס ליי׳ולפלוני חמאתי כפניהם ויאמר אנשים עשרה עמו תליך
לעשזתכרממכי נהמכצאחד * תתן ־' לךעכ« מחול לך החול

 מי״ס נרוידליס יקיז שנעו יעלה לידעאם שרוצה מי סמרדכי שכתב משום הנרות צמלליקין
 הנע׳ תכפרותעל שהן ועוד להגמר הוא הלין ׳חשו^דיוס כיעורי ביום למדליקין והא יכ על

 בז ונאמר כיפורים כיזם ללזתותשכיתבו זכרון נ א כשחתאדם אלהיס נר שנאמר כר שנקרא
 מהי< אמר נשיס ולא ונערים אנשים שנהגו כבומיוה עי׳תשום ובאת יתורהאור נלחמה

 והס עליהם לכפר אדם של .אברים כנגד ש»)זל מר משום if מהרל־אברהס תמיו כשס מולן
 אברים להם יש הנשים אבל כולן על המקום שירחם ר״ל נר כמציין f ר הרי ונשמה ירות רמ״ת

 ש(קיצ*ינגןלר זלמן ומהל״ר בנירותהללו נוהגת אין הנשים לפיכך דלתומפיצח יתחתכמן
 עמה מצות רחת חייבים דאנשים משום סנרזתהאלו מן עיוורות נשים דלהכי אלת מראה

 'עשה מכלל הבא ולאו לעשה הניתק לאו והן עשה כתו שתשובין לאמין שתי ועוד שניטלה
 חייכקכיאס 'שאינן בלאויקצמ״ש אם כי־ חייבים דאינן פטורות נשים אלו ומכל f ל היינו

 ואפי׳במנו׳עש׳ שהזמןגרמה עשה ממצית פטומתירק הנשים אין שהרי דווקא לאו בלאזוין
 מאח׳שאינן ■מ״ח שבתאך וקידוש מצה דאכילת עשה כגון חייבים מהם בשנים גרמה שהזמן

 נשמה נר לו עושים קטן או גדול איש שפל ונוהגים סללו הנרות כהו שייך לא כבולן יוחויכי®
 שיחזור לגוי לומר אין ליב הצלו הכילות נכו 06מקצתרכז>ת׳ו כתבו וכן שמתו ולאמו לאביו

 על לדלוק ימתו אלא עוד יכבנו ואל יב במוצאי וידליקנו יחזור לב נרו שכבה חי וייליקס
נמצ' כך אתל וצא הוא לא נרו כפורים יום כמוצאי יבכה צא שכל'*מיו עליו יקבל וגם גמירא

". תתנא' ־' «ישנים במנהגים .

. • ;הכיפורים' יום .דיני •
 ונעילת המטה ותשמיש ובסיכה זבשתייסוביתיצה ובאכילה מלאכה בכל אסור כיפור >זס

 אכל ושתייה ואכילה במלאכה אלא כרת אקחייב ומיהו מקראי לן להונוגקא וכו הסנדל
 תתנב .״ מקראיאסמכתבעלמ׳נינסון עמקי כרתאע״ג בהם אין בהנך
 יליו היו ואם אסור במום אצבעו ואפי׳להושיט גופו ככל גופו מקצת לב לרתק אטור תניא

 כבוקי הלכך תענוג של רחיצה אלא אסרו שלא לרוחצם חותר נכצואה כטיט מלוכלכים
צרכתואעי׳לקטניס שעשה אחר היום ככל וכן לרוחצם מלוכלטתמיתר כמו ידים ישתם

ואפילו * י .
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פח . . תשובח יפי עשרת עכיין
 קניי על להשתטק הקנרית על לילכים כד יאקי תלט1ר

עלינו מרקם אתה אין אם ליתר הצדיקים
 אני למה אקר טעם יעיד * הללי במתים יזשזנים הריני

 רתמים המתים שיכקשי כדי המתים קני• על משתטיזים
 ־ דאניהי מערתא על דמשן/טק מאני דרכי העינדא י עלינו
p נאמרים אלי כפרק משמע יק אבית קברי על כלכאשתעק: 

אלא איכה כי מכלבים יאין הייס קצי אמר יעינלים תרגם
 יאמר ־ לנטלה נרבה היי יהמניו בעלמא טהרה

 אין כי נע*יכ לעגיל לנשים להם דאין ימהירש יידל חהי״ר
הו ש״ל לא כי נידם היא וטעי' כמלאכים להיית ימלין

:ננ״הי טבילה
 אלהיני אותר אז השלים עישה עד מנקה מתפללין תתטא

־ להניד נאמר מה אשמנו יכו׳־ אבותינו אלה׳ י1'"'’
 יתפלק תטאתינו כל על שימת׳ לפניו רצין •תי • מדע אתה

 * קטא מתקלת י פשעינו כל על לני יתמחיל עמניתיני כל על
 נמזמזר ע״ת כדוד חצינו שכן י פשע כך יאמר * עין כו יאמר
 מטאשו מדניאל הרשענו* תעייני אניתיני עם חטאנו לי

 אכפרה אולי שנאמר תנא ש״ונבי וכפרה * והרשענו תעייני
 • הזה העם לעין נא סלת אאחר לעין סלימה נעלימאתכם*

 מטא על י ו פשע מימת היא אנכי אנכי שגאל לפשע ממילה
 אני כך לול כחג קייס סימ; נכתגיי ז״ל מהיאי' ביתא נאלפא

 עליתם שית חטאים יעל * עילה עליהם ממנים שאפי ע״ח ניתג
 ועל ־ ומרד פולה קרנן עליל מייכים שאנו קטאים יעל קטאת*

 לכפר כאין מנן אלי ותלוי* ודאי אשם עליהם ק״«ים מטאי׳שאני
 העונשים איו׳ ושוב * מקרא נפל מסודר תיא יכן ־ השוע על
 מיתה ארבעים* חלקית מרדות* מכות סדק ווה היחידי על

 מימי הקומי ארכעמיתותנ״ד־ ‘כלתוערירי נידישמים׳
 מקטא־ם * הקל מטא נתקלה לפרט טפי דניקא אממן

 ואין • מעאית !רט מי אינש עלי מציף דאמרינן * המתירים
 נצרתי שלא עד אלתי * נאית מסיק כו הסילמן נהאל חיתמין

 :עיקר וכן יצמנהגי׳ וכחתר״יל נתשב״ץ הוא כן נציל אלתי
אל •תן ק שמתוך ארמני׳ מלקות ליקי ואק*כ תתטב

 ילא עומד לא יהנלקה * שבידי מעכיחת לשוב לנו
 והמלקה י אשמנו ימי ההכאה כשעת יאמיר •ושבאלאמיטה־

 כמניק תיבות ל׳ט שהיא רמים והיא פעמים שלשה אמיר
 x מכהו עגל של זנרצזעה * זמע יאיר תי״ים אירק חלקית
על אי בדישו שור תחסום לא ליה יסתיר ייסיף ולא •כנו ,ארכע"

דרדיתןשז^קינהיז ■
שלי השמשית ונין המפסקת סעידה ואוכלים' ו רירי רז

מאכילת ׳‘תנע מפסידם לק בכניסתו גם אסור
 אק ותוכפתית ־ דאורייתא שלי תוספות כי וממלאכת מתיי׳

 קידם אמה וח״ק אלף שזמני תשמשו׳ נין קידם אלא שיעור לה
 ןפילתז מ הפסיק ואס י הקודש על חקיל להוסיף צלין הלילה
 קנלעליי שלא זיק כל ולאכול לחזיר* יכול גחל המם בעז׳

 ש מהלא כמנהגי דלא השמשות' נין קוד' מעט עד מיז התענית
השמשית ונין דאורייתא ומשעות דקלי השמשית נין עד שכתגז

 דקא׳ תזי יבלאי לילה ספק מם ספק יק היא תזשפזת לאו
 תזספת נקרא ילא ט יש כרת ספק וגם מספק* לפרוש ציין
 כץ קודם מעט להפסק צמו לק ,השמשות קמסבין יק

 כדייקוהסיא המבא פיק ריש התוספות וכן'כתכ השמשית
המניא נפיק הלן כתב יק ריחא נתיא נפרק ותר׳אש יש״חק

המפרשים: נשם כד״ין
 התענית לסניל שמכל כדי כסעודה לתרבות ומצויד תתמד

קלים ודברי׳ ידגים נעזפו׳ חילי׳ באית* כמבוא׳
 נידיסר נינא קד דוכן תייטא מההיא עונדא בב״ר כדאמרי

 w תטעם מהלם נש׳ ההלני וכת׳ דעיו פ״א תוספות דינר•
 ימחגאה שנע היה שלא כדי להתעכל קלים מאכלים לאכול

 דניים המפסקת בסעידת יאכל שלא יזהר אדס וכל ־ כשיתפלל
 ובצים* י״ן זפלון שקירין חיליק׳ וכן כשמים מיג׳ כגון המקיימים

 ■אין שכן מהיייל ואמי לטבול לי מתירין אין קרי יראה קיו פן
דמיא בפיק כדאיתא קרי מכנה נע־יכדתא קלב מאכלי לאכול

 :קלב ג*כ ומונה יהילו מאכל מיני נכל תולה מ

A ייטב אלא קלים תענית להתענות איו נעי׳ה תתמה
 ושאלן • מהדיל בתשובת הא ק עי״ט משתי ייזתיר

 כשבתות יק יין לשתות ולא נשי לאכול שלא אדרת אשת על איתי
ילשמת רצינה כל לאכול שמותרת יתשיב * נע׳יכ דינה מת יי״ט

:׳״ט מתקר׳ תיא דגם זה כמס לנה
מדעות אינן והן שמשכה עד ושותות שאוכלות נשים תתמן

 כדי נידן מיוקין אין הקייס על ידזיל לתיסיף שמצות
וקוא עשר שכיתות בהלכי׳ הרמינם לה כזמן לעשות יניאו שלא

 :השואל פ׳ וביוש'»ת המביא נמס׳ביצהכפ׳ בהדי׳
ואל שמגי׳ שיהא תוטב אמרי׳ אסור דני בכל ילה תתמץ

 מיניה דתקבלי במילת׳ ידעו אי ומיהו * מזידין יהי
 נעל וכתב * המניא כפ' ח' פסקי כ*כ לאזכקינהי חייבים

 אנל • די*כ ענד כגון מדרשא דאתי במידי. דחקא העיטור
עד לסי יענש׳גן נהי מיונן נהדיא באורייתא דכתיכא במידי

דפרשי:
 שא אנא סמי פעמים שלשה חזה זה ממילה ויבקשו תתמח

אכזרי יהא לא יהמיקל ליוסף •יסף אתי שאמרו נא
 מניחאקלי על רע שם המוציא אנל י שלם נלב לזה זה ייממלי
 קמא דפ׳ מהירושלמי והוא * פיא דף בדרשותיו חהרי״ו לתמול
 צרקי לקבריה דקעא הדין אקר שמואל החס דאיתא דיומא
 ידיתי ואיןלא* * מנות הא קבלה ואין עלן■ סמזית ליה לתיחר

 אנשים על ישור דכתיב הוא הדא קדחיהן ליה ומפייס נשא בני
 ומפייהיה למיול צריו ידית* יאין גיאמרמטאתידשרהעותי׳

 כל כשאר י״׳סא רני אמי י הימיתעלו ליה וחימר קנדה על
 מידלהעולידת לו אין יזבירז על רע שם כמוציא אנל העביחת

 של «€אתנהג נראה מכאן זיל מכיב ק מהרי• מתג כאן־ עד
 בדברי' והקניטו לאיש איש יקטא אם נזמנינז שנוהגים קה טעית
 לקבל שירצח העליב עם מידבר שלום עושה אמצע׳ ביניהם נמס
ממני מקילה לבקש העילג יבא ההקדמה זאת ואמר העולב פייס
ואמי׳ העלוב לפג• מעצמי ילו שהעילב אלא שמואל זאתכמנ׳ ^,

1 Y סלידת

י?*

? TVA7/־ «*/c ?
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הכיפורים יום דיני
 לתלית' עמיומיזר אנשי׳ ממא אז »אם^איןנלו סלידתנו•

 יעוד שמואל לשון דקדוק wp ’ לו שיתמזל לפניהם •נין
 וראוי כו׳ קנייה על למיול ציץ ירת ואי שאמר רעהו עליו /יד

 הקדמה נהם אין והמת לפניההי לפייס שההליכה שנאמר
 ובזמן המשה וזאת העלוב לפייס מעצתו ילך שהעולג רון בידיעה

 אלא הקניטו לא אפילו למניח תטא מאשי עליו לכפר הם
 אנשים עשרה עמו יוליך קנח על לפייסו ומהזלך * בדברים

לו ישיב! והם מ שמשעתי זה ולפלוני ליי׳ מטאת׳ בפניהם יאתר
:ע״כ יויזזללך לך תמול

 הנדות ומדליקין נר לעשות אמד כל נהגו טט1תר
*עלה אס לידע שחצה ח• המרדכי שכתב תאם

 כיפור׳' ביום דמדליקין והא •כי עד מדיה וידליק נר יקיז שסת
 הנפ׳שנקרא על מכפרות שהן ועוד להגמר הוא הדק דמם ימס

 שניתנו ללויזות מחן א'נ ׳ אדם נשמת אלה׳ם נר שנאתי >ר
 משוס פי׳ ונאיח ־ אור ויערה מצןה נר נו !נאמר כיפורים ביום
 ,ה •קרו נפנסיא ה׳ותתרגמינן כנח כאורי׳ p על דכתיב כבוד

 ממת נשם מולן תהר״י אתר נשים ולא ונערים אנשים ייוהשנהגו
 לכפר אדם אנייסשל כנגד שקול דנר תאם זיל אביהם ר*ר01י

 שירתם דיל ׳נרי כמניין ר״ן הרי ונשמה וחת רת*מ והם עליהם
 דלת כגון יתרות אברים להם יש הנשים אנל מלן על המקים
 זלמן זמהייר ־ הללו נניחת נוהגת אין הנשים לפיכך ומסיח

 האלו הנחת קיצי׳נגןדרשדנראהאלמדלהכינשיםפטוחתמן
 שתי ועוד ־ שבתולה עשה תצית ימית תיינים דאנשים משום
 מכלל הכא ולאו לעשה הניתק לאו והן עשה כמו שתשינין לאמין
 אם כי יז״ניס דאינן פטירזת נשים אלו ומכל ,רין הייני ינשה

 אין חוקאשהרי ותיששאינןחייניןכיאסנלאוויןלאז ־ בלאייין
 עש׳ נתצו׳ ואפי׳ י שהזיקנרמה עשה ממצית פעוחתרק הנשים
 וקידוש מצה דאכילת עשה סגק תייבים מהם נשנים גלתה שהזמן

 שי׳ונהוהנחת לא תחזיביסנכזלן שאינן מאת׳ אךמ*ת ‘ שנת
 לאביו נשמה נר לו עושים קטן או גחל איש שכל ונוהגים ־ סללו

 הללו הניחת מי ואם ־ רביית׳ מקצת כתני p> שמת־ ולאמי
 יעזור נחנייכ שהנה מי וידליקס' שיתזור לטי לועי בייכאין
 עד לדלוק ינימו אלא עוד •כבנו ולא י'כ במוצא• וידליקט
 כפירים יים נמיצא• ימה לא ימת שכל עליו יחבל וגס גמירא'

:ישנים במנהגים ׳כךנמצ י אתר ולא היא לא נח

. הכיפורים יו□ דיני ;
 ובשתייה ובאכילה מלאכה בכל אסור כעיי יו□ תתג

ונעילת המטה ותשמיש ונסיכת ונרסיצה
 אלא כלתאיןיזייכ ומיהו ‘מקראי לן וכולהינפקא •סנדל

אעיג כרת נהם ן א• נתנו אנל ושתייתי ואכילה במלאכה
:נינה! נעלת׳ אסיזהת׳ תקראי דנפק׳

גופו ככל גופו מקצת כ*יכ לרמיץ אכור תניא תתנא
ידיו תיו ואם 'אסור כמיס אצבעי להושיט ואפי׳ ז

 יידצה אלא אפיי שלא ליומצם מואר מצואת בטיט מלוכלכים
 מיתר מלכלכות כמו •דים ייסתם נניקר הלכך י תענוג של

 ואפילו לקטנים ואפי׳ צרכיו שעשת אמל תיים נכל pi ־ לחתצס
 לאשי כגק הצריך תקום אלא •רתץ לא אלו וככל • ה*ת שעשן* לא

 לנינו וכתב הפיסקיס׳ דעת הוא pip כל אצנעיתיוילא
 להנאתדידצה ממק שאינו ידיו ניטל לדוק הנמלה pכ מאת•

היה וכן הפיק עד גמורה נטילת ידם יכחגתמהלילדיפלו
p?״cr •

 איסטניס תא אם וגם פניו ייתן שלא אדם •ואי תתנב
בבוקר חתץ לא אס המם כל דעתו מיושב שאין

 שמע כן להתיר שכתג כא"׳יז דלא בייכ כן לעשות לו מ׳חאשיר
 סימן התשינץ וכתב ־ זיל מהל״ש המינתק מינו מהיייסגל

 לפיאה שהיא מפני ב*יכ עינת ללמדן לאדם לי תותר קילו
 שתיית צינן טיפת שיצ׳ס שמנה פ׳ %ת נמסכת כדאיתא לעיני׳
 ירפיאהשבעילם קילירין מכל לעיניס יפת עינית תתין וטיפת
 תעעיס לו היה בפייה יומא במסכת כדאיחא כ*יכ־ ותותר
 אכיר ושינת פניו אנללדתזן זאינומישש־ כדרכו סך ניאנא

 שהוא כל אפילו כלומר י התירה יין אסיר שיעיר חצי שאפילו
 שלא טיב וחיה בהגיה שם וכתב ־ לגחני מעט •נא שמא לפי

נתהר״יל ר,וא יק גמירה רפואת הי• דלא נ'יכ עיניי ליתון
:מתנהגים

 דתיישינןדילמא נמים מפה שורץ ואין המר״אק כתב תתנג
• לשם כדרכי ידיו ניטל לאתר אבל סתיטה לידי אתי

 !מפיקכאיתדכל ניהגמה״לס׳ יזה יכן סבת לא אכל נקיות
 קי׳ ראה ואם בייכי טוכלין אינן קרי נעל וגס טנילז חייכי
 יבש הוא יאס • ייקנתני לנד מקום אותי •רתין לת היא אם

 :נגיפי שהיא חקזס בבל ידליק ן יא' ר״ת פסק כן כידו ישפשפני
עניי דתשיב מקרא ייליף המטה נתשמי׳ יאכז׳ תתגף

 הנר את להדליק שנהגי יוקים נפהמים יאיתא
 דיש ־ אקתדליקין להדליק שלא שנהגי מקום תדליקי! ׳'כ כליל
 להדליק■ שאתרי נין אק •לני לעילם צדיקים כילם זעמך לנא
 לדניאמד• אלא נתכוונו לא שניהם להיליק שלא שאמרו בק

 אשה׳ ממשכבי עצמו להפירש אתד לדני אלא נתכוונו לא "ופרשי׳
 י■ הנר לאור מטתז תשמש אדם דאין ממם להדליק האומדים

 זחתאיה אשתו את רואה חלק כשהבל סכל להדליק שלא והאומר
 תשמש■ אדם שאין משים קא להדליק שנהגו שמקי׳ ומאת׳ לה׳

 להן להדליק wx נמקים נהיגנן ואט הנד• לאור מטתו
 מלקרכלאשחז עצמו את דאומאאזנע תשכנו כמדר ידליקו

 ואי • הנר לאיר מטותיהם משמשים ואינם ידם קדושים דישראל
 ילא .להיליק שלא שנהגו כמקום לא עניד לא בנית תדליק

 סכלי מדליק שלא שנהגו מקום דאלו • להדליק שנהגי כמקום
 ומתאוה חאה ומתאותלתוהיא אשתז חאתאת חלק כשהכר

 משמש אדם דאין תנוס דסנרי להדליק שנהגו כמקום ילא י לה
 ממצא משכנם לתדר יתהלכו נמשיכה וכאן הנר לאור מטה
,ומיזאוהלה מתקשטת כשהיא נת מסתכל לריעותתדננית תרתי

ובמדי
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 חייבות נשים וא״ת בשב דהוי דהיכי ם'יל מסברא רק האורח דריש דלא מוכח נשים לחייב כדי אכילה
 בי דמעיקרא הצדיק מהצדיק ונבון ראוי סיס הם־י בכוונת וה להעמיס רחוק כי ואף ודויק. שסיר ואתי
 בערב לאכול מצוד. בש׳ע דאיתא בהא והנה מתוקן: שאינו דבר היו מתח־י יצא ולא בו דובר ה׳ רוח
 בתורה נכתב הא דלמה הקשו הכל חנה ובו׳. הגמרא הביא בטור סק־א בטיז עיין כסעודה. ולהרבות כ’יוה

 הטור שהביא החיייט בתשובת מרומו דהתירוץ שסיר דאתי נראה ולדעתי . יוה׳ב בערב האכול בפירוש
 בדין ישראה את לוכות רצה ההב״ה דיונה והכוונה . וכו׳ יתברך בו בטוחים שאנחנו לו שהשיב והט״ו

 כדאי ואמונה זח בטחון או כך על ושמחים אותם שיוכה יתברך בו שבוטחין הבטחון דע׳י הוא זזזזבות
 אנו עושין שאנו וח בטחון שמכוח תקפ׳א סי׳ ולעיה סעמים כמה לר׳ה בדרוש ובס׳ש אותם לזכות
 ואוכלים שותים בר׳ה כן עושין אנו עצמו בדיה שמחה לעשות שאפשר בדיה תינח ולכך בדין זוכים

 או שנשמח יוה׳ב בערב הזה בטחון לעשות הקב׳ח צוה אסורים הדברים דאלו ביה־כ אבל ושמחים
 בעיוה׳ב לאכול הקבין! כותב שיהיה אפשר היאך ולכך בדין נזבח זד. ובכה יתברך בו בטחוננו להראות

 שום לנו יצמח לא ישוב שלנו הבטחון ניכר יהיה והיאך התורה מצות מכה לאכול מוכוחין נהיה איב
מעצטינו שאנחנו פה׳ט בן כתבה לא בריח ובן אכילה למצות התורה כתבה לא ולכך האכילה מן ריוח

מחצית
 לקחם נחמן רב דבנמ׳ בעובדא ־הא לטלו יכול אדם גס מ״מ .לטלו יכוציה שהעופות במקום רמ״א

 סי׳ ובמדרש העופות על לרחם .כדי הגגות על זורקים דמה״ט תשנ׳יז בשם כתבהב״ח דהא והטעם
 אפילו חברך.אלא דוקא ולאו מרחמים לך יש חברך על מרחם שאתה הימים כל בידך מסור יהיה זה

 דיותר לוקחו אדם בן אס דכ״ש הרי . עכ״ל יוכיח הפועלים את בהשוכר דרבי ומעשה בריות שאר
 להשליך הנ״ל ראיה המרדני שדחה מה ליישב רצה דהב״ח ר״ל כו׳ מ״ש ועבב״ח :עליו לרחם חייב

 דהעורבי׳ אלא הגנות על השליכו לא שס.דלמא שהשליכו הגנות מן לקחוהו דהעורביס מלל .לגגות
 דרובא ניהו .טפי שכיחא דהיתר׳ מהני מאי מהבית דנטלו א״א ח הב מי׳ ולזה . הבית מן נטלוהו
 מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע דה״ל .רוב מהני לא ובבית . דאסורא מיעוטא איכא מ״מ דהמיר׳

 כיון :פריש מרובה דפדיש כל ואמרי׳ הקביעות ממקום דפירש . הגנות על שהשליכו אע״כ .דפי
 עדין אז נטילתו בשעת הקביעות במקום הספק מיד דנולד שנטלו. כשראינו דדוקא כו׳ ראה לא שהוא

 פי' ליי דמה י״ל פי׳ דין הנטילה אחר עד הספק נילר דלא שנטלו ראינו כשלא אבל ׳"ל קבוע דין
-----------------------—ך:ריבפ דמרובא אמרי׳ יןענ בכל ותפעו "יו-עא ממילא-------------------------------

 שהב״ח ואף . מהר״ש דרשת בשם כ״כ הב״ח .ב״ח שח״ל החטא צ״ל מחילה בשעת מ״א כתב תרו סי׳
בווידויו ה״ה . המקום לפני בווידויו החטא דצ"ל תר״ח בסי' דכחבינן דלמאי וז״ל טעם נתן

 בסי׳ פסק והרב״י . עכ״ל חברו ובין לבינו למקום שבינו עברות בין לחלק אין דבהא . חבר! לפני
 דצ״ל הרנ״י מודה חברו לבי; שבינו בחטא דמ״מ למ״א סיל . לפרט א״צ למקום שנינו דבחטא תר״ז

 שבינו בחטא מ״מ . לסרט צ א למקום שבינו בחטא ה״ל י’הרב דלדעת והרא׳ש הרי״ף דקדעת
 דאע״ג מוד׳ הרניב״ס נם הכ״מ ולדעת .תשו׳ מהל׳ פ״ב הראב״ד דעת וכן .לפרט דצריך ם״ל לחברו

 ונ״ל לפרט דצריך מודה לחבירו שבינו בחטא מ״מ . לסרט צריך דאינו ליה סבירא למקום שבינו דבחטא
 דחטא הדין דאמר הב״ח שהביא הירושלמי דברי בזה ליישב אוחגואפשר יפרוט לא בזה מתבייש דא״ח

 כו׳ קדמיהון ,ומסיים נשי בני מייתי לא ואי . טבית הא קבלי׳ ואי עלך הרחית ציה :צ״ל חברו על
 מ״א ולדברי • הב״ח עכ״ל הפשיעה אותה לפרט צריך אלא עלך כרחית במ״ש דוקא דלאו הב״ח וכתב

 מלשון דייק יעקב עין דבס׳ ודע וז״ל הב׳י:ת וסיים . בו מתבייש שחברו בחטא מיירי דהירושלמי י״ל
וחוזר אנשים עמו יביא *׳ קבלי לא ואי . מחילה לבקש נעצמו נכתחלה ילך שהחוטא הנזכר כירושלמי

׳!
—•



 שאבכתם פה בושה קכם יחיה כא חאכיכה אחרי נם ני לעולם עסי יבושו ולא כעינוי נחשב יהיה שהאכילה
: ודו׳ק שסיר ואתי תחלה 1D' .כו׳ מחילה המבקש לטובת שמכוין לא אם מלמחול אמרי יהיה לא והמוחל בהנ׳ח א׳ סעיף ר׳ן ר.

בסיב במשגה הרי משם הוי ראיה מה קשה ור־ח.׳לכאורה דרב ממעשה הסוסקים למדו כן נ׳ב
 שתטיימ תאמר שלא המשניות בסי־ הרטבים שם ומי׳ עקרב עקיצת ועקיצתן וכו׳ בנחלתן הזהרו אמרו דאבות

 בכלל אינם חכמים תלמידי אטו וקשה והתיויט הרע׳ב שירשו וכן סיום מקבלים אינם שהם אותם
 הנביא מאלישע כן למד דהרמב׳ם ובסרט כן יעשו לא דד,ם ס׳ד היאך למחול צריך וכאן יראים

 ראיה א־כמה למחול דא׳צ שאני דת״ח מוכח .וכע׳כ למחול צריך אם כדין שלא יעשה דאלישע ס׳ר וכי
 כך יהיה החילוק רק לאברהם כן למדו חז׳ל דהרי למחול צריך ת׳ח נם דודאי נראה אך תיח שהיה מרב

 רק שהיא וסבור שרה את שלקח באברהם וכנון חבירו לבין שבינו דעלמא במילי ת״ח ד,מקניט דודאי
 דשמיא במילי דהוי בפה הת׳ח בטקגיט מיידי המשנה אך למחול צריך חת׳ח נם בזה נזל רק שאינו אחותו

 מנעמן ליקח שלא ש״ש לקדש שרצה באלישע ולכך למחול א'צ מייניטו וזה לש׳ש הת׳ח כוונת אם בזח
 מחויב היה לכך לר׳ח ככוד העדר דהוי רק דשמיא מילי הוי לא ורב בריח התם י׳ל וא'כ למחול א׳צ בזח

 למחול א'צ ת׳ח דודאי י׳ל אש:או כנחלי דבריהם הוי בזח דשמיא בטילי סיירי והמשנה אדם ככל למחול
 כבור שייך ולא מ׳ת קודם שהיה שאני ובאברהם חיזוק לעשות וצריך ובזיונח התורה כבוד מפני כלל

 שלא להיפוך התורה כבוד דהוי התורה כבוד שייך לא אחר לתיח דת׳ח שסיר פריך ור׳ח ומרב התורה
 לדינא העולה וא׳כ אדם ככל הוא הרי חתורח כבוד שייך דלא וכיון לפייסו פעם כל להטריח רב יצטרך

 לו למהול צ’א דשמיא בטילי לש׳ש הקינטור דהוה או ת׳ח החוטא אין אם כנון התורה כבוד דשייך חיכי
 והיאך בתחלה נתפייס דלא יהושע ר׳ גבי דברכות רפ׳ד מט׳ש ראיה לפענ׳ד נראה נכון.ועוד כנלסענ׳ד

 הוי ואם יתפייס בודאי לו פפק מה גתפייסת ר׳ע שתמה מה נם חכמים דברי יקיים לא ’כר• דצדיק פ׳ד
 אחריר תחרחר אל ביום עבירה שעבר ת׳ח חזיל אמרו הרי ועוד פייסך לו׳ הו׳ל יפייסנו ר*נ אם לו ספק

אך יפייסו נ’שר ידעו לא והיאך אחר למנות ראו היאך והעולם ר־נ יפייסנו שלא ם'ד היאך א׳כ בלילה
: ודו׳ק וא־ש הנ׳ל המשנה כדברי למחול מחויב אינו כי הפיוס יקבל לא שריי סברו חם בע׳כ

_____________________________—-------------------------------------השקל-
 פיוס לקבל לעלוב שירצה אמצעי תחלה לשלוח ב״א מקצת שנוהגים כמו דלא . בפניהם ממנו ומבקש
 פס מתפייס העלוב אם • לפייסו הולך רסיס כיון נ״ל ואין וז״ל עליו כתב הפר״ח אבל . עכ״ל העולב

 }סיק־אץ! : עכ״ל עיקר וכן מוכרחים דבריו שאין כתב י״מ בספר ונס . בתוכם זר עבר אס ,!כך
 דף יומא ריב״ח מדברי הוא האידינח דהא ראיה והביא . ב״ח . אחר ריצוי בעין בכ״פ ׳0 יחזור

 לומר שצוו יעשב בני )גבי שנאמר פעמים מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחברו. מפו המבקש כל ע״א פ"(
 ־ בקשה לשון אלא נא ואין . נא פעמים ג׳ שאמרו . נא שא ועתה כו׳ נא שא אנא צוה( אביך ליוסף
 שורף בג׳ לפייסו וצריך שאמר ר״ח מדברי לדייק יש וכן • הב״ח ע״כ״דברי מתחלפות לשונות ג׳ והיה

 ויאמר ב״א( מג׳ פחות שורה ואין ־ שורה לשון יסור )סירש״י אנשים על ישור שנ׳ אדם בני ג׳ של
 כן גס והן רש״י כ׳־כ .ג׳ פעם הרי לי שוה ולא .ב׳ פעם הרי .העויתי וישר . פ״א הרי . חטאתי

 p ודייק .ב״ח כו׳ רשאי יותר לפייסו רצה ואם כו׳ אינו ב( )ס״ק : מחולפיס ופיוסים לשונות ג׳
 דלגרסת וניהו בידו הרשות עוד לפייסו ירצה דאס דמשמע עוד לפייסו צריך ואין שכתב הטור מלשון
 רב על ופריך . אתפייס ולא יוה״כ ערב י״ג מר״ח מחילה ביקש דרב שם דאמרי׳ אהא דגרס רש״י
 גרסת לפי ומשני פעמים מג׳ יותר יבקש אל מחברו מטו המבקש כל בר״ח והאר״י הכי עביד והיכי
 דנרסי הפוסקים לשאר אבל הטור דברי א״ש ולפ״ז . עצמו על החמיר דרב ופירש״י :שאני רב רש״י
 ירצה of>1 ראיה אין א״כ .לחברו רבו בין וש״ע הטור חילק ולכן . דרב רבו הוי דריח שאני רבו

לעשוס ירצה אם אבל הדין מצד אלא מיירי לא דהנמ׳ מסברא ס״ל מ״מ דרשאי מג״ס יומר לפייס
 רשאי דאינו וס״ל הטור על חולק והפר״ח הב״ח עכת״ד רשאי פעמים מג׳ יותר ולבקש מש״ס לפנים ו

 הרפי״ם לגרסת ראיה וקצת . מובהק רבו אינו אפילו כו׳ הוא נ( )ס״ק : ע״ש פעמים מג׳ יותר
 ריז״י שמיאן פר״ח כתב ומה״ט • רב של מובהק רבו כיה לא דר״ח .*אע״ג שאני רבו דגרס הנ״ל

 . מובהק שאינו רבו אפילו ס״ל שאני רבו דלהנורסיס אלמא . שאני רב וגרס . שאני רבו בגרסת
 ולפ״זדברי . לא או רב של מובהק רבו היה ר״ח אי פוסקים ושאר י רש׳ בהא דפליגי לומר ׳דוחק

 דס״ל משמע . רב של רבו היה לא דר״ח משוס שאני רבו בגרסת ליה ניחא לא דרש״י ־פר״ח
 פריד שם דבגמ׳ ׳ב״ח כו׳ לטובתו מכוין אס והיה 5כו׳ לא אם ד( )ס״ק : מובהק רבו רבעי׳ לרש״י

ומשני פשעיו כל על לו מעבירים מדותיו מל המעביר כל רבא והאמר . לרב אתפייס דלא ר״ח על
ד׳ס



C באר תשובה מי יח

ב׳ סימן

 לחברו אדם שבין בעברות הנ״ל בעלן עוד

אחר הכיפורים ביום ומתודה חוזר ובענין

וביו״ב חברו דטקניט וידוי בדיני הפמ״ג בספקות

 עליהן יתודה לא זה כיפור ביום עליהן שהתודה עברות ע״ב ו פ" דף יומא בגט׳ א.
 אדע אני פשעי כי שנאמר משובח זה הרי אומר יעקב בן אליעזר רבי אחר, יוה״ב

 חוזר זה ביו״ב עליהן שהתודה עברות ח׳ הלכה פ״ב וברמב״ם תמיד. נגדי וחטאתי
 והפמ״ג תמיד. נגדי וחטאתי ארע אני פשעי כי שנאמר אחר ביו״ב עליהן ומתודה

 שדוקא דאפשר לחברו ארם שבין עבירות לגבי רן א׳ זהב במשבצות תר״ו בסימן
 ועני חברו את במקניט אבל אהר, ביו״ב ומתודה חוזר דין ינהג וכיו״ב וגנב בגזלן

 סק״ג, תר״ז סי׳ המשנ״ב הכריע וכן ולהתוודות, לחזור א״צ אפשר בחררה, המהפך
שם. הציון בשער והובא וידוי א״צ הראשון ביוה״כ דאף י״ל ושמא הפמ״ג: ומוסיף

 הפמ״ג דברי על עמר )תשנ״ז( התשובה בקונטרס שליט״א הישיבה ראש ומור״ח
 תוכחה לענין גם הפמ״ג מחלק סק״ב א״א קנ״ו שבסימן והביא ביאור, הצריכים
 והקניטו הכעיסו רק עשה בקום עושה שאינו דבל לנזילה הקנטה בין בהבלטה
 בין גם חשיב קעביד דמעשה ובדומה גזלו אבל לחברו אדם בין רק חשיב בדברים

 עשה בקום דאינו הא שייכות מה תלמוד, צריכים אלו דבריו וגם למקום. אדם
 חשיב לא ואמאי דברים בהונאת לאו יש הרי צ״ב וגם לחברו, אדם בין רק להחשב

למקום. אדם בין כך משום

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)27 מס עמוד ישראל בן מנוזם חיים יעקבוון, תשובה - באר מי



יט .אר תשובה < מי

 כוונת דאין בהגדרתם( לענ״ד הנראה )כפי בקצרה דבריו ותוכן לבאר שם וכתב

 דאפשר עבירה", "מעשה כאן שאין ר״ל אלא עשה" "קום של הכללי למושג הפמ״ג

 ואסרה מתאנה שחברו מה אלא ההונאה, מעשה אינו האיסור דברים שבהונאה

 לומר דיש שכתב הפט״ג בונת וזו לחברו, אדם בין היא אשר זו תוצאה לגרום תורה

 גזל לאפוקי ור״ל ־ לחברו׳ ארם בין אלא הוה ׳דלא מגזל קיל בחררה ומהפך רהקנטה

 בין כמו חשיב כן על עבירה, מעשה כאן ויש וגניבה" גזילה ב״מעשה איסור דנתחדש

להלן. יותר ויתבאר (.1)למקום אדם

 וב״ה לפייסו, צריך בדברים הקניטו ראפי׳ פיוס דין גבי איתא פ״ז יומא בגט׳ והנה

 או בגופו מעשה עשה שלא דכיון ומשמע ובשו״ע, ה״ט פ״ב תשובה הלכות ברמב״ם

 לחברו שב״א עבירה כך כל חשיב ולא לפייסו, חייב דאינו לדון מקום היה בממונו

 אדם בין רק רהוה לומר סברא יש דבהקניט נראה הפמ״ג ובדברי ומזיק, גזל כמו

 עבירה", "מעשה כאן שאין דיתכן הפמ״ג נקט דאמנם א״ש, להאמור אכן לחברו.

 מאידך אולם כמשי״ת, וידוי לדיני בזה ונ״מ לחברו, ההונאה גרמת הוא והאיסור

 זה, מעשה על ותובע דבר בעל נחשב חברו ואין לשמים מוזהר הוא בזה דגם יתכן

 גם כן ועל העבירה לענין דבר לבעל החשיבתו שהתורה ממונו או גופו במזיק משא״ב

חברו. בריצוי תלויה העבירה כפרת

 תשובה בעי וודאי ההונאה בלאו עובר הרי סוף סוף קשה, אכתי הפמ״ג בדברי אמנם

 מה ועיין צריך אין תשובה דנם הבין )ומיר״ח וידוי כך משום יתחייב לא ואמאי

 ולפרש א' בסימן הנ״ל החילוק יסוד על אחרת בדרך בס״ד נראה ולענ״ר בזה( שכתב

וידוי. על הספק דהעמיד הפמ״ג וכלשון רוקא הודוי חובת על הפמ״ג ספק

 איתא אי ב. בכלל וידוי בעינן אי א, בתרתי הוא חברו את דהקניט בהא הספק הנה

ביאור. צריכים הספקות ושני אחר. ביו״ב ומתודה חוזר לדין
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באר תשובה מי כ

עשה על בעבר וידוי ובגדר וידוי צריך אם הספק ביאור

 משום תשובה צריך שכאמור דאף וידוי, צריך אי דמספק״ל הא תחילה ונבאר ב.

 רגם בלאו,ונראה ע״ז ועובר דברים הונאת איסור מצד שמיא כלפי עבירה גם דהוה

 מעשה מתורת וידוי גם צריך אם מספק״ל וידוי, צריך תשובה שמדיני פשיטא

עשה. על עבר לגבי בזה לדון שיש מה כאן ונקדים המכפר,

 "מעשה דהוה חרא ביה, איתנהו דהרתי ונתבאר הוידוי בגדרי הארכנו ה׳ בסימן הנה

 בשעיר דקרא בלישנא וכן דברים" "כפרת ל״ו יומא בגט׳ ליה וקרינן המכפר"

 קאי ביתו׳ ובעד בעדו ׳וכפר כה״ג בפר וכן וידוי, זה עליו׳ לכפר הי ׳יעמר המשתלח

 התשובה מדרכי הוא הוידוי ענין זה ומלבד שם, בגט׳ כמבואר דברים, כפרת על

 החוטא שיעזוב הוא התשובה, היא ׳ומה ב׳ הלכה פ״ב הרמב״ם לשון כמשמעות

 בשפתיו להתודות וצריך עוד... יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו

 בפה ביטוי תורת דזהו כאן הרמב״ם דברי ומשמעות בלבו׳ שגמר אלו עניינות ולומר

 פי׳ יסוד על אחר באופן גם נתבאר ג׳ אות ג׳ בסי׳ ]אמנם והקבלה. החרטה על

הכ״מ[.

 רבעשה ול״ת עשה שבין הכפרה בחילוק א׳ בסימן משנ״ת ע״פ נראה היה ומעתה

 במעשה כמו ופחיתות פגם וליתא דרחמנא אמימרא רעבו־ על תשובה דין אלא ליכא

 מידי בתורת וידוי א״צ דמה״ט נמי וי״ל לחודא בתשובה מתכפר עשה רמה״ט עברה,

 יש כן וכמו החשובה. מעשי גמר בתורת רק היינו וידוי לענין שנתרבה ומה דמכפר,

 מן והנזק הצער מניעת שעיקרן לחברו אדם דבין עבירות הני לגבי מסברא לומר

 אפשר ולפיכך עברה, של פגם בזה ואין עבירה, מעשה כאן ואין והמתאנה הניזק

 סברא יש ולפיכך המלך, מצות על שעבר מה לתיקון אלא אינה התשובה שחובת

 בעינן אי הפמ״ג של ספקו וזהו המכפר, מעשה בתורת וידוי בזה צריך דאין לומר

בבה״ג. וידוי

בעברות דגם האדם" חטאת ד״מכל וילפותא קרא דבעינן מה דהיינו נראה ובאמת
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בא כאד תשובה • מי

 האדם, חטאת מכל שנאמר מקרא וילפינן כפרה בתורת וידוי צריך לחברו אדם שבין

 דהיה אלא התשובה, מדרכי וידוי רצריך פשיטא וכן תשובה רא״צ ס״ד דלא ר״ל

 דעבר על לשוב חייב רק פגם בהן אין לחברו שב״א עבירות רכל לומר מקום

 המכפר. מעשה בתורת ודוי א״צ אך תשובה צריך באמת וע״ז דרחמנא, אמימרא

 מעשה שהן )כיון פגם בהן יש וכיו״ב וחבלה בגזל דגם קרא בהך נתחרש ולזאת

מכפר. בתורת גם וידוי דין בהן יש וא״ב חברו, כלפי שיסודן ואף עבירה(

 פגם דיש שנתחדש דמה דאפשר כן, הדי! בהקנטה גם אם הפמ״ג נסתפק ואבהי

 וכיו״ב גזל וחלוק עבירה", "מעשה שהן בעבירות רק זהו לחברו אדם בין של בעבירה

 של התוצאה מניעת איסור של עניינו שכל הונאה לבין עבירה מעשה היא דהאיסור

 שליט״א, מור״ח מדברי שהבאנו וכמו עברה מעשה חשיב לא ובבה״ג חברו, הונאת

המכפר. מעשה בתורת וידוי רין כאן דאין אפשר כן ועל

 פ״א הרמב״ם כתב דהנה ספיקא, הך לפשוט יש גופא רעשה דמתשובה נראה אכן

 בין בזדון בין מהן אהה על אדם עבר אם ל״ת בין עשה בין שבתורה מצות כל ה״א:

 שנאמר הוא ברוך האל לפני להתורות חייב מחטאו וישוב תשובה כשיעשה בשגגה,

 זה ווידוי דברים, וידוי זה עשו אשר חטאתם את והתודו וגו׳ יעשו כי אשה או איש

 על או שגגחן על קרבגותיהן שמביאין בעת ואשמות חטאות בעלי וכן עשה... מצות

 והתודה שנאמר דברים וידוי ויתורו תשובה שיעשו עד בקרבנן להם מתכפר אין זדונן

 להן מתכפר אין מלקיות •ימחוייבי דין בית מיתות חייבי כל וכן עליה חטא אשר

ע״ג. עשה מצות בסה״ט רמב״ם יעיין ויתורו. השובה שיעשו עד בלקייתן או במיתתן

 גיגהו, הלכתא וחד העבירוה רכל וידוי בדין נכלל עשה על רוידוי מדבריו למדנו

 האל לפני להתוודות חייב תעשה... לא בין עשה בין שבתורה מצוות כל כתב שהרי

 גם שייבא דברים דוירוי עשה דמצות ומתבאר ובו', עשה מצות זה וודוי הוא... ברוך

 מעיקר וגם בלבו. שגמר התשובה עניני כביטוי הוידוי עגין רק ולא עשה, על בעבר

 בכל וידוי לענין עשה דמרבינן נראה עשו, אשר חטאתם את דוהתודו מקרא הרבוי

כפרה, בתורת וידוי דענייגם שם דילפינן מה
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באד ( תשובה מי בב

 צווי שביטל מה על גם מ״מ הפגם, תיקון צריך אין שבעשה דאף לומר יש כרחך ועל

 מכאן נראה ומעתה הכיפורים. יום בלא בהכי רסני אלא וידוי, ע״י כפרה צריך המלך

 נמי ה״ה ולפיכך ופגם, עבירה מעשה דליכא היכא וגם וידוי חיוב יש תשובה דבבל

דהפמ״ג. קמא ספק בזה לפשוט יש ולכאורה חברו, את בהקניט

 יש הבאה, לשנה ולהתוודות לחזור צריך וכיו״ב בהקנטה אם הפמ״ג שנסתפק ומה

 חוזר ענין שורש בהקדם הספק יסוד להלן וכמשי״ת הנ״ל בחילוק תלוי זה דגם לומר

 בלאו ורק ולהתוודות לחזור דא״צ י״ל בעשה דגם ונראה אחר, ביוה״ב ומתודה

 את דבהקניט להצר גם ואדרבה תמיד. נגדי וחטאתי מקרא ילפינן וע״ז רבעי הוא

 מעשה נחשב זה גם שמא גופא בהא דמסתפק י״ל ולהתוודות לחזור צריך חברו

 דא״צ פשיטא בעשה אבל וחבלה, לגזל ודמי דרחמנא אמימרא שעבר רק ולא עבירה

ולהתוודות. לחזור

כזה כפפ״ג לנידון ונ״ם אחר ביוה״ב וסתודה חוזר אם עליהן שהתודה עברות כענין

 חוזר זה יו״ב עליהם שהתורה דעבירות ראב״י בדעת ע״ב פ״ו ביומא והנה ב.

 שכפרת סבור איני פירש״י: תמיד, נגדי דחטאתי מקרא אחר ביוה״ב עליהם ומתודה

 חסר דצריך כיון הוא זה לחשש דהיסוד ונראה לנגדי, עומד כאילו תמיד והריהו לי

 אמר הקב״ה דרק לעיל והובא ובירושלמי במדרש ז״ל שאמרו כמו לתשובה מיוחד

 שביארנו כמו אכן כן, אמרו לא והחכמה הנבואה ואילו לו, ויתכפר תשובה יעשה

 דעבר במאי המרירה על הסליחה אבל הפגם תיקון לענין רק זהו א׳ בסימן בארוכה

 לא שמא לחשוש לו אין זו תשובה לענין ומעתה שכלי, ענין היא ררחמנא אמימרא

 להיות צריך אין וממילא מיוחד, לחסר זקוק ואין מושכל דבר שהיא אחר נתכפר

נתכפרה. לא שמא נגדו חטאתו

 אחר מ״מ וחידוש, הסד היא תשובה אם גם צ״ב דבאמת עוד, לבאר נראה אמנם

 יחשוש למה החוטא, קבלת ומבטיח בתשובה לחזור וקורא הדבר גילה שהקב״ה

כ״א אות ד׳ שבשער הכפרה בחילוקי יונה רבנו הביא וכבר תשובתו. נתקבלה שלא
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בג באר תשובה • מי

 ע״ז והזהירו אחר, ביוה״ב עליהם ויתורה יחזור שלא מאד הזהירו במדרש דחז״ל

 על בוטח איננו וכאילו הבטחון מקטני עצמו מראה הוא כי האחד, פנים: משלשה

 "תאלמנה ע״ז והזכירו פשע על ועובר עון נושא שהוא יתברך ה׳ סליחת גדולת

 ומתודה חוזר דאינו חכמים בדעת זה כל אכן טעמים. עוד ועיי״ש שקר" שפתי

להלכה. ר״י פסק והכי אחר, ביוה״ב

 ר״א ררשת ופירש״י הרמב״ם, פםק והכי ומתודה, החוזר יעקב בן אליעזר רבי ודעת

 כרחך על יונה רבנו מדברי ולמשנ״ת לו נתכפר לא שמא תמיד נגדי מוחטאתי

 בדברי ועיי״ש גמורה, תשובה היתה ולא כהלכתה תשובה קיים לא שמא החשש

 כמו ווידוי חרטה רק העתיד על קבלה גם צריך אין בעשה אם והנה להלן. יונה רבנו

 עברה, מעשה שאינן הללו לחברו שב״א בעברות נימא וכן - א׳ סימן לעיל שנידון

 דהרי בתשובה, חובתו ידי יצא לא שמא החשש לגבי גם לחלק מקום יש שפיר א״כ

 אלא לגמרי מתברררת אינה העתיד קבלת אך לאדם, לו ברורים והוידוי החרטה

 יש אז בתשובה מעכב כתנאי העתיר על קבלה דבעינן היכא ולפיכך תעלומות, ליודע

ויתורה. ויחזור חובתו, ידי יצא לא שמא לחשוש

 גם קיימים העתיד על וקבלה וידוי רחרטה העיקריים התנאים דג׳ נימא אי גם אמנם

 חובתו ידי יצא לא שמא החשש לגבי לחלק מקום יש עדיין עשה, על בתשובה

 המעכבים התשובה תנאי בענין תשובה בשערי יונה רבנו דברי ונקדים בתשובה.

 לא פשעיו מכסה הכתוב ביאור בתוך י״ה אות ראשון בשער וז״ל ידם. על והכפרה

 שלשה התשובה יסודות - ׳פירוש י״ג( כ״ח )משלי ירוחם ועוזב ומודה יצליח

 מתחרט, המתודה כי מודה בכלל והוידוי והחרטה החטא. ועזיבת והוידוי החרטה

 כמי דומה החטא עוזב ואיננו ומתודה המתחרט בי אלה מג׳ פחותה תשובה ואין

 בעל הוא כי ירוחם ועוזב ומודה אכן טבילה, לו עלתה שלא בידו, ושרץ שטובל

ע״כ. ביארנו׳ כאשר רבות מדרגות לתשובה שיש פי על אף תשובה

 ירוחם", ועוזב "ומודה הכתוב לפירוש נוגע שהזכיר התשובה מדרגות דענין ונראה

ועוזב מודה רק כשהוא הרחמים למידת נזקק הריהו כן על רבות מדרגות שיש דכיוז
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באר תשונה מיי כד

 ."אמר דבריו. המשך מתוך שנבאר וכמו מדרגותיה, בכל התשובה חוק השלים ולא

 שהוא פי על אף פרוש ברעה׳ יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם ׳אשרי כן אחרי

 צריבה היא בי התשובה חק השלים לא אולי תמיד לפחד עליו יש ועוזב מודה

 עליו יתחדש אולי יפחד גם המדרגות, להשיג יום בכל אומץ ויוסיף רבות למדרגות

 משתדל ואיננו תשובתי חק השלמתי כבר האומר ברעה׳ יפול לבו ׳ומקשה יצרו...

 לבב רם הוא כי זה, על יענש יראה, בנפשו ולהוסיף התשובה מדרגות להשיג תמיד

 לפני הכשר ביתרון דרכיו להכשיר חיובו גרל מכיר איננו וגם נפשו מגרעת מכיר ואינו

ע״ב. ה׳."

 מה מפני כן אם לעיל הנזכרים שלשה הם התשובה תנאי שעיקר כיון צ״ב ולכאורה

 לא כי אף רבות, למדרגות צריכה בהיותה התשובה חוק השלים שלא לחוש לו יש

 עליה לומר שיש עוולה זו אין ועכ״פ השלים, חיובו חוק את אך לתכליתה הגיע

להלן. כמ״ש ברעה יפול לבו ומקשה

 על חובה אלא מעליותא, רק אינו התשובה מעלות דקיום יונה רבנו דדעת ונראה

 תטהר לא אך סליחה תמצא תשובה לכל ׳אמנם ט׳ אות לעיל דמבואר החוטא,

 את ויכין לבו את האדם יטהר כאשר זולתי היו כלא העוונות להיות שלם טהר הנפש

 תטהר שלא וכיון בדבריו. עיין הבגד לכיבוס המשל שם ומביא יתבאר׳ כאשר רוחו

 מעיקר באמת לפיכך ופרטיה מעלותיה כל על התשובה קיום בלא שלם טהר הנפש

 שמקיים הראשון בשלב שכבר הבורא דמרחמי אלא התשובה, מעלות להשיג חיובא

 נאמר כך ועל תשובה", "בעל הוא וכבר לו מתכפר ועזיבה וידוי דחרטה התנאים ג׳

 שלא בכך יש דתנאי נראה אבן מיוחדים. רחמים היא זו דכפרה ירוחם ועוזב ומודה

 וזהו הלב, קושי ומפני בקשתן העדר מפני הנוספות המעלות מן המניעה תהא

 חוק השלמתי כבר בלבו ׳האומר על קאי ברעה׳ יפול לבו ׳ומקשה הפסוק המשך

 בחובתו מכיר כאשר דרק התשובה׳ מדרגות להשיג תמיד משתדל ואיננו תשובתי

 אז או הדבר, עליו וקשה עליהן הגיע לא שעדיין אלא התשובה במדרגות להשתלם

 בשם המובא לפי ]וגם בזה. ולהשתדל לבקש עליו חובה אך השלימן בטרם ירוחם

הוא כך על והנוסף בזה, ודי ווירוי חרטה היא מדאורייתא דתשובה מוולאזי׳ן הגר״ח
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כה בארתשובה ( מי

 י״ל שפיר התשובה שלמות מדרגות לענק אבל המעכב, מה לענק היינו מדרבנן,

 האם אפשר ומעתה תרי, בתני נפטר הרחמים ממידת ורק בהן, מחוייב דמדאורייתא

 התשובה מעלות כל קיום בלא ולכפרה לרחמים זוכה אינו יותר להשיג משתדל אינו

ר״י[. וכמ״ש

 שקיים למי גם והיינו התשובה, חוק השלים לא שמא לחשוש החיוב נובע ומכאן

 רק המדרגות כל להשלים עליי היה החיוב שמעיקר כיון מ״מ התנאים, ג׳ בדקדוק

 אינו שמא לחוש לו יש הנזכרים, בתנאים לכן קודם התשובה מקבלת הרחמים מידת

 בדרגת גם לו נמחל לא וממילא התשובה מעלות בקשת המשך של זה בתנאי עומד

אחר(. מטעם לרחמים ראוי אינו שמא )או ועוזב מודה של המחילה

 מה על אחר ביו״ב ולהתוודות לחזור שצריך דמה רש״י דמש״ב לפרש יש ולפ״ז

 יונה רבנו כדברי מתבאר תשובתו, נתקבלה לא שמא מחשש הוא התודה שכבר

 על מרחמים רק ענין בכל מספיקות אינן הוידוי עם לחוד ועזיבה דחרטה הנ״ל

 לחשוש לו יש אלו תנאים דבעינן וכיון השלמה, למדרגה ושואף כשמשתדל החוטא

 בהני הדין ומעיקר לגמרי ם;י הוה אילו אבל תשובתו, ידי יצא ולא נתקיימו לא שמא

 ואם התשובה על הובטחנו זה/"דהר' לחשש מקום היה דלא לומר מקום יש ענינים ג׳

לו. נמחל שלא יחשוש אמאי והתודה, העזיבה עליו וקיבל באמת שמתחרט יודע

 ושלא החוקים ע״פ שלא חידוש שהיא הפגם לתיקון בתשובה דרק לומר יש ומעתה

 בחרטה דמהני מה ובזה המציאות, מ! הפגם נמחק יתברך שבחסדו רק שכל, ע״פ

 ולכן שנתבאר כמו הדין משורת נוסףלפנים הסד הוא לחודייהו ווידוי החטא ועזיבת

 לו יש ולפיכך ־ במדרגתה ולהוסיף ועוד עוד בתשובה להמשיך כשדעתו רק מהני

 על וידוי לחדש שיש משום אי בשעתו, יצא לא שמא משום אי ולהתוודות לחזור

 דרחמנא אמימרא דעבר אמאי תשובה לגבי אבל בתשובתו, שהוסיף הדרגה

 ווידוי, קבלה, ע״י עזיבה בחרטה, די בזה שכלי, ענין היא זו שתשובה דנתבאר

 שלא והחלטה חרטה כולל שודאי לחברו בפיום כמו הדין מעיקר מועילה זו ותשובה

בדיני וגם לו, למהול צריך חברו ובזה לוידוי, המקבילה המהילה בקשת עם כן יעשה
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באר (תשובהמיבו

 שלא חיישינן לא הא ולגבי דרחמנא, אמימרא שעבר מה ולתקן לבטל סגי בזה שמיא

אחר. ביוה״ב להתוודות וא״צ יצא

 לחזור א״צ חברו כהקנטת דבעבירות הפמ״ג ספק ביאור תהו נראה ומעתה

 רמספק״ל דכיון וי״ל וידוי. צריך ראשון ביוה״ב אי אפי׳ ־ אחר בייוה״ב ולהתוודות

 תוצאת מניעת רק עבירה" "מעשה זה דאין כמ״ש והיינו לחברו, אדם בין רק דחשיב

 אלא דרחמנא אמימרא עבר וא״ב בקרא אזהרה כך על יש ואמנם ההקנטה,

 דא״צ לומר הראשון ספיקו ביארנו )ובזה עבירה. מעשה של פגם בכך אין דכמשנ״ת

 לתקן המכפר מעשה בתורת וידוי א״צ אך תשובה צריך דאמנם דכוונתו - כלל וידוי

 מה מתקן דהוידוי משום זהו וידוי, צרך לזה רגם נימא דאפי׳ נסתפק ואח״ב הפגם(

 ג׳ נתקיימו אחת שנה שהתודה אהר אולם כך, על בפרה וצריך המלך ציווי על שעבר

 ויוצא בה להוסיף דא״צ כיון תשובתו חובת ידי יצא שלא לחשוש א״צ ותו התנאים

 בהם שיש עבירה מעשי על המחודשת בתשובה דרק ווידוי, עזיבה בחרטה לגמרי

וכמשנ״ת. התשובה במעלות להוסיף חובה ישגה פגם

 עבר רק פגם אין שם דגם ולהתוודות לחזור א״צ בעשה שגם דנראה לעיל והוספנו

 עיקריה, בג׳ ויוצא התשובה מעלות לכל א״צ בעשה רגם והיינו דרחמנא, אמימרא

 מהא גם לדייק יש וכן עיי״ש. בתהילתו ה׳ פרק לחוה״ל התשובה בשער כן ומדוייק

 דרק בזה והבונה אחר׳ ליוה״ב ומתודה ׳חוזר יו״ב לענין מוזכר ומתוודה חוזר דדין

 עד משם זז דאינו עשה לאפוקי פגם, בו דיש מידי והיינו לתשובתו יו״ב רבעי במה

כנ״ל. אחד טעם והכל ולהתוודות לחזור דא״צ נמי ה״ה ־ יוה״ב וא״צ לו שמוחלין

ומתודה חוור אין בענק חננאל דננו בפירוש חידוש

 פלוגתא שהביא ריומא בסוגיה חננאל הבינו בפירוש פלא דבר כאן לציין ויש ג.

 למקום ארם שבין ׳עבירות כתב אחר ביוה״ב ומתורה חוזר אם בענין וראב״י רחכמים

 חוזר ואם עליהם׳ ולהתוודות לחזור צריך אינו זה כיפורים ביום עליהם יתורה אם

הוא הרי אומר אליעזר ר׳ באולחו. שונה כסיל אומר הכתוב עליו עליהם ומתודה
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בז בארתשובה• מי

 ומתורה חוזר דאין חכמים שאמרו מה רכל מדבריו משמע הנה ע״כ. וכו׳, משובה

 אף בכה״ג ואולי חשש, בזה אין לחברו בב״א אבל למקום אדם שבין בעבירות זהו

בזה. וצ״ב לראב״י, מודים

 שצריך שם בסוגיה המוזכר חברו את מקניט על גם קאי דלבאורה להעיר יש גם

 המעלה דאין )והיינו לראב״י גם ומתודה חוזר דאין לומר הפמ״ג נסתפק וע״ז לפייסו,

 סברא יותר בהן יש לחברו שב״א דעבירות חזינן ר״ה ובדברי משובח( זה דהרי

ויהודה. דיחזור

 היתה לא שמא למיחש איכא לח^רו אדם דבבין לפרש, יש אולי דבריו ובעיקר

 לענין כן י״ל ועכ״פ שלו, בוידוי אהני לא וממילא גמורה מהילה דהברו המחילה

 יונה רבנו שהביא כמו בכפרה באמונתו בחסרון הנעשה הטעם בזה דליתא

 לבך. לחשוש אין חברו שבדעת בתנאי תלויה שהכפרה לחברו ארם ובבין ממדרשים,

 שבלב דברים דמעתה דין בזה יש אם לו רמוחל מלא בפה אומר חברו אם לרון ]ויש

הלב[. מחשבת בדינא קובעת הלב פיום דלענין או דברים, אינם

 הך אהד מצד האמנם הפמ״ג, סברת לעיקר סותרים ר״ה דברי אין באמת ולפ״ז

 ירי על תשובה ידי היוצא ובמשנ״ת עבירה מעשה דאינו כיון קיל חברו את דמקניט

 הרי ראב״י שאמר מה ומה״ט תשובתו נתקבלה שלא לחוש וא״צ היסודות ג׳ עיקר

 צד כאן יש אולם חברו, דמקניט בהך ליתא נתכפר הלא החשש משום משובח זה

 שנתפייס בוודאות לו ידוע ראם ונ״מ לגמרי, נתפייס לא חברו שמא אהר חשש

ומתודה. חוזר דאין לכך הררינן

והוספות: הערות

 ואין מאבל. פי״ד ריש הרמב״ם מדברי לחברו שב״א מצוות לגבי זה בגדר בכ״מ הובחנו וכבר (1)

 מאי כמוך, לרעך בואהבת נכלל ככר א״ב עבירה מעשה אינו דברים הונאת איפור אם לשאול

 דהוה הוא דהחירוש די״ל עבירה, מעשה דהוה דנתחדש וע״ב תעביד, לא לחברך מאני דעלך

לאו. באזהרת
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•&דוד •. מלכוו/^בח • ״ '.־חבתם
מהההיב ז«׳ םאד שבק תעבירו אבלע׳ הלכה י  

מה׳חובל נפ*ה רבעו ד׳כמב מהא לח״ס  
ההונז שתוק ממונו למזיק בגיפו חצירו מזק דומה איני ומזיק  

בחבייו חובל אגל לו נתכפר לשלם חייב שהוא מס ששילם מון י.  

להד••׳ וס׳סרי לן ו׳מיזול הנחבל  p • •« שיכקש חמכפ׳עד ו'אק  
חשא״ב חחי׳ מחנו לבקש יצריך הוא במכירו כחובל דרזקא .  

חייב שהוא מהון לו החזיר אם םדג כתב וסבא מכונו מזק  
.. כפ״חסס׳יזובלוהיקמיק ל1לח*מ מדב • לרצותו ציץ  

אינו המונו מחק ןלגזל חחבי חסין קחו קב חילוק חש י  
צריך אינו חייב שהוא מס לו ששילם קממוולססכ  to 9x0.. 

הרב ודברי ע״ב לרצותו צריך שנהנה גזלו חגזא״ב ולפי״ס  
לך גפל ןמא נהנה לא או אייייאנהגיז ידמא חדא וחזקים  

היסתכראדמזיק אעכא ואדרבא ה״א תאח הפעולה ד קכ  
תקפיה מזיגמדסרון מסא״בגוזל נסנס רלא ישע מחיי  

חדש של שנפשו יצר״הו שנעי ועדות גזל ןבדאסי׳נן.בעלמא .  
להכעיס דנמכק זה לסססשאיב וממאוה מחמדתן , : 

. ( לח*ת ראיהלהיב להביא אפשר היס עכאורס באהי  
שלחו ע*ב ס׳ י׳ הטנם ע' בקהא תד« ממה •,  

. 1 רשע שגזילהמשלם אעכי םישל הבויל ישע ישיב מטל יס  
חנירז נתיצה שלא עיר בל "פרשה הלח״מ )לסבית ־ הוא .  
. ! אדק !היינו רעיך סצנה. תחבול חביל מלשק הקנו י«ב תבול  
שפי בפי-מה אמ: • מיק בסתם א1רנה:ס גולה בעק , '
א'שכתב דק הה'תשונה הימב״סרב״א ידבר ן תלק ח״א .  

הותשוב  fn, ׳ לעני! דרי-רי רגיי! רעי' החובל וכן סי״הב״ס<  
רשע הנקוב קסאו דלוה ילוח אנו יסלים לעולם ורציי לס'  

. אמם קעור לעשת אשל סיתתר הסתיר שלא עוד לב  
כל שם דאתנינן עלה צ״ב ד׳ לקסא סקובצת בסיסה ראיתי ’  

ש:תכ זה אבל ל1ו הראב״ד השם הביא ובו׳ שאמרן וא^ « 
. שיבק והוא חבייו את ש״פייס עד שתים ירי יוצא אעו לצערן  
" ליגנין שאמרו כמו בצערחבירו שחטא מפני .רחמים !,ע)  

ישע ביילה השמשל אעפי" ישלם גוילה רשע ישע חבול ילה W 
כחוכלי ידגזילההו כנראה ע*כ חטאו על כפיס וצריך סוא  

פייס שלא ן חז הקיי׳בל רשע לאו ואי !צרידפתעקבירו יבגופ  
. דאינו נראה אכן .־ תהנה ישאנ חשזסדגזילה והיינו חבירו  

אלא ךצרי וא׳נו תכירו בפקס דלעולסשםאינותלו׳ מוכיח  
. על קמיה־קב״ה ירוו וגם התשוב ץצי דח״חלגביקב״ה  

חטא חבירו סל בגופו בחובל כאן »ד עב״פכן שעשה החטא  
. וצריך נמחל לא החטא ווה מנירו ןאי שציער כמה שמים לגבי  
. של פשטן ח״ס אבל שמיס סיצאידי יבר תחבי איע סע־צה  

ואף שגילו כמה ציערו נמי התם רהא בן סמויי םאע דברים  
ובכללם םוכרי ה׳ לן פרע ככר נחי סבא קגזילה שהחזיר  

מהונא משום לחיר קא רגזפ^לא צערא אחריכן ואפיה הצער  
ךוצרי הזא רשע שנקב דבריו קומדקדו הבי יהיה גמי בגזילה  
כהו קאתר דלה' נראה לחביר! פיוס אמר ולא אן חט על כפיה  

הזיק רכבל אפשר פיושו דצריך פירושו יהיה ואפי׳ שכתבתי  
לחלק אכל בקרא רבותינו דרשת דלקת אלא כן ראת מתו!  
שהקשה נ״ה כס׳ וראיתי (!כן׳ דאררכא אאמ״ו כח״ש חנ״ל  

כפ״א חכתברכי וולאכל.קשסדבהדיא0עלתירוץהרל*  
אע״פששלסלז המונו הזיק או החובל 'זקא ס׳ מה'תשובה  

בקב ואיך וכו׳ וישוב שיתווה עד מתכפר אעז חייב שהוא המ  
אותר ע״כואני לו נתכפר חייב סהא לו-חס ששלם דכיון םס  

אלא דכעו חיירי אל כפ״א סתס דהא מכק יאינ זו דקוש׳א  

חו״ס כה םוהת .בהכי אאל חיירי אל פרקא וטליה וידוי לעיין  
ו5די כועקו לו נתכפר לו ח״ב שהוא מס לז ששלם ביון דקאחר  

םהמקו לכק בינו אמנם חבירו לבין כינו עבירה ול נשאר לא  

יכחא ידעתי ולא לענק*ןה התם איירי ולא וידן! שצריך יחזא  
שהקשה מה ק’ל נמי .!כהכי • בכד צ1 לח״ס בסר מה

 על יסמן• ב׳ הלכה •דבלי ק לתר דרוצה חדכריז »יאה
 זה ד*לן ■מהש״ס לתי־ןחסשקשה העיר ולא כזה הירושלמי

 ע״ש כייוסלמי דמסמע מ£י ויקח ריק תלמוד דיניח דוחק
 דקאתר •דכר״ם אלו פרק ח״ה דף בירושלמי מיין
 כלא ואקימה וכו׳ תסובס כעסה חם קימי' אכן מס

 סעיר הזכיר ולא ביסודן סקלות ממערעל משובה עשה
 ואשי'הגי בית כסס w איכאמהס בקלות וגסשה ו>והכ

ולדין ל1 מדאה טסה ועין קישויק עס רמבפר כהו שם הודים
(:כרכר להתישב אני

סיןסכ״ת. החטאעיקנרס וצמךלפיט ׳4הל' 3*3
- if אהר ררבזוטיא כת״סזאע״ג ק״ל ■

 למניח אדם סכין כעבירית כאן א יומי האי השני. נממן רב
 בר״ע אמי מגי ס׳נריא והאי למקום אדם שבין בעכירות כאן

 .שנין כחטא אף ע*1ל דשא כל*ע אמי חצי סיבי ותוכני וכו'
 שבק חמא ואצ״ל למקום ’סגל מצי רלא ס״ל לחקה אום
 יאמר לר״ן ואילן השקום לעני לגל»מ נלין דלא לתבירו ארם

 ולמקום משמע אחז לבני מגלי לא למקום ארס סכין דעבייו׳
 למקום מס־/׳לב אדם )כני לכלוע אלת קאי ולא להו חבלי מצי

 וא־סכ״חזלפגקברב שהרי ומרע והכלה ופסיטא ששיטא

 כמב מגלי 6ל למקום אדם שנק ובעבירות ראסר לממן נחמן
 לפיכם אעוצחן אדםלמקום. בעבירותסבין וולאכל ?ל

 ה!־> ופ»יטחסא>וי*לשגיומו' האל לעני שב וכו'אלא עצמו
 בר״נג אמי מם וסיבי לפרטם צריך יתכרן האל לפני דעכ^ג
• לדעת מאיה שסבא מה גס • מפרס לא ס' לעני ראף דאחד

 וכו' וסעשענר1 עליהם שהמורה כעבירות מותיפליגו •-יבינו
 סיכא דסמסמדרי ראיסלע״ד אעס ־ כעורט ברחין ועל

 סהידיש אחרלהוכיר וסן1כ חוזר אם דפליגי מרמם יעשה
 שורט לעולם3אב חח־יס לעסת חזי דלא הגס כוידוי ג״כ

 ותוק׳וממיהליחילתאדכשימאידמסנזע י בעינן לא מחת
 בר״ע איני מצי די״ן דתירוצא יקאמר ממאי זל הרכייו

 אינו השקום לכץ שבעז רחגזא י״ן רקאמר דיואי רס״ל מוכרח ,
 כד״ע אק» ומצי כתבי הכי דמשוס למקום אפי' מיינו .מגלה

 שבינו העגל דכחטא ד׳אסר אמי מצי לא כתייא p כיי א"ג
 מצי דסאיעעוייא אתאיכמכ וא*כ למקום שמגלה למקם

 ומוקשהדכפז * דכ״שנריככולאהיא השמע אתיכר״ע
 שגלי אגמשויסם קכ״ס לגבי דחיירי אחיען יהודא לרב גם

 א״כ מגלי לא;1לח אפי׳ מפורסם אעו אדם.ואס לבני אפי׳
 דאם מפורסם לאינו חפויסם כין if הרמב״ס מפליג לא אמאי
 פסק לא דביזא נאמר■ ואם מגלי לא לס' אפי׳ מפורסם אינו
 דטעם דמון בו• כיוצא אשכחן סיכא ידענא לא יהודא כרב

 חיוביה הלכסכר״ע כבללקדקזל דפסקרלא הימכ״סזל
 פליגמיה רלאכרר׳עקיאלאגגר יסורא ליג דש״׳ל מטעם הוא

סוף ח־״ן חילוק אחר לצ.»סוראוהלן של חילוק הניח ואמתי

־־ צל״ע:! דכיסדכריג
האמוראים כל חוקים ס׳ ולפני לענ״ר !הנראה

יא*כ אדם לבני אלא עליגי ולא כולם ומגלי

. <ob פסק כי״עןמשו״ה אתי מהסלא אחד
. כרזככוכר״ןוחקסטכ:

 למקום רקראיהא רכלרוסיא תתרן ולא והא )אה״ב
אפי׳ דבמפמ׳סם יטמא לאשחועען ברכים וסא .

 מומי לחכייו אדם להומעגידככין נחי ור״ן • ^רכ״סחגלס
 סי' סיים סיס להיע״ח ועיין מפורסם אינו ואפי׳ כרכים אפי׳

 לין כדעת ליה דמספקא פי׳ מק כדברי סה&וף במה f תי
 סמוספאא על בפי׳. דוד חסרי להרב ועיין כיזכב או כי״>ג או

ולסרב נזיבדקרשן לעמל מסכים הפנאי שאין דיומא □ש״ר
‘ («1’י עסק אסתי מגילת ־

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס10 מס עמוד שמואל חיים דוד חסאן, דוד< >קדשי לדוד מכתם
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ר*6רהינה 'מהאין מהתם
 ואילי wpaJ 1תש!במבע בוידו• רהדברתלוי שומע ומלא

 שייצס עד 06 כ• וחרשה בוידוי תלוי דאינו מוכח fcpl »פ״ש
 מחילהואזנתכפילו; חתנו ויבקש את-ו׳ביי!

 דין מה'תשובה בפ״א שש בנ״כו קרן דגם נראה 3>מהי
דכי♦ פל ישם ni» נ״ה הרב כמי א'הכין 53

tftvto רכיי פל יי.ב9ד עוד וע״ש ממגל בפרק אשנה 
»>' פארם משאות מל יביש ליה דמע״ת מאי

-iflpnriw עד חתמי דאינו מיסמקזס דהוא מגומגם 
 בתב ועלה הי־גזב״ס כרכרי הקט• שלא מה שמשא^אביי!

 לדברי אשנס האהוד ש־מ׳לדין כנראה לה
 מקרא ולמדו דהסובל רמתני׳ דינא דאינו שכיר

דכלחשאת(; *
flHPSft* 'היהכ*ם בדברי נדקדק עיר לה• יל הקושי 

אכל 5T. כתה דכתתילה העגין כעל אחא׳ זל ;
MjUbF)או חביחזכו* אין עון~החונל לחבירו ארס ׳ 

 לחנירו שתן עד לעולם לז כרחל אינו כהו מזלו
 אעעיסהחזיר עוד כתב זאח״כ ־ וירצתז לו א^כ0»נד

 שיתחוללו ממנו ולשאול לינות! ציין ל! חייב י י
 עד כו ולפגוע עד שזחוי׳ 1אעפ ממילת מיומי ._
 בלישניה אמאידיק זל כדבריו •שלז׳יית ת! .'׳*

 לומר דקדק חייג שהוא שיקלחכייזמה עד שילמ^י^י׳!
■^HJWPשהוא ממון לו שהחזיר אעעז לומר דקדק לכסוף 

 דח״ש כןהיא דכונתרבעו לי נראה כן רעל "י!
 או הו' ובל ש! בטן לחכיר! אדם שכין עכירות ל

 חייה לחבימקסשהוא שיתן ער לעולם חללו
 ולאו כחבירן אחזבל דקא׳ משמע ידיב שהוא

 שיין וכיונא בהכירו מזבל עבי חורה לומר שיין
 חזרה לשון למימי שיין ולא חייב שהיא כה

 עד לו נמחל הכיאינו וכלא! שיתרחק מ.^ד»>יזן.ער1
<*•Jtflh W? שיהיה עד רה״נו זירנהו רקרוק וזהי לי ועיחול 
 אפי'לא דחשחע מחילה ממנו שיבקש ער אקאכר»1#•»

 דאטלהן תשעה שלא וכדי לו שימינה עד ציין
 ממון דיגאדמויק מאיש סור להב* אסזיק כין כל?|ל^

W׳tor6ffp להומו ציין לו חייה שהוא המון שהחדר 
 קחונן אגוול יקאי לני לרמוז שהחזיר אעפי
 דלא לו זהילן מניחו ונו׳ כסלאיצס וסיים חורה

rftfr W. שלא זהאעפי של במחילתו לפניה׳ חטאו 
•"HV כרקאקי קאקרהכא לא ג& מחול עונו לו מקול 

 למימי דייק טול גכי והבא וכו' לםעד1לע גמתל^איא*י
 ומזיק חובל כה' והתם • לו נמחל אינו קאהר ולא >יץ»יתז

 שהמזיק ממונו למזיק בגופו חמהמויקחבירו ?•יקאמ׳&ינו
 עד ציץ■ דאינו פי' ל! נתכפר חייב שהיא מה כיקששלה נזמ»ו

 כזה די למחול ינה ולא ממנו בקש אפי׳ אלא שנוק לז >י^ל
 חכייז של מחאו מזיק של שלעוןוס מחילתו ש#׳ יסיע

 הקכ״ה חייב שהוא מה 1ל ששלם כיון אלא ניזק
 הכית של המחילה מעכב חינו לרצות! שצריך והריצו׳ לז »
 לענק אלא איירי דהכאלא אלא ליצועו שציין 5^ *״ך

 אפי'קורס עק ומחילת למזיק החובל שכין
 דאעו חוכלכחכירן ובו׳משא*צ1ל ששלם כיון

W דבריו כדדייק לו דחחול ממנו שיבקש עד כלל אעזן 
 מתכפר ואז לו ויחחול הנחכל מ! שיכקש עד זלדקאמר דגינז
 לי הנראה זהו לו נתכפר לו ששלם והעת ממונו מא? מ?

* * :לישכרכרירהעוזל

(pi 3*TW מקובל השישה שהביא המאית מדברי ניאס
 שתבקש כלוחי אא׳ש אשת שסשנאמרהשב

 אזתפללכעץן שיהא ב״ב ושוב שלם בלב לן שמחול עד מ»י
להיפ״יו ועיין ש׳מיזול ייןעד5דטף דכצעלא שגיאה >?

 די«את5 ער סדיץימנה סס תי״ו ז!סבש׳ א׳ חיים סיס
 'W סיאפי שוע »*בחא• שם •We יש אמד ולא מכירו

 w מיתי שבא חנלחסאיצנתפ»יס^פ שנאמד לא״אזל
ל9פי»א1»מד היא »׳ פ׳ ♦בספרי

 מאממקימובמקי אב*י»אין הקא תחמיאו כי נפש
 #י מימיול תקשפש ירן ס׳ דדי סל כיזקמזבשאי

פ״ס»

pp מלכות
קיאהשיפקדי־ 3י״ דין ״ב5

 הד&לסהןג!אכש״עסי«*6א״אבד מ״ש פיק )אח*נ
־ ■,:{ להכחיבזח•

בקפיא«■ ־ רן הלכח כ״ פרה
איזו יודע ואינו מרשה י

 שהיא יאשע♦ לפיקה W להתחיל שיו M»1 השלים ביישה
 קני גד^יגן קורא "?ללה וכו'ע״ב אלהץ ל את ואהבת

 כאיזה>יק אען־יזדע•!JWJ8 פיק כק שעה דיז קמיה תנא
 הפיק למחלת ימיקחוזי באהצ< יאשק לפיק הווי שעה

כל ותמה! לכתיבה חוזי לכתיבה כתיבה בק
 דביידא מיל׳ההאמילתאדכיו( ההפרשסעלישמכ״סזל

 וקו ואומת• לומר מזר למה אחת פימה יקיא ה״לתא ליה
 שמעיקרא לתחלתהפזזאשהיא חוזי שחוזראמאיאינו כיון

 היינו לביק n׳0f ב רבינו זחפיש כקב ומל״ןזלבכ*ח
 הפשקאחד «pM עצמו והו$ שמע לקחת שהתחיל שיזרע

 ~ הן ץם6לי חוזי צייולימשל ומה השליש מס יודע ואיש
 עין על לרמוז פתא לכתזב יביצז וד׳ק והו׳ ראשון

 לשחתפע" זל מוגליזלהיחב? לי וקש״א • הפסק שענינו
 זעשסאמדלתא לקציקימשסא פיק בין רקתני דביייתא

 ׳דקתצ»6ו*{מובחאהת ספשק־ סר״ל ויפרש פרשות הוא
 ביוריא משקע לב׳ vHtfa ברכה הפידבק בין אליהן

 דשים מאי יה מי י/היס אץ‘ותו בישות* דפרקיסהיייז
 $*׳ f«nv תל ואן1© למחלת י1ח׳ ימח באמצע בברייתא

יתיףומ׳פ גמלמוה »איןלן*חחק עיקחזכאמאערסה
• האופן מלת התנא

 0בפי יאקוצה דת׳אירשס ,פי זל ?W&J• לחלב
fojwfc נוי? בעינן ולא 1אעע >יאי קי׳אתז

 וכו׳ומה בעיניו קלה הקמה תהא שלא ב&ן ®מ קצת א״ח
 שאמון דמה טיבע! »רל חפצי הוא לשמע חווי שאיש

 ראשון לפסוח |א>א»דאלא &ט» שתעה! שמע האומר
 דהא חדא סעצקן ילגזמים M ודביק גמ״שהנלבווס׳■

 מלאכה לעשת דזקא && י לקית ראסזד בגמרא דאמרינן
 שנראה 'זזהופיעיא«אזקויקעעינתאוח^הבאצכעתיו

 *אפי'לרכא !•ראיה ב^קייזסא• מיאיתא עראי שקריאת!
 קורא היה ביישפ׳ מנאקדאשקייאייל אלא עת כ y>3 דלא

דהיינו עראי קייאת>פד&׳ תהא שלא בפו אעפ״ב
 האמילתא ש>חדש4אק» *4או רומז אועזשהמלאבהאו

 א/» לן* אמפת מאי גלל מק שלא W ןכ^ ימז שלא דב^
 ת הרי עראי ד׳אש^קראיז בפיקק 5! רבעו ממדי דממת
 חא$&ההדאישתש בשישה זאעי׳ זח פא קיק אכל סטית
 n>f1nfo w&ww »ק*א מוקד קאמד ומילא קאסי
 ןממחעששאמ«!יאדפאקמוחא•5ש ותו • ילל לייייי צקן
 דמטנס הוא דאשן פגאק דדוקא זל היקכ״ם מעת מ׳ש עס
 ותור כמק קרא קאמד שתם ל1 דהרקבאם חיא 1ליא!* תא4

 פס׳ק רא1הק שכתב אקרה יעו היזף ומשתגובשסית וקראה
ו־-״כהר״ר׳^ שהיה פשוק והשסע קטנה b מיךשמופלו

Ik מנח

החכמה אוצר תכנת ע״י הח*פס11 מס עמוד שמואל חיים דוד חטאן, דוד< >קדשי לדוד מכתם
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כג אלף סךמן פראג( )דפוק ד חלק מרוטנברג מהר״ם שו״וז
כ״ג אלף סי׳ ה״ד ד״פ מרוטנברג מהר״ם משו״ת נעתק מגרמיוא, ר״א מיסוד תשובה. דרכי

' Zrp /(/;הר y/
 שנאמר עבירה לעוברי וניתן לאשתו איש מבין ביאה טעם נוטל המקדש בית שחרב מיום יצחק ר׳ אמר
 עליו מכריז הקב״ה בסתר עבירה עובר אדם אומר ר״מ תניא ע״א(. ע״ה )סנהדרי׳ יומתקו גנובים מים

 רוח בו נבנם אא״ם עבירה עובר אדם אין ר״ל אמר ע״א(. ג׳ )סוטה קנאה רוח ]עליו[ ועבר שנאמר בגלוי
 מתגבר שיצרו אדם רואה אם אומר הזקן אלעזר ר׳ שם(. )סוטה אשתו תשטה כי איש איש שנאמר שטות
 יתחלל ואל חפץ שלבו מה ]ויעשה[ שחורי׳ ויתכסה שחורים וילבש אותו מבירין שאין למקום ילך עליו
ע״א(. ט״ז )חגיגה בפרהסיא שמים שם

 יהודה רבינו בן אליעזר רבי הרב יסוד חטאת ולכל עון לכל תשובה לך הא שעשה הרעה על ניחם ואם
 קלונימוס רבינו בן הנביא החסיד הקדוש שמואל רבינו בן החכמה אב חסיד יהודה מרבינו קבל כאשר

 מסיני למשה הלכה מחכם חכם מגאון גאון מרב רב קבלו והמה ז״ל יצחק רבינו בן הזקן משפירא

 שחטא כפי ובחונה ברורה תשובה וימצא הזה בספר ]יעיין[ וחטא בוראו מצות על עבר אשר האיש והיה
 הכבוד, כסא וגיהנם, עדן, גן תשובה, תורה, הן אלו לעולם קדמו דברים שבעה כי לנפשו מרגוע וימצא

 יוכל לא מעות אומר הכתוב עליו איש אשת על הבא ע״א( נ״ד )פסחים משיח של ושמו המקדש בית
 )חגיגה העולם מן נטרד בעלה על ואסרה א״א על הבא אמר מנסיא בן שמעון ור׳ ע״א( ט׳ )חגיגה לתקן

 ע״ב( נ״ח )ב״מ רבותינו שאמרו אע״פ כמיתה קשה דין יסבול עשה אשר הרעה על ניחם ואם ע״ב(. שם
]כו׳[. א״א על הבא הן אלו עולי׳ ואינן שיורדי׳ משלשה חוץ עולין לגיהנם היורדין כל

 שלשה או ערום פעמים שתי או ביום אחת פעם ובשלג בקרח בחורף ישב א״א על הבא תשובתו וזהו
 חי בעודו החורף ימי כל יעשה ככה בבונה[ שמע ]של ראשונה פרשה לקרא שיוכל עד טבורו עד פעמים

 שותה ואינו בשר אוכל ואינו לבשרו סמוך שק ]וישא[ ימיו כל ויתענה טוב ויום השבת מיום לבד יום בכל
 יעשה כבה ימיו כל וחמישי שני יתענה יום בכל להתענות יבול אינו ואם ויו״ט. שבת לבד ושכר יין

 פעמים ערום יום בכל ישב ובקיץ ירוחם. ועוזב המודה משוס פעמים בבכיה יום בכל פשעיו ויתודה
 יום בכל פעמים שלש בבונה שמע פרשה לקרא שיוכל עד ]אמייזען[ מייש״ן און שקורין שדוקרין בנמלים

 לבשרו סמוך שק ונושא יום בכל ויתענה ויו״ט השבת מן לבד ושכר יין שותה ואינו בשר אוכל ואינו
 שמחה יראה ולא ישתוק אותו מוכיחין ואם רוח. שפל ויהא אותו ומלקין פעמים יום בכל חטאיו ויתודה

שמים. כדוק הנוטה עליו ירחם אולי צבעוני׳ בגדי נושא ואינו ימיו כל

 וכל בצה צליית כנגד בחורף ]במים[ וישב הולד יצירת כנגד יום ארבעים יתענה לבטלה ש״ז המוציא
 את ירחוץ ולא ויו״ט משבת לבד חם מאכל כל ולא ושכר יין ישתה ולא בשר יאבל לא יום ארבעים אותם
 על ונחמתי עשיתי כך לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא ויאמר בבונה פשעיו ויתודה במים בשרו
 ובתחנונים בוידוי ירבה ואם חטאת. ולבל עון לכל יתודה כן עוד זה לדבר אחזור ולא עשיתי אשר הרעה

לנפשו. מנוח וימצא רוח שפל ויהא הוא טוב

 שנאמר בגיהנם בכלב בה קשור מהיות וללקות להתענות חייב נבר אל בת שבעל מי הגויה על הבא
 בכל תמימה שנה יתענה ממנו יולדת לא אם יין, ישתה ולא בשר יאכל לא עמה. ]להיות[ אצלה לשכב

 ויתורה יום ארבעים הפחות לכל ירחוץ ולא ושכר יין ישתה ולא בשר יאכל ולא ויו״ט משבת לבד יום
 לא ואם יום בכל שנים שתי יתענה נפל אפי׳ מקוטעי׳ אפי׳ ממנו יולדת ואם הלב. בכונת פעמים יום בכל
 לצור הקב״ה שהטריח ]מפני[ אותו ומלקין ויו״ט משבת לבד וחמישי שני יתענה יום בכל להתענות יוכל

 אשתו על הבא הדין. את עליו יצדיק סרחונו אותו יוכיחו ואם בשכיבה ויצטער באושה מטפה ממזר
 ויתודה הימים באותן ירחוץ ולא חם מאכל יאכל ולא יום בכל וילקה רצופי׳ יום ארבעי׳ יתענה בנדותה

ושכר. יין ישתה ולא יום בכל
 ויתאבל יפים מלבושים מיני וכל מעליו עדיו להסיר צריך כולה התורה בכל עובר הרי ע״ז עובד נשתמד
 ישתה ולא בשר יאכל ולא יום בכל פעמים שלש ויתודה רוחו וישפיל יום בכל ושנים ימים כמה ויצטער

 ילך ולא פעמים או אחת פעם כ״א ראשו יחוף ולא מעט ירחוץ ויו״ט שבת כ״א כלל ירחוץ ולא ושכר יין
 ובמקום וגלחים כומרים אצל ישב לא ועובדה מע״ז ויתרחק הברכה לשמוע כ״א ולנישואין שמחה לשום

וחמישי שני ימיו כל ויתענה שחורי׳ ויתכסה שחורים וילבש לבשרו סמוך שק ונושא מינות שמדברים



 ויצטער סאה בארבעים שיטבול צריך ישוב וכי ברצועות שקושרי׳ פרה של מנעלים אלא ינעול ולא
 ד׳ אל וישוב צער יסבול ע״ב המצות כל ]על[ ועבר חמץ ואכל שבתות שחלל מפני ימיו כל בשכיבה

וירחמהו.

 ילך שנים שלש בארץ תהיה ונד נע ,בלשונו רעהו את שיהרוג או אשה או רעהו את ירצח אשר איש
 שער יגלח ולא ושכר יין ישתה ולא בשר יאכל ולא אני רוצח ]יאמר[ שיבא ועיר עיר בכל וילקה בגולה
 רצח אשר ירו ויקשור בחרש אחת פעם ]כ״א[ ראשו יחוף או ירחוץ ולא בגדיו את יכבס ולא וזקנו ראשו

 רציחותיו על ויבכה יחף וילך ברזל של בטבעות סביבותיו בטנו ויקשור בצוארו בשלשת /בשלשלת/
 שהתענה שנים שלש מאותן לבד וחמישי שני אחת שנה יתענה ואח״ב גלותו שיגמור עד יום בכל ויתענה

 שנים שלש אותן וכל ישתוק אתה רוצח לו ויאמרו יחרפהו ואם עזות אדם לשום יענה ולא רוח שפל ויהא
 חייו. ימי כל ויום יום בכל ויתודה העוברים עליו ויעברו בי״הכנ פתח לפני וישכוב ]לשמחה[ ילך לא

 ולא בשר יאכל ולא ויתודה ושני וחמישי שני יתענה שכיבה בלא וממששן ומגפפן ומחבקן נשים המנשק
 ולא ויתודה יום ארבעים יתענה וחיה בהמה עם השוכב האלה. בימים חם מאכל ולא ושכר יין ישתה
 יתענה בשרה על אברו חיכוך או בנדותה אשתו את וחבק נשק אם האלה. מימים שיעברו עד ירחוץ

 שמו ישא אשר את ד׳ ינקה לא כי בעיקר בכופר חמורה השבועה כי לשקר פעמים:-;הנשבע כמה ויתודה
 חייו ימי כל פעמים כמה ילקה אחד, משפט וחרם ושבועה העולם, כל נזדעזע השבועה על בי לשוא

 אך אבותיו בנשמת ולא בתורה לא באמת אפי׳ ישבע שלא להזהר לו ויש ימים. כמה ויתודה ויתענה
 ברכה וברך שגג ואם לבטלה שמים שם יוציא ולא המצות את לקיים נשבעי׳ אבל ראשו בחי ישבע

ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ]יאמר[ לבטלה

 המינין ואמרינן ובניו אשתו ]עם[ ומפילו ממונו ומאבד השר בעיני משניאו הוא הרי חבירו את המלשין
 ויבקש האנשים על וישור אותו שהפסיד מה כל לבעליו ישלם תשובתו זהו ע״ב( כ״ו ע״ז )בו׳ והמסורת

 אשר חטאתו גדול כי חייו ימי כל ויתודה שנים משתי יותר ויתענה וילקה העולם לפני מחילה ממנו
ימיו. כל ויצטער חטא

 הגניבה את ישיב הוא אחד ותשובת׳ הוא אחד משפט רבית ממנו לקח או גזלו או ]מחבירו[ ממון הגונב
 בכל ויתודה תמימה שנה הפחות לכל שנים במה ויתענה מחילה ממנו ]ויבקש[ הרבית או הנזילה את או

 ואם ובממונו בגופו חסדים גמילת ויעשה חבירו ממון על ללכת ירגיל ולא פקדונות מלקבל ויזהר יום
לבא. לעתיד חי אינו רבית הנוטל כל כי ויתודה ויתענה ילקה הרבית בשביל

 מחילה. ממנו ויבקש ממונו לו יתן תשובתו זהו ע״ב( נ״ה )סנהדרין רשע נקרא חבירו על ידו המגביה

 בכל ויתודה חי בעודנו ויתענה חייו ימי בל וילקה תעניות כמה לעשות צריך ברבים חבירו פני המלבין
בשכיבה. ויצטער יום

 יום. ארבעים הפחות לכל ויתודה ויתענה וילקה ברבים מחילה ממנו יבקש לחבירו שם המבנה

 יום. ארבעים הפחות לבל ויתודה ויתענה מחילה ממנו לבקש צריך הגר את ]המאנה[

 ואם מיתה חייב והוא היא אונם קטנה פיתוי היא קטנה אם עמה ושכב אורשה לא אשר בתולה המפתה
 יום בכל אותו מלקין מלקיות שלש תשובתו זהו מכשף כמו ונדון השפחה ]או[ מחלל בוגרת או נערה

 יום בכל ויתודה זקנו ומגדל תמימה שנה לבשרו סמוך שק ונושא יישן הארץ ועל תמימה שנה ויתענה
 ויתענה אותו מלקין מלקיות ושלש ברת חייב טבלה לא אשר האלמנה על הבא עשה. אשר הרעה על

 טבלה ואם נדה. על שבא עון על ויתודה לבשרו סמוך ישא ושק תחנונים וירבה וחמישי שני תמימה שנה
 או גרושה או בתולה הפנויה על לבא הזאת התשובה וגם תעניות וארבעים אחת פעם אוחו מלקין לנדתה
לע״הב. ממנו נפרעי׳ בעוה״ז ישוב לא אם קטנה עבירה לך אין אלמנה

 זכור יאמר לא תשובה בעל היה כיצד ]הא[ מדבר הכתוב דברים באונאת עמיתו את איש תונו לא ת״ר
 על באים וחלאים ייסורי׳ ואם אבותיך מעשה את זכור לו יאמר לא גרים בן היה הראשונים מעשיך
 נ״ה )ב״מ ד׳ דעות אל כי מפיכם עתק יצא גבוהה תדברו תרבו אל שנאמר משום לו תוכיח אל חבירך
ע״ב(.

 במתני׳( ע״ב נ״ה ב״מ )עיין אותו תבזה אל תשובה ועושה מרשעו חוזר שהוא רשע ראית אם יצחק א״ר
אפי׳ ממך ויראו שנאמר הבריות על מוטלת אימתו אדם יחטא שלא עד עונות קשין כמה ראה הונא א״ר



 ע״ש שדים של ונשמתן שדים ברא הקב״ה ששנינו כמו עליו אחרים אימת וכשחוטא שדים אפי׳ רוחות
 הקב רובע בית לך ואין תרנגול של רגלים להם ברא שבת לחלל רצה לא לרגלים וכשהגיע חשיבה עם

 של ימינו לראות לעין רשות נתן ולא עיניו ע״ג פרומביא לאדם ויש שדי׳ ריבואות אלפים אלף בו שאין
 שעושי׳ תלם ע״א[ ו׳ ברכות לאוגיא כסלא1 כי עלן קיימי ואינהו אלף מפלת במצות עוסקת שהיא אדם
 לך יצוה מלאכיו כי שנאמר לשומרו מלאכים שני מישראל א׳ לכל תקן להן תקן תקנה מה הכרמים. סביב
 נינתק רבו וכשעונותיו אלקים. בצלם שנברא לאדם מקום פנו ומכריזין ע״א( ט״ז וחגיגה ע״ב קי״ט )שבת

נטרף. ומיד השד ורואה עיניו מע״ג הפרומביא

 שאינו מדותיו על המעביר כל פי׳ ע״א( כ״ג )יומא פשעיו כל על לו מעבירי׳ מדותיו על ירהמעב לב
 כל על לו מעבירי׳ נוקם ואינו לו והולך מדותיו ומניח אותו למצטערין מדה כנגד מדה למדוד מדקדק
 לשבעים וכבוד גדולה לו פוסקי׳ אפי׳ כעסן שהוא מי וכל לו. והולך בו מדקדקת הדין מדת אין פשעיו

 שהוא מי כל אלא עוד ולא מבשרך רעה והעבר מלבך כעס הסר שנאמר מגדולתו אותו מורידין שנה
גיהנם. יורש סופו כעסן

 )ר״ה פשע על עובר שהוא למי עון נושא ]הקב״ה[ למי פשע על ועובר עון נושא כתיב ע״ב( ס״ו )פסחים
 מוחל ואינו מחילה ממנו מבקש שחבירו מי וכל מחילתו. כשמבקש שלם בלב לחבירו ומוחל ע״א( י״ז

לו. נמחלין עונותיו אין לחבירו

 בסיגנון )קצת העולם לאומות כאן לישראל כאן ל״ק פנים ישא לא אשר ובתי׳ אליך פניו ד׳ ישא כתיב
ע״ב( כ׳ ברכות ועיין ב״ה פסקא רבתי בפסיקתא אחר

 גזר שנחתם קודם כאן ל״ק להמיתם הוא חפץ כי אומר אחד וכתוב המת במות אחפוץ לא אומר א׳ כתוב
 וכי אמת בכתב הרשום לך אגיד אבל שם( וילקוט ורבה נשא פ׳ )ספרי דינם. גזר שנחתם לאחר כאן דינם

 עושה אינו ואם מתבטל הכתב תשובה עשה ואם רושם הקב״ה חוטא כשאדם אלא אמת שאינו כתב יש
 וישלח(. פ׳ ובב״ר חליצה מצות ס״פ ובירושלמי ע״א ק״ה יבמות במס׳ קצת )בשינוי אמת הכתב תשובה

 הושע )ילקוט שפתינו פרים ונשלמה שנאמר קרבן עליו והקריב מזבח כבנה דומה תשובה[ עושה ]ואם
ע״ב(. פ״ו יומא קצת ובשינוי י״ד

 ננעל הפרגוד אין שלשה אבהו א״ר ע״א( נ״ה )ב״מ אונאה משערי חוץ ננעלו השערים כל חסדא רב אמר
 שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה יוחנן א״ר שם( )ב״מ וע״א וגזל אונאה הן ואלו בפניהם

 השמן שנאמר אדם של דינו גזר שמקרעת תשו׳ גדולה ואר״י ע״א( פ״ו )יומא אלקיך ד׳ עד ישראל שובה
 שצריך דבר איזה לו ורפא ושב א״ל דין גזר קודם ודלמא לאביי ר״פ א״ל ע״ב( י״ז )ר״ה הזה. העם לב

 אפי׳ בינתים שב לא לו מוחלי׳ תשובה ימי בעשרת בינתים השב מיתיבי דין. גזר זה אומר הוי רפואה
בצבור. הא ביחיד הא ל״ק לו מוחלין אין שבעולם גביות ואילי כבשים כל הביא

 +עיין רותחת בש״ז נדון הרשע ובלעם הנוצ׳ וראה בא רותחת בצואה נדון חכמים דברי על המלעיג וכל
 שם ובגיטין בעירובין אחרת גי׳ לו דהי׳ המוכח דאמר ד״ה שם ורש״י ע״א נ״ז וגיטין ע״ב כ״א עירובי׳

 ע״א( ק״ה )סנהדרין רשעתים כושן הוא בלעם הוא לבן הוא תנא ודו״ק♦ שלפנינו בש״ס שהוא ממה
 רעואל הוא ע״א( ק״ו )סנהדרין יתרו איוב בלעם במצרים ישראל בהיות פרעה יועצי היו ושלשה
המשה. הימים בדברי מפורש כולו המדיני

 ומתקבל תשובה ויעשה הטוב במעשה יחלוף תשובה לעשות ומתבייש עבירה דבר בידו שיש מי וכל
 ילך רעים זוזים של צרורות לו שיש לאדם משל רבתי( פסיקתא בשם תקכ״ט רמז הושע ילקוט )מדרש

 תשובה יעשה רעים מעשים בידו שיש מי כן אף טובים בזוזים מחליפם והוא תוספת לו, ויתן חנוני אצל
 תשובה אעשה היאך מרובי׳ עונותי אדם יאמר ושמא לו ויתכפר הטובים במעשים הרעים מעשים ויחליף

פשע. על ועבר עון נושא נאמר לכך תשובתי מקבל הקב״ה שאין אני מתיירא

 )יומא ממנו אפי שב כי שנאמר כולו העולם לכל מוחלין תשובה העושה יחיד שבשביל תשובה גדולה
 במדת נתון שהוא עד ד׳ עד ישראל שובה שנאמר ומקבלם הרשעים פשע מוחל כמוך אל מי ע״ב( פ״ו

 הרשעי׳ שאפי׳ התשו׳ כה וגדול תקל״ב( רמז ילקוט )עיין הדין מדת עליכם ימתח שלא עד רחמים
 דברי׳ ושלשה בגדותיך. כל וקציעות ואהלות מור שנאמר הקטרת כריח מתקבלים יוצרם לפני הבוגדים
ע״ב(. ט״ז )ר״ה וצדקה תפלה תשובה אדם של דינו גזר מקרעי׳

פרוטה בל אף שריון שהיא מצטרפות וקליפה קליפה כל זה שריון מה בשריון צדקה וילבש דכתיב מאי



 הנותן וכל אף יכפה בסתר מתן ובתי׳ ע״ב( ט׳ )ב״ב גדול לחשבון מצטרפי׳ לצדקה נותן שאדם ופרוטה
 רץ אלא מניחו הצדקה על הממונה המלאך אין ממנו לפרע הפורעניות למלאך רשות ניתן אפי׳ צדקה
 רבש״ע ואומר סניגוריא עליו ומלמד הקב״ה לפני ועומד ריוח לו נותני׳ והם מרום מלאכי בין והולך
 מזכה אתה זה בשביל אומר הפורעניות על הממונה ומלאך בידו גדול זכות לאבדו רשות שנתת פלוני
 אומר הקב״ה שעה באותה כולם כנגד שקולה שעשה זו מצוה משיב וזה בידו עבירות כמה והלא

ע״ב+ ט׳ ב״ב +עיין זכות. לו מצאו כי בו תגעו אל הפורעניות למלאכי

 הרע לשון עליו ומדבר יפות פנים סבר לו ומראה חבירו עם ושוחה האוכל בל חנינא ב״ר חמא א״ר
 שהוא מי וכל תתקמ״ט([ רמז י״ב משלי )ילקוט רע חורשי בלב ]מרמה שנאמר רע אותו קורא הקב״ה
 רמז משלי )ילקוט שקר שפתי ד׳ תועבת שנאמר תועבה אותו קורא הקב״ה בלב ואחד בפה אחד מדבר

 לו וראוי תשובה יעשה הקב״ה אמר עבירות של גדישין ועושה ומחרף עומד אדם יששכר א״ר תתק״ן(
רבתי(. פסיקתא בשם תתק״ו רמז איוב )ילקוט יתבונן ולא און וירא שנאמר חטא לא כאלו

 )ברכות ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר עומרי׳ אינם צדיקי׳ עומדי׳ תשובה שבעלי מקום אבוה וא״ר
 בידו שרץ תופס שהוא לאדם דומה הוא למה חוזר ואינו ומתודה עבירה בידו שיש אדם ת״ר ע״ב( ל״ד

 ועוזב מודה כך טבילה לו עלתה מידו זרקו אבל טבילה לו עלתה לא שבעולם המים בכל טובל שאפי׳
 כל אבד באחרונה ומרד ימיו כל גמור צדיק אפי׳ אומר יוחאי בן שמעון רבי ע״א( ט״ז )תענית ירוחם

 אין באחרונה תשובה ועשה ימיו בל רשע ואפי׳ רשעו ביום יצילנו לא הצדיק צדקת שנאמר צדקותיו
ע״ב( מ׳ )קדושין רשעו לו מזכירי׳

 טומאה למקום נוטה ונופו טהרה במקום עומד שכלו לאילן בעוה״ז דומי' הצדיקי׳ למה אומר אלעזר ר׳
 שינחלו בדי בעוה״ז הצדיקים על יסורי׳ מביא הקב״ה כך טהרה במקום עומד ]כלו[ נמצא נופו נקצץ

 שכלו לאילן בעוה״ז דומי׳ הרשעי׳ ולמה מאד. ישגא ואחריתך מצער ראשיתך והיה שנאמר העוה״ב
 הקב״ה כך טומאה במקום עומד כלו נמצא נופו נקצץ טהרה למקום נוטה ונופו טומאה במקום עומד

 ומשלם שנאמר לעוה״ב התחתונה למדרגה ולהורידם לטורדם כדי בעוה״ז לרשעי׳ טובה משפיע
 כל אלא רשעים של צביונם מאחר הקב״ה אין למותם חרצובות אין כי ובתי׳ להאבידו פניו אל לשונאיו

שם( )קידושין לרעתם זה וכל והשקט ושלוה להם נותן שמבקשי׳ מה

 תשובה כשיעשה בשוגג בין במזיד בין מהן אחת על אדם עבר אם ל״ת בין עשה בין שבתורה מצות כל
 והתודו האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש שנאמר הקב״ה לפני להתודות אדם חייב מחטאו וישוב

 עשיתי וכך לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם אנא אומר מתודה כיצד וידוי זו עשו אשר חטאתם את
 וכל הוידוי של עיקר היא זו עוד זה לדבר אחזור לא לעולם עשיתי אשר במעשי ובושתי נחמתי והרי

 הא יראוני לא שנאמר לו מוחל הקב״ה בו ומתחרט דבר העושה וכל משובח. ה״ז להתודות המרבה
תקפ״ט(. רמז מלאכי )ילקוט מוחלין יראוני

 זמן ולאחר פנויה אשה על שבא כגון יצרו את וכבש בו שעבר דבר לידו שבא זה גמורה תשובה איזו
 עד שנאמר נמחלין עונותיו בתשובה ומת תשובה ועשה ימיו כל עבירה עבר אפי׳ עבר, ולא עמה נתייחד
השמש, תחשך לא ]אשר[

 לו שמעמיקי׳ הקב״ה של רצונו על שעוברי׳ אלו הבכא בעמק עוברי דכתי׳ מאי לוי בן יהושע א״ר
 עליה׳ שמצדיקי׳ מורה יעטה ברכות גם שיתין. של כמעין דמעות ומורידי׳ שבוכין ישיתהו מעין גיהנם.

 רשעי׳ ר״ל והאמר איני לרשעים. וגיהנם לצדיקים עדן גן תקנת זכית יפה דנת יפה ואומרי׳ הדין את
 של בפתח אפי׳ או״ה בפושעי כאן ישראל בפושעי כאן ל״ק בתשובה חוזרי׳ אינם גיהנם של בפתחה אפי׳

ע״א(. י״ט )ערובין חוזרין אינם גיהנם
 נוראות דכתי׳ מאי )שם( בירושלם ואחד במדבר אחד בים אחד לגיהנם יש פתחים שלשה ירמיה א״ר

 לעולם הזה הים מה לים התשובה נמשלה רחוקים ]וים ארץ קצוי כל מבטח ישענו אלקי תעננו בצדק
 רבתי )פסיקתא פתוחים לעולם תשובה שערי פיהם+ על כאן והגהתי וילקוט בפסיקתא הוא +כן אף[ פתוח
תשפ״ט(. רמז תהלים וילקוט ב״ה פסקא

 מכפרי׳ ויוה״ב ]התשובה[ במזיד ב״ד מיתות ועל הכריתות על אדם עבר ה״ז( פ״ח )יומא בירושלמי
 ולא לתלות בתשובה ]כה[ אין ידו על שמים שם שנתחלל /מי/ מן אבל מחצה. מכפרים ויסורים מחצה
שליש מכפרי׳ והיסורי׳ שליש מכפרי׳ ויוה״ב ]תשו׳ אלא למרק! ]ביסורין ולא לכפר הכפורי׳ ]ביום[



תמותון. עד העם עון יכופר אם שנאמר ממרקת והמיתה[

 אסורה בעילה שכעל או איסור דבר האוכל כגון להקב״ה אדם שבין עבירה אלא מכפר ויוה״ב תשו׳ אין
 שימחול אותו יתרצה או לו שישלם עד מתכפר אינו ממון לחבירו חייב אם אבל פנויה על שבא כגון
]לו[.

 ומגלה עול מפורק חוץ מכפר יוה״ב תשו׳ עשה שלא ובין תשו׳ שעשה בין שבתורה עבירות כל תניא
 מכפר יוה״ב אין לאו ואם מכפר יוה״ב תשו׳ עשה שאם בבשר ברית ומפיר כהלכה שלא בתורה פנים

ע״ב( פ״ה )יומא

 כופר כאלו לה״ר המספר כל ע״ב( ט״ו )ערכין יוחנן רבי דאמר הרע לשון זהו פה עקשות ממך הסר
 עונותיו מגלה שהוא מי יפלטהו ד׳ אל גול דכתיב מאי נגביר. ללשונינו אמרו אשר שנאמר בעיקר

מחטאיו. יפלטהו הקב״ה ומתודה

 כבד כאלו הכתוב עליו מעלה יום בכל ומתודה יצרו שזובח מי כל יכבדנני תודה זובח דכתי׳ ]מאי[
 מביא אדם ודם בשר מדת ודם בשר כמדת הקב״ה מדת לא ע״ב(. מ״ג )סנהדרין עולמות בשני הקב״ה
 מלך פני לחלות לו שיעזרו אנשים על ישור שונאו המלך אם מקבלו אינו ספק מקבלו ספק למלך דורון

 קצת ע״א י׳ )ב״ב מקבלו הקב״ה צדקה ]ונותן[ מרשעו כשישוב האדם כן אינו הקב״ה אבל שיאהבו
 שבים. לקבל פשוטה ימינך כי שנאמר תשובתך מקבל ואני ובינך ביני שוב הקב״ה ואומר אחר( בסגנון
 שאין עבירה ואעשה אלך אדם ]יאמר[ לא ליוה״כ+ נעילה בתפלת הוא רק בתנ״ך נמצא לא זה +פסוק

 )ילקוט איש דרבי ד׳ עיני נוכח כי נאמר לכך בארץ ואני בשמים הקב״ה כי למה אותי רואה הקב״ה
 אדם אם מצוה אותה[ ]לו נחשבת מצוה לדבר בדרך ]אדם[ הולך אם קצת( בשינוי תתקל״ח רמז משלי
 בדבר מפסיד אם האדם על שבא וחליות וצער פגע כל עבירה. אותה לו נחשבת עבירה בדבר הולך

 למצוא לאחת אחת שנאמר עונותיו לכפר חשבון לידי הקב״ה מביא הכל רגלו ינגוף כי או ומצטער
תנחומא(. בשם תתקע״ו רמז משלי בילקוט אחר וסגנון )בלשון חשבון

 ליריאך צפנת אשר טובך רב מה שנאמר לעוה״ב להם משלם רצונו לעושה הקב״ה שהבטיח השכר
 עבירות מעט ממנו נפרעין עבירות ומיעוטו זכיות שרובו מי ה״א[ פ״י סנהדרין ]ירושלמי רבותינו ואמרו
 שרובו מי עדן גן יורשי׳ זכיות שרובו מי לבא. לעתיד משלם ממנו לפרוע כדי בעוה״ז בידו שיש קלות

בעוה״ז. אלא לעוה״ב מהן נפרעין אין קלות עבירות שעשו הצדיקי׳ גיהנם. יורש עבירות

 כל לרשע לעשות הקהל כל הלכו אחת ובשעה אחד ביום ורשע צדיק אחת בעיר שמת מעשה הא כי
 ]לקבורת[ איש בא לא אשר על גדול בכי ובכה חתנו לו היה איש בא לא ולצדיק בקבורתו. ולעסוק צרכו
 ]קבורת[ על הקהל בל שבאו על א״ל בוכה אתה למה וא״ל ז״ל אליהו בא וישן שינה עליו ונפל חמיו
 אליהו א״ל איש. עליו השגיח לא ולילה יומם בתורה ועסק גמור צדיק שהי׳ חמי ועל וכבדהו רשע אותו

 רשאה ואינה אצלה והמים מים מים שצועקת אחת נשמה לו הראה גיהנם לפני והביאו עמו והלך עמי לך
 אשה לו והראה בעוה״ז האלה הכבוד כל לו שעושי׳ רשע אותו של נשמתו זהו אליהו א״ל ממנו ליהנות
 נשים לו והראה בעגבותיהן שתלוי׳ אדם בני לו והראה באזנה וסגרה פתחה גיהנם של דלת שציר

 שאל א״ל הן א״ל אלה כל בטוב ראית אליהו א״ל רתמים גחלי שפיהם נשים לו והראה בדדיהן שתלוי׳
 מתענה היתה באזנה וסגרה פתחה גיהנם של דלת שציר אשה אותה אליהו א״ל ושאל לך ואגידה ממני

 לומר לשמוע כדי אזנה הטה דברי׳ ואונאת לה״ר שמספרי׳ ובשעה בתענית לבי כאב ואומרת ימיה כל
 היו הם בערוה שתלוי׳ אדם בני גיהנם. דין סובל אוזן אותו בעלה בעיני הבריות לשנוא כדי לבעליה
 דדיהן. האנשים וראו בגלוי בניהן מניקות היו הן בדדיהן שתלוי׳ אדם ובני בעוה״ז זונות ובועלי מופקרי׳

 תורה מדברי ופוסקי׳ תפלה בשעת הכנסת בבית שמספרי׳ אדם בני הם רתמים גחלי שפיהם אדם ובני
 משאר יותר בגיהנם דנין עבירה שעושי׳ האברים צדק שופט הקב״ה כי להודיע שיחה בדברי ועוסקי׳
האברים

 א״ל שיבא. הצדיק לפלוני חסד נגמול ואומרי׳ כסא מתקני׳ השרת שמלאכי וראה עדן לגן הוליכו ואח״ב
 לו גמלו שלא גמור צדיק שהי׳ חמי נענש מה ומפני הזה הכבוד כל לו שעשו הרשע זבה מה לאליהו

 פעם העמים מן המכס ולוקח מוכס והיה אחת מצרה אלא עשה לא מעולם רשע אותו אליהו א״ל חסד
 הי׳ כלא ועשה רואה והיה הצנון ולקח אחד עני אחריו והלך אחת צנון ונפל למכס צנון[ ]גל לקח אחת
להורידו כדי הכבוד לאותו זכה לכך נפשו את וחיה הצנון מן מתפרנס הי׳ עני ואותו ושתק וידע ראה



 אצלו בא אחת פעם א׳ עון אלא עשה לא מעולם גמור צדיק הי׳ חמיך אבל בעוה״ז. שכרו ונטל בגיהנם
 כדי בעוה״ז שעשה עון מעט ממנו פרע והקב״ה נענש לכך ושתק שמע והוא עליו מליזה ואשתו ת״ח

 לחמיו חסד שגמלו בביתו הקהל כל וראה משנתו קץ והבחור לדרכו הלך ואליהו לעוה״ב. שלם שיהא
 דינר עובי כמין ודקה קטנה קיר אלא לג״ע גיהנם בין אין ולמדנו גדול. בכבוד לקברו עמו והלכו

 מכריעות הזכיות אם ג״ע על נטוי א׳ ופלס גיהנם על נטוי א׳ פלס והזכיות החובות ששוקלי׳ והמאזנים
גיהנם. יורש מכריעות החובות אם ג״ע יורש

 והמלשינים בשמד שמתו והמשומדים והמינים א״א על שבא כגון או עבירות ורובו שמח מי
 אלא בלום שעשו המצות על שכר נוטלים אינם ובמצות ובתורה המתים בתחיית והכופרי׳ והאפקורסים

 אין ברשעו שמת ומי בעוה״ז. שעשו קלה מצוה שכר שיעור כפי גיהנם של היסורי׳ מן להם פוחתי׳
 הסייען. רחמנא בריך עליו. מכפר יוה״ב אין עליו מכפר הכפורים שיום בונת על והחוטא עליו מתפללי׳

סליק. סליק סליק



ת ל ס מ יא י פרק מד

 ארדוף וגו׳, גדוד ארוץ ?ף כי )שם(, ואמר חזר ואז שזכרנו.
 ה׳ בהר יעלה מי כד(, )שם עוד אמר עעמו והוא ואשיגם. אויבי

 ודאי, ואמנם לבב. ובר כפים נקי קדשו במקום קוםזי ומי
 גלולה׳ על ה1נפר ולבו חלש האדם שבע פי קשה, הזאת שחמדה

 ובודאי הטעאה. פדי בהם למ?א שיוכל הךברים לעעמו ומתיר
 בפני כי גדולה, למדרגה הגיע פבר הפודה׳ לואת שהגיע שמי

הזאת. המדה פרטי לבאר עתה ונבוא ונצח. עמד !חזקה מלחמה

יא פרק

ה?ק׳יות מדת בפרטי
 הפרטים פכל והנם מאד, הם רבים הנקיות, מדת פרטי

 פבר המדה עען אמנם כי תעשה. לא מעות השט״ה שבכל
 אף־על־ ואולם העברות. ענפי מפל נקי להיות שהוא אמרתי,

 האדם, את להחטיא היצר־הרע משתדל העברות ש?כל פי
 התרים, יותר לו מראה ובהן יותר מחמדן שהטבע מהם וש פבר
 ולהנקות יצרו את לנצח חזוק יותר בהן יצטרך כן על אשר

 אדם של נפשו ועריות, גזל יא( )חגיגה ז״ל אמרו ובן החטא. מן
 שלא שאף־על־פי רואים, אנחנו והנה להן. ומתאוה מחמךתן

 ממש ח* שישלחו דודנו הם, בגלוי גנבים האדם בני רוב
 רבם אף־על־פי־כן, בפליהם, ולשום לקחת חבריהם בממון

 לעעמם התר שיורו ?מה ומתנם במשאם גנבה טעם טועמים
 ןאולם שאני. להרןיח ויאמרו, חברו של בהפסדו ישא להשתכר

 ולא תגנבו א ל ל,1תג לא תעשק, לא בגזל: נאמרו ה3הו לאוים
 לא אחיו, את איש חנו לא בעמיתו, איש תשקרו ולא חכןזשו

 כוללים שבגזל, דינים חלוקי אלה כל הן רעף. גבול תשיג
 המדיני׳ והמתן המשא ?פלל הנעשים המעשים מן ר?ים מעשים
?עשק ומפרסם הנכר המעשר. לא ?י ר?ים. אסורים יבפלם



מה הנקיות מית בפרטי ישרים

 ויגרום אליו יגיע שםוף־סוף כל אלא האסור, לבדו הוא ובגזל
 )סנהדרין ז״ל אמרו זה ועל האסור. בהלל הוא הבר אותו׳

 לאמנות ?רד שלא יח(, )יחזקאל טמא לא רעהו אשת ואת םא<,
 קליות ?חלק שלא לחנוני, אוסר ?הודה רבי ה?ה וכבר חברו.

 חכמים, התירו ולא אצלו. ש?בואו להרגילן לתינוקות ואגוזים
 ואמרו ם(. מציעא )בבא כן לעשות ?כול חכרו שגם י3מ? אלא
 הקדים שזה גבוה, מגזל הךיוט גזל קשה פח( בתרא )בבא ז״ל

 אצל העושים הפועלים את פטרו והבר וכו׳. למעילה חשא
 המזון. ךברכת אחרונות ומברכות המוציא מברכת הבית בעל

 בפרשה אלא ממלאכתן לבטל חיבום לא בקריאת־שמע, ואפלו
 הרשות, לדברי וחמר קל של בנו בן וחמר קל בלבד. ראשונה

 הבית בעל של מלאכתו לבשל שלא בהן אסור יום שכיר שכל
 לא שלום אפלו חלק?ה, אבא ה3ה גזלן• זה הרי עבר, ואם

 ממלאקת לבטל שלא שלום, לו שנתנו חכמים לתלמידי השיב
 )כראשית ואומר בפיו מבאר השלום עליו אבינו העקב רעהו.

 מעיני. שנתי ותדד בל?לה וקרח חרב אכלני ביום הייתי לא(,
 ובטלים מלאכה בהנאותיהם העוסקים אפוא ?ענו מה

 : דבר של הללו לבצעו. איש בחפציהם ?עסקו הי או ממנה,
 שעותיו כל הנה שתה?ה, מלאכה לאיזה חברו אצל השכור
 מהירה שכירות ז״ל, שאמרו ?עג?ן ליומו׳ לו הן מכורות

 אפן^שיהיר/ באיזה עצמו לקנאת מה~שיקח~מקן ליומה.ןןכל

 אמרו שהבר מחול׳ אינו מחלו, לא ואם גמור. גזל אלא אינו
 יום ןאי לחקרו, םאד שקין עקרות פו(׳ )יומא ז״ל רבותינו

 פלו אלא"שא עוד חקרו.\ולא את ש!רצה עד מכפר הכפורים

 אלא לו, תחשב לצדקה לא מלאכתו/ בזמן מצוה עשה אם
סא(, )ישעיה כתיב וקרא מצוה, עקרה שאין ב?דו, היא עברה



סימןעד n דקה1< £1מעשהקד

צד סימן

בליבוי ולא כפיו עלבונו על מחל בענין

 מחבירר, מחילה שהשיג מי התבוננתי,
ושומר רותח חבירו עדין אכן

 או בממון לפיסו מקום יש האם טינה,
ע״פ דעתו, להפיס כדי נאה מתנה לו לתת
 כספים מעשר לתת שאפשר הט״ז "*דברי

סגי לו שנמחל כיח שמא או מצוה, לצורך

בזה.
 שלשה יש מחילה בקשת בדין והנד,

פה באמירת דסגי האחד צדדים.
 גמורה. מחילה הויא אז ואו מוחל אני

 גמורה ומחילה פה אמירת דבעינן השני
 השלישי כלל. מחילה אין זה ובלא בלב

 לו שאין יקבע ובלב בפה ימחל אם דסגי
להתרעם עדיין יכול אכן חבירו על תביעה

היא. מחילה זאת ובכל עליו

ישלם בחברו דהחובל )צ״ב:( בב״ק תנן
 עד לו נמחל לא ועדיין דברים ה׳ לו

 על מחילה ממנו ויבקש חברו את שיפייס
 אם כנ״ל להסתפק ויש לו. הנגרם הצער

 שיצא עד שיפייסנו היא המחילה ענין

 ויהיו לגמרי מליבו וההקפדה הצער

 עד פיוס א״צ או״ד כבראשונה, אוהבים
 משמים קפידא עליו שיש כיון רק ב״ב,

 לחלות צריך לכן זולתו, עלבון ותביעת

 עלבונו תביעת על שימחל בשביל פניו
לו מחל אם ונפק״מ משמים. יענש שלא

בליבו. הקפדה נשארה עדיין אבל בפיו

 דבב״ק מתני׳ על מלוניל הר״י בפי׳ והנה
מחילה ממנו שיבקש פי׳ הנ״ל

 עלבונו יתבעו "שלא לב, בטוב לו שימחל

 רק שבעינן משמע ולכאורה השמים". מן

 ב״ב הנפגע יקפיד שלא כזאת מחילה

 "צ א אבל הפוגע. את שיענישו שירצה
 לגמרי. הקפידה שתיבטל עד ריצוי ממש

 דבריו, לפרש דאפשר מוכרח אינו זה מיהו
 לו שימחל מחילה ממנו שיבקש דהיינו

 זה ידי ועל כלל הקפדה בלי ממש לב בכל

 יתבעו לא אז כזו בצורה לו שימחל

 שבקשת כוונתו ואין השמים, מן עלבונו
 העונש על שימחל להיות צריכה המחילה

 צריכה אלא בשבילו, לקבל שצריך
 שלא ינצל ואז שלמה להיות המחילה

 דאע״פ נראה עכ״פ אולם אותו. יענישו
 עכ״פ אבל מוכרחת ראיה מכאן שאין

 המטרה שכל דכיון בזה יש לדבר סימן

 דסגי מזה נראה עלבונו יתבעו שלא היא

 בתביעת חפץ אינו עצמו הנפגע אם
 יתבעו לא מעלה של ב״ד גם אז כי עלבונו

בזה. חפץ אינו כשהוא עלבונו

 המחילה בקשת למדו הנ״ל במתני׳ והנה
ועתה הקב״ה לו שאמר מאבימלך

0) החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס)285 מס עמוד יעקב בן אלחע פרץ, הצדקה מעשה



רקא עד (ימן 4 הזגדקה מקשה

 ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב
 מחילה ממנו דיבקש המאירי ופי׳ בעדך.
 כזו אהבה של למצב שיגיע עד גדולה
 סתם ולא ו^עלי להתפלל אפי׳ שיוכל

בלבד. ההקפדה על לו שימחל

 לגמרי ההקפדה הסרת דבעינן ומשטק
הוא אם מבואר לא ]אכן מליבו.

 ע״פ לדחות יש מיהו לכתחילה[, או מדין

 הגט׳, דברי סיום על שהקשה הפנ״י דברי

 שנאמר אכזרי", המוחל יהא שלא "ומנין

 הא, מנ״ל והקשה וכו׳ אברהם ויתפלל
 הוא ומעלה למחול הוא רשות דלמא
 שחסר בגלל אכזרי לקוראו אבל דחסר

 סגי דהמחילה דכיון ותי׳ אמר, מי המעלה

 לצורך "כ א הנפגע עליו שיתפלל בלא גם

 מחילה שיבקש מאבימלך הי״ת ביקש מה

 הקב״ה רצה א״ו בעדו. אברהם ושיתפלל
 לבנ״א ללמד כדי המחילה ענין שיתפרסם

 זאת שביקש ומאחר לנהוג. צריך שכך
 אז או כך לנהוג כלם שילמדו כדי הקב״ה

 אכזריות. מדת בו יש זאת מקיים שלא מי
 בעלמא בעינן לא לעולם לפ״ז וא״ב

 אוהב לו שיעשה עד כ״כ לב בכל מחילה

 בשביל היתה שעה הוראת התם ורק

 שילמדו המחילה ענין ויתפרסם שיתפלל

בנ״א. ממנו

 מט:( )קידושין הש״ס גליוני בספר אבן
ס׳ שבסוף מהרמ״ט נימוקי בשם כ׳
 בפיו לחברו דהמוחל ע״א( )ז־ס״ד מהרי״ו

דברים. אינן שבלב ודברים בהכי סגי

 ביטול היא המחילה דענין שלמד ומוכח
דאם המזיק. על לו שיש תביעה

 לא בליבו ואם בלב עיקרה המחילה ענין

 לי מה א״ב עלבונו ה׳ תובע עדיין מחל,
 שבלב דברים כאן שייך ומה בפה שמחל

 ]וכבר הלב, הוא שצריך מה עיקר הכא הא

 שעיקרם דדברים אחיעזר בשו״ת כתב

 כן וכתב שבלב, דברים דין בהם ל״ש הלב
 גילוי רק והפה למשל[. גירות לענין

 למחילת דומיא דזה שלמד א״ו מלתא.

בלבד. בפיו וסגי בלבד תביעה

 שלא דמי כ׳ )ח״ב( לציון אור בספר והנה
לומר לו אין לחברו, בליבו מוחל

 ע״כ. וסולח, מוחל הריני נוסח בלילה

 בלב מחילה דבעינן דס״ל לכאורה ונראה

 לא מדוע בפיו סגי דאם בפיו סגי ולא

 יש אכן ויועיל, יאמר אדרבא יאמר,

 עליו שמקפיד באופן מיירי דהכא לדחות

 ואינו אדם מאותו עלבונו תביעת ורוצה

 שמוחל לשקר יכול לא ולכן כלל לו מוחל

 באמת לו במוחל נדו״ד וכל כן, אינו דהא

 מה על וסוער שכועס רק שמיא כלפי

 לו מוחל שאינו "ג בכה ]גם לו, שעשה

 דב״ק ספ״ק אשר״י בהגהות כ׳ בפניו

 הוא חמור בגופא דצערא מחילה דאינה

 נתכוונתי ולא הייתי משטה לומר ויכול

 דכיון לציון באור כ׳ שפיר וא״כ למחול[.

 לו מה א״כ מועילה לא המחילה דבכה״ג
 הוא אם לעולם אבל בחינם. שקר יאמר כי

אני משטה לומר יכול אין ממש בפניו
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עד סימן מ ומדקה מקשהקרב

 שצריך העונש על בודאי לו מוחל אלא
עכ״פ. מזה לו להגיע

 לו מחל ולא מחילה, ממנו בקש ואם
נראה מעשיו מתוך רק בפירוש

 מאוד, פניו לו שהאיר כגון לו שמחל
 כאן אין דשוב מחילה הוי דבודאי נראה
 נמחק כבר שהרי עלבונו תביעת שום

 המזיק. בענישת חפץ הוא ואין העלבון
 ואבשלום דוד ממעשה להוכיח רש״י וכ״כ

ע״י מחילה דהויא בנו את דוד שנישק
MMNI

 זה דבר ושונה ומהני. פיו בלא מעשה
 שלא דס״ל פוסקים שיש ממון ממחילת

סי׳ חו״מ ח״ג יבי״א )עי׳ לבד בלב מחני
 להגר״ח זכרון ובספר באורך, ג׳

החוב הפקעת בעינן דהתם שמואלביץ(,
 להיות צריכה ההפקעה וחלות ™-והשעבוד

 משא״כ דברים, אינם שבלב ודברים בפה
לתקן לחברו דברים ריצוי רק בעינן כאן

 שעיקרה ובוודאי לא ותו ההקפדה את
 מהני לבד בפיו גם אם דנים אנו רק בלב.

בליבו. כ״ש קפידא כשנשארה

 ס״ל הש״ס דהגליוני מהאמור, המורם
וכ״כ בלבד, בפה במחילה דסגי

 י״א אכן ציון, אבן בספר גרוזובסקי הגד״ר
 כתב שור עלי ובספר גמור, לב דבעינן
 ואין דעת גניבת היא המחילה זה דבלא

 בעינן לכאו׳ להמתבאר אכן ממש, בה
 גמורה מחילה צריך לא אבל בלב, מחילה
 אף עלבונו על מוחל אם סגי אלא ממש,

 מ״מ לו נעשה אשר על הוא רותח שעדיין
נגדו. תביעה לו אין

 אף בפה לו מחל אם לנד״ד, זה ולנוי
מ״מ גמורה, מחילה והיא שאפשר

 הטינה את להסיר יוכל אם מעלה בה יש
 ויוכל גמורה מצוה צורך והוי ממנו, לגמרי

כספים. ממעשר לזאת להשתמש

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הח־פס)287 מס עמוד יעקב בן אלחנן פרץ, הצדקה מעשה
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ריד סימן מהר״שמנוישטט מנהגי

 וכגון השיעור, עד )ל(יטלם שצריך ובמקום ליכלוך, משום לרחוץ מותר הידים רק בפניו, במים לרחוץ ואסור א(
 ואינו בוקר, בכל פניו לרחוץ שרגיל מי שכתב גאון שיש ואע״פ ]הג״ה[ לדוכן. שעלו הכהנים או הכסא לבית שנכנס

 בשנה דרש כך לרחוץ, שלא נהגינן אלא בפניו, לרחוץ נהגינן לא שירחוץ, שעליו כובד מפני דבר לעשות ■•כול
 ולא האצבעות חילוק במקום הוי הכפורים ביום ידיו שנטילת שישית, בשנה שלום מה״ר דרש עוד ]הג״ה[ שישית.

 במים ליטול להם יש אז בגדיהם, על להם משתין כשהתינוק הכפורים ביום שהנשים שישית, בשנה דרש עוד יותר.
גי׳. הג״ה בזה, די לא הבגדים על צואה טינף ראם שלום מה״ר לי ואמר שהשתין, מקום על ולהטפיח הידים

 לנגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי שאמר ע״ה המלך מדוד וראייה שלם, ובלב ]בפה[ )בכל( להתוודות אדם וצריך ב(
אשתקד. התוודתי והלא להתוודות לי )ש(יש מה יחשוב אל ולכך תמיד,

 מאד ולשתות לאכול ציונו ואז בשנה, אחד יום אלא להתענות ציונו שלא אותנו המקום אוהב כמה וראה ובא ג(
 כאילו בט׳ האוכל כל אלא מתענים, בי׳ והלא מתענים בט׳ וכי לחדש, בתשעה נפשותיכם את מועיניתם כדילפינן

 בן לו שיש לאחד משל להתענות, נצטוה כאילו אלא בט׳, אוכלין אנו שהרי שהתענה ה״פ ולא וי׳, ט׳ התענה
התענית. עליו יכבד שלא כדי לכן מקודם ומשקיהו מאכילו להתענות שצריך יום וכשבא מאד, לו שחביב

 .מחילה ממנו שיבקש אא״ב נמחלים אינם להכירו אדם שבין דברים כי מחבירו, מחילה לבקש לאדם ויש ד( *
 החנפים ואותם המתים. על לעז להוציא שלא הקדמונים וחרם .במחילה ילואפ תקנה לו אין רע שם ולמוציא
ברבים, פשעם לגלות מצות נבלות, ועושים כחסידים ונראים לפניהם, משונה שלהם ומיטרון ארוך בסרבל ההולכים

 עושה, היה לא כה״ג שהיתר ידע לא ואי חסיד, הוא זה ודאי בליבו חושב מגונים דברים עושים אותם הרואה כי
ה׳. חילול משום בו יש עליו מגיד שאינו אותו ולכך חורב׳. מיני׳ ונפיק
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זצ״ל גולדשטיין דב יששכר רבי הגאוןקיח

ו סימן
יוה״ב בעז־ב חברו לפייס במנהג ־ s 4? • י

 שזה שמעתי לא עדיין הנה יו״ב, בערב לפייס עתה נהגו שלא מה על שאלתו בדבר '* ־-, .
כן, נוהגין אין העולם שרוב ומה ;בידו, ז את פייס שא׳ מעשים כמה לי וידוע קבוע, סנהג

 מזדמן לא הרוב שאצל ואפשר לדזבירו חטא א׳ כל לא ראשית לדבר. סיבות כמה יש הנה• • ;
על להוש צריך אינו וגם כלל, לסייס צריך אינו וזה בדיבור, או בממון בחבירו שיסגע /

 לזה הנה ע״ז, לחוש שצריך ואת״ל פיוס, שייך לא שע״ז שהוא למי חטא. ואולי פן 'הספק י .
 קודם שציערו מי לכל למחול שנוהגים כמה או זכה, תפילה שאומרים מה מועיל ודאי ,י

והכוונה כך, נהג שהוא זוטרא מר על ע״א כ״ח דף במגילה שאמרו וכמו לישן, שהולכים '
 תפלה יאמר שהאחר לסמוך יכול שהוא, למי חטא ואולי פן ספק לי שיש שמי הוא בומ

 זו תפלה אומר שהוא מה על לסמוך יכול שאין ודאי אבל אחר, באופן לו שמותל או זכה ג י
פשוט. וזה לחבידו שהוא-מדחל" אי \

 תיכף השנה באמצע ומפייסים עיה״ב עד להמתין נוהגין אין מעשה מאנשי במה שנית, י ז/ י י 4
חבריהם. בכבוד ®נער או •ttbparirui ,י'*""’

‘r;* העם והמוני בכוונה, שלא או בכוונה הקדושים חז״ל בדברי זלזול בעוה־־ר והשליישי, ־
ואין הכל, על ומכפר שלו את עושה יוה״ב כי וחושבים מגיעים הדברים היק עד נ*ודעים3איג , ; ; ■ ׳ י '־*

 חוזרים יוה״ב שאחר למקום אדם שבין בעבירות גם הרבה עושים כך שהרי תמיה, ;כאןשוס < .*׳ י •'
 מאחר לחבירו אדם שבין ובעבירות ביוה״ב מתודים לכה״ם הם אלו שבעבירות אלא לסודם
 חנם בשנאת שנכשלים אדם בני כמה ויש מחילה, מבקשים אינם לקלים אותם חושבים שהם
 להסביר די לענ״ד יש הנ״ל הסיבות כל ובצירוף לתקן, לבם על עולה ואין שנים על שנים
כזה. מנהג שיש שמעתי לא אבל בעיוה״ב, מפייסין אין העולם רוב מדוע

 ראיה להביא יכול א׳ וכל זכה בתפלה יוצא שאינו ודאי לחבירו שחטא שיודע ומי
 גמורה במחילה מוחל והנני שאמר שאף יום בכל מעשים שהרי מחילה, זו שאין מעצמו

 חבירו שגם לחוש שצריך הוא וכן מוחל, ואינו שאמר מה שכח שוב יוה״ב אחר מ״מ וכו׳
 מחילה, כאן ואין ולחוץ השפה מן זו תפלה אומר והוא ממנו טוב אינו חטא, הוא שכנגדו
 גמורה מחילה שזו ודאי לו שמוחל אומר והוא כדין ומפייסו אצלו הולך כשהוא משא״ב
 שהוא אדם החיי מן לזה ראיה ויש ולחוץ, השפה מן הוא שמא לחוש שא״צ ופשיטא
 פיוס דיני כל כלל באותו שם הביא זאת ובכל קמ״ד כלל בספרו זו תפלה שהביא הראשון
 לשם היא התפלה דבל א״ו בזה, לדקדק א״צ זו תפלה שאומר שמי העיר ולא ומחילה
 דהמבקש סק״א תר״ו סי׳ בא״ר ועי׳ מועיל, הספק ועל חבירו כנגד חטא ואולי דפן זהירות,
 אפרים במטה והו״ד בפרט, דבר שום יחיד לאיזה שעשה יודע אם יוצא אינו בכלל לרבים

 דהא״ר עצמו בשביל בעיקר שהוא זכה תפלה בתועלת לומר נראה עוד ב׳. דין הנ״ל סי׳
 אומר ולכן נשמעת, תפלתו אין ביוה״ב שנאה מעביר שאינו שמי המקובלים בשם שם כתב

מלבו. שנאה יעביר ביוה״ב שלכה״ם כדי מוחל שהוא

לפ״ק תשל״ה תמת כ״א

תש״ן שבט קצו(,—)קצג ד—א גליון עשרה, שבע שנה מוריה,
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קיד

 זק״ש זבולון הרב
"בית-זבול" ישיבת ®לאש2553

ירושלים

לחבירו אדם שבין עבירות

 תשובה מהלכות א׳ פרק הרמב״ם א(
 מחוייבי כל "וכן לשונו: וזה כתב א׳ הלכה
 אין מלקות ומחוייבי דין בית מיתות

 שיעשו עד בלקייתן או במיתתן להן מתכפר
 והמזיק בחבירו החובל וכן ויתודו, תשובה
 חייב שהוא מה לו ששילם פי על אף ממונו

 מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו
 מכל ו( ה, )במדבר שנאמר לעולם, כזה

האדם". חטאות
עוז( במגדל )וכ״ה שם משנה ובכסף

 בב״ק משנה בו׳ החובל "וכן וז״ל: כתב
לו שנותן אעפ״י ע״א( צב )דף החובל סוף

 מחילה, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו —
 חטאות מכל רבנו לה דמפיק מאי ומ״מ
 שם ובהגה״ה לה". מייתי היכא צ״ע, האדם

 איתא נשוא פ׳ שמעוני "בילקוט כי כתב
זוטא". ספרי בשם הכי•

 כאן הרמב״ם רבנו דברי משמעות הנה
 עבירות על רק אינו להתוודות החיוב כי

 עבירות על גם אם כי למקום אדם שבין
 לפני להתוודות שחייב לחבירו אדם שבין
 חייב שהוא מה על בנוסף הוא, ברוך האל

 שהזיק מה או בו שחבל מה לחבירו לשלם
 את לרצות חייב שהוא מה על ובנוסף לו,

 גם הוא בחבירו הפוגע כי ולפייסו, חבירו
ה׳. לפני להתוודות וצריך בהקב״ה פוגע

עוז והמגדל משנה הכסף על ולפלא

 השלושים יום תשס״א מנ״א ד׳ שלישי יום ב״ה

 רבת הצנועה הצדקנית הרבנית רעיתי לפטירת

 זק״ש פנינה פעריל חיה וחסד צדקה לתורה הפעלים

 תר״צ, פסח חוה״ם ג׳ פולין, —באפטא נולדה ע״ה.

 ד׳ בירושלים נלב״ע תרצ״ו, ניסן ו׳ לארץ עלתה

ת.נ.צ.ב.ה. תשס״א. תמח

ובחובלו בגרזלר לרצותו חייב

 הרמב״ם לדברי המקור את מציינים אשר
 אשר שם, בב״ק מהמשנה להתוודות, שחייב
 חבירו את לרצות החיוב לענין שם מדובר

 כלל בב״ק במשנה המדובר ואין ולפייסו,
 של הזה הדין ואילו להתוודות. חיוב על

 אין ולפייסו, חבירו את לרצות החיוב
 של זה דין אלא כך, על כאן מדבר הרמב״ם

 רבנו מביא ולפייסו חבירו את לרצות חיוב
 ט׳, הלכה תשובה מהלכות ב׳ בפרק להלן
 מכפרין הכפורים יום ולא התשובה "אין וז״ל:
 מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא

 אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל
 לחבירו אדם שבין עבירות אבל בהן, וכיוצא

 או חבירו המקלל או חבירו את החובל כגון
 עד לעולם לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו
 וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן

 צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אעפ״י
ובו׳". לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו

 ה״א תשובה מהלכות בפ״א כאן ואילו
 על אם כי חבירו ריצוי על לא רבנו מדבר
 כי זה דין ומקור הקב״ה. לפני וידוי חיוב

 צריך לחבירו אדם שבין עבירות על גם
 מדברי באמת הוא הקב״ה לפני להתוודות
 בספר הרמב״ם ידי על המובא המכילתא

 זה לפנינו )במכילתא עג מצוה המצוות
 זוטא הספרי דברי גם הם ואלו ליתא(

נשוא. פרשת שמעוני בילקוט המובא

תשס״ב חשון רפא— )רענו ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,

ו
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קטו ובחובלו בגוזלו לרצותו חייב לחבירו ארם שבין עבירות

 צריך עוז, והמגדל משנה הכסף ודברי
 )דף בב״ק המשנה לדברי שמציינים על עיון
 הכסף דברי צ״ע גם וממילא ע״א( צ״ב

 "מאי הרמב״ם: רבנו על שכתב משנה
 — האדם חטאות מכל — רבנו לה המפיק

לה". מייתי היכא צ״ע
 מהלכות ב׳ בפרק רבנו שכתב מה ב(

 אדם שבין "עבירות כי ט׳ הלכה תשובה
 את המקלל או תכירו את החובל כגון לחבירו
 לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו או חבירו
 לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם

 חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו,
 לו". שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו

 צ״ב ב״ק המשנה מדברי הוא הדברים )מקור
ע״ב(. פ״ה יומא המשנה ודברי ע״א,

 ע״ב צ״ב בב״ק המשנה של הלשון הנה
 לו נמחל אין לו נותן שהוא "אע״פ כך: הוא
 ז( כ, )בראשית שנאמר ממנו שיבקש עד

 המשנה. עכ״ל גו׳", אשת השב ועתה
 אשת "השב באבימלך שנאמר וכלומר:

 כלומר בעדך, ויתפלל הוא נביא כי האיש
 כך כל טוב בלב שימחול עד ממנו שתבקש

 שם(. ב״ק )המאירי בעדך" מתפלל שיהא
 מהפסוק נלמד לרצותו שצריך זה שדבר הרי

 של הלשון ואילו וגו"׳, השב "ועתה הנ״ל:
 ר׳ "דרש כך: הוא ע״ב פ״ה ביומא המשנה
 ד׳ לפני חטאתיכם מכל — עזריה בן אלעזר
 אדם שבין עבירות ל( טז, )ויקרא — תטהרו
 אדם שבין עבירות מכפר יוהכ״ם למקום
 את שירצה עד מכפר יוהכ״ם אין לחבירו
 אחת סותרות המשנות שתי ולכאורה חבירו",
 החיוב לומדים ב״ק במשנה כי לרעותה,

 אשת השב "ועתה מהפסוק חבירו את לרצות
 כביכול לומדים יומא, במשנה ואילו וכו׳",

 "מכל מהפסוק חבירו לרצות שצריך זה דבר
תטהרו". ד׳ לפני חטאתיכם
 המשנות שאין אלא כן אינו האמת אולם
 ביומא שהמשנה ומה לשניה, אחת סותרות
 ה׳ לפני חטאתיכם "מכל הפסוק את מביאה

הראשון הדבר לענין רק זה תטהרו",

 שבין עבירות כי והיינו המשנה, שבדברי
 נלמד וזה מכפר, יוהכ״פ למקום אדם

 הזה ביום "כי )שם( שנאמר הנ״ל מהפסוק
 חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר
 רק מכפר יוהכ״ם וכלומר תטהרו", ה׳ לפני

 "מכל למקום, אדם שבין עבירות על
 זה שבין חטאתיכם ולא ה"׳ לפני חטאתיכם

 השני הדין אבל שם(. הב״ח )הגהות לזה
 שבין שעבירות דהיינו במשנה מובא אשר
 חבירו את לרצות צריך לחבירו אדם

 אלא הנ״ל, מהפסוק נלמד לא זה ולפייסו,
 ב״ק במסכת במשנה ששנינו כמו נלמד

וכו׳. האיש אשת השב ועתה מהפסוק
 מפורש הרי כי לעניננו, נחזור ועתה
 "הגוזל כי הרמב״ם רבנו של בדבריו
 גם שחייב ממונו" "מזיק בגדר שזה חבירו"

 ממונו, לו להחזיר החיוב מלבד לרצותו,
 הלכה ומזיק חובל מהלכות ה׳ בפרק ואילו

 חבירו מזיק דומה "אינו וז״ל: רבנו כתב ט׳
 של ממנו שהמזיק ממונו, למזיק בגופו
 לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו
 לו שנתן אע״פ בחבירו חבל אבל לו, נתכפר
 הקריב ואפילו לו מתכפר אין דברים חמשה

 נמחל ולא לו מתכפר אינו נביות אילי כל
 לו" וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו

 חבירו ממון במזיק כי מפורש הרי עכ״ל.
 רבנו דברי ולכאורה לרצותו, צריך אין

אלו. את אלו סותרים הרמב״ם
 "אע״ג ת״ל: כתב שם משנה בלחם והנה

 ז״ל רבנו כתב פ״ב תשובה דבהלכות
 אם אלא לו מתכפר אינו הכירו את דהגוזל

 לו שהשיב אע״פ אותו ויפייס לנגזל ירצה
 מאותה דנתהנה גזלן דשאני י״ל הגזילה,

 שלקח לנגזל הרבה שציער ועוד עבירה
 שלא הממון מזיק אבל ברחו, בעל ממנו

 ולמזיק לו שהזיק אלא ההוא, מהיזק נתהנה
 כך כל נצטער לא ממנו הנאה באה לא

 די, הזיקו לו ששילם כיון הנגזל כמו הניזק
 מיד, לו שנתכפר כאן ז״ל רבנו כתב ולכך

עכ״ל. כדכתיבנא" בנגזל כן שאין מה

תשס״ב חשון רפא— ־עט1) ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,
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זק״ש זבולון הרבקטז

 "גזלן" כי יוצא משנה הלחם דברי לפי

 תכירו", ממון "מזיק בגדר נבלל אינו

 "גזלן" בין הלח״מ של זה חילוק ולכאורה

 כי תמוה. חבירו", ממון "מזיק סתם לבין

 מהלכות א׳ בפרק רבנו לדברי המקור הרי

 "החובל "וכן שכתב: א׳ הלכה תשובה

 עד מתכפר אינו וכו׳ ממונו והמזיק בחבירו
 האדם", חטאות מכל שנאמר וכו׳ שיתוודה

 משגה הכסף על בהגה״ה שכתב כמו הוא

 בילקוט המובא זוטא" ה״ספרי מדברי שזה

 המובא המכילתא ומדברי נשוא, פרשת

ע״ג. עשה מצות להרמב״ם המצוות בספר

 כדלהלן: הוא זוטא" ה״ספרי לשון והנה

 לבין שבינו ממה האדם, חטאות מכל

 לשון ועל הגזלות ועל הגנבות על חבירו,

 בגדר הגזילות את מונה שרבינו הרי הרע",

 מסתבר זה ולפי חבירו", ממון "מזיק של

 בהלכות רבנו שמחלק מה כי לומר הי׳

 מזיק לבין בגופו חובל בין ומזיק חובל

 ממונו" "מזיק בכלל הגזלן גם כי ממונו

 לאחר הנגזל את לרצות צריך הגזלן ואין

 של הקושיא וא״ב לנגזל, הגזלה שהחזיר

 רבנו דברי כי עומדת, במקומה הלח״מ

 סותרים תשובה מהלכות בפ״ב הרמב״ם

ומזיק. חובל מהלכות ה׳ בפרק לדבריו

 מדברי שאין לומר אפשר באמת אולם

 של לתירוצו דחיה שום אלו זוטא" ה״ספרי

 בהכרח זה אין כי לומר יש כי משנה, הלחם

 תמיד נכלל "גזלן" כי רבנו, דברי לפי לומר

 יש אלא חבירו", ממון "מזיק של בגדר

 רבנו הכליל וידוי חיוב לענין כי לומר

 ואילו חבירו", ממון "מזיק בגדר "גזלן"

 בכלל נכלל "גזלן" אין חבירו, ריצוי לענין

 גם הגזלן שעל באופן חבירו", ממון "מזיק

 מלבד חבירו", את "לרצות וגם "להתוודות"

 ממון "מזיק ואילו הגזלה להחזיר החיוב

 את לרצות צריך אין גזלן( )לא סתם חבירו"

 ממונו את להחזיר רק אלא חבירו

לו. נמחל כך וע״י ולהתוודות
שמחלק משנה הלחם של תירוצו אולם

 חבירו", ממון "מזיק לסתם "גזלן" בין

 עבירה, מאותה נתהנה שהגזלן משום

 מזיק משא״ב לרצותו, גם צריך כך ומשום

 צריך אינו מההיזק נתהנה שלא חבירו ממון

 להולמם קשים אלו דברים ע״ש, לרצותו

 חיוב שיש במקום שהרי א( הסברא. מצד
 על זה בהכרח ולפייסו, חבירו את לרצות

 הפגיעה, על לרצותו וחייב בחבירו שפגע

 על לא לרצותו חיוב יש כי לומר אבל

 מהגזילה נהנה שהגזלן זה על אלא הפגיעה

 על לרצות חייב הגזלן כי לומר תיתי מהיכי

 לחייבו שייך כי נאמר אם ואפילו ב( כך.

 אלא הפגיעה על רק לא חבירו את לרצות

 יהי׳ מה מהמילה, נהנה שהגזלן זה על גם

 מהגזילה, הנאה לו היה לא הגזלן אם הדין

 שגזל, בממון כלל השתמש שלא דהיינו

 לו והחזיר התחרט שגזל לאחר שמיד וכגון

 האם מהמילה, להנות שהספיק לפני הממון

 את לרצות חייב הגזלן יהא לא זה במקרה

 כי יוצא הלח״מ מדברי ג( !אתמהה חבירו,

 לו כשמחזיר אף פרוטה, רק מחבירו גזל אם

 מזיק אם ואילו שירצהו, עד לו נתכפר אין

 לו החזיר רק אם רב, בהון חבירו ממון

 לרצותו, חייב ואינו לו נתכפר כבר ההיזק

 של תירוצו זה ולפי שבדבר, ההגיון ומהו

 קושיתו וממילא צ״ע, הרמב״ם על הלח״מ

 ומזיק חובל בהלכות דבריו כי הרמב״ם על

 במקומה תשובה, בהלכות לדבריו סותרים

עומדת.
 דברי של במקורם היטב נתבונן אם והנה

 ודבריו ומזיק חובל בהלכות הרמב״ם רבנו

 דבריו, נכון אל לנו יבואר תשובה בהלכות

הרמב״ם. של צדקו כנוגה ויצא

 חובל בהלכות רבנו לדברי המקור הנה

 חבירו מזיק דומה אינו כי שכתב שם ומזיק
 כיון חבירו ממון המזיק ממונו, למזיק בגופו

 לו נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם

 מן שיבקש עד וכו׳ בחבירו חבל אבל וכו׳,

 וכמו משנה במגיד מציין לו, וימחול הנחבל
והברייתא המשנה לדברי עוז במגדל כן
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קיז ובחובלו בגוזלו לרצותו חייב לחבירו אדם שבין ^׳^עבירות

 וברייתא במשנה שם והנה ע״א. צ״ב בב״ק
 לרצותו. חייב בחבירו שחבל זה על מדובר

 אינו חבירו ממון המזיק כי זה חילוק אבל
 במשנה כלל מוזכר זה אין לרצותו חייב

 רבנו של כליו נושאי ואין שם, ב״ק ובגמ׳
אלו. לדברים המקור את מציינים הרמב״ם

 הוא אלו רבנו דברי מקור כי לומר ונראה
 יומא יצחק ר׳ דברי ולפי ו׳ פרק במשלי

 כי ע״ב, פ״ה שם המשנה דברי על פ״דע״א
 יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין "עבירות

 פ״ז דף ושם חבירו", את שירצה עד מכפר
 ובב״מ ע״ב קע״ג דף בב״ב הוא וכן ע״א

 את המקניט כל יצחק ר׳ אמר ע״א קט״ו דף
 שנאמר לפייסו צריך בדברים אפילו חבירו
 לרעך ערבת אם "בני ג( —א ו׳ )משלי
 כד, פיך באמרי נוקשת כפיך, לזר תקעת
 בכף באת כי והנצל בני אפוא זאת עשה
 יש ממון אם רעיך", ורהב התרפס לך רעך

 עליו הרבה לאו ואם יד, פסת לו התר בידך
 במשלי וכן שם רש״י ומפרש ע״כ. ריעים,

 ממון תביעת חבירו על לו יש אם כי שם
 התר התרפס לך כפיך", לזר "תקעת דהיינו

 לאו" "ואם מעותיו לו ותן ידך פיסת לו
 "נוקשת אלא ממון, עסקי עליו לו שאין

 ממנו לבקש רעים עליו הרבה פיך" באמרי
 צריך אין חבירו ממון שבמזיק הרי מחילה,

 יצחק ר׳ דברי וא״ב מחבירו, מחילה לבקש
 שם הרמב״ם לדברי המקור הם הרי אלו

 כי לרצותו, צריך אין חבירו ממון שמזיק
ודי. ממונו להחזיר אם

 להיות זה לפי צריך היה כץ אם ולכאורה
 צריך יהא לא ממון עסקי שזה גזלן גם כי

 דברי ביאור צריך וא״ב הנגזל, את לרצות
 כי ה״ט, פ״ב תשובה בהלכות הרמב״ם

לרצותו. חייב הגוזלו
 חייב שהגזלן אלו הרמב״ם דברי אולם
 בדברי מפורשים דברים הם לרצותו,
 שם ששנינו ע״א צ״ב דף בב״ק המשנה

 עד לו נמחל אין לו נותן שהוא פי על "אף
ועתה ז( כ, )בראשית שנאמר ממנו שיבקש

 כי כאן מפורש הרי וכו׳", האיש אשת השב
 לבקש צריך חבירו שבחובל הלימוד כל

 אשת השב "ועתה מהפסוק זה מחילה ממנו
 את שיפייס לאבימלך אומר הקב״ה האיש",
 רק הי׳ אבימלך של החטא כל והרי אברהם,

 ולא ממנו, אברהם אשת שרה את שגזל
 "ואבימלך ד( שם )שם, נאמר שהרי יותר,

 ז( שם )שם, נאמר וגם אליה", קרב לא
 הוא", נביא כי האיש אשת השב "ועתה
 בה" נגעת שלא "ויודע וז״ל: רש״י, ומפרש

 מאת שגזל בזה הוא אבימלך של החטא וכל
 בסנהדרין גם וראה אשתו, שרה את אברהם

 את שגוזלין גזל זה תואר יפת כי ע״א נ״ז
 אותי )העיר שם, רש״י ראה במלחמה אשתו

 יפה משה ר׳ הרה״ג היקר חתני זו לגמרא
 חייב חבירו את שהגוזל הרי שליט״א(

 הרמב״ם שדברי הרי ולרצותו, לפייסו
 הוא דבריו )שמקור ומזיק חובל בהלכות

 לחלוק יכול שאינו שם, יומא יצחק, ר׳ דברי
 מזיק כי שכתב שם( בב״ק המשנה דברי על

 אין ע״ש, לפייסו צריך אינו חבירו ממון
 דבריו רבנו שכתב ובשעה זה, בכלל "גזלן"

 תשובה בהלכות שכתב דבריו לפניו היו אלו
 לרצותו. וצריך מחילתו לבקש צריך הגוזלו כי

 חובל בהלכות כאן מעתיק רבנו כי לדבר וראי׳
 שם, בב״ק המשנה על הגמ׳ לשון את ומזיק
 וז״ל: ומזיק חובל בהלכות כאן שכתב

 לו מתכפר אינו נביות אילי כל הקריב "ואפילו
 וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא
 שם ב״ק בגמ׳ הברייתא דברי הם ואלו לו",

 כל "ת״ר הנ״ל: למשנה בסמוך מיד המובאים
 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו

 עד לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל הביא
 כי האיש אשת השב שנאמר ממנו שיבקש

בעדך". ויתפלל הוא נביא
 של צדקו כנוגה יצא כי שכתבנו כמו הרי

 חובל ובהלכות תשובה בהלכות רבנו דברי
 אלו, את אלו סותרים שאינם רק שלא ומזיק
 לאלו אלו תואמים הם ואדרבה אדרבה אלא

בזה. זה ומתמזגים
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זק"ש זבולון הרבקיח

 שבפסוקים הסברא היא מה הדבר ולעצם

 ממון, מזיק מסתם שונה גזלן כי ההם

 מזיק ואילו חבירו את לרצות חייב שהגזלן

 את לרצות חייב אינו חבירו של ממון

חבירו.
 שההבדל הוא הנכון כי לומר יש אולם

 חבירו את לגוזל חבירו ממון מזיק שבין

 חבירו את המקניט שבין ההבדל כמו הוא

 להבין צריך בעצם כי ממונו, מזיק לבין

 חבירו את המקניט באמת מדוע הטעם

 צריך אינו ממונו והמזיק לפייסו חייבו

 ג —א ו, במשלי בפסוק כמפורש לפייסו

ע״א. פ״ז יומא הגמי וכדברי
 חבירו את המקניט כי פשוט הדבר אולם

 כן לא אישית, ומצערו אישית בחבירו פוגע

 פוגע ואינו מצערו אינו חבירו ממון המזיק

 הצער הרי מצטער, חבירו כי אף אישית, בו
 שהזיק ממה כתוצאה בעקיפין, לו בא הזה

 משום במישרין, מצערו לא אבל ממונו לו

 המזיק ואילו לרצותו, חייב המקניט כך

לרצותו. חייב אינו ממונו

 את גוזל בין ההבדל גם יובן זה ומטעם

 ממונו המזיק כי ממונו, מזיק לבין חבירו

 מצערו ואינו בחבירו אישית פוגע אינו
 לו בא לחבר שיש הצער וכל במישרין,

 לא לממונו, שנגרם מהנזק כתוצאה בעקיפין

 גונב בין ההבדל שהרי חבירו, את גוזל כן

 מגדיר חבירו את גוזל לבין חבירו את

 ובפ״א י גניבה מהלכות בפ״א הרמב״ם

 בפ״א הרמב״ם וז״ל גזילה, מהלכות

 הלוקח זה גנב "איזהו ה״ג: גניבה מהלכות

 כגון יודעים הבעלים ואין בסתר אדם ממון

 מעותיו ולקח חבירו כיס לתוך ידו הפושט

 גוזל ולענין ע״ש. רואים", הבעלים ואין

 גזילה מהלכות פ״א הרמב״ם כתב חבירו

 ממון הלוקח זה גוזל "איזהו ה״ג: ואבירה

 מטלטלין מידו שחטף כגון בחזקה האדם

 הבעלים ברצון שלא לרשותו שנכנס או

 הוא הגוזל כי הרי ע״ש, כלים" משם ונטל

ולא ובמישרין, אישית לחבירו ומצער פוגע

 כך ומשום חבירו, את מהמקניט גזלן שונה

 המקניט, וכן לרצותו, חייב חבירו את הגוזל

 חייב אינו חבירו של ממונו המזיק ואילו

ואמיתי. נכון הוא זה ודבר לרצותו,

 על למעלה, תמיהתנו גם יוסבר זה ולפי

 תשובה מהלכות בפ״א שכתב הרמב״ם

 צריך חבירו ממון המזיק כי ה״א,

 זוטא" מה״ספרי זה דין ומקור להתוודות,

 רמז ח״א נשוא פרשת שמעוני בילקוט

 הוא זוטא" ה״ספרי של והלשון תשא,

 שבינו ממה האדם חטאות "מכל כדלהלן:

 ועל הגזלות ועל הגנבות על חבירו, לבין

 את מונה שהרמב״ם הרי הרע", לשון

 זה ולפי חבירו ממון מזיק של בגדר הגזלות

 בכלל הגזל ת^5לכלן הרמב״ם צריך הי׳
 כותב ומדוע לרצותו צריך שאין ממונו מזיק

 כי ה״ט, תשובה מהלכות בפ״ב הרמב״ם

 עד לו נמחל אינו חבירו את "הגוזל

שירצהו".
 בספרי הלשון הרי כי הוא הנכון אולם

 שבינו ממה האדם חטאות "מכל הוא: זוטא

 הגזלות" "ועל הגנבות" "על חבירו לבין

 אינו הרע" "לשון והנה הרע", לשון "ועל

 את מקניט בגדר זה אלא ממונו מזיק בגדר

לרצותו. שחייב חבירו

 שהרמב״ם מה כי לומר לי נראה ולכן

 ומקורו ממונו, מזיק וידוי חיוב לענין מזכיר

 מה על הוא המכוון זוטא" מה״ספרי הוא

 שכתוב מה אבל הגנבות", "על שם שכתוב

 ממון מזיק רק זה אין הגזלות" "ועל שם

 ואין בחבירו, אישית פגיעה גם אלא חבירו

 "על זה לפני שנאמר מה אל נסחב זה

 אחרי שנאמר למה נסחב זה אלא הגנבות",

 אין הרע לשון שבודאי הרע", לשון "ועל זה

 אישית פגיעה זה אלא ממונו מזיק בגדר זה

 מזיק רק זה אין הגזלות" "על וגם בהכירו,

 ולכן בחבירו, אישית פגיעה גם אלא ממונו,

 לו שיתן עד לו נמחל אינו חבירו את הגוזל

 יבקש כלומר ירצהו וגם ממנו שגזל מה

מחילה. ממנו

תשס״ב חשון (,9ר— )ו־עט ד—ג גליון וארבע, עשרים שנה מוריה,
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אגדה מדרשי מאגר:
פקד והי [ ] ד"ה ל סימן וירא -פרשת )ברבר( תנחומא מדרש

 קטטה היתה אם רבינו, ילמדנו א(. כא )בראשית שרה את פקד והי ]ל[
 רבותינו, שנו כך הכפורים, ביום לו מתכפר כיצד להכירו אדם בין

 אין הכירו לבין שבינו מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות
 מה יקבל ולא לרצות הלך אם הכירו, את שירצה עד מכפר, הכפורים יום

 מרחם שאתה ומן כל בידך יהא סימן זה דורמסקית בן יוסי ר' אמר יעשה,
 מה מרחם, לך אין חברך על מרחם אתה אי ואם מרחם, לך יש הכירך על

 אחת, שורה ויעמידם אדם בני עשרה יביא נחמן בן שמואל ר' אמר יעשה,
 ולא לרצותו והלכתי זה, פלוני ובין ביני היה קטטה אחי לפניהם ויאמר
 שנאמר עליו, מרחם והוא לפניו, עצמו שהשפיל רואה הקב״ה מיד קיבל,
 שם כתיב מה בז(, לג )איוב העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור

 ועוזב ומודה וכתיב כה(, ל״ג/ /איוב שם )שם בשחת מעבור נפשו פדה
 וכן ירוחם, לעזוב מנת על מודה יהודה ר' אמר יג(, כח )משלי ירוחם

 היתה כנגדו, וחבריו חבריו, כנגד מקפיד איוב שהיה ימים כל מוצא אתה
 לימים ממני צעירים עלי שחקו ועתה שנאמר כנגדו, מתוחה הדין מדת

 עומד אביך היה אילו אתה, עשו של בנו ולא לאליפז אמר א(, ל )איוב
 את מאסתי אשר מואסו, הייתי שלי הכלבים עם ליזון אותו שאשים מבקש

 הוא את אמרו וחבריו א'/(, /ל' שם )איוב צאני כלבי עם לשית אבותם
 ]בנו[ )לנו( ישיש גם שב גם שנאמר ישישים, יש לנו אף לעצמך, הישיש

 עומדים אתם מה להם ואמר ההב״ה, להם שנגלה וכיון י(, טו /איוב/ )שם
 אילים ושבעה פרים שבעה לכם קחו ועתה שנאמר איוב, את ופייסו לכו

 כן, ועשו הלכו מיד ח(, מב /איוב/ )שם עליכם יתפלל עבדי ואיוב וגוי
 אימתי י(, מ״ב/ /איוב שם )שם איוב שבות את שב והי שם, כתיב מה

 וגוי אברהם ויתפלל אבימלך כך מ״ב/(, /איוב )שם רעהו בעד בהתפללו
 פוקד אני אבימלך, על רחמים בקש אברהם הקב״ה אמר יז(, כ )בראשית

שרה את פקד והי מיד, אותו

*** ן ו הגלי קדושת על לשמור נא ***



אגדה מדרשי מאגר:
אם רבינו ילמדנו דייה לח פרשה שלום( )איש רבתי פסיקתא

 ביום לו מתכפר כיצד לחבירו אדם בין קטטה היתה אם רבינו ילמדנו
יום למקום אדם שבין עבירות המשנה( )לשון רבותינו שנו כך הכפורים, *

 עד מכפר הכיפורים יום אין חבירו לבין שבינו עבירות מכפר, הכיפורים
 מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך ואם ,מ"ט( פ"ח )יומא הכירו את שירצה
 שורה ויעמידם אדם בני עשרה יביא נחמן בר שמואל רבי אמר יעשה,
 ולא לפייסו ממנו וביקשתי פלוני ובין ביני הייתה קטטה לפניהם ויאמר

 אומר הוא שכן ומניין, לו, נעניתי בסרבנו ]הוא[ הרי אלא לקבל רצה
 כ״ז( ל״ג )איוב וגוי העויתי[ וישר חטאתי ]ויאמר אנשים על ישור

 שאדם זמן שכל לעונותיו, ומכפר עצמו שמשפיל רואה הוא ברוך והקדוש
 כנגד עומד איוב שהיה זמן כל לידע, רצונך לו, נמחלים אין בזדונו
 שאיוב מוצאים אנו כך מתוחה, הדין מידת הייתה כנגדו וחביריו חביריו

 והם אי( ל' /איוב/ )שם לימים ממני צעירים עלי שחקו ועתה להם אמר
 ובקש להם כשנרצה יי(, ט״ו /איוב/ )שם בנו ישיש גם שב גם לו אומרין
 את שב והי שנאמר הוא ברוך הקדוש עליו שב שעה אותה עליהם רחמים
 /איוב )שם רעהו בעד בהתפללו אימתי יי( מ״ב /איוב/ )שם איוב שבות

 רבי אמר י"ח(, י"ג )דברים ורחמך רחמים לך ונתן אומר הוא וכן מ״ב/(
 חבירך על מרחם שאתה זמן כל בידך, יהא זה סימן דורמסהית בן יוסי

 על רחמים ]שבקש[ קנה( )מה מפני אברהם ]עליך[, )עליכם( מרחם המקום
 האלהים[ ]אל אברהם ויתפלל שני שכרו נטל מיד בעדו ונתפלל אבימלך
 נטל, שכר ומה י"ז(, כ' )בראשית אשתו ואת אבימלך את אלהים וירפא

ה' ויעש אמר[ ]כאשר שרה את פקד והי שנאמר בן לו וילדה אשתו שנפקדה
אי( כ״א /בראשית/ )שם דבר כאשר לשרה

*** הגליון קדושת על לשמור נא ***



קעא לדוד כב סימן תהלה
 לו, שימחול ממנו לשאול ׳3 בענין הרמב״ס הדגיש נמי ומה״ט הממון,

 כל מחל, כשלא גס א׳ בעמן דמ״ל וירצהו, אלא כחב לא א׳ ובענין

 דבריו, בהמשך ברמב״ס המבוארים הדינים לפי סגי כדינו שביקש

 הרמב״ס המשיך וע״ז לו, שימחול עד ולהתחנן לשאול צריך כאן אבל

 בג׳ סגי למחול רצה שבלא וכתב הדין, עיקר שהוא א׳ דין כלפי

 דבעי השני לדין חזר בה״י ואח״כ ממת, מחילה דיני ואח פעמים,

 וכנח׳. אכזרי, הו״ל מחל לא שאס וממילא ממילה, הכפרה לגמר

 עמש״כ שהק׳ שם, חשובה בהל׳ הרמב״ס על קובץ בסי׳ ושו״ר

צ״ב., בדף דב״ק ממתני׳ הרמב״ס לדברי מקור הכס״מ

 הרמב״ם מיירי וכאן ממון, במזיק ולא מיירי בלבד בחובל התם והרי

 זה מדין משהו שעכ״ס וכנת׳ לק״מ ולמש״כ עיי״ש, ממון, מזיק בכל

 שפיר וע״ז וכו׳, אע׳׳פ הרמב״ס מש״כ והוא כאן, גס ישנו חובל של

 שבחובל שכתב קובץ בס׳ עיי״ש ואמנם דב״ק, לממני׳ הכס״מ הביא

 אינו אבל צריך שאמנם ממון במזיק ומשא״כ המחילה, בקשת מעכבת

 במתני׳ להדיא שהרי תמוה והוא עיי״ש, הכס״מ, הביאו ושפיר מעכב,

 אדם בין שבכל הרי חבירו, את שירצה עד מכפר יוהכ״ה שאין דיומא

 מחילה ובקשת הס, עניניס ב׳ כנת׳ אכן מבירו, ממילת מעכבת לחבירו

 בעי לא והכא עצמה, המחילה מעכבת בחובל ורק מחילה, ולא מעכבת

 חבול :ס׳ דף דב״ק מהא שהביא קובץ בס׳ ועיי״ש לכתחילה, אלא לה

זמן כל והיינו הוא, רשע משלם שגזילה אע״ס ישלם, גזילה רשע ישיב
י י 1ןאוצרהחכמה

 שהרי המחילה, שמעכבת ודאי רשע הוא אס ולמש״כ פייסו, שלא

 וכו׳, צדיק שאני מע״מ ד׳ בס״ק וכנ״ל הוא רשע לאו כפרה בחסרון

וכנת׳. מיירי, אחר ענין על דהכא אלא

 אכזרי, היותו לבין חוטא היותו שבין השינויים ביאור

 חו״מ בהל׳ לדבריו תשובה בהל׳ הרמב״ם דברי ובין

פעמים, בג׳ רק חוטא הו״ל מ״ט שפיר מבואר הרי ומעתה יז(

 שע״ז הוא, הדבר שמירח מצד דחוטא בפתוח, ואכזרי

 עונשו מצד היא האכזריות אבל פעמים, בג׳ בס״ק כנ״ל הוא השיעור

 צ״ב דא״כ אלא הוי, אכזרי מוחל שאינו טון בפחוח וגס חבירו, של

 דעכ״ס ותיפו״ל בה״ט, הרמב״ס שכתב פעמים ג׳ דלמ״ל לכאורה

 אכן בה״י, הרמב״ס כמוש״כ אכזריות מצד איסור והו״ל ידו על נענש

 לחבירו, בינו הוא והדבר בו שפגע מה על שהיא מחילה שכלפי נראה

 בג׳ בקשה הוא שפירושה ממילה בקשת הוא המזיק של חיובו שבזה

 חיובו מילוי בלא למחול חייב הניזק אין בזה לזה, הוא ודינו פעמים,

 וכנ״ל, חוטא הו״ל מחל לא ועדיין חיובו כשנתמלא ורק המזיק, של

 הגמ׳ וכקושיית מידותיו על מעביר מצד למשול יש חסידות מידת ורק

 שהוא החטא רושם כלפי אבל בעז״ה, להלן שיבואר וכמו דר״ח, בהא

 זה אין זו, פגיעתו לבטל שעליו עכשיו עד כנפגע הוא דחשיב במה

 שהיותה כאן יש מציאות אלא בקשה, חיוב באן ואין לחבירו בינו ענין

 אכזריות, הו״ל העונש והשארת השני, על עונש משווי עדיין קיימת

 פעמים, ג׳ קודם עכשיו, לו שיש פגיעתו הרגשת את לבטל עליו ולכן

 לכן, מקודם שהי׳ מה על לחבירו בינו כנ״ל שהיא לחבירו סליחה אבל

 ענין שאת כאן, ישנס מחילה עניני וב׳ וכנ״ל, פעמים ג׳ בעי אכן ע״ז

 המחילה ואת מיד, הוא חייב עכשיו, הפגיעה השארת אי על המחילה

 בהל׳ הרמב״ס הדגיש ומש״ה פעמים, בג׳ אלא חייב אינו לשעבר על

ז׳ בס״ק כנ״ל שענינו מפיצה, ונפש שלם בלב שיהא שם בה״י תשובה

המאירי, מדברי וכנ״ל עליו, תפילה כדי עד בלבו הרגשתו בביטול

וכנח׳ מיירי, מחילה של זה וענין זה סוג שעל בזה הרמב״ס דקמ״ל

 הרמב״ס הוצרך לא זה ואת מיד, ממילה באי אכזרי הו״ל ע״ז שרק

 ע״ז דהיירי המחילה ענין על שאינו לבאר כדי תשובה בהל׳ אלא לבאר

 לבאר כדי כן לכתוב הוצרך לא חו״מ בהל׳ אבל שס, בה״ט הרמב״ס

 הרמב״ם מיירי לא התס כנת׳ שהרי מיירי, מחילה של ענין איזה על

 להיות ולא למחול הרמב״ס שכשכתב מבואר וממילא זה, ענין על אלא

 מיירי ענין איזה על דבריו מהלך מכל דידעיגן מה ע״ז סגי אכזרי,

 רק זה ענין כ׳ מ״ט ט״ו בס״ק לעיל משה״ק מיושב ושפיר רמב״ס,^._^

חו״מ. בהל׳ ולא תשובה בהל׳

 לאי ושני׳, ראשונה בפעס חו״מ בהל׳ הר״מ דמש״כ לפי״ז, ונמצא

מאברהם ובמקור אכזרי, הו״ל ראשונה וגם הוא, שני׳ דווקא

 מה הוא, ייענש שלא שמצד כיון דכנ״ל פעמים, ב׳ שביקשו אשכחן לא

 אכזריות הפלגת הוא שני׳ הר״מ דמש״כ וצ״ל שניה, לי ומה ראשונה לי

וי״ל. אחת פעם ה״ה אבל פעמיים, לו שנתחנן אחרי

~ הנ״ל פ״ז: דדף בסוגיא לפי״ז יישוב

הנ״נ, פ״ז: דף ביומא דר״ח הסוגיא היטב א״ש הרי ומעתה יד!(

 י שלם בלב ר״ח לו שמחל הגמ׳ ידעה שודאי דגראה

 מצד אכזריות כאן אין וממילא עכשיו, עליו בלבו שהי׳ מה לבטל

שהי׳ שכיון הלשעבר, מחילת כלפי רק הוא הנידון וכל החטא, השארת

 כמוש״כ פעמים אלף עד מחילה בקשת ובעי פעמים בג' סגי לא רבו

 חסידות מידת מצד רק היא הקושיה וכל שם, תשובה בהל׳ הרמב״ס

 לא ומש״ה חטא, ולא אכזריות לא כאן שאין מידותיו על דמעביר

 ברורה המשנה למש׳׳כ מתאים וזה וכנח׳, כלל, מזה הגמ׳ הקשתה

 שם ביומא הגמ׳ שירוץ עפ״י הרמ״א שם עמש״כ ט׳ ס״ק תר״ו בסי׳

למחול, א״צ למחול שלא החובל לטובת שהוא שבל חזי, חלמא דר״ח

 ענין והוא עיי״ש, השנאה, להסיר צריך מלבו דמ״מ המשנ״ב ע״ז וכ׳

 שכשיחטא עיי״ש ה״ו, דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ס ג״כ שכתבו הנ״ל

 אכזרי המוחל יהי׳ שלא סייס וע״ז וכו׳, ישטמנו לא לחבירו איש

 דף דב״ק במתני׳ שמבואר מה והוא ואבימלך, דאברהם מהא והביא
שה^( עכשיו, שישנו החטא רושם עקירת כלפי הוא ,שכנת הנ״ל, צ״ב.

 דר״ח בהו״א גס לגמ׳ דפשיט״ל כנ״ל נתבאר והרי הנ״ל, אכזרי ענין

 החובל לטובת למחול שלא דשרי בגמ׳ שמבואר ומה שלם, בלב מחל

המשנ״ב. כמוש״כ והיינו הוא, הרושם בטל שכבר לאחר הרי

 מוציש״ר לענין תר״ו סי׳ באו״ח הרמ״א דברי

 נשו״ע שם עמש״כ שט תר״ו בסי׳ באו״ח ברמ״א עיין והנה יט(

 שאס לחבירו, אדם שבין בעבירות למחול החיוב את

 כתבו הדבר ובטעם עיי"ש, לו, למחול צריך אינו רע שם עליו הוציא

 בבקשת שמע ולא בהא דשמע דאיכא משוס שהוא ואחרונים ראשונים

 שביישו, מה עדיין שנשאר והיינו רע, השם ונשאר והסליחה, המחילה

 שאינו מה אכזרי הוי ומ״מ חובל, בכל הוא כן למשנ״ח הדי ילכאירה

מוציש״ר. בזה ומ״ש לו, שעשה מה לבטל שלם בלב מוחל

עיי״ש ה״ז, דב״ק פ״ח בירושלמי הוא הדין מקור דהנה נראה, ולכן

 בידן יהא זה סימן ורחמך, רחמים לך ונתן וכו׳ יודה ר׳ תני

 המקום אין מרחם אינך עליך, מרחם המקום רחמן שאתה זמן כל

קיבלו, ולא ממנו וביקש לחבירו שסרח אדם אמר רב עליך, מרחם
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 ככל החוטא, של עונשו מצד אכזריות יש ומש״ה לחבירו, אדם שבין

לחבירו. אדם שבין העבירות

 והרי מהרי״ל, מדברי הדין את הנ״ל תר״ו בסי׳ מש״כהרמ״א וא״ש

נשאר שאמנם מיירי בחובל ממני׳ דלמש״כ וכנ״ל, היא מתני׳

 תר״ו בסי׳ אבל אכזריות, כאן יש וודאי מחילה, בלא החובל של חטאו

 במתני׳ להדיא ליכא וע״ז לחבירו, אדם בין בכל השו״ע מיירי הרי

 כפרה המעכב החטא של משהו רושם עדיין יש גמורה מחילה שבלא

 ואמנם מהרי״ל, מדברי רק אלא ממחני׳ לזה מקור ואין גמורה,

 תשובה, בהל׳ הדין את ממש״כ וכנ״ל הרמב״ם מדברי למדו מהרי״ל

 הוא, המהרי״ל של זה דין אבל ראב״ע, מדברי כנ״ל למדו והרמב״ם

 מצד שהוא המשנ״ב מש״ב ועכ״פ וי״ל, מהרי״ל, בשם כחבו ומש״ה

 דב״ק המחני׳ הס רבא, דברי דא״כ צ״ע, וכו׳ מידותיו על המעביר כל

 ואכזרי נינהו מילי דב׳ ובע״כ למתני׳, הגמ׳ מייתי לא ומ״ט הנ״ל,

 דקשיא, הוא מידותיו על מעביר מדין ורק וכלהלן, דיומא בהא ליכא

 על המעביר דכל הדין היינו לאו בע״כ אכזרי הרמ״א כשכתב וא״כ

וצ״ע. מידותיו,

 פעמים ג׳ לאחר מחילה בבקשת ענין יש דמה״ט מבאר

 לחבירו אדם שבין עבירות בכל

ג׳ עד שיבקש תר״ו, סי׳ באו״ח הטור מש״כ לסי״ז וא״ש טז(

 כתב שם תר״ו בסי׳ ובפר״ח צריך, אינו ואח״כ פעמים

 :פ״ז דף ביומא סירש״י וכן יותר, לבקש יכול ברוצה דעכ״פ דמשמע

 דמחמיר שאני רב הגמ׳ דמשני זימנא, תליסר מר״ח שביקש דרב בהא

 מה פעמיס בג׳ נמחל דכבר דכיון הפר״ח והק׳ עיי״ש, הי׳, עצמו על

 כפרה וגס מחילה יש אמנם ולמש״ב עיי״ש, מג׳, יותר לבקש יש ענין

 מקום יש ושפיר הכפרה, בשלמות מסר אכתי אבל כבחובל, שלא

הטור. דברי וכמשמעות רש״י כמוש״כ להחמיר

 אבל וז״ל, בה״ט תשובה בל׳ הרמב״ס שם ממש״כ מבואר זה ודבר

 שיחן עד לעולם לו נמחל אינו וכו׳, לחבירו אדם שבין בעבירות

 צריך לי, חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו, וכו׳ לחבירו

 כתב כבר שהרי וצ״ב ע״כ וכו׳, לו שימחול ממנו ולשאול לרצוחו

 שהחזיר לאחר ו שירצה עד לעולם נמחל שאינו דבריו בריש הרמב״ס

 לרצותו צריך וכו׳ אע״ס שוב, וכתב חזר ולמאי לו, חייב שהוא מה לו

 העניניס לב׳ הקדמה הוא למש״כ אכן לו, שימחול ממנו ולשאול

 המבואר הענין הוא א׳ שענין שם, הרמב״ס דברי בהמשך המבוארים

 והוא עיי״ש, דיומא ממתני׳ הכס״מ שם וכמוש״כ הנ״ל דיומא במתני׳

 שיחן עד הנ״ל דב״ק במתני׳ משנ״ח הוא ב׳ וענין וכנ״ל, מחילה לענין

 אע״פ הרמב״ם עמש״ב שס הכס״מ וכמוש״כ וירצהו, וכו׳ לחבירו

 הרמב״ס כ׳ א׳ ובענין עיי״ש, צ״ב. דף דב״ק ממחני׳ וכו׳ שהחזיר

 בלא מחילה כלל שאין דהיינו ט׳ בס״ק שכנת׳ לעולם, נמחל אינו

 ומש״ה הכפרה, לגמור צריך עכ״פ אבל נמחל, כן ב׳ ענין אבל בקשה,

 דהיינו לחבירו, שיתן אלא ממון החזרח הרמב״ס הדגיש לא ברישא

 וכנ״ל, מחילה ולבקש החיוב לבטל שהוא שביניהם מה כל לגמור שצריך

 מיירי, חבירו ממון חסרון של המציאות ביטול כלפי בסיפא אבל

 שבע״כ וכנ״ל רושם יש אכתי החסרון, וכטל הממון שקיבל שאע״ס

בהחזרת הרמב״ם תלאו ומש״ה לו, שימחול ממנו ולשאול לרצותו

 שצריך שיעור שזהו פעמים ג׳ של בקשה לאחר על זה אח כתב בה״׳ט

 שם בגמ׳ מבואר פעמים, י״ג רב מיני׳ דבעי ר״ח ואלו למחול, הוא

 עיי״ש, פעמים, אלף אפילו בקשה וצריך רבו שהי׳ בה״ט וברמב״ס

 הרמב״ס כחב לא וע״ז פעמים, ג׳ ביקש לא שעדיין כבאחר הו״ל וא״כ

 שני׳ בפעם שהוא ברמב״ס מפורש דאכזרי ענין אבל החוטא, שהוא

 יק׳ וע״ז למחול, שחייב השיעור קודם גס והיינו חו״מ, בהל׳ כמוש״כ

 פעמים ג׳ לאחר אלא אינו דחוטא דמ״ש צ״ב גופא דזה אלא מ״ל,

ומ״ש. אחה, פעם לאחר הוי ואכזרי
ה_וזכמה| »וצר

 שנת׳ הענין קצת ישנו לחבירו אדם בין שבכל מבאר

דחבלה המחילה לגבי

 לנחבל ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס כ׳ דהנה ונראה, טו(

ישראל זרע דרך זה ואין לו ימחול ולא אכזרי להיוח

 לא שאס ומנין עי״ש הנ״ל, צ״ב. דף דב״ק ממחני׳ והוא ע״כ, וכו׳

 וירפא האלוקים אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי, שהוא לו מחל

 התייחסה הרחמנות שענין במאירי ועיי״ש וגו׳, אבימלך את אלהים

 הרמב״ם כתב זה ודבר אכזרי, הו״ל כווחי׳ עביד לא ואס לאברהם

 יתפייס, ולא אבזרי להיות אסור וז״ל, ה״י תשובה מהל׳ בפ״ב ג״כ -י

 החוטא ממנו שמבקש ובשעה לכעוס, וקשה לרצות נוח יהיה אלא

 הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו חפיצה, ובנפש שלם בלב מוחל למחול,

 אבל הנכון, ולבם ישראל זרע של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא

 על אומר הוא וכן נצח, שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי העכו״ס

 ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי הגבעונים

 תשובה בהלכות הרמב״ס האריך דמ״ט צ״ב ולכאורה ע״כ, המה,

 בהל׳ במש״ב לי׳ סגי ולא וכו׳, חסיצה ונפש שלם בלב המחילה שתהא

דבריו בין השינוי טעם ומהו ימחול, ולא אכזרי להיוח לו שאסור חו״מ
. י , :1234567 ח :אה״

חו״מ. בהל׳ לדבריו ששובה בהל'

ח׳ בס״ק שכנת׳ מחילה, בקשת א׳ הס, עניניס דב׳ נראה כ ולמש"

 מחילה בלא וגם מעכבת, פעמים ג׳ לאחר המחילה אין

 נמחל שבלא״ה אע״פ מחל שלא למי חטא בזה שיש מה דלפי״ז נמחל,
 ברמב״ס תטונ^זמבואר דלא הלאו מגדר שהוא בע״כ המזיק, חטא

 השאלת אי ע״י נטירה על הוא האיסור דהתס אלא דעות, מהל׳ "ז בס
 בקשת אחרי מחילה באי נטירה ע״י הוא וכאן והזכרה, השאלה או כלי5*

 מילקוט שם חשובה בהל׳ המלך עבודת בס׳ כ׳ )ומקורו פעמים, ג׳

 פי״ב א׳ בשמואל ממש״כ עיי״ש ז׳-, פכ״א -במדבר חוקת פ׳ שמעוני

 כ׳ האכזריות ענין אבל עיי״ש( לה׳, וחטאתי וכו׳ לי חלילה כ״ג,

 עיי״ש, רעהו, עונש על חושש שאינו מצד שהוא צ״ב. דף בב״ק המאירי

 הו״ל חבלה רק שכנ״ל הנ״ל,שאע״ס חשובה בהל׳ קמ״להרמב״ס וע״ז

 וכנ״ל, וקינוח כפרה כלל אין מחילה בלא שעי״ז לתקון יוכל לא מעוות

 א״א על א5 לגבי הנ״ל :ט׳ דף חגיגה בגת׳ במבואר העולם מן ונטרד

 וכנ״ל לחבירו אדם בין בכל ג״כ כזה ענין יש אבל בעלה, על ואסרה

כחבלה, הו״ל לחבירו אדם בין שכל דס״ל ראב״ע מדברי י״ב בס״ק

 ואולי בדבריו, זה ענין חזינן מ׳׳מ לגמרי, כווחי׳ ס״ל לא אנן אס וגם

 שאינה לענין מיירי ות״ק וראב״ע, ח״ק פליגי דלא לרמב״ס ס״ל

 שלא שכל מקרא, הוסיף וראב״ע וכנ״ל, חבירו מחילת בלא בלל תשובה

 עבירה בכל גס להפריע כדי בזה יש חבלה, אצל שנת׳ בגדר לו מחל

7jץזא ?)׳ vCj-
'/"׳י׳-/ג׳ יי ׳Oj £ן.ו ר־ו/ס
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 לעיל למש״כ שייך דמיישך דמשמע לה, מייתי היכא צ״ע האדם חטאת

 נמצא, למש״כ שהרי היטב, מבואר ולמש״ה יוהכ״ס, במוס׳ ומנושה״ק

 דחבלה א׳ הרמב״ס, דין יוצא שממונם קמ״ל ב׳ ישנס כאן שברמב״ס

 כ׳ שפיר א׳ דין ועל וידוי, בלא מועיל שאינו וב׳ מבטל, מעשה בה יש

 דין על דמ״מ הכס״מ כ׳ ע״ז אבל הנ״ל, דב״ק ממתני׳ מקור הכס״מ

 וממילא לה, מייתי היכא צ״ע לזה כמקור מקרא הרמב״ס שהביא ב׳

 שהניחו וזהו הוו, מקור בלא שבו למעשה בהלכה הרמב״ס דברי אכמי

 שהוא שמעוני בילקוט שהובא זוטא בספרי ואמנם בצ״ע, הכס״מ

 הוזכר ולא וגזילות גניבות לגבי הדין שם מבואר הרמב״ס, דברי מקור

 בהחזרת ודאי הוא הנידון עיקר דלמש״כ הרמב״ם, כאן שכתב חבלוח

 דחגיגה, ממתני׳ וכנ״ל הפשוטה, החטא מציאות ביטול שזוהי ממון

 עצמה, מצד פשוטה שאינה מציאות עוד נזה הוסיף שהרמב״ם אלא

 דברי היטב וא״ש הכס״מ, וכמוש״כ לה ילפינן צ״ב. דדף דממתני׳

הכס״מ.

 דין את שכתב י״ח, ד׳ ושער מ״ה א׳ בשער בשע״ת יונה ברבנו ועיין

דף דב״ק מהא עיי״ש ותשלומין, השבה לאחר שהוא הוידוי

 הרי ולכאורה יצא, לא גזילו הביא שלא עד אשמו שהמביא ק״י.

 המיתה לפני שהוידוי דחיי״מ לוידוי הדין השווה שם בה״א הרמב״ס

 הממון, השבת לאחר הוידוי להיוח שצריך חזינן כאן ואילו וכמובן, הוא

 מקום לו אין החטא לבטל שבא וידוי דאכן שפיר, מבואר ולמשנ״ת

 השבת ע״י קידם לבטלה ובע״ב וכנ״ל, קיימת החטא שמציאות כל כלל

 מיירי דלא חטא מציאות אין בחיי״מ אבל הר״י, וכמוש״ב הממון

 הוא, וקינוח לכפרה הכל והמיתה והוידוי לתקון, יוכל לא במעוות

המיחה. קודם גס לוידוי מקום יש ושפיר

 ראב״ע בדברי :פ״ה בדף המשנה ביאור

:פ״ה דף דיומא במתני׳ דאיחא בהא לבאר נראה ובמש״ב יג(

 מכפר יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין עבירות ^-^,"^נ״ל,

 מכל עזריה, בן אליעזר רבי דרש דרש זו אח חבירו, את שירצה עד

 מכפר, יוהכ״ס למקום אדם שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכס

 חבירו את שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירות

 ברישא עמש״כ ראב״ע הוסיף דמה הק׳ בע״י וברי״ף ע״ב, וכו׳,

 ולימר לחזור הו״ל לא קאחי, מקרא לזה מקור וא!ש..לקביא דמחני׳,

 וכן עיי״ש, וכו', מנין ראב״ע אמר לומר הו״ל רק אלא וכו׳ עבירות

בינה מספר יוהכ״ס בתיס׳ עיי״ש בזה, למימר בעי מה זו אח לשון צ״ב

עיי״ש. לעתים

 גדר אותו הוא לחבירו אדם בין ענין דלת״ק נראה, כ ולמש"

אחטא ואשוב אחטא באומר שם במתני׳ בדבריו המבואר

 אין מכפר, ויוהכ״ם אחטא תשובה, לעשות בידו מספיקין אין ואשוב

 אין במש״ב הטונה בפיה״מ הרמב״ס שם ופירש מכפר, יוהכ״פ

 שצריך מה בייהכ״ס שיעשה ה׳ יעזרנו שלא דהיינו מכפר, יוהכ״ס

 דיוהכ״ס והייני עיי״ש, היום, באותו עוונותיו לו שיתכפרו כדי לעשות

 לגמרי, החטא וביטול הקינוח שהוא שם כ״א בסי׳ נת׳ לכפר, שהוא

 חילוקי ובד׳ מחילה, של תשיבה שעשה לאחר אלא זה שאין וכמובן

 וכנת׳ ומבטלו, החטא ומקנח מכפר ויוהכ״ס קייס, החטא אכתי כפרה

 את לעשות לי ה׳ יעזרנו שלא פגם בו יש ואשוב אחטא והאומר שם,

שם, בסי׳ באריכות זה ענין )וכנח׳ עונש ואי מחילה המביאה החשובה

לדוד
 בלא לת״ק לחבירי אדם בין וה״ה יוהכ״פ, יכפר לא וממילא עיי״ש(,

 לקנח יוהכ״ם יכפר לא וממילא למחילה, תשובה כאן אין מחילה נקשת

 דין אינו וא״כ עליו, תשובה נעשתה לא שעדיין החטא את ולמחוק

 וע״ז תשובה, דליכא כיון הוא דממילא אלא כפרתיוהכ״פ כלפי להדיא

 שאין בזה, לומר ראב״ע שבא וכו׳, ראב״ע דרש זו את במתני׳ אמרו

 ולא ישר באופן זה ענין על מקראי וענין דין יש אלא דממילא, דין זה

 מבטלו למקום אדם שבין חטא דרק מקרא דילפינן והיינו ממילא,

 כזה חטא בכל הרי לחבירו, אדם שבין בחטא אבל ביוהכ״פ, הקב״ה

 מחילת ע״י אלא נמחק שאינו החטא רושם אח ישנו בחבלה, רק ולא

 ישיר דין והיא מכפר, יוהכ״פ אין ממילא נמחק שאינו וכיון חבירו,

כפרה, ע״ז אין ממילא בדרך שרק המחילה על רק ולא הכפרה על

כאן. יש גדולה ומחלוקת ראב״ע קמ״ל טובא וודאי

מוזכר ת״ק שבדברי בע״י(, שהובאה )כפי המשנה דיוק בזה וא״ש

 הענין מוזכר ראב״ע ובדברי לחבירו, שבינו בחטא הענין

 חטא של אחר יסוד דלראב״ע משוס, והיינו לחבירו, אדם שבין בחטא

 לחבירו, אדם בין של חטא ויש למקום אדם בין של חטא שיש הוא,
 לבק® בע״כ לחבירו ביני שהיא שכל אלא הוא, סוג אוהו לת״ק אבל

 - ענין בו אין החטא סוג כלפי אבל חבירו, הוא שהנפגע טון מחילה

דראב״ע. ללישנא ת״ק נקט לא ומש״ה נכפרחו, ונפרד מיוחד

 מחילה ממגר שביקשו מי של בדינו והסתירות הקושיות

מחל ולא

 רב על ר״ח דאיקפד בהא פ״ז: דף דיומא בסוגיא עיין והנה יד(

איפייס, ולא דכיפורא יומא מעלי תליסר לגבי׳ רב ואזיל

 מידותיו על המעביר כל רבא והאמר הט עביד והיכי ע״ז, הגמ׳ ומק׳

 של זה וענין וכו׳, חזי מלמא דר״ח עיי״ש פשעיו, כל על לו מעבירין

 מידותיו על להעביר שלא ראיי שאינו ענין אלא איני וכו׳ המעביר כל

 לעבור לאדם שראוי עיי״ש ה״ז, דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ס וכמוש״כ

 כאן יש ואכזריות איסור שהרי קשיא, ולכאירה יכו׳, מידותיו על

 דדף ממתני׳ והוא תשובה, מהל׳ ובפ״ב חו״מ בהל׳ ברמב״ס כמבואר

 בפ׳^ בכס״מ ועיין ר״ח, על מזה הגמ׳ מק׳ לא ומ״ט הנ״ל, צ״ב.

 אכזר להיות ואסור הרמב״ס עמש״כ שט הנ״ל, ה״י תשובה מהל׳

 וכן מדרבא, ר״ח על הגמ׳ דמק׳ הנ״ל פ״ז: דף טומא מהא ,וכו׳

 ואס אכזרי, המוחל יהיה שלא הנ״ל צ״ב. דף דב״ק ממתני׳ הביא

 ממחני׳ הגמ׳ מייתי לא דמ״ט כנ״ל יותר תמוה הרי הכס״מ, הביאי

 א׳ חר״ו סי׳ או״ח בשו״ע ואמנם רבא, מדברי אלא עלי׳ מקשה ולא

 ילא מלמהול, אכזרי יהיה לא שהמוחל מהרי״ל בשם הרמ״א הביא

 על המעביר כל משוס כתב ח׳ בס״ק שם ברורה ובמשנה איסור, כתכ

 אכתי אבל רבא, של דינו עס המשנה דין הוא חדא וא״כ וכו׳, מידותיו

 מרבא, דקשיא ממה טפי דקשיא ממתני׳ מייתי לא מ״ט א״ש לא

 איסור שהוא מבואר תשובה ובהל׳ חו״מ בהל ברמב״ם דכנ״ל ובעיקר

 זה הביא דמ״ט המיה, הרמ״א דברי עיקר וכן וכנ״ל, ראוי רק ולא

דב״ק במתני׳ ולהדיא מקימות בב׳ ברמב״ס מפורש והוא ממהרי״ל

מהרי״ל. מדברי רק הביאו ומ״ט הנ״ל,

תשיבה בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ה להקשות יש דלכאורה אמנם הן

החוטא, הוא מהל ולא פעמים ג׳ ממנו ביקש שאס שם, בה״ט

שהרמב״ס אלא מחל, שלא ר״ח על מזה יק׳ הרי מיקרי דחוטא וטון

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 173 מס עמוד (2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח
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 הוסיף, נ״י משה הרב מי אבל חשובה, בהל׳ רק הלעולס עלן אח

 דעכ״פ הניזק שמח אע״ס דהיינו לעולם הרמב״ס במש״כ הכוונה די״ל

בטל שסיר דבמח לעולם, אינו חו״מ בהל׳ ומשא״ב מיני׳, בקשה בעי

וכנ״ל. מחילה, בלא גס הרושם

 בקשת שם בשו״ע דמש׳׳כ שכתב ג/ ס״ק תר״ו בסי׳ במג״א ועיין

אבל בחייו, בו שפגע כגון הוא דווקא, קברו על ממת מחילה

 במקום מחילה ממנו מבקש אלא קברו, על לילך א״צ לאח״מ חירפו אס

 דשייכא המג״א בדברי שמבואר דכיון צ״ב, ולכאורה ע״כ, שביישו,

 על בעי בחייו בפגע מ״ט קברו, על רק ולא מקום בכל ממה בקשה

 בחלוח ולא בקשה דין הוא הדין שכל מזה ובע״כ דווקא, קברו

 שפגע מחיים ובזה פעמים, בג׳ סגי דמש״ה ח׳ בס״ק וכנ״ל המחילה,

 שאין לאח״מ ומשא״כ קברו, אצל רק שהוא מגופו בקשה בעי בגופו

 ומש״ה מקום חסיסח בר אינו מהותו היא, במהותו והפגיעה גוף כאן

דין ולא בקשה דין מזה מבואר וא״כ שהוא, בכל_מקוס בקשה שייכא
, !1234547 ]את״ת

וכנח׳. מחילה, ---------

 כדברי שם בשו״ע עמש״ה שכ׳ א׳, חכ״ב סי׳ בחו״מ ברמ״א ועיין

שם וכתב תר״ו, סי׳ באו״ס לעיין מו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 שאם א׳ בסעיף הרמ״א שם למש״כ היא שהכוונה ו׳ כס״ק הסמ״ע

 זה את כתב דמ״ט יק׳ ולכאורה למחול, צריך אינו רע שם עליו הוציא

 פעמים ג׳ של המחילה ענין את שם עמש״כ גס ולא זה, על רק הרמ״א

 אינם אלו שדינים כנת׳ ומשמע ועוד, ממת המחילה כקשח ענין ואת

דין בזה שאין ח׳ בס״ק וכנ״ל חובל, לגבי הנ״ל בחו״מ למש״כ נוגעים

כנ״ל. והוא במת, זה דין אין וכן דווקא, פעמים ג׳

 דבעל פיוס בעי אם ברצון א״א על בבא במחלוקת

באו״ח נשע״ח והובא ולכן, בד״ה ל״ה סי׳ או״ח בנובי״ק ועיין י(

 וצריך לחבירו אדם בין הוי א״א על שהבא א׳, תר״ג סי׳

 בסי׳ וסרמ״ג בפר״ח והובא קכ״מ בסי׳ במהרי״ק אבל דבעל, פיוס

 ופגם בושת משום בעל פיוס בעי באונס בא אס שאמנם מבואר תר״ו,

" .אבל ע״ז, מכפרין אין נביות אילי שכל לחבירו אדם בין הו״ל ועי״ז וזוזכסמ 'אוצר יי י
 עיי״ש, החטא, לפרסם ואסור לחבירו אדם בין הוי לא ברצון הוא אס

 עליו, אשתו שאסר מה מצד ותיפו״ל בעל פיוס 5א״ ברצון מ״ט וקשה

 הו״ל בלא״ה בעלה על אסורה כשהיא למש׳׳כ אכן הגוב״י, ונמוש״כ

 הבעל, מחילת ע״י גס החטא למחוק וא״א לחקון, יוכל לא מעווה

 שאינה באונס רק ומש״ה החטא, רושם שנשאר ממזר בן וכהוליד

 אלא מחילה, בקשה דין כאן יש דבעל בושת מצד רק והנידון נאסרת

 בקשת בעי אכתי לבעלה איסור ע״י הרושם כשנשאר גס הרי דלמשנ״ת

חטאו, יסלח שעכ״פ כדי הנ״ל משובה בהל׳ הרמב״ם מדין מחילה

וי״ל. מחילה, בקשת בעי בכה״ג שגס הנוב״י כ׳ ושפיר

צ״ב. דף בב״ק הראב״ד במש״ב הצ״ע
צ״ב. דף בב״ק ממש״כהראב״ד ע״ז צ״ע משנ״ת, שבגוף אלא יא(

 שיפייס עד שמיס ידי יוצא אינו לצערו שנמכוון דזה וז״ל,

 כמו חבירו, בצער שחטא מפני רחמים עליו יבקש והוא מבירו אח

 אע״פ ישלם, גזלה רשע ישיב חבול :(ס׳ דף )ב״ק גזילה לענין שאמרנו

 הרי ולמש״כ ע״כ, חטאו, על כפרה וצריך הוא רשע גזלה שמשלם

 וא״צ הנ״ל צ״ב. דדף במחני׳ המבוארח הכפרה אח צריך אינו בגזילה

רשע עושהו אינו המשנה שדין וכן הראב״ד, שכ׳ רחמים לבקשת בזה

 מעשה עושה דהו״ל כ״ב. דף דיבמוח בהא ד׳ בס״ק במש״כ וכנ״ל

 גס הוי לחבירו אדם בין שבכל דמשובה מחילה בקשח בדין ורק עמך,

 דב״ק, למפני׳ ענין אינו זה הרי ולמשנ״ת רשע, הו״ל זה ובלא בגזילה

 ביומא, המשנה של דין אותו הוא דב״ק מחני׳ הראב״ד לדעה וכנראה

וצ״ע. כנת׳, שלא וזה

 הרמב״ם של הקמ״ל עצם וביאור הכס״ט דברי יישוב

 לחבירו אדם שבין בחטא גם וידוי דבעי

ה״א תשובה מהל׳ בפ״א הכס״מ דברי בביאור נראה ומעתה יב(

 הס הרמב״ס דברי עיקר שהרי ב/ בס״ק הנ״ל

 מחובל כמו׳׳כ הוסיף שע״ז וידוי, בלא מכפר שאינו בקרבן לאשמועינן

 דמ״ט לדייק, וראיתי וידוי, בעי ששילם שאע״פ ממונו ומזיק בחבירו

 חובל על ולא ממונו, ומזיק חובל על הנידון את שם הרמב״ס כתב

 הוא שהקמ״ל נראה אכן א׳, בס״ק הנ״ל ה״ט בפ״ב כמוש״כ וגזלן

 כלפי הוא החשובה את המעכב וידוי שדין שס כ״א בסי׳ למשנ״ת

 עיי״ש, וידוי, בלא גס איכא עונש ואי דמחילה החטא, ומחיקת ביטול

 וידוי, ג״ב בעי מיוחד וחסד חידוש שהיא בחשובה שרק ס״ד ובזה

 הוי בארוכה, שם וכנח׳ החטא את מבטל ההורה שעפ״י קרבן אבל

 שגס הרמב״ס קמ״ל וע״ז זה, ביטול לפעול כדי וידוי שא״צ ס״ד

 חבירו, ממון ומזיק מחובל הרמב״ס הוסיף וע״ז וידוי, בעי בקרבן

 החזרה והוא החטא, מציאוח אח המבטל דבר ישנו בהם שכנת׳ ומשוס

 מדברי ה׳ בס״ק שכנ״ל בחובל מחילה ובקשח ממונו במזיק הממון

 וא״צ הוא מבטל מעשה עצמו שזה וס״ד הוו, אחד ענין יונה, רבנו

 ס״ד החטא, מחיקת אח מונעח בעוה״ז החטא שמציאות וכשם וידוי,

 מחיקה את מעצמו יפעל בעוה״ז החטא וביטול להיפך, כ״ה שה״ה

 דמ״מ הרמב״ס קמ״ל וע״ז החטא, למחיקה וידוי א״צ ושוב החטא

 אינו ומ״מ החטא את המבטל דבר ג״כ שהוא כבקרב! וידוי בזה צריך

 ממון ומזיק בחובל הקמ״ל את הרמב״ם כ׳ ומש״ה וידוי, בלא פועל

 הביא שע״ז מיירי, מחילה חיוב כלפי דהחס כבפ״ב, וגזלן בחובל ולא

 כאן אבל בו, שפגע ממי המחילה בקשת לחיוב היכ״ת כמה הרמב״ס

 ובמובל הממון בהחזרח הוא ממון שבמזיק מיירי, ביטול סוגי כלפי

 כתבם ומש״ה זה, בענין איכא בלבד סוגים וב׳ הנחבל, במחילת הוא

 שני. סוג שהוא ממון ובהשבה אחד סוג שהוא בחובל הרמב״ס

עמש״כ הכס״מ דמש״כ הכס״מ, דברי בביאור נראה ולפי״ז

 כלפי לא ודאי הנ״ל, צ״ב. דף בב״ק משנה שהיא הרמב״ס

 למתני׳ כלל ענין אינו שזה מיירי, וידוי בלא סגי דלא הרמב״ס דין

 למתני׳ ענין שאינו ג״כ וודאי בזה, ז״ל האחרונים מחמיהח וכנ״ל

 מיירי דמחני׳ וכן הכס״מ, הביאה לא ומש״ה הנ״ל :פ״ה דף דיומא

 שכלפי אלא ממון, במזיק ג״כ מיירי הרי כאן והרמב״ם בלבד בחובל

 ע״י שמתבטלת מציאות ישגה שבחובל הרמב״ס מדברי שמבואר מה

 מקור הכס״מ כתב ע״ז וידוי, שא״צ ס״ד מה״ט שרק וכנ״ל מעשה,

 המציאות ביטול ע״י החטא לביטול הוא עיקרה כל שכנת׳ ממחני',

 מקור א״צ חבירו ממון מזיק ועל הנחבל, לו שימחול עי״ז הקיימת

 המעווח אח מבטלת הממון שהשבת בחגיגה המשנה זוהי כנ״ל שהרי

 ממתני׳ מקור ישנו ודאי זה פרט ועל בגזילה, שיש לתקון יוכל לא

 הכס״נג הביא שע״ז מקור, בעי ונחבל חובל על ורק הרמב״ס, לדברי

מכל רבינו לי׳ דמפיק מאי ומ״מ הכס״מ כ׳ וע״ז הנ״ל, דב״ק לממני׳
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קסז לדוד כב סימן תהלה
 בע״י ברי״ס ועיי״ש ש, עיי" גרמינאן הר״ש בשם שכ״כ שם ובפר״ח

 את הגיורת בלוריא שאלה י״ז דף דר״ה מהא הע״י, הק׳ וע״ז שם,

 פניו ה׳ ישא וכתיב פגים, ישא לא אשר בתורתכם כתוב גמליאל, רבן

 הדבר למה משל לך אמשול לה אמר הכהן, יוסי רבי לה נטפל אליך,

 לו ונשבע המלך בפגי זמן לו וקבע מגה בחבירו שנושה לאדם דומה,

 עלבוני לו ואמר המלך, את לפייס בא פרעו, ולא זמן הגיע המלך, בחיי

 אדם שבין בעבירות כאן נמי הכא תכריך, את ופייס לך לך, מחול

 לך מחול דעלבוני הרי ע״ב, לחבירו אדם שכין בעבירות וכאן למקום

 עיי״ש. בבה״ג, נמחל אינו למקום אדס הבין גס כנ״ל והרי קאמר,

שנאמר ה׳ ישא שענין שנת׳ שם, כ״א בסי׳ דעיין נראה, כ ולמש"

 החטא מחיקת כלפי הוא הנ״ל, דר״ה בסוגיא תשובה לגבי

 פנים ישא לא נאמר וע״ז דווקא, ולישראל מיוחד חסד שהוא וביטולו,

 שדין בגוונא והוא הממון, בהחזרת והיינו חבירך את ופייס צא אלא

 מקפיד שאינו במה מתקיים בו, הפגיעה על מסבירו דבעי המחילה

 וכנ״ל הממון, על ולא כנגדו החטא על רק לו ויחר אבל לו, וסלח עליו

 במחילה סגי לחבירו אדם בין שלדין אע״ס שלם בלב דבעי חבלה לגבי

 ע״י שנמחל ועונש מחילה על דמיירי מחול עלבוני שפיר וע״ז גרידא,

 אבל הנ״ל, פ״ה: דף דיומא מחני׳ דין עפ״י חבירו לו מחל שאמנם

 ליכא אכן זה קמיירי, החטא מחיקת לגכי שכנ״ל פנים נשיאח עכ״ם

 הממון החזרה ע״י והוא החטא, רושם ויבטל חבירו אח שיפייס עד

אדם הבין גס דודאי דיומא למתני׳ ענין ואינו הממון, מחילת או

בכה״ג. נמחל לא למקום

 פעמים ג׳ אחרי מחילה בקשת לגבי בזה נפק״מ עוד

שכל פ״ז. דף כיומא בגמ׳ למכואר בזה, שיש נראה נפק״מ עוד ח(

פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש

 הנ״ל, ה״ט שס חשובה מהל׳ בפ״ב ברמב״ס כן ונפסק מקראי, עיי״ש

 בע״כ דאל״כ שימחול, בלא לו נמחל מחל, ולא ביישו שאס ומשמע

 בד״מ הובא במרדכי מפורש וכן מחילה, לו שתהא כדי יותר לבקש

 שמשפיל הקב״ה רואה פעמים ג׳ שאחרי ב׳, ס״ק תר״ו סי׳ באו״ח

 הו״ל פעמים ג׳ של שבקשה בזה שנאמר והיינו עיי״ש, לו, ומוחל עצמו

 ושוב לו, שחטא מי לפני עצמו שישפיל דהיינו בה, שיש במכלית בקשה

 הקב״ה ע״י דהמחילה המחילה, בבקשת רק הוא דעיקרו בהכי, סגי

 עד במתני׳ נאמר שלא עיי״ש תר״ו, בסי׳ בפר״ח מפורש וכן היא,

 נתרצה שלא אע״ס וכשריצה תכירו, את שירצה עד אלא חבירו שיתרצה

 והתם צ״ב. דף דב״ק כמתני׳ גס איחא זה דלשון א״ש לא )אכל סגי,

 ג״כ שצריכה בתשובה דין רק שהוא כנ״ל והוא וכלהלן(, שיתרצה, בעי

 עד לו מתכפר שאיני ברמב״ס מפורש חו״מ נהל׳ אבל מחילה, בקשת

 ולא שימחול, עד בעי דבע״כ דמבואר לו, וימחול הנחבל מן שיבקש

 כל הכא שכנח׳ משום והוא סגי, פעמים דג׳ הא הרמב״ס כאן הביא

 בע״כ ומש״ה למוחקו, וא״א קיימה החטא מציאות אכמי מחל שלא

 בושח והתם יוסף מאחי הוא פעמים לג׳ שהמקור )ואע״ם שימחול, עד

 בפעם כנר שמחל המהרש״א שם כ׳ בלא״ה ממון, הפסד רק ולא הוי

 בעי דבעלמא להורות אלא ממילה של בקשות ג׳ נכחב ולא ראשונה,

 בין של הכללי המחילה דין כלפי דלהורות י״ל וא״כ עיי״ש, ג', עד

 ומחיקת הכפרה כלפי ולא הדבר, נאמר בבושח גס שיש לחבירו אדם

כלפי ולא דאגו מיוסף עונש על התם ובלא״ה בדבר, שהי׳ החטא

 אדם בין בבל דבעי המחילה גדר היא שם והמחילה קרא, מיירי שמיס

שמחמח לבקשה ענין ואינו פעמים, ג׳ רק קמ״ל שפיר וע״ז לחבירו,

וכנ״ל(. החטא, כפרח

 ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ב מדויק רזה

בוי״י הרמב״ס לה שכחב ע״כ, ובו׳, אכזרי להיות לנחבל

 כהלכה כתבו שם חשובה בהל׳ ואילו לעיל, למש״כ כהמשך החיבור

 וית׳ בה״י, עיי״ש יחפייס, ולא אבזרי להיות לאדם אסור בפנ״ע,

 בה״ט למש״ב שייך מיישך דהכא משוס, והיינו ט״ו, בס״ק להלן בע״ה

 המשיך שע״ז בלבד, מחילה בבקשה סגי ולא שימחרל עד בעי דבע״ב

 לא אס גס הרי התם אבל למחול, ולא אבזרי להיות שאסור הרמב״ס

 דין אכזרי, להיות שאסור ומה העון, לו נמחל פעמים ג׳ אחרי ימחול,

 בעז״ה ויח׳ בה״ט, הרמב״ם שם שכ׳ למחילה ענין שאינו הוא נוסף

 יוהכ״ס בחיס׳ )ושו״ר החיבור, בו״ו כחנו לא ומש״ה ט״ו, בס״ק להלן

 מחל לא שאס בפשיטות שנקט ופללו, יחטא דאס בהא פ״ז. דף ליומא

 כאן(. ברמב״ס מבואר כן לא ולענ״ד עיי״ש, נמחל, החטא אין

- פ״ז. דף דיומא מהא להוכיח זצ״ל בלזר הגר״י בשם מובא וראיתי

 בהם שפגע מי קמי נפשי׳ ממצי דהוו אמוראי מכמה

 סחס, לו מחל לא דמ״ט דיק׳ עיי״ש, ממנו, מחילה הלה שיבקש

 מחילה בקשת בעי אלא בקשה בלא במחילה סגי דלא מזה והוכיח

 שמיס כלפי רק חהא שלא בחשובה דין שהוא כנ״ל ג״כ והוא דווקא,

 אין דלמש״ב אלא דווקא, ממנו בקשה ע״י והוא חבירו כלפי גס אלא

 בדברי השנ״ח כלפי אבל חשובה, בהל׳ הרמב״ס דין כלפי אלא זה

 נמחק עי״ו שרק החטא מציאות מחיקת שהוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס

 למעשה נפק״מ בזה שאין אלא בקשה, בלא גס דמהני פשיטא החטא,

בבין ותשובה החטא, נמחק אין בלא״ה חשובה עשה שלא דכל דפשיטא

וכנ״ל. הוי בקשה ע״י רק לחבריו אדם

 בהל׳ רק הרמב״ס שכתבו ממת מחילה בבקשת

תשובה.
 בקשח לדיני שם הרמב״ס כתב תשובה שבהל׳ מה בזה וא״ש ט(

עיי׳^. פ״ז. דף דיומא בסוגיא המבואר ממת מחילה

 מחילי., שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא וז״ל, שב׳ בה״י

 לה׳ חטאתי בפניהם ואומר קברו, על ומעמידן אדם בני עשרה מביא

 לא ומ״ט ע״כ, וכר, לו עשיחי וכך שכך זה ולפלוני ישראל אלוהי

 מחילה, בקשת של דין על הרמב״ם מיירי שג״כ חו״מ בהל׳ גס הביאו

 ובמת שנשאר, הרושם כלפי הוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס דין כנ״ל אכן

 יוכל לא מעוות חשיב דלא מרוצח ד׳ בס״ק במש״ב וכנ״ל הרושם בטל

 תשובה דין מעצם אלא הרושם מצד בקשה דין נשאר לא וא״ב לתקון,

בהל׳ המבואר הדין אלא זה ואין המחילה, בבקשח הוא עיקרה שכנת׳

השובה. בהל׳ אלא הביאו לא ומש״ה חשובה,

לעולם לו נמחל שאינו שם, תשובה בהל׳ מש״כהרמב״ס לפי״ז וא״ש

 מש״כ דבסשוטי וירצהו, לו חייב שהוא מה למבירו שיחן עד

 שו״מ, בהל׳ הרמב״ס כ״כ ולא ובכלל, לגמרי היינו לעולם, הרמב״ם

 שבלא זה אין חו״מ, בהל׳ דמיירי לגמרי החטא ביטול שלגבי ומשוס

 החטא במחיקח פגם אלא אינו שהרי בחשובה, חלוח בלל אין מחילה

 הרמב״ס ע״ז דמיירי מחילה ובקשת ריצוי בלא אבל במחילה, ולא

הרמב״ם הדגיש ומש״ה ותשובה, מחילה כלל אין הנ״ל, חשובה בהל׳
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כב סימן

 ממעשה כלום יישאר שלא כדי כחובל דבעי הוא זה וענין ע״כ, כלל,

וכנח׳. להימחק, החטא יוכל ועי״ז החטא,

לגבי עיי״ש מ״ד, אוח א׳ שער בשע״ת יונה ברבנו מצאתי שוב וב״ה

 עד הוא וחמס שבגזל בתשובה, דבעי המעווח תיקון ענין

 שיבקש עד נמחל הבושה צער אין לו והציק ובציער המילה, שישיב

 גזילה המזרח עס דצער, המחילה בקשח את שהשוה הרי ע״כ, מחילה,

 במתני/ כמבואר לחקון יוכל לא מעוות של בגדר כנ״ל שהוא דגזלן,

 צ״ב. בדף רש״י למש״ה יוחר מבואר והדבר כמוש״כ, להדיא והוא

 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו כל ת״ר שם, ׳נגמ עמש״כ

 אינו בושתו על שדואג צערו, אבל בד״ה וז״ל וכו/ נביות אילי כל הביא

 מחמת המשנה של המיוחד בדין הענין שעיקר דמבואר ע״כ, לו, נמחל

 וכדומה, ידו אח בקוטע וק״ו עכשיו, עד קייס שזה ומשום הוא, בושת

 צער בלפי הדין את כתב שג״כ תכ״ב בסי׳ בחו״מ בטור ג״כ ועיין

 הטור, בדברי בגרסתנו שם ובב״ח א׳ בס״ק בפרישה ועיי״ש הבושה,

 לו שבאין שם בערוה״ש ועיין עיי״ש, א/ בס״ק שם בסמ״ע ובמש״כ

 כלא דהו״ל הבושה מצער רש״י מש״כ וזהו עיי״ש, מחילה, א״צ בושת

 דין וזהו בב״ק המשנה דין וזהו משנ״ת, והוא וכנ״ל, הגזילה החזיר

 שג״כ י׳ פרק החשובה שער הלבבות בחובת גס ושו״ר כאן, הרמב״ס

 רע, שם עליו הוציא או בגופו בציערו מחילה בקשת ענין את כתב

והוא עיישה״ט, ממזר, בן והולדת דגזילה ממון השבת של גדר באוחו

כנת/

 הגמ׳ קושיית על שם, :כ״ב דף ביבמות לנר הערוך משה״ק בזה וי״ל

קושיא דמאי מנסיא, בן ר״ש וכדברי הוא תשובה בר לאו דהאי

 דמעוות לקרא ודריש יוחי בן ר״ש פליג שם בחגיגה במתני׳ והרי היא,

 בתחילה מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין שאין לתקון יוכל לא

 דמתני׳ י״ל וא״כ עיי״ש, התורה, מן הפורש ת״ח זה זה, ואי ונתעוות,

 שאינו לקרא דריש דלא אזלא כרשב״י וקללתו מכתו על דחייב דיבמות

 עיי״ש, עמך, מעשה עושה והו״ל תשובה מהני ומש״ה ליהקן, יכול

 מבואר דכמו״ב בעז״ה ית׳ )ולהלן צ״ב: דף ממחני׳ הרי ולמש״כ

 רושם שיש שכל כזה ענין שיש מבואר הנ״ל( פ״ה: דף דיומא במתני׳

 מתני׳ דסתס ונמצא מתני/ אזלא אהכי כנת׳ שהרי החטא, נמחק לא

 מתני׳ סתם גס אזלא דהכי פשיט״ל ומש״ה מנסי/ בן כר״ש היא

.׳הגמ מיני׳ מקשה ומש״ה דיבמות,

 כסתירת שם ומשה״ק א׳ בס״ק הלח״ט קושיית יישוב

המשניות
 מתני׳ אבל דב״ק, במתני׳ הנידון אלא אינו זה שכל נראה, אכן ו(

שהיא המחילה ענין כלפי והוא קמיירי, אחר בענין דיומא

 וכנח׳ מיהת, משובה בעי שלזה החטא, על נענש להיות שלא הסליחה

 מתני׳ קמ״ל שע״ז ד/ בס״ק הנ״ל :פ״ח דף ב״ב במוס׳ ר״ח בדברי

 פגע כלפיו שכביכול הקב״ה כלפי היא החשובה למקום אדם בבין שרק

 וכפרה סליחה בקשת בעי שבזה למקום, אדם בין לי׳ כדקרי וחטא

 סליחה בקשת בעי בחבירו, שפגע לחבירו אדם בין אבל מהקב״ה,

 כאן אין ואל״כ הוי חשובה בכה״ג ורק חבירו, דהיינו בו שפגע ממי

 נגדו שחטא דכשס נגדו, שעשה ממי אותה ביקש כשלא למחילה השובה

 הרמב״ס דין וזהו לו, שימחל לבקשו תחתיו עצמו להעמיד עכשיו צריך

דין ואמנם הנ״ל, דיומא המשנה לדין שהביא הנ״ל תשובה מהל׳ בפ״ב

לדוד
 החטא רושם נשאר שלא שאע״ס הוא, ממון של עבירות בכל זה

 ומשא״כ בו, שפגע ממי לה בעי המחילה דין מ״מ הממון, לו כשהחזיר

 החטא מחיקת של המיוחד בדין הרמב״ם מיירי ומזיק חובל בהל׳

 וכנח/ בחבלה, אלא ליכא אמנם וזה ומחילה, פיוס ע״י אלא חל שאינו

 לא תו דכמובן וכן הרמב״ס, דברי בסתירת הלח״מ קושיית ל״ק ותו

המשניות. בסתירות משה״ק קשה
לגבי העגין את כתב תשובה שבהל׳ הרמב״ס, בלשון מבואר וזה

 ואין מתכפר לגבי הענין את כתב חו״מ בהל׳ ואילו מחילה,

 )בראשית עה״ת בפי׳ רש״י כ׳ כפרה דלשון משוס, והיינו לו, מתכפר

 כפרה שכל בעיני ונראה וז״ל, פניו אכפרה שם עמש״כ כ״א( פל״ב

 ארמי ולשון הן, והעברה קינוח לשון כולן פנים, ואצל וחטא עון שאצל

 בלשון וגס גברא, בההוא ידי׳ לכפורי בעי ידי׳ וכפר בגמ׳ והרבה הוא,

 מקנח שהכהן שם על זהב, כפורי קודש של המזרקים נקראים המקרא

 אינו וזה וביטולו, הדבר העברת והיינו ע״כ, המזרק, בשפת בהן ,,ידיו

 מיירי הרי מיירי וע״ז וכנ״ל, זה ענין כלפי מעכב בה שיש בחבלה אלא

 מחילה, על הרמב״ס מיירי חשובה בהל׳ אבל חו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 כל למקום, אדם שבין חטא על כבתשובה איכא ממילא דהעברה

 אלא בלבד, הממון בהחזרת החטא רושם שבטל כיון מחילה שישנה

לענין רק הרמב״ס כתבו ולכן המחילה, בקשה היא בחשובה שתנאי

וכנח/ המחילה,

 דף דב״ק ממתני׳ והוא חו״מ בהל׳ שכחבהרמב״ס מה לפי״ז וא״ש

נתכפר לא שבעולם נביות אילי כל הביא שאפילו הנ״ל, צ״ב.

 כל על דמיירי הנ״ל פ״ה: דף דיומא במתני׳ זה ענין וליחא וכו/ לו

 ולמש״כ הנ״ל, תשובה בהל׳ ברמב״ם ולא לחבירו, אדם שבין עבירות

 ביטול כלפי הוא קרבן ענין שעיקר שם כ״א בסי׳ נת׳ שכבר נראה,

 שפיר החטא, ביטול על דמיירי כאן וא״כ עיי״ש, החטא, ומחיקח

 אין החטא, לבטל שבכוחו קרבן שהם נביות אילי כל שגם קמ״ל ישנו

 שאינה בנחבל הקיימת המציאוח שחיבטל בלא החטא אח לבטל בכוחם

 דלא וקמ״ל קרבן בכח דמהני דס״ד ומחילה, פיוס ע״י אלא בטילה

 דמיירי משובה בהל׳ וברמב״ם דיומא שבמתני׳ הענין כלפי אבל מהני,

 פועלים שאינם נביות לאילי ענין שאינו פשיטא והסליחה, המחילה על

ע״ז. קמ״ל א״צ ומש״ה זה, בענין כלל

 המחילה בין שישנה למעשה בנפק״מ לפי״ז ביאור

 דעלבוני דר"ה ההיא ויישוב דחבלה, למחילה דגזילה

לך מחול

 במשנה המבואר הנוסף בדין ישנה גדולה שנפק״מ נראה, ולסי״ז ז(

במחילה בזה סגי ולא חו״מ, בהל׳ וברמב״ס בב״ק

 במחילה סגי דהחס לחבירו, אדם שבין עבירה מדין לה בעי שבלא״ה

 ואבטליני׳ פיוס בעי כנ״ל הרי הכא אבל הממון, החזרת לאחר גרידא

 במש״כאכפרה ו׳ בס״ק פל״בהנ״ל )וכמוש״כהת״אבבראשיח לרוגזי׳

 אלא שאינו נוסף דין והוא המאירי, מדברי ה׳ בס״ק וכנ״ל פניו(,

בחובל.

 פשיטא דלכאורה פ״ה:, דף ביומא בע״י יוסף בענף משה״ק ובזה

גס נמחל שלא מחילה, ממנו ביקש כשלא לחבירו אדם שבבין

 ממש״כ עיי״ש בזה, שיש הגזול דלא והלאו למקום אדם שבין החלק

א׳ במשב״ז תר״ו סי׳ באו״ח בפרמ״ג ג״כ בזה ועיין חוו״י, בשו״ת
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קסה כב סימן

 היא ולכאורה דב״ק, ממתגי׳ למש״כ כהמשך המ״מ לשון דמהו וכו׳,

 קשה מ׳׳מ דלשון עיי״ש זו, דרשה לרמב״ס דמנ״ל עצמה בפני קושיא

וחחומיס. סתומים לכאורה הכס״מ דברי דבר וסוף לשמוע,

ממזר בן בהרליד לתקון יוכל לא במעוות הצ״ע

מנשיא בן ר״ש ט׳., דף בחגיגה במהני׳ אימא דהנה ונראה, ג(

 יוכל לא וחסרון לתקון ייכל לא מעיוח איזהו אומר,

 וגוזל בגונב א׳׳ת ממזר, ממנה והוליד הערוה על הבא זה להימנות,

 יז״ל, כ׳ מוליד בד״ה שס יברש״י ע״כ, ויתקן, להחזירו הוא יכול

 נמחלין עוונותיי אין לפיכך זכרון, ויהא לישראל פסולין שהביא

 זה וכל בד״ה ל״ה סי׳ או״ח נובי״ק בשו״ת בזה )יעיין בתשובה,

 לך אין שהרי ע״ז, הקשו בע״י( )הובא שם ובתוס׳ עיי״ש(, להתלמד,

 ניכר וכלימתו שבשתו משוס שפירשי עיי״ש החשובה, בפני שעומד דבר

 ממזר שבן שם במשנה עמש״כ :כ״ב בדף יבמות בגמ׳ עיין אכן לעולס,

 בעמך ונשיא כאן קרי ואמאי וקללתי, מכתו על וחייב דבר לבל בנו הוי

 ע״ז ומק׳ תשובה, בשעשה הגמ׳ ומשני עמך, מעשה בעושה מאור לא

 וכו׳ מעוות איזהו מנסיא בן ר״ש והאמר היא, תשובה בר והאי הגמ׳

 הוא, עמך מעשה עושה מיהא השתא הגמ׳ ומשני ממזר, בן והוליד

 חסרון שהוא רש״י כדברי הגמ׳, מקושיית לכאורה ומבואר ע״כ,

 דהשתא הגמ׳ בתירוץ צ״ב אבל חשובה, בעל אינו ובכה״ג בתשובה

מיקרי עבריין הרי תשובה ע״ז אין דאס היא, עמך מעשה ששה מיהא

עמך. מעשה עושה הו״ל ומ״ט

 רש״י כדעת שהביאו התס, בד״ה פ״ח: דף בב״ב בתיס׳ ויעיין

דאע״ג כתבו, חייס ה״ר ובשם בתשובה, א״א ממזר דבהוליד

 הקב״ה, לו שצוה בתשובה אפשר מ״מ לתקון יוכל לא מעוות שהוא

 הגזילה, להשיב שצריך בגזלן ורק חשובה, לו לעשות אלא צוה .,שלא

 חשיבה לאו מ״מ רבים צרכי בהן שיעשה אע״ג גזל ממי יודע באינו

 אמרו שסו״ס לתקן יוכל לא מהו ר״ח פירש ולא ע״כ, הוי, מעלייחא

 בתוס׳ כנ״ל משמע ולא גזלן, על רק ולא ממזר, הוליד על גס בגמ׳

 וא״כ פירש, ולא זה לפרש מדהו״ל קלון בו שיש לענין רק שהוא חגיגה

ממזר. בן בהוליד שנאמר לתקון יוכל לא לדידי׳ מהו

 תשובה שישגה כ״א בסי׳ עפימשנ״ת הדברים ביאור

 העונש לביטול תשובה וישנה לגמרי החטא לביטול

החטא נמחק שלא אע״פ

לביטול תשובה שיש כ״א, נסי׳ בעז״ה עפימשנ״ת לומר וצריך ד(

 החטא שאין שאע״ה חשובה ויש אינו, וכאילו החטא

 בתשובה שרק היא והנפק״מ תשובה, כשיש ע״ז עונש אין מ״מ נמחק,

 עוה״ב, לחיי וזוכה חטא ע״י הנוצר הריחוק בטל החטא את המוחקת

 שבעשה הגברא כלפי בחשובה ענין שיש והיינו באריכות, עיי״ש

 בהוליד נאמר וע״ז לבטלו, עצמו בחטא ענין ויש נענש, אינו תשובה

 משובה כת נתחדש לא בחטא, ממשית מציאות שישנה שכל ממזר,

 מה מבואר ומה״ט רש״י, וכמוש״כ נמחק, כאילי ולעשותו לביטולו

 עיי״ש לבעלה, האשה את שאסר במה או ממזר בבן הדבר שתלוי

 מחמת או הבן מחמת האיסור שאין אע״פ ט:, דף בחגיגה בסוגיא

 היליד כשלא גס ממש איסור אוחו על הוא ועובר האשה, איסור

שאין ומשוס נאסרת, שאינה באונס עלי׳ כשבא או כלום, זו מביאה

לדוד
 או ממזר בן ע״י כלי־ס נוסף לא אבן שבזה האיסור בתוקף כאן הענין

 חשובה, ע״י שישנו החטא ביטול בכח הוא עיקרו אלא האשה, איסור

 דף בחגיגה המבואר וזהו נמחק, אינו החטא של רושם שיש כל שבזה

 שהכוונה עיי״ש, העולם, מן שנטרד בעלה על א״א באיסר שם :ט׳

 בענין שס בסי׳ וכנח׳ מהקנ״ה, ימרחקו החטא שנשאר לעוה״ב היא

 בד״ה ט׳. בדף בתוס׳ עיי״ש זה, בכלל הרוצח אין ומה״ט עיי״ש, זה

 זה ענין דכנת׳ להחיותו, שא״א לתיקון ניתן לא זה גס והרי הבא, זה

 שמת וברוצח מציאות, שנשארה במה אלא עצמו בחטא איני בלא״ה

ומהני ומת, ממזר כהוליד הו״ל בחטא, ממשית מציאית ואין הנרצח

החטאים. כבשאר תשובה ע״ז

 הוא, עמך מעשה עושה מיהח דהשחא הגמ׳ שאמרה שפיר ומבואר

בהיותו הגברא בשס הוא עמך מעשה עושה אינו דדין

 וכמוש״ב ממזר בן בהוליד גס חשובה מהני וע״ז לעונש, וראיי חיטא

 המנ״ח במש״ב שם וכנח׳ התשובה, בפני שעומד דבר לך שאין תוס׳

 שאני ע״מ האשה את במקדש :מ״ט דף דקידושין בהא שס״ד במצוה

 שהרי בלבו, חשובה הרהר שמא רשע כשהוא גס שמקודשת גמור צדיק
 ורל**^ דצדיק המנ״ח שם וכ׳ כפרה, חילוקי לד׳ וליכא וידוי כאן אין

 החטא למחיקת דוידוי כנ״ל הוא וביאורו עיי״ש, לחוד, וכפרה לחוד

 עבריין, אינו שוב שעי״ז החטא על מחילה כלפי אבל לי׳, דבעי היא

 ע״י עצמו הגברא הכא וה״ה עיי״ש, וידוי, בלא גרידא בחשובה שגי

 צדיק שס דחשיב כשס עמך מעשה עושה כבר הו״ל דתשובה מחילה

 וזהו לתקון, יוכל לא מעוות לי׳ דהוי הוא השה״ב חיי לגבי ורק גמיר,

 בעצם חסר החזירו, כשלא שבגזל הנ״ל, בתוס׳ חייס הר״ר מש״כ ג״כ

 ממזר, בן בהוליד אבל החטא, מחילה את נמי ליכא ועי״ז החשובה

 כמיש״כ תורה עליו שציוותה מה שזהו חסרון, אין החשיבה במעשה

 לא מעוות שהוא למה ענין זה ואין גמורה, מחילה יש ועי״ז תיס׳,

רש״י. וכמוש״כ הוא, נמחק שאינו החטא כלפי רק שזה לחקרן יוכל

 החזיר שלא כגזילה הו״ל מחילה בלא שבחבלה מבאר

הממון את
 הו&^ יכול וגוזל בגונב א״ח איתא, שס בחגיגה במתני׳ והנה ה(

ולחקן\ להחזירו דיכול לאו דאי ומבואר ויתקן, להחזירו

 לתקון, יוכל לא מעוות שהוא במה שנת׳ בגדר ממזר בן להוליד דמי

 החטא מציאות את כאן יש והנגנב, הנגזל חסרון שקיים דכל ומשים

 דף דב״ק מתני׳ דמיירי הוא זה ענין שעל ונראה וכנ״ל, נמחק ואינו

 אין הממון החזרת ע״י ממון בהפסד דאמנס מתני׳ הנ״ל,דקמ״ל צ״ב.

 עדיין ומחל נחפייס שלא כל בחבלה, אבל החטא, של רישומו ניכר

 ניכר רושמו והו״ל נתפייס, שלא כל הנחבל אצל קייס החבלה רושם

 בגמ׳ שמבואר דאברהס מקרא דמייתי וזהו וכנ״ל, החטא נמחק שאין

 ופירש עיי״ש, בעדך ויתפלל וכו׳ דהשב מקרא לה דילפינן צ״ב. דף

 והיינו עיי״ש, עליו, שיתפלל עד כ״כ טוב בלב שימחול שם המאירי

 שיש במה הרושם וביטול סייס על אלא וסליחה, מחילה על מיירי דלא

 בלבו לגמרי הדבר עקירת ע״י והוא סבירו, לו שעשה מה על עכשיו לו

 מהל׳ בפ״ז הרמב״ס בלשון ועיין באברהם, כדחזינן עליו שיתפלל עד

 דצריך עיי״ש תטור, ולא חקוס דלא הלאו כלפי במש״כ ה״ח דעות

 וכו׳, הדבר את נוטר שהוא זמן שכל יטרנו, ולא מלבו הדבר למחות

חכרני ולא מלבו השן שימחה עד נטירה על חורה הקפידה לפיכך
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כב סימןתהלה קסד

 באר״י קרא אלא קרא, מיירי ע״ז דלא ואמר רבא פליג וע״ז דווקא,

 החטא שנמחל ולומר המשוכה, לכחר כנ״ל שהוא מיירי, יסודם כגדר

 כא ור״א לרבא, ר״א כין מחלוקח ישנה אכן וא״כ וכנ״ל, לגמרי

 האי על שהרי הקרא, לשון נקט לא ומש״ה חטא, כלל שאין להדגיש

 אלא כאר״י החטא כטל שבעצמו כו שנאמר ס״ל ולא רכא פליג קרא

 חשוכה, ע״י והוא וביטולו, המון נשיאת לגכי מעלה באר״י יש שרק

מצד שהאדם דהיינו חטא, כלא הוא ששרוי והדגיש ר״א פירשו ומש״ה

לדוד
 וכנ״ל רכא פליג וע״ז דקרא, פירושא וזהו חטא, כו אין באר״י היותו

 עון, נשוא של באר״י מיוחד כוח על אלא באר״י האדם על מיירי דלא

 מחולין עונותיו כתב ומש״ה פסק, כוותי׳ אדרכא והרמב״ס וכנח/

 חטא, למחילת מעלה כו שיש אלא חטא, כו שאין ר״א כדברי שלא

 יסיריס כע״י לגמרי החטא נמחל שבאר״י היא, חשובה ע״י ומחילה

וכמושנ״ח. כפרה, חילוקי דד׳

כ"ב סימן

לחבירו אדם שבין בעבירות תשובה

 המיוחד לגבי והרמב״ם המשניות בסתירת התמיהות

דווקא בחובל מחילה בבקשת

 אינו וז״ל, ה״ט־י ומזיק חוכל מהלכות בפ״ה הרמב״ם כתב א(

ממון שהמזיק ממונו, למזיק ו5חכרו^יגל מזיק דומה

 בחכירו חובל אבל לו, נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו

 אילי כל הקריב ואפילו לו, מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ

 לו. וימחול הנחכל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו, מתכפר אין נביות

 אלא ישראל זרע דרך זו ואין לו ימחול ולא אכזרי להיות לנחכל ואסור

שב שהוא וידע ושניה ראשונה פעם לו ל_ונתחנו3החו ממנו שבקש טון
)אוצר_התכמהר, - ’ י

 משובח הוא למחול הממהר וכל לו, ימח־ול רעתו על וניחם מחטאו

 ממש״ב שהק׳ בה״ט, בלח״מ ועיי״ש ע״כ, הימנו, נושה חכמים ורוח
 יוהכ״פ ולא המשובה אין וז״ל, ה״ט תשובה מהל׳ בפ״ב הרמב״ם

 אסור דכר שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין

 כגון לחבירו אדם שבין עכירות אבל וטוצ״ב, אסורה בעילה בעל או

 _ לו נמחל אינו בהן וטוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו אח החובל

 לח שהחזיר אע״ס וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיחן עד לעולם

 לא אפילו לו, שימשול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון

 לו שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך כדברים אלא חבירו את הקניט

 ממונו במזיק שגס אלא בחבירו בחובל רק שלא להדיא הרי ע״כ, וכו׳

 ואיך לו, וימחול שיבקשנו עד לו מתכפר שאין הרמב״ם כתב כגוזל,

 מה ששילם כיון חבירו ממון דמזיק וכו׳ דומה אינו הרמב״ס כאן כתב

 מה בשילס בי׳ סגי לא מזיק גס והרי לו, נתכפר לשלם חייב שהוא

 דגוזל הלה״מ )ומש״כ לכאורה, רבחא תמיהא והיא לו, חייב שהוא

בקשת לחיוב הנאתו, ענין דמה בלל, מובן אינו מעבירה, שנתהנה שאני

 וצע״ג(. גופו, ולא ממונו אלא הפסידו כשלא מניזק מחילה

המשניות שעל אלא דקשיא, הוא בלבד הרמב״ם על לא זו קושיה אכן

 איתא, :פ״ה דך ביומא במשנה שהרי קשיא, הדין מקור שהן

 חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירות

 עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה, בן אלעזר רבי דרש

 אין למטרו אדם שבין עבירות מכפר, יוהכ״ס למקום אדם שבין

 דין שישנו להדיא ומבואר ע״כ, חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״ם

 מהו וא״כ וכדומה, ומזיק גזל כגון לחבירו אדם שבין עבירות בכל זה

נותן שהוא אע״פ וז״ל, צ״ב. דף בב״ק במשנה שנאמר המיוחד הדין

ן12ג4567ז

 ע״כ, וגו׳, אשת השב ועתה שנאמר ממנו, שיבקש עד לו נמחל אין לו

 בכל הדין הוא כן והרי מאברהם, מיוחדת וילפותא נוסף דין דלמ״ל

 וביותר הנ״ל, דיומא במתני׳ כמבואר לחבירו אדם שבין עבירות

 ולא גזל דווקא ולאו מיירי לחבירו אדם בין כל על דיומא דמתני׳

 בס׳ "כ מש ג״כ א״ש לא ומה״ט כנ״ל, צ״ע וודאי "מ, הלח כמוש״ב

 בהל׳ שהרמב״ם הרמב״ס, דברי אח ליישב שם ביומא יוהכ״פ חוס׳

 הרי שע״ז חבלה, וע״י הנגזל, מיד ובחזקה מיירי דווקא בגוזל חשובה

 א״ש דלא ומלבד עיי״ש, הרמב״ם, כאן כמוש״כ מחילה בקשת צריך

 כנ״ל הרי אבל חובל, שם כ׳ וכבר גוזל הרמב״ם שם כ׳ למאי דא״כ

 ממני׳ נגד והוא מיירי, לחבירו אדם שבין עבירות בכל דיומא מחני׳

דאברהם. ומקרא בחובל רק דין שהוא דב״ק

 לחבירו אדם שבין בעבירות וידוי לגבי הרמב״ם דברי

בזה הכס״מ בדברי והתמוה
 המובל וכן וז״ל, שב׳ ה״א מתשובה בפ״א ברמב״ס עיין והנה ב(

לו חייב שהוא מה לו ששילם אע״פ ממונו והמזיק בחבירו

 מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיחודה עד מתכפר אינו

 בסי״פ בב״ק משגה וז״ל, ע״ז שט בכס״מ ועיי״ש ע״כ, האדם, חטאת

 ממגי שיבקש עד לו נמחל אין לו שנותן אע״פ צ״ב.(, )דף החובל

 היכא צ״ע האדם, חטאת מכל רטנו לה דמפיק מאי ומ״מ מחילה,

 מספרי נשא פ׳ בילקוט הוא שכן בהגהה )ועיי״ש ע״ב, לה מיימי

 יוהכ״פ תוס׳ ובס׳ שם, ברמב״ס טו״א בהגהות חמה וכבר זוטא(,

 מקור הכס״מ מזה שכתב דב״ק למחני׳ ענין זה דמה :פ״ה דף ביומא

 והרמב״ס מיירי, הנחבל מחילת לענין מחני׳ והרי הרמב״ס, לדברי

 מלקיית וחייבי קרבן מביאי לגבי כן כמוש״כ מיירי וידוי דין על

 בעי, הניזק מחילת וידוי בעי לא אס וגס לזה, זה מנין זה ומה ומיתה,

 ממונו מזיק על מיירי שם הרמב״ס שהרי יוהכ״פ, בתוס׳ שם הק׳ וכן

 בזה שאין צ״ב. בדף במתני׳ מבואר אדרבא ובזה בדבריו, כמפורש

 וידוי לדין מקור הכס״מ כ׳ והיאך בחובל, אלא שאינה מחילה בקשת

 מייתי דמ״ט שם הק׳ וכן בגזילה, דליתא דמתני׳ מדינא ממון דמזיק

 ומבואר תשובה בדיני דמיירי דיומא לממני׳ ולא דב״ק למתני׳ הכס״מ

 שט וידוי לדין מקור הוא הכס׳׳מ דלמש״כ מחילה, בקשת דבעי שם

דמפיק מאי ומ״מ שט הכס״מ בלשון שדייק עיי״ש וכן הרמב״ס, שם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 168 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח



345 ע״א צב ע״א! ז שממי פרק
החכמה! !אוצר

 המוציא 88דכתובו׳ןח[* בתוספ׳»» דחגיא זוזים׳ דיברי׳ 29‘לקרות התנאים *8ודרך*
 לוקה במקום הלשון וזה זוז׳ מאות ד׳ ונותן לוקה זוממין עדיו ונמצאו רע שם

סלע"*. מאה ונותן

 ושבר ביחה»»׳ פתח על שעומדת אותץה[ שארב עד לה המתין וכו׳»«. שמרדו
 במו בשת על מקפדת שאינה בשתה, שתתגלה כדי חרם של צלוחית ‘00לפניה
*.0‘בלבה נטוע שהיה בכילות מכור ‘01שהוא

*1234567 .אה״ח

עצה«». את תשחית לא *1דבתי׳*

 בחובל דדוקץא[ בגמ׳<°* לה מוקי׳ רשאי. שאינו אע״ם כעצמו שהחובל״י
 *,0ביה* אתרו אפי׳ ממלקות, המור *.06רשאי בבשת אבל רשאי׳ ‘08דאינו הוא

 שאינו לפי בשת, לו לשלם חייב מתבייש שאינו באותו “שחכלו" אחרים אפ״ה
 ’11בגט׳ גפ״ל רשאי״יי שאינו אע״ם .‘08מאחרים למתבייש מעצמו המתבייש דומה
מקר׳]א[, נפ״ל נמי נטיעותיו וקוצץ *.18אדרוש לנפשותיכם דמכם את מאך

 זוז מאות וד׳ מאתי׳ או מנה או סלע בשתו דמי לו״» נותן שהוא אע״פ*יי
 אינו *,18דאגה לבו אל שנתן אותו׳ שציער צערו לו נמחל ‘אינו•׳ *׳1הנזכרים*

 מן עלבונו יתבעו שלא *,־20טוב בלב לו שימחול כלוט׳, ממנו, שיכקש עדי נמחל
 שיתפלל עד שמים מדיו ימלט שלא לאבימלך השם שא׳ שמציגו כמו השמים
יענישנו שלא *21עליו שיתפלל טוב בלב לו ימתול כך שכל •בשבילו׳ אברהם

 אל )ר,ת׳ מנד," חצי מהם שהחמשים שבתלמוד דיגר סתם היינו צווי וזוז פנדיונין׳ י״ב
בר,ע׳ וע׳ צורי, = 292 .402 ד,ע׳ פ״ג וע׳ זוזי, ד״ר. שם רש״י השו׳ יג(. עמ׳ המקורות,
 שהם בפשטות וכתב בזה, נסתפק לא רבינו דבריהם ושל ד״ה עג סי׳ פ״ד לעיל אבל הקודמת.

 וה״י. ה״ט פ״ג חובל הל׳ ע׳ הם, מדינה כסף דהכא דזוזים הרמב״ם דעת היא וכן מדינה. של
 4ושל דיה ע״ב )לו בתום׳ ר״י דעת כן לא אבל ריח. עמ׳ ע< הראב״׳ד, דעת אף היא שכן ונראה
 צורי. כסף הוי דבריהם של מטבעות שאר אבל .בסלעים אלא איירי לא יהווה דרב שכתב

ה״ה. פ״א 296 בתוספת. בכי״א: 295 לקרוא. בבי״א: 294 ודרך. בכי״א: 293
 רש״י לשון 299 בכי״א. לי׳ התיבות שתי 298 במשנה. ע״א טו ערכין השו׳ 297

 בכי״א: 300 ד. אות בהגהות דק״ם ע׳ במשנה, ,ביתר,״ גרס ח ובכ״י ע״ש, בשינויים,
 כ״ה 303 הכל. ד״ה 263 עמ׳ במאירי, זו כלשון 302 היה. נוסף: בכי״א 301 לעיניה.
 כ״ב 306 אינו. בכי״א: 305 ע״א. סוף צא 304 ■ ה. אות דק״ם ע׳ כי״י, ובכל ברי״ף

 כ״ב 307 תנאי(. אלא ד״ר, ע״ב )צא כתום׳ ושלא שבארנו(, זה ד״ר, 266 )עמ׳ ר,מאירי
 ע׳ זה,• פירוש על הקשו התוס׳ אבל שם<׳ המהדיר תיקון )וכפי הכל ד״ה 263 עמ׳ המאיר',

בו. נוסף: בכי״א 308 בעצמו. החובל ד״ה שם ברשב״א וע׳ החובל, ד״ה ע״ב צא
 ס״ש הוא ומ״ש עצמו, את לבייש רשאי שאדם שהסיק מפני זה טעם להוסיף צריך היה 309

 שבתחלוז הלשון ומפרש חוזר שהרי דקאמרי׳, נוסף: בכי״א 310 רע״ב. צא בגמ׳ וע׳ אחר,
רביגו משם, הראיה נדחתה שבגמ׳ ואע״ם ה, ט, בראשית 312 ע״ב. צא 311 הדבור.
 במאירי וראה לא, הל׳ פ״ט תוסם׳ וראה פסוק, אותו שהביא התנא סבר כן דאמת דאליבא סובר

 ע״א. צב 315 וגו׳. נוסף: בכי״א 314 יט, ב, דברים 313 שבארנו. זה ר״ד, 266 עמ׳
 אבל עצמה, בפני משנה היא זו בבא לפנינו לו. שנתן הרי״ף: במשנת 316 ואע״ס. בכי״א:

 המשך אלה שאין במיוחד רש״י שהעיר לעיל, דמתני׳ סיפא שהיתר, נראה כאן רש״י מדברי גם
 ובד״ג )דק״ס(, ב״י ברי״ף כ״ה 318 אלו. כל ד״ר, ע״א צב רש״י השי׳ 31ד ר״ע. דברי

 רש״י השו׳ 319 אין. לפנינו: המאירי. ובמשנת לו, ונוסחת נוסחאות( )שינויי ובמשבי״ר
המאירי, גם כתב וכזה ,838 הערה וראה שברי״ף, ברש״י הלשון בזו וכמעט צער, אבל ד״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 315 מס עמוד מלוניל הכהן דוד בן יהונתן ק
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 הב״ד, לו "2מוהל• בוראו ובין בינו •22חטאתו על שהתודה שאפשר שאע״פ בעבורו׳
 מחילת לו למחול רצה לא ואם ׳מוחל, אינו חברו חלק אבל צויו, על שעבר חלקו

 חשש אברהם שהרי ",2חברו* עובש על חושש שאינו אכזרי נקרא *22שמים• דין
^רהח־טת משפחתו"־•. בבני כ״ש ממשפחתו היה שלא אבימלך על

 חייב זה׳ על צוהו שהנחבל אע׳*פ .’חייכ׳י• וכו׳ עיני אות פמא ••‘האומד י״ז
מה׳ לפטרו ע״מ לו »מ׳ ואפי׳ עשה, לנסותו דבודאי ורגלו, ידו דמי לו לשלם

;12 34567 ;אה״ח

 דדוק׳]א[ מוכח •2ובגמ׳י •,2איברים• ראשי על מוחל אדם שאין לפי חייג, דברי׳
 והכי פטור, לפטור ע״מ ופצעני הכני לו אמ׳ לא«»» אם אבל איברי׳, ראשי גקט
בהדיא, בבריתא ••1לה תני

 אמ׳ אם אבל בא. דלגסותו חייב, ממונו על דאפי׳ חייב, וכו׳ כסותי••• את קרא
 אם אבל ממונו. שגוזל למי אדם שמוחל שאפש׳]ד[ לפי פטור, לפטור ע״ט לו

 ,”חייב• הדין׳ מן אותך ולפטור לנגזל לשלם ועלי פלוני לאיש פן עשה לו אמ׳
 שומעין אומ׳ הוי שומעיף••, מי דברי תלמיד ודברי הרב דברי ליה אמ׳ דמצי
לרב.

 חמשה לו נותף•• חמשח פחכרו חחוכל תני••• .”ידוש׳• קמו[ ]סי׳ גמרא.
 בה ”יוכל• •לא שהרי הדמים, מן שהפחיתו ,,כלוע וקמעה. ידו על חכחו וכו׳.
לחזור«• וסופה כלוע׳, וצכתי". ידו על הכהו כולן. דברים ,ה לו נותן מ״ה עוד,

כזד. וכו׳. ■שהחווה 322 לפניו. בכי״א: 321 שם. במאירי זו לשון 320 .268 עם׳
מהדורת רש״י חשוכות תשו׳ *323 ומ״ל. ומוחל, בכי״א: 323 .268 דע*מ במאירי

 ר-ל "משפחתו- 325 שם. במאירי זו לשון וכו׳. שאינו 324 בסוף. רמה סי׳ אלפנביין,
 ליוזא אבל להכירו, נוסף: הרי״ף במשנת 326 שנאמר. ד*ה שלפה במלאכת יש וכדומה עפו,
 "ואסיקנא כתב: הרי״ף שלו. נוסף: בכי״א 328 זו. תיבה לי׳ בכי״א 327 סמינר. בכ״י
 ורבי )ד*ה הכל* על מוהל "אדם זו: לשיטה ופרש״י כהן*, שהוא לאו יש יוחנן רבי אמר

 וגם המשנה, לפירוש אחרת שיטה תוסס שכאן אלא ד,נמ׳ בפירוש רבעו כתב וכן 4ירחנו
 נרבה הילכתא זצ״ל «ופר-ח כתב: שם סי׳ באו״ז (.270 )רע*מ בפיו־,״מ ברכינו כתב המאירי

 שלו. איברים ראשי על מוחל אום דאין [93 עם׳ לנ״ק אוה׳ע בסוף ר״ה פי׳ ראה כדבא, ]ג״ל
 דרישא "טעמא בשסמ״ק: מסרקסטה הר*מ וז״ל רבא*. דברי אלא הביא לא חפץ בספר ובן

 חובל ]הל׳ ז״ל ד,ר-מ בחב וכן דיל, ר״ח פסק וכן אבריו ראשי על מוחל אדם שאין לסי דמתני׳
 הרי״ף[ ]־= ז״ל הגדול רבינו מדברי אבל בםיה*מ[ מדבריו לשיטתו שז״ע אלא הי״א, ס-ה ומזיק
 וכו׳ לפטור* מנת על אוחו הכה הניזק ליה דאטר כיון אום מדיני דפטור לפסוק שדעתו נראה
 ע״א(. 41 >וף כרבא- הלכה אוט׳ ״ויש והוסיף: יוחנן נר׳ פסק הנר בס׳ ורבםז-ל ע״ש.

 ורבא אברים, ראשי על מוחל אדם אין יוחנן ר׳ לדעת שגם נתב רנו( )עמ׳ הראב״ד בחידושי
 לשיטת כן לפרש שא»א שם הראב״ד כתב אולם רבא. כדברי המשנה ופי׳ עליו, חולק אינו

 דעה שתופס ראינו כבד רבינו לפירוש וברשב׳א. במקומו( )הסגלה, שם כתוב נס׳ וע׳ הרי״ף,
בכי׳א 330 ע*א. צג 329 ע*ז(. במבוא )וראה הרי״ף כדעת שלא — בפיד.-מ וביחוד —

 בדק«ס וראה כסותו, בכי״א: 332 תניא. בכי״׳א: 331 כאן. ומיותרת זו, תיבה ליתא
ע״א. נו לעיל 334 .270 רע*מ במאירי, במלה מלה וכו׳. עלי 333 ס. אות
 שם אף אבל נותנן, בכי״א: 337 תנא. בכי-א: 336 ה״א. פ״ט תוסס׳ וע׳ ד,״א, ס-ח 335

 לפנינו כ״ד. סמינר, כ״י ברי-ף כ״ה 339 לעשות. נוסף: בכי״א 338 נותן. להלן:
ע-א. סו בגם׳ השו׳ וצמתה, הנדפס: ברי״ף אבל ועוד, (247 )עם׳ ד,מאירי כתב וכן בירושלמי,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 316 מס עמוד מלוניל הכהן דוד בן יהונתן ב״ק



רסז מהרי״ס קכט שורש שו״ת
 דהסמ״ג חדא ,22לכנוס האומר כדברי להכריע יש הזה בנדון

 בתראה הוה דלא גב על ואף ור״ת ר״י כדברי לכנוס הכריע
 והסמ״ג ור״ת ר״י הם כדאי מקום מכל אשר דבי כמו כך כל

 הדחק שעת לך אק דבודאי הדחק בשעת עליהם לסמוך
 ומוטב 23רעה לתרבות תצא פן ת״ו לחוש דיש מזו גדולה
 ועוד נבילות. בשר מלאכול שחוטות תמותות בשר לאכול

 כדי אלא טעמא הוי לא ור״ת ר״י על החולקים לדברי דאפילו
 בעלמא בנטענת דוקא דהיינו לומר ויש הקול להחזיק שלא
 או הקול את להפסיק אפשר אי שיניה בין שכריסה זו אבל
 מאחר הוא וגם ועומדת פגומה כבר זו והרי מאחר או מזה

 ומפורסם גלוי וגם כתבת כאשר טובא אמתלאות דאיכא
 או בנתר יכבס האם עונה נכתם הנראה לסי שנתעברהטת

 לרוב בעולם טבעו מתחלה נודע וכבר בורית לו ירבה
 האי כולי פגומהיז( וליכא מצורףהריונה שכתבתי המתלאות

 לחזור המובחר מן לע״ד נראה וע״ב יכנסנה. אם לדידיה אף
 כך על לכופו שאין הוא פשוט דבר ומ״מ שיכנסנה. עוז בכל
 כופר שהוא מאחר העולם אומות בדיני ולא ישראל בדיני לא

 הנטען לכוף ור״ת ר״י לב על עלה לא דמעולם דפשיטא
 בא אפילו אלא עוד ולא ^דבר אחר לחזור שמצוה אלא לכנוס
 אותו כופק דאין 25והסמ״ג 24משה רבינו כתבו בודאי עליה

 גרסינן ובהדיא קנס בת היא אם והולך קנס נותן אלא לכנוס
 כולי נגמר מהדדי גמירי מגמר מכדי )לט־מ( נערות אלו בפ׳

 דדוקא בהדיא לך הרי מדעתו לו ימהרנה מהר קרא אמר
 האונס דתנן א( )לט, שם היא שלימה משנה וגם 26מדעתו
 מצינו ולא יוציא להוציא רוצה אם והמפתה בעציצו שותה
 אם קנס משלם שהוא דהיכא לומר למפתה מפתה בין חלוק

 אותו שנכוף קנס בת שאינה והיכא זו בכפייה לו די יכנום לא
 כלל סברא דאין ופשיטא אחר עונש עליו שאין מאחר לכנוס
 והפוסקים התלמוד בדברי לישתמיט דלא ועוד כן לומר

 איתא אם למפתה מפתה בין לחלק דיש דוכתא בחד דלימא
הוא. דהכאיח(

 עדים פי על מאחר כבר נטענה )ש(אם נסתפקת ואשר >ו<
אם נשוי אינו והשני נשוי והראשון

 הנראה לפי ור״ת, ר״י לדברי לכונסה השני על שמצוה נאמר
 בו שנתעברה פרק באותו ממנה נטען לא הראשון אם לע״ד

 על שנתעברה, ההיא בעת הטענה היתה לבדו השני זה ועל
 הוסיף שהרי ר״י לדברי לכונסה מצוה משום ■מוטל הזה השני

 בעלמא רננא אם כי הוה לא דמעיקרא פגמה על פגם לה
 להפסיק ראוי היה הקול וגם הקול להכחיש יכולה והיתה

 הקול יוכל שלא בענין מזה שנטענה עכשיו אבל מעצמו
 הרי שיניה בין כריסה שהרי טענותיה ונסתתמו להפסיק

 רע שם עליה יצא שכבר כיון תימא וכי וכל. מכל נפגמה
 פגם לה ויוסיף אחר יבא אם להקפיד אין ועומדת היא פגומה

 הצנועות ישראל בנות על אלא תורה הקפידה דלא פגמה על
 נערות אלו בם׳ בבריית׳ תניא דהא אינו זה בזו כיוצא על ולא

 ולא קנס לה אין רע ש□ משום דהיוצאה ב( לו, )כתובות
ופריך כולי ריעא שטרא האי ש״מ עלה פפא רב ואמר פיתוי

 הכא דכוותא כו׳ קלא עליה דנפיק אילימא דמי היכי עלה
 אין בעיר מונה שם לה יצא רבא והאמר דזנאי קלא צלה דנפק

 תבעתן לדידן ואמרי תרי בי דאתו ומשני לה חוששין
 שם לה שיצא צד באיזה ענין דבכל בהדיא משמע לאיסורא.

 תרי בי דאתי לא אם ופיתוי קנם לה יש הכי אפילו מזנה
 שהרי יצחק רבי לדברי הזה לנדון נסי הדין והוא כר. ואמרי
 עדיין אם ואפילו יצחק, רבינו למדה ומפתה דאונם דין מעיקר

 פרק באותו ממנה נטען הוא גם והיה הראשון הקול נפסק לא
 נשוי שזה מאחר בו שווז שניהם יד והיתה בו נתעברה אשר
 נראה היה בזה גם הגאון תקנת מפני לכנוס לו אפשר ואי

 דיש ר״י כדפי׳ מצוה משום 27לכנוס מוטל השני רעל לע״ד
 א( נד, )ב״ק לבור שדחפו ואדם תם לשור קצת לדמותו
 לאישתלומי דליכא היכא דבל דאומר נתן כרבי לן דקיימא

 רבי דתני נזיקין מאבות ומפתה ואונס מהאי משתלם מהאי
 אדם נזקי לי ומה בשור אדם נזקי לי ומה ב( ד, )שם חייא

 ממש כמזיק תשיב לא זו נתפתתה ראם גב על ואף באדם,
 אב מרשות שיצתה מאחר מחילה ומחילתה היא גדולה שהרי

 לכנוס דמצוה יצחק לרבינו ליה סבירא בזו דגם מאחר "מ מ
 כי ואם בקרא דכתיב ומפתה מאונס ולמדה שפגמה מאחר

 ומ״ם וממה מינה רץ למימר לן אית קרא איירי קנם בבת
לעיל. כדפירש׳ ר״י לדברי אפילו לכופו דאין פשיטא

<p לגלות הוא צריך הזה החוטא אם נסתפקו ואשר 
דאם נלע״ד לו שיכופר קודם פשעו

 הוי כן אם טוענת היא כאשר עלופה בעת עליה בא באונם
 לא פשעיו מכסה נאמר זה ועל לחבירו אדם שבין דברים
 אין גביות אילי כל יקריב ואפילו ופגמה ביישה שהרי יצליח

 וכיון כדבריה הוא כן אם מחילה ממנה שיבקש עד לו מתכפר
 אלא פשעו לכסות לו אין מחילה ממנה לבקש שצריך

 שפירוש כמו לו שתמחול ממנה שיבקשו כדי לרבים להודיעו
 בעבירות הא דמשני הא גבי ב( )פו, דיומא כתרא בפרק רש״י
 אני קורא האמת לכפור עצה והמשיאו כו׳, לחבירו אדם שבין
 האומות מפני סכנה בדבר יש אם אמנם ערום, רשע עליו

 אם אבל התורה מן אונס וטענת בזה הוא דאונסיט! פשיטא
 שבין עבירות מכלל זו עבירה שיצתה פשיטא עליה בא ברצון

 בקשת שייך דלא פשיטא עביר דמדעתה דכיון 23לחבירו אדם
 הרחמים לו .אשר אלהינו לה׳ אם כי דידה לגבה מחילה

 רש״י שפירוש טעמא בה שייכא לא כן ואם והסליחות
 מאשר יותר חטאו לפרסם צריך דאין וממילא יומא בשילהי
 שינויא איכא דיומא בתרא דבפרק גב על ואף כבר, נתפרסם
 שאינו בחטא כאן מפורסם בחטא כאן דמשני דאיכא אחרינא
 שהרי פשעו לגלות צריך זה שהיה אפשר ולדידיה מפורסם

 בידינו כת דאין גב על ואף המתלאות לרוב מפורסם קצת
 שאר ולכל אלפס לרב חזינן מקום מכל מאומד להענישו

 שבין בעבירות כאן דמשני שנויא עיקר שתפסו הלכות פוסקי
V כו׳. לחבירו אדם

 דבריך לפי סכנה בדבר והיה גויס בידי המסבבלהתפיסו ועל
כלל. אריכות צריך אין ומזה עשה יפה שלא פשיטא

יאנוס. צ״ל <טי דהכי. צ״ל יח( פגימה. צ״ל יז< ממנו. צ־׳ל אולי <טז :טעויות ותיקוני גירסאות חילופי
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 קכט סימן1מהרי׳׳ק שו״ת

 בעת עליה בא באונס דאם נלע״ד לו שיכופר קודם פשעו לגלות הוא צריך הזה החוטא אם נסתפקו ואשר )ה(
ביישה שהרי יצליח לא פשעיו מכסה נאמר זה ועל לחבירו אדם שבין דברים הוי כן אם טוענת היא כאשר עלופה

 לבקש שצריך וכיון כדבריה הוא כן אם מחילה ממנה שיבקש עד לו מתכפר אין נביות אילי כל יקריב ואפילו ופגמה *
 בפרק רש״י שפירוש כמו לו שתמחול ממנה שיבקשו כדי לרבים להודיעו אלא פשעו לכסות לו אין מחילה ממנה
 אני קורא האמת לכפור עצה והמשיאו כו׳ לחבירו אדם שבין בעבירות הא דמשני הא גבי פו( )דף דיומא בתרא
 אם אבל התורה מן אונס וטענת בזה הוא דאונס פשיטא האומות מפני סכנה בדבר יש אם אמנם ערום רשע עליו

 שייך דלא פשיטא עביד דמדעתה דכיון לחבירו אדם שבין עבירות מכלל זו עבירה שיצתה פשיטא עליה בא ברצון
 שפירוש טעמא בה שייכא לא כן ואם והסליחות הרחמים לו אשר אלהינו לה׳ אם כי דידה לגבה מחילה בקשת
 דיומא בתרא דבפרק גב על ואף כבר נתפרסם מאשר יותר חטאו לפרסם צריך דאין וממילא יומא בשילהי רש״י
 צריך זה שהיה אפשר ולדידיה מפורסם שאינו בחטא כאן מפורסם בחטא כאן דמשני דאיכא אחרינא שינויא איכא

 לרב חזינן מקום מכל מאומד להענישו בידינו כח דאין גב על ואף המתלאות לרוב מפורסם קצת שהרי פשעו לגלות
המסבב ועל כו׳ לחבירו אדם שבין בעבירות כאן דמשני שנויא עיקר שתפסו הלכות פוסקים שאר ולכל אלפס

‘ ׳ ואשר כלל|)־ו( אריכות צריך אין ומזה עשה יפה שלא יטאפש דבריך ילפ סכנה בדבר והיה גוים בידי להתפיסו !
הטעם על שרמזת טעמים שני מפני יצחק רבינו לדברי אפילו לכונסה מצוה שיהיה זו באשה נאמר אם שאלת ׳

 הבא בפרק כדמסיק פעמים דג׳ חזקה דבעינן דפשיטא בכך פעמים שלשה המשפחה הוחזקה אם ידעתי לא הראשון
 הוא אם הוחזקו אבל לכונסה לו שאין ר״י דמודה הוחזקו ראם ופשיטא הפוסקים וכדפסקו סה( סד )דף יבמתו על

 השני הטעם מחמת או בזה מקפיד הוא אם אבל לכונסה עבד קא מצוה ר״י דלדברי לע״ד נראה בזה מקפיד אינו
 אמרה לא שהרי עליה בא שבאונס שיעידו עדים שאין מאחר לכונסה לו אין ר״י לדברי דאפי׳ לע״ד נראה שרמזת

 מדעתו לו ימהרנה ממהר קרא לן וכדגלי מהוגנים שאינן בנים ליה הויא דילמא לו שנואה אשה אדם שישא תורה
 חסה דהתורה משום וגם כך כל כהוגן שלא שעשה מפני רחמנא דקנסיה באונס רק לט( )דף נערו׳ אלו בפ׳ כדאיתא

 ואפילו מצרעת ואפילו בעציצו שותה האונס ששנינו היא וזו פגומות ישארו שלא ההגונות ישראל בנות כבוד על
זלה״ה: שלמה מהור״ר בן קולון יוסף הצעיר נאום ושלום. כו׳ חגרת

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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 המכה אותו מחמת מת שלא והועד ומת שבועות ד׳ וחלה למשכב נפל והמוכה בחרב מוחו על האיש שהכה ואותו
 שמא דאמרי׳ כפרה צריך אין שהמכה מהמורים אחד וכן ומת. וחלה וחזר נישואין סעודת על ואכל בנתיים עמד וגם

 אבל גלות ולעניין שוגג גבי אלא בלבלתו הרוח אמרי׳ דלא לצדקה המורה לנו ניתן דלא אני אומר בלבלתו. הרוח
 משום אטו הכתוב מגזירת מגלות פטור אם ועוד ע׳/. דף /גיטין שאחזו מי פרק התוספות כתבו וכן לא מזיר לעניין

 אדם כל דלאו אני אומר ועוד ? כפרה צריך אינו וכי לאלתר מת ולא שנים בו שחט אם אטו כפרה צריך לא הכי
 להעיד וראויים וזהירים הזריזים כשרים עדים או הדיינים דווקא הכאה מאותה מת לא לומר האומדנא על מהימני

 מסור לכל חמץ לזריזים מסורה עדות י״ב/ /דף דפסחים פ״ק כדאמרי׳ גברא. למקטל עלייהו דסמכינן ב״ד בפני
 מהימני לא העדים דאפילו התימני שמעון רבי סבר צ׳/ דף קמא /בבא החובל ובפרק זריזים. עדים דצריכים משמע

 אותם דווקא אלא אאומדנא מהימני דהעדים וסבר עליה פליג לא עקיב׳ רבי ואפילו הדיינים. דווקא אלא אאומדנא
 מודה עקיבא רבי דאפילו איפשר ועוד הם. זריזים א״כ הרוצח להמית אעדותם דסמכינן כיון שהרגו שהעידו עצמם
 מהימני דלא עקיבא רבי מודה האי כי אאומדנא אבל לא, או להמית כדי בכלי היה אם אלא מהימני, לא רעדים
 הבירה או הבירה אצל הולכי׳ ב״ד גבי מדקא׳ הכי עקיב׳ ר׳ מדברי משמע וקצת הכאה. מאותה מת לא לומר העדים
 ומאומד הדיינים אומד דצריך מודה היה טעמא האי לאו אי משמע כו׳ ולבנותה לחזור צריך הביר׳ נפל ואם אצלם

 ורב רשע נקרא חבירו המכה רהא כלום בלאו שפטרו המורה על ותמיה טעמא. האי שייך לא הכאה מאותה מת אם
 פסול חבירו המכה החובל פרק במרדכי ואיתא מיתות ארבע פרק מפורש וחטאו נ״ח/ דף /סנהדרין ירא קץ הונא

 להמית כדי בו שיש בדבר מיתה בו שיש הכאה שהכה גברא האי וכ״ש בעלמא הכאה ואפילו ולשבועה לעדות
 דף זרה /עבודה מעמידין אין פרק כדאמ׳ סכנה בו יש הגוף בשאר בעלמא פצע אפילו להמית. כדי בו שיש ובמקו׳

 דידן. כעובדא סכנה בו שיש המוח במקום פצע וכ״ש השבת עליה ומחללין סכנתא פצעתא האי שמואל אמר כ״ח/
 פסקתי וכבר לו. ויתכפר ממון יתן עשיר הוא ואם ובמלקיות בתעניות תשובה עליו יקבל המכה ציית לדידי ואי

 הכנסת בבית שילקה המכה על ופסקתי מראשו. שותת היה והדם ראשו על אחד זקן שהכה אחד על מר״ק במדינת
לעמילי יתן עשיר המוכה ואם עני. הוא אם להמוב׳ כסף זקוק ליתן עליו ופסקתי בא״ז. כדאיתא למעריב מנחה בין

 ויש רוצח בספק הוא הפחות ולכל קברו על מחילה יעשה המוכה שמת כיון והכא מהמוכה. מחילה ויבקש תורה *
וויילא. יעקב הקטן נאם תקוה. יש אולי הרבה עליו להכביד
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שהעידו ומה ד׳׳ה פו מהרי"׳ J
 ד׳ ששמע שהזכיר א׳+ הזכיר, +ואחד, ואחר תפיסה, באותה ישי ר׳ שהוזק להם נודע שלא גיסי תרי שהעידו ומה
 נגד הפסיד מה יודע ומי ראיה, אינו שמעתי שלא ממש, אין בזה השר, של א׳+ -והאדריכל, הארדני״ל נגד זהו׳

 לא ודאי ישי, ר׳ הודאות אחר דוד ר׳ שדקדק ומה להם, נודע שלא בגלוי אפילו או בצינעא מזג מה או היועצים
 לצורך שלוה ברורה בעדות שיברר לא אם ראשונה תפיסה מחמת בה דאמיד מהודאתו טפי למטען ליה שבקינן
 חמיו הוצרכו אחרונה תפיסה כן אם ראשונה בתפיסה לו אשר כל הפסיד אם אבל א+, סב, ב״ק +ע״פ פדיונו

 וא׳+ מ׳ ב׳ +ויודיע, ויודע להזיקו, אפשר היה כמה הענין ע״פ דאמיד מידי לטעון ויוכל ולסייעו, לפוטרו ואוהביו
 לשבע ומזקיקו שקר שהוא שיודע עליו שטוען מי על ישי ר׳ בפני סתם להחרים יוכל דוד רבי וכשישבע ומה. איך

+מובא הגאונים כדברי חנם לשבע שמזקיקו מי על דוד רבי בפני סתם להחרים יוכל ישי רבי כשישבע וכן חנם.
 על לו שימחול ברית בני עשרה בפני ישי מר׳ מחילה יבקש דוד רבי זה כל ואחר ב(+. קפא, )דף פז סי׳ חו״מ בטור *

 או עונש שום חייב דוד רבי ואם שלם. בלב לך מוחל אני לו יאמר אלא אכזרי יהא אל ישי ורבי והזיקו, צערו
 זה ועל זה. על לזה הנזכרין דינין הבעלי שבין תביעות אלא עלי הוטל לא כי להודיע באתי לא זה על תשובה,
ענ״ד. כפי׳ דחקליית׳ דינא חקלאה אנא כתבתי

בר־אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **

-1 -



כזנשא,ז
 רשעים מזבח דהקושיא ה״ב פ״א כאן משנה הלחם שכאב כמו תעשה בלא

החמורות. על רק היא

 בסתם, עצמו מסברות לכתוב דרכו דאין רסנו של דרכו דידוע צ״ע, אך

הוי ג״כ שלוקין מעשה בלא דטדאי דחוק זה גס לי. יראה וכותב

 לאוין חייט אף בקלות כאן כלל והר״מ וגו׳, רשעים זבח ג״כ ואיקרי רשע

 כריחוא בחייט כפרה להוסיף לו היה וגס משגה. הכסף שכתב כמו שלוקין

 וגם קשה, לעיל שהקשיתי מה אך להסן. וקל קושיא אין זה אך ג״כ,

בעזהש"? למועד מזון ועוד הרוךצמאונט, אל תרוגיםהא

כז<יוס של עיצומו והיינו מכפר, היום כל השעיר

 דאמר מכפר, היום דכל סובר דרבי נראה ן

 כגון ליה משכחת דיומא כרח דלרבי במסקנא [

מכפר, היום דסוף כיון דוקא, דלאו כתבו השוס׳

איצטריך. למאי דשעיר מכפר, היום דסוף סובר .־י

 ידעו כי בדוקא, דידן ׳גמ כן, מבואר מראה :יפה

 אין אס איצטריך ושעיר מכפר, היום דכל ליה א

 סובר דרבי כרבי דמוקמי נישא, הכל א״כ מכפר.

ג״כ, שביס שאינן על מכפר א״כ יוס, של עיצומו

 דשעיר דמטאר המשנה כן על מכפר. יום של :ומו

 דממילא בשעיר תלויה דהכסרה כיון המשתלח :עיר

 שעיר אמר כן על מקרבנוח, שם מיירי והמשנה

 מכפר יום של דעיצומו וכיון כרבי, שפיר אתיא ן

 הכיפורים יום דאין כיון לאוקמיה נוכל לא כרבנן

יותר מכפר אינו שעיר כראן על א״כ מקרא, .פי

ניחא. וכרבי ו"׳, דזבח

 יום דסובר דרבי בדבריהם שמבואר ,ה צ"; ׳ס׳

מפרשים יש מביאין כך ואשר השעיר, היינו מכפר
 יום רק כלל מטאר אינו רבי בדברי ובאמת !מכפר,

 מכפר הכיפורים דיוס במשנה שם מבואר ע״ב ס״ה
 חשובה בעי לא הכיפורים דיום ומסקינן כרבי, דלא

שעיר שם אין דאם לומר יכול והיה המשתלח, עיר1
מכפר. יום של עיצומו הכיפורים דיוס כרחך על ןא

אפילו דמכפר הוא, מפורים מיום יליף דרבי שם[

 שעיר נזכר לא ושם כ״א[, כ״ג, ]ויקרא אמור ^רשת

 ובודאי מכפר, יום של עיצומו אין הכיפורים דיוס נתין

 לתרץ היו וצריכים שעיר, לי למה קושיתס על אך יקר.1

וכו׳ חנקתיה דנקיט דילן והש״ס שתחשך, עד מכפר

 השעיר להקריב שיכולים בעם גזרה דהתורה לזה, צריך

 הסוגיא ועלאה מראה. היסה כדברי השעיר, מקריבים |ם

 רבי יחלוק היאך עצמו, בפני מכפר המשתלח *שעיר

 ונראה נכון הוא שכתבתי ומה למעלה. כתבנו כאשר

 ה״ט שגגות מהלכות ס״ג בר״מ ועיין השם׳. דברי

פטור חשכה עם אפילו הכיפורים ביום ספק
 עי״ש, מכפר היום דכל כהאנא ליה דסבירא מדבר? ואה

שם. ביומא בירושלמי ועיין

 על מכפר וכו׳ המשתלח שעיר וז״ל, כאן ה״ב בפ״א ב1
אבל תשובה, שעשה והוא וכו׳ והחמורות הקלות עבירות

 הקלות הס ומה הקלות, על אלא מכפר השעיר אין ]ה

 שוא ושטעת דין מת ומיחוא כריאוא החמורום הס ומה
 דלרט להדיא מבואר כאן בשבועות דבגמרא משגה, |כסף

 מכפר אינו עשה על אפילו ולרבלן משובה, בלא ;חמורות

 ועיין זה. חילוק ליה מנא וגם כרט, המשנה מוקמי כן

הספורים יום ובתוספת משנה סדר בספר ועיין בזה, (כתב

אבאר[. גס ]סד״ה ע״ב ס״ה

כר׳ סובר הוא כי כן, ראה דנפשיה מסברא דהר״מ
 פליג ישמעאל דר׳ וסובר יש, כפרה חילוקי דארבעה גאל

רבנן על דגם כ״ת[ ]באות לעיל שכתבתי כמו דהכא )ן
 תשובה, צריך ישמעאל ולר׳ מעשה, לא על מכסרא דמיתה

מת סי על הנהרגין אפילו ליה דסטרא שם שכתבנו כמו

 כר׳ פסק הר״מ למה ]שם[ לעיל ועיין משובה, בלא רה‘
 היום כל מכפרת הכיפורים יום דכסרח הר״מ סובר !וגם

 למה, שעיר ישמעאל לר׳ ליה, קשה היה א״כ ל׳[, אות |וף

 הכיפורים יום אין שעיר מקריטן אין דאי מראה היפה ירוץ
 ולא בעשה בקלות א״כ כפרה, מוסיף דשעיר הר״מ (ברת

על א״כ מכפר, הספורים דיום ישמעאל ר׳ סובר נשובה

על השעיר מוסיס ייאי ייא "*י י------- —

 אדם בין
לחבית

 מיתה אס
מכפרת

 למקום אדם שטן בעטרות דוקא הס הללו הכפרות חילוקי וכל .]לב?
 עד לו מתכפר אינו למטרו אדם שטן עטרות אבל הוא, ברוך

 ואפילו שציערו. הצער על אותו יסיים וג״כ ממנו, שגזל הממון לו שיחזיר

מבואר וזה פייסו. מס רק לו מהכפר אינו שציערו, בצער רק כנגדו חטא לא

 הספורים יום אין לחסרו אדם שטן עטרוא להדיא ע״ב ס״ה טומא במשנה

 התשובה אין ה״ט, פ״ב כאן בר״מ מבואר וכן וכו׳, שירצה עד מכפר

 כו׳, לחטרו אדם שטן עטרות אבל וכו׳ אלא מכסרין הכיפורים יום ולא

 להמודוה צריך מ״מ חטרו, ופייס הגזילה החזיר ואם המחבר. הרב כאב וכן

 רעות שאים ס ה״א. פ״א כאן בר״מ כמבואר השי״ת, לפני תשובה ולעשות

 על יש, אלקיו פי המרה וגם לחטרו דעושה לחסרו, חוטא אס עושה

 שחטא שהחטא זמן כל מועלת אינה התשובה אך כאן, לתשובה צריך כן

 שמיס חלק אף חסרו את ריצה שלא זמן דכל ונראה נתקן. לא לחסרו

 לחסרו, שחטא החטא סדו שיש זמן כל תשובה כלל מהני דלא לו, נמחל לא

השמים. לחלק תשובה צריך מחטרו שנתפייס לאחר רק

 בר״מ עיין רט, הוא ואס חסרו, אח לרצות צריך כמה עד ריצוי, ךעוכח<

 תר״ו סי׳ הכיפורים יום בהלכות או״ח ובשו״ע ה״ט־י״א, פ״ב כאן
 שימחול. עד פעמים כמה לילך צריך הוא שברבו הר״מ מלשון ונראה ס״א־ב׳.

 תליא, דבחסרו אונס דהוא גב על אף הכפרה, מעכב מחל שלא זמן וכל

 נתכפר לא מ״מ להחזיר, לו דאין כגון אנוס דהוא אע״ס ממון גזלו אם וגס

 בקידש כגון צדיק, הוא מ׳׳מ אבל לו, נתכפר דלא זה לענין אפשר ומ״מ לו.

 כמו וכו׳ צדיק הוא אס תלויה הכפרה ואין צדיק, שהוא מנה על אשה

 לכפרה כלל מועילה התשובה שאין אע״ס דחמורות א׳[ ]אות לעיל שכתבתי

 סקנ״ה. ל״ח סי׳ אה״ע שמואל בטח ועיין גמור, צדיק זה הרי מ״מ

 נקיט הר״מ וכן מכפר, הכיפורים יום דאין נקיט דהמשגה אף ונראה

 נראה מ״מ ששובה, נקיט המחבר והרב הכיפורים, ויום משובה
 בעטרות מ״מ תשובה, בלי מכפרת מיתה להו דסטרא לרבנן אף מיתה, דאף

 יום ליה דסטרא לרט כמו מכפרת, אינה מיחה אפילו לחטרו אדם שטן

 לעיל שכתבהי מט ?5מכפל לדגה ומיתה משיבת בלא אפילו מכפר הספורים
 לחטרו אדם טן מכפר אינו הספורים דיוס ליה סטרא ומ״מ כ״ז[, ]אות

 הוא שם, כמבואר כרט אף אתיא והמשגה דיומא, במשנה שמבואר כמו

 ישמעאל ר׳ לתנא שכן ומכל לחסרו, אדם טן מכפרת אינה מיתה לרבנן הדין

 דהמימה כיון מ״מ מטרו, לו מחל מימה אחר ואס כפרה. חילוקי בארבעה

 אך למתים, כפרה אין כי עונשו, יקבל כרחו בעל לו, מכפרת היאה לא

——_ודע^^1ענגשו^ובכוך_ה4אפשר^מקילי--------------

 ושב אומו וריצה מהם לאחד והשיב אדם, בני מהרבה גזל אמד ואם
חד גזל דשם שש? זה על אף לו מתכפר דאין נראה באשובה,

 שמבואר ממה ראיה וכן זה. לי ומה זה לי מה טדו, ושרץ טובל זה והרי ..הוא,
 יחזירו ממון לו חייב היה ואס כו׳ ומת למטרו הי״א־החוטא כאן^פ״ב כר״מ

 מבואר עי״ש. ויתודה דין בטח יניחנו יורשים לו יודע היה לא ליורשים,
 להיורשיס עתה שייך שהממון אף הוידוי, מעכב דין לטת או ליורשים דהחזרה

 טדו גזל דעון הכפרה מעככ מ׳׳מ הוא, יורשים ממון רק המח להנגזל ולא

קצח לחלק שיש אע״ס אחר. הדין הוא א״כ החזיר, שלא זמן כל מהיורשים

כן. נותנת הסברא מ״מ לאחר, יורשים טן

ע״ב ]ד׳ הספורים יום בסרק הר״ן שכתב מה לפי לי נראה גם נלג[
 חמורה לאויס הרבה דעטרא בגמרא[ גרסי׳ ד״ה הרי״ף, מדפי

 עטרה עבר אס אפשר ;מי הס עי״ש, שבת חילול גט סקילה מאיסור

 תשובה מועיל ואין דין טת ומיתות כריתות כמו חמור פעמים הרבה לאו של

 המלך בשער עיין לארין, כמה בה שיש עטרה עבר אם גם הספורים, ויום

 הר״ן סברת פי על כן דכתב ונזיר, כהן גט הי״ז אסורות ממאכלות סי״ד

ייארזי י' ד אייו יילית ומי י־ייייי• *״•׳• — ־

 מאנשים גזל
רבים

הרגיל
בעבירה
חומרתו



תשובה הרבות כעעהרקח

ס

 בהכירו ההיכל וכן • מ'נ דף סיהדרין • יט' מיתות מחיייני כל וכן
 שניתן פי על אף המובל שין ככ׳ק משגה יל הקדיש מייז כתג ■ וכי
לו נמהל איני לי

1 inszy□
 מההיא דהיינו ע'כ לי יימחול הנחבל מז שיבקש עד פונו נמחל ולא לו

 אכל "ל כתב פ׳ב וכאן שס הה׳ה ונמ׳ש מקרא לה דיליף החובל דפיק
 לד חייב שהיא מה לחבית שיתן פד לעולם לי נמחל איני יכו' עכירות
 ולשאול לדציתי צריך לו חייב שהיא מתון לו שהחזיר פי על אף וירצהו

במה ליה סני ולא ע־כ יכו׳ ממני בי״ןכך(ןןךי בית׳בהןייבימיתןן^5ן

מי: מתיי שיבקש י.ד

 עך אובלקייתן נכירתתן ^יזיןכהכג־ו־־להן
 ל—בה□ החובל ובן ׳- ויר־זנדו תעובד. שיעשו
 שהוא □ה לו שש»ל□ גלי על אף מכונו והמזיק

 וישוב שיתורד־. עד־ מתכפר־־ אינו לו הייב
 1 האדם המאות שנ׳סבל לעול□ כדה מלעשות

 בל על כפרה וא שד־ לפי המשתלח שעיר ב
 בל לשון על עליו מרתודה גדול בהן ישר^-ל

 בני עוונות כל אה עליו והתודה ישר^שנאם׳
 עבירות בל על כבפר המשתלה שעיר • ישר^

 בזדון שעבר בין והחפורות הקלות שבתורה
 ב״ןשלא שהורעלו בין בשגגה שעבר־ בין

 והוא המשתלה בשעיר הבלבתבפר לו הורע
 השוברת עשה לא אס אבל • ה תשוב ה שעש

 הן וכה הקלות• על אלא לו כבפר השעיר אין
 שחייבין ההמורו׳ההמורותהן הן ובה הקלות
 שוא ושבועת • ברת או דין בית כיתת עליהם
 מן הן הרי ברת בדתן שאין פי על אף ושקר

החמורות

 לה דמפיק מאי תהום כל יה ילה
 דנראה ציע ודבריו פ׳ב לה חייתי הייא ע’צ •אדם יסאייז תיל רבי־י
ליתר דרוצה רבייו• כדעת ש־כיז

 יליה לי שעשה החטא לי׳בירי שיחידה
 כן ליחי׳ מצה מהיכא דצ׳ע !ל הקשה

 רתק די־קייו ריבה תמיהיס והדבייס
 לעילם רז חלעשית ויריב שיחידה עד

 דין דיל להשית גיא ־אי1 לא זה ולשון
 רתב לא ט' דין ב' יכפיק הכי קא> זה

 כלא בעלמא יתחיל־ ציי ר׳ לשון אלא
 האי■ דלהשית לכיש הרריה וזה יידי׳
 דתקר׳מלא י יבי על תפיסה שיה ואין
 במה. ירכה לנמנם. דיש מלכד דבר

 דפרק• ממשנה יכינו של דיני שציין
 ני'צ הר׳חא הקש־ שהרי וכו' החיבל
 במזייף לא בניפי כמיכל דהתה דליתא
 דהיבל פ׳ה שרביני• נס. ימה ממוני

 מחילה צריך אין ממיני שמזיק כתב
 בהכירו חובל כתב כ’פ לקמן נס ויידוי

 שירציהו• כד נמחל אינו נוזלי או
 צריך שנהיה דנוזל מירן שס והר"לח
 ע'כ נהנה שלא מזיק ולא מחילה

 דימה אינו כשאחר הט ולימאדאי
 דנוזל ויראה במתון הכל ליפלוג זכו'

 המיית נזלת בגון ונזלו שהכהו איידי
 גוינא האי בכי תחינו מזיק כמי זהנא
 מחיל׳ד־תס שהקשה ומה עב׳תד איירי

 נראה ממונו במזיק לא בנופי בחובל
 ציין דיזיבל פ׳ה שס הה'מ ונס מוכרח

כן אס שם וברייתא המשנה מזאת
 חילוק שהוא נראה היה למ’הד ו»'ש קא׳ וקאד בנופו דאתזיק מוכרח

 סבירא דרכינו דכיה טוכא קשה ותו נר׳ו הרב קונית קשה אמנם נבון
 לן מיא נן אס בנופי בחובל דוקא איירי וברייתא ממניתין דההין ליה

 כל הקפידו שם דבבדייתא ותי שנהנה בשביל כנוני ליה דייניני דנויל
 נערו אכל כישתו דתי שאתרו ו1ן כל ת״ר התם אימא דהכי דוקא הנער
 חתנו שיבקש עד לו נמחל אין שבעילם כבירת אילי נל הביא אפילו
 גדול נער לו שיניים יתכן דלפפמי' ממינו במזיק אפילו ואי ונו' מחילה
 עדיף יצעראדנופא דוקא כנופו .אלא זה לענין צעד מקרי לא הכי אפילי

 י נר הר"הא שתירץ מה גס דניפא כצעיא הוי דגזילה ניחא היכי כן אס
 ע' כשין סיף מג הס דברי כיני נד לה ה' האיר שוב • הרכה דחוק הוא
 חבידו בחמין שהמזיק בתתיני למזיק בנינו מכירו תזיק דימה איני ו׳ל

 לשאיל חניה מקים יחיל לי נתכפר לשלם ח״ב שהיא מה שפילס ביין
 צ׳ט דף יו סי' סוף ישם ע׳ב דידוי במצית כיא־ני ראשי תחילה ממני
 או קללו או בהכירו חיבל כנין לחבירו אדם שביו הבירית אכל יזל כתכ
 ונס לו שחייב הה לו שישלם כד לעולם נמחל איני בהם יכיינא נזלי

 והמחילה הריני׳ דין יל חילק כיב וכי' החילה ממני וישאל שידציהו צריך
 היא ־תחילה ■שת ובה דהייציי להודית המשלימים אלא בכפיה מלה ולא

 אינו תורה מדיי עשאי לא יאס נחי הכי הן אבל בז להשית שצדק■ מניה
 יידוי כחנית כאשיביאיני חיבל יה כהלנ שכתב הה וזהו כפרתי מעכב
 יות ענ פ*ה דך. סי׳ה חדמכז ליה יניא זו ימציה • -מניה זאת שהיא
 והיינו חכירי את שירצה כד תכפר •כפורים ייס איי לייכייי איס שביז

 כצערא אלא חייכא ליבא נמיר חייב דרך יליחי דמדאור״חא מדרבנן
 ־ישר כל כן אם האיש אשת יישב חיכתה יחיבל ביית כדיליף דניפא
 חייחי הבי דבריו ידקדוה יל יבינו שבית •יפא ד־יא יורי ■ידה סולן
 לי שיתז פ׳ כל אף בחבירי חיבל אבל הלשון בזה יחב דחיכל ק׳ה שהדי

המכפר אינו נביות אילי כל הקריב ואפילו לו מתכפר אין דבדיס יוחשה

לי

 לעיש היסיף אלא וירצהו תחילה שכתב
 דכמזיק דקיל לית׳דאף וני פי על אף

 והריצוי המחילה בקשת איז ממיני•
 חייכו חיל מקום מכל הכפי׳ה תככב
 ודייקי נומי בכל מכירו אח שירצה

שהחזיר• פי על אף רבינישכתב דברי
 ש״כא לא חזרה ולשון וני ממון לו

 f מר ודברי ממין במזיק אלא בחבלה
יכו' פי פל אף שכתב עיון צריכים שס

יהת® כ פי היזיכל סוף בכ׳ק משנה
 ממין כמזיק לא דנוכא נצכרא איירי
 לא אס הובל בהלכות הה'מ ש ונמ

 מהיכן הדין עיקר לרמיז דיצה שנומר
 עכירות שאד ככל לחייב רבנן• ילפי
 דפיה וההיא וני' להכירו אדם שבין
 על שיהיה ואין סמיך ממניתין ההן

 משוב בהלכות. דאייר׳ רביבי פניה גל
בקשת. בפי כילם הפבירו׳דסל נל כלל.

 בהם יכיוצ' שסייס פ׳ב כמ׳ש המחילה
דבחיבל. כדיניה והאי כדיניה והא•

הוי׳ לא עבירות ישאד נמיר חיוב הוי
• יל הס־מב כדברי בעלמא חציה אלא

 יכינו שכתב דמה לנו נתברר ומעתה
קאי• ע׳ב וכו' מתכפר אינו בפרקין
 במזיק ליזבירו דאילו דוקא להשית
 ואף בעלמא מנוה אלא אינו מחינו
 דמכל קרא מהן לז נפקא לא בחובל

 דבוידוי■ ידא• אלא האיש אשת השב חקדאדועתה• אלא האדם חטאת
 החליקו' אכל וכו׳דקא׳ וכן שכתב בדבריו׳ דוק איירי הוא ברוך להקדיש

 קשה זל מר״ן מדברי כדמשמע אחבירו דקאי נפרש יאס למעלה שכתב
 תהש׳ית והוידוי המהילה בקשת שמיא כשתי בארע׳וניורא דיניבא טובא

 דב׳פלא כפ׳ב שככ׳כיארו תה ׳וכי' ולמכירו הראוי תקומי הזכי׳שהוא לא
 יכן. וזל שלו ספר קיית בספר תטראני תה׳רס דברי והילך זה הוא

 דש ?א חטאת קכל שיאחר וכו' פי על אף מחינו והמזיק במטרו החובל
 דמהך המכילתא נשם לעיל מיש והיינו 'ידיי שצייך ונניכית נזילות אלו
 דוהתודו קרא קא׳ ואכולהי לחכירו אדם שבין העבירות כל ילפינן קיא
 יקטניס נדוליס עונות חיני לכל יידוי למדנו •א יזל שכתב יידוי דבעי
 ליה קשיא מאי הבנתי לא לה תייתי היכא דצ׳ע זל מרן ת׳ש יתעה' פ׳ש
 כי ה'7 צילקיט הובאה נשא כפרשת מפייש הוא המכילתא דלשיז כלל

 ופל הנניבית על חקירו לבין שביני ממה ־אדם חטאת מכל מל •עשי
 לחבירו אדם שבין דהפבירית בפירוש היי פ״ב •רע לשין ועל הנזילות

 וק׳ל• יבינו סל למ׳די ליה קשיא תאי כן ואם ניפיה י־דא מהך לז נפקא
 מר׳ן וכדברי • 5? דף ובגמרא כ' דף שביעות • וכי' המשתלח שעיר

 אין משיקה עשה לא אס אבל • אעשה ייב• נ׳ל אעשה אחר
 ודאי דהיא דציע הקדיש מדין ימב • הקלית על אלא לי מיפי• השיייך

 יים מכפר משיכה בלא הקלית רעל פסק היכי כן יאס כיב־ז פסק
 בדמוכח דיקא תשיבה כעי ממירות כין קלייז כה לי־בנז הא הרפויים

 וכו' משיכה דעכד אי דמי היכ• ע&ה החי יד דפר ?ב דף דשכיפית בפ״ק
 חשיבה כפי דליבנן יכו'ומשמע היא ויבי ית־דו בעומד יירא דבי אמד

 מההיא זה דין והמניא בי דבר ה' ריח ד־בירו ו־ל׳עד ס'כ אעשה נם
 בלא אפי' יל׳ת אעשה דל•בי תינה דמיכח פ׳ה אד דיימא גתיא דפיהא

 ודאי יאשם דחטאת אמתניתין המס דאיתא ליה מכפי הכפי־יס יום
 בפני אין התשובה פס ופריך המשיכה פס חכפרין ph מיתה מנפיק

עצמן
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 עשה ומצות תעשה לא מצות ושאר ההמורו׳
 שאין הדה כדמן ג הקלו׳: הם כרת בהן שאין
 שם אין מדבהכפר' לנו ואין קייס המקדש בית

 העבירו׳ כל על מכפרת התשובה תשובה
 באחרונה תשובה ועשה ימיו רשעכל אפילו

 שנא׳ורשעת מרשעו דבר שוס לו מזבירין אין
 מרשעו-ועצמו שובו ביום בה יבשל לא הרשע
 ביום כי שנא׳ לשבים הבפוריסמבפר שליום

 שהתשובה פי על אף ד עליכם: יכפר הזה
 מכפר הכפורים יום של ועצמו הכל על ככפרת

 עכירו׳ ויש לשעתן שהןסתכפרין עבירות יש
 ארס עבר כיצר זמן■ לאה׳ ^א מתכפרים שאין

 תשובה ועשה בהכרת שאין עשה מצות על
 שובו נאמר וב^ו לו שמוחלין עד משם דד אינו

 •עבר וגומר משובותיכם ארפא שובבים בנים
 מיתת ולא כרת בה שאין תעשה לא מצות על

 ויובש תולה תשובה תשובה• ועשה דין בית
 יכפר הדה ביום כי נאמר וב^ו מכפר הכפוריס

 ועשה דין בית ומיתות בריתו׳ על עבר עליכם
 וייסורין תולין הבפוריס ויום תשובה: תשובה

 גיתין ולעולכב ־ הכפרה לו גומרין עליו הבאין
 יסורין עליו שיבואו עד נסור׳ כפרה לו מתכפר

 במה וגו׳• פשעם בשבט ופקדתי נאמר וב^ו
 בשעה השם את חילל בשלא אמורים דברים

 שעשה פי על אף השם את המהלל שעב׳אבל

 עומד והחייה הכפוריכש יובש והניע רתשובה
 לו מתכפר אינו ייסורין עליו וב^ו בתשובתו

 ויובש תשובה אלא שימות ער גמורה כפרה
 מכפרת ומיתה תולין שלשתן הבפורי׳וייסורין

 אס וגומר צבאות השם באדני ונגלה שנאסר
:תטותון ער לכבש הדה העון יכופר

w ערק
 בידו שבא דה גמורה תשובה רתיא וו

 לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר
 ביראר־ז לא התשובה מפגי עשה ולא ופירש
 אשו־־» על שבא הרי כיצר בה מבשלון ולא

 עומד והוא עמה נתייחד זמן בעברהולאחר
באהבתו גג? י ב בב

 y ׳׳ *•/"י׳

 בין שבתורה עבירות כל כל איחר' רבי דתניא בריב׳ דלא נירא. לא עצמן
 פנים ומבלה עול מפורק אץ מכפר ?ה תשובה ישישה לא כין תשורה עשה

 עשה לא ואס תכפר יה תשובה כשה שאס בשר ברית מיפר בתורה
 יהלאכעיא ככיאיה תשובה רבי תימה אפילו חנקיר יה ׳תשיכראין

לחתניתין זמדאוקימו ע'כ תשורה
 קתני מתניתין דהן יאחצעיתא כמי

 בלפני לחמורות קלות רלוקאדבין
 לחוד ותשובה ה? כעי לא דבקלות יה

 יה עד תולה תשוקה וחמורות סני
 יה בלא אפילו אקלית דלרכי מוכח
 קאמר וני פני למיד' דתשיכה מכער

 יכו' יה קעיא תשיבה לדבי תלקודא
 תיחא לא דאי אחמירות אלא קאי לא

 כרבי רישא לאיקיחי כעי הכיהיכי
 מכפרת דתשוקה קתני דאחצעית' כיון
 ל׳ת יעל עשה כל קלות עבירות על

 תית' אפילי דקאמר ומאי כלל יה בלא
 פנים כל על דיה לימי רונה וכו' רבי

 בתשובה אבל תשיבה אפי'כלא מכפר
 מיד שמתכפריס עבירות יש ?ה בלא

 דחזינן והשתא יה p נס ד?עי ויש
 בין חילי־ איכא כימין דעל לרבי
 יה בעי לא דבקלות לחמורות קלות
 וסכידא ארבי דפליג ליבנן הדין הוא
 מסתבר' ?ה עם תשיבה בעי דנם להו

 בחמורות אלא תיתי דבע• פליני דלא
 סני לחוד ו?ה תשיבה כעי לא דרבי

 בקלו׳דליבי אכל תדויי־ו בעו ואינהו
 דתשובה דוקא ?־ בעי דלא טפי קילי

 דמחמרי לרבנן מכפר יה לחידבלא
 דרנא נחתינן בחמורות מדבי טפי

 דוקא *ה דבעי דס״ל וניחא כקלות
 הש״ס לפי דהא סני לא להוד ומשיבה

 כן ואס לחוד מתשובה חיליה יליס יה
 בחמורות ליבי ליה דסבירא מאי

 נמי אי בקלית לרבנן להו בירא ס
 שס הש׳ס דלפי דכיון לחיתי חצינן

 להדי׳דחדקאת' כרבנ־ אתיא חתניתין
 אתיא דלרבנן מכלל כרכי דלא ניחא

 בין חילוק דיש ליתד רוצה כפשטא
 דקתני ול'ת דעשה שיא לחמורו' קלות

 כדחין על סני לחוד דתשיבה מתניתין
 קאמד לעשה הניתק ת’ול דעשה לומד

 לחוד התשובה אין נרידא אבלל׳ת
 שכתבו כמו ?ה פניס כל על דבעי סני

 ונמצא ובו' ל״ת על השתא שם בנמדא
 למיד יה בקלות נחי דלרכנן תבואר

 זז דאינו קיל הא גרידא עשה ועל סני
 חיסכס והיא .לו שמומלץ משסעד

 בנח' חיש זה ולפי ודיוק דכ׳ע אליבא
 וכו' הינידתי עשה האי דשביעות

 מכילהו אלא פריד לחוד תעשה לאו
 עשה דנקט ומאי במתניתץ דאיתנהו

 עבד דאי האחד הצד משים הייני
 דוק״א דהיינו מיד לו מומלץ משובה
 מאי. שפיר אתי גת׳ והשתא בעשה

 תשים היא רבנן אפינו מתרץ דלא
 כילה לאיקומי והתדצן המקש? דנות'

חתניתין

 המשתלח
?שלחיי יסיייםתדעדופקדתי

 נחי הןהכי אבל ניונא בחד מכפר דכולהויה בחדאחחתא מתניתין
 תשוב׳והתמידו^ עשה בלא אפי' יל'מ ועשה מתניתין אתיא נחי דנרבנן

 ועזיץ זל מר׳ן כתיש דרכי כרבנן פסק ורבעו יה עם דיקא בתשובה
 ודיש מ' דף וקידושין פיה דף יומא • הזה בוק • ונכין • יל להד׳לח

ש$ ועצמו • שם ובירושלמי יח דף
כתב • וכו' שנאתי לשביס מכפר יה

 וכר' דיומא פ׳ב ממשנה הקדוש מדין
 לנאויש וכו׳ע׳ב כד׳ממבירו קיל ולא

 ליש ידוה כרבנן פסק דאי קשה-טיכא
 5;ונמ'ש'לע קלות־לחמורות בין לחלק

 הכא יבינו דברי עוקר ברמץ ועל
 : נמו חילוק איכא דבהנהו אקלות קאי
 ואש לזמנינו המשתלח שעיר זמן בין
 ביש בזמן כין פליני רבנן אי כן

 המקדש בית בזמן שלא בין המקדש
 כרבנן ליה סבירא אי יבינו לדעת

 ד'פסק דין דלקמן ואו לחלק ליה הוה
 מש *ש כעי הקלות שהם דבל׳ת

 דסבירא לומר וצריך דוקא התשובה
 דבי עם פליני דרבנן זל למ׳רן ליה
 הולך םי?ב זל דמ׳רן אלא זמן בכל
 חילות אין דלרבנן דצ׳ע לעיל ש עמי
 "* לפי אמנם לחמורות קלות בין

 והרב הדילת וכב בסיד שם שכתבתי
 דרבנן או לומר צריך זל חיי בני ?על

 המקדש בית בזמן בין כקלות מחלקי
 אלא פליני לא דרבנן או הזה לזמן
 בזח׳ אבל דוקא המקדש בית ?וחן
 דאיכא ודעיחיה לר׳ישמע^ חודו הזה

 על אף וד׳וק• כפרה חלוקו איבעה
 לו נוטרין • פז דף יומא י ונו' פי

 מקצתו נתנפ' שכבד בלותר י הכפרה
 if הפ'רת וכתב נותרין והיסורין
 בתרל ?רקא מהירושלמי שהוציאו

 • עיש חלק פרק וריש דיוחא .
 גמור' כפר' לו מתכפר אין ולעול□

 חידוש שיש דאין חייתי דניאה קשה
 נר׳ו להר׳חא ו־איתי לעיל מתיש

 ליתד דרוצה ול הדת׳בח משם שהביא
 בלי מועיל אין יה שני שעברו דהנם

 לכללו' יסוריס כאי אפילו נס יסוריס
 על׳ ס־כיאי עד מועילים אי; המדינה

 יה שלא כיון נס בפרטות סורים’
 ץ.1יה:ד אחד היסו•׳?( שיביאו מד

 שעי! כזמן דאף נחי אי ילאמהודס
 בלן לגמרי מתכפר אין

!,?ת
 >י ילתידדן ע*פ שעיר היה ע*נ ואו

 & בעינן לא שפיר. שריה דביחן קפה
 בהתניתי׳ רדמיכח לבד ו?ה תשיבה
 הי» ישמעאל דרבי מיחי־א והן דיומא

 יאיכ» דבזמן דוקא שעיר שאיו בזמן
 להד׳לי ועיין הלי כל בעי לא שעיר

•• 'זל
 פל טבא הרי כיצד ך•
דן פיה יכי'י שה א ז־

 אחייב תשיבה בעל דמי פ׳והיני
עביר-ה| דכי לידו שבאת כנין יהודה

פעם



קכט ומזיק הובל □ /׳ 0 מ ר הלכות

 שלם ידו לתוך שנכנס שם היו העדים שהרי דברים חמשה משלם חבל שהוא החובל הודה ו׳
והודה בי חבלת אומר הוא כלל עדים שם היו לא אם אבל )ד( חבול, ויצא המריבה בשעת

 ואמר כפר אם לפיכך עצמו, פי על ובריפוי ובבושת בשבת וחייב הצער ומן הנזק מן פטור מעצמו
היסת• שבועת נשבע חבלתי לא

 שהוא מה ששלם כיון חבירו ממון שהמזיק )ה( ממונו, למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו ׳ט
 ואפילו לו, מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ בחבירו חבל אבל לו, נתכפר לשלם חייב

לו• וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו מתכפר אינו גביות אילי כל הקריב

 החובל ממנו שבקש כיון אלא ישראל זרע דרך זו אין ימחול ולא אכזרי להיות לנחבל ואסור
 וכל לו, ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב שהוא וידע ושניה ראשונה פעם לו ונתחנן )ו(

הימנו• נוחה חכמים ורוח משובח הוא הרי למחול הממהר

רקח מעשה
 שכחב ומה ט׳, דין ד׳ פרק לפיל שכתב כמו ימן שבחו
דאילו קאמר, אבירו טבד דוקא אבירו, פבך הכה אפילו

’ ’ ]1234567 ק״ח ף?

 ב׳ פרק רכיט שכתב כמו להכותו הרשתו התורה פבדו
 פרק בסוף רבינו שכתב מה ולפ״ז י״ב, דין רוצח דכלכות

 זולתו בפבד וכר פבד הכה אפילו סנהדרין דהלכוח ט״ז
 חו״מ יוסף בית מהרב מחילות אלף ואחרי קאמר, דוקא

 כתב רוצח בהלכות רבינו דברי ראה שלא שמפני ת״כ סי׳
ז[ י׳. דין ד׳ פרק לטיל בזה הארכתי וכבר שכתב מה

 שכתב ומה ז״ל, המניד הרב שכתב מה ידוט כבר )ד(
פטמים, ג׳ לומר צריך שלשה, שס זה ונכפל

 הוא, ט״ס הרגל בכיצד שאמרי מה אמר שכתב ומה

 ובפרק [n כ״ז, דף ובהמניח פ״ד, דף בהחובל לומר וצריך
 תשובה ז״ל משנה הכסף הביא י״ב דין נטרה דהלכות ב׳

 מהפגם נרגש ולא הצטר, מסתירת ז״ל יהושע מרבינו
 של וטיקרן קצת, ליישב יש אך לנזק, בגמרא אותו שהשוו
 דהנך ליה סבירא בקנס מודה לטנין שרבינו הוא דברים
 חידוש מצא מקום ובאיזה זה, לטנין קנם מיקרו תרתי

זה.

 כתב רבינו ■שהרי וקשה ט״ש, ריצוי צריך אין לכך כך,
 שלא הרי בדברים אלא הקניטו לא אפילו וכר, ובמקלל

 מינה נפקא דמאי ותו לרצותו, חייב גמורה הנאה נחהנה
 חבירו, בצטר אלא תלוי הדבר אין הרי הגזלן, בהנאת

 כל רבנן תנו ]ט״א[, צ״ב דף החובל בפרק 'אמרו דהכי
 נביות אילי כל אפילו ציפרו אבל בשתו דמי שאמרו אלו

 אשת לאהדורי, בטי נביא דאשה ופריך וכו׳, שבטולם
 נחמני בר שמואל ר׳ אמר ומתק לאהדורי, בטי לא אחר
 שהכל הרי ט״כ, מקום מכל האיש אשת השב יונתן א״ר
 האיש אשת קחני סתמא דהא שציערו הצפר מפני תלוי
 כלל אותה ראה ולא טמה שכב לא אפילו מקום, מכל
 מוחל אדם וכי שם אמרו עוד הנאה, שום לו הגיט דלא
 וזו הצפר, טל הוא דהפיקר מוכח זה מכל וכר, צמרו טל

 אפילו הוסיף שהרי תשובה בהלכות רבינו כוונת היא
 בין לחלק אלא נמית לא וכאן בדברים, אלא הקניטו לא

 למה שסמך מפני הגוף, לצמר גמור צטר בו שאין ממון

ט[ שם. שכתב

 דהלכות ב׳ דבפרק ז״ל, משנה לחם הרב הקשה )ה(
מתכפר אינו דבגוזל רבינו פסק תשובה

 טבירהוציטר מאותה דכהנה בזלן ותי׳דשאני שירצהו, טד לו
כל נצטטר לא והניזק נתהנה שלא מזיק משא״כ לנגזל,

 דפטם הכ״ב סי׳ חו״מ ז״ל חדש בית הרב פירש )ו(
ט״ש, לרבו ושניה למבירו היינו ראשונה

 הממכר וכל רבינו דמדסיים ותו ליה, דמנא חדא וקשה
 הוא ושניה ראשונה דפטם משמט משובח, זה הרי למחול

 וכן למוד, ראשונה בפטם הוא והמשובח כדין, נק

האמת.

T) רוצח• בהל׳ הרמב״ס דברי מהם דנעלם זאת הקשה הוא שגם יעקב שבות משו״ת שעיינתי ט״ז אות בהערותי שם ועיין 
הלת־מ. כן הגיה כבר [1ד

 לענין הרסב״ם זמירי דשם צ״ע ודבריו ,א הל' פ״א שם פשנה בכסף וע״ע ס', ,הל פ״ב תשובה בתלי שם הקובץ בספר עיין ט[
ודו״ק. מהילה בקשת לעניו ולא וידוי

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 135 מס עמוד אהרן בן חי מסעוד רקח, קנין( )נזיקין, ד
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:בפניו שלא רע השם —
של במעשר, הן שיהיה דבר באיזו להנירו חטא אם יט

 אם ואף )כ( חבירו נגד בזיון באיזו או הגוף. צער
 בושתו דמי לו נותן אם אף .במעות דבר שום על חשדו
 )כב( .לו למחול ממנו שיבקש עד .לו נמחל אינו )בא(
 המחילה וקץ .עת בכל מחריב הוא המחילה בקשת וזמן
 הוא מחילה. ממנו יבקש לא אם שאז בעיו״ב הוא

 :כפרה בלי הקדוש יום עליו שיעבור יען .גדולה בסכנה
 בעצמו ילך רק .לפייסו שליח תחלה ישלח לא כ

 שיורע או .תחלה בעצמו לילך לו קיסר, ואם .לפייסו
 שלום שיעשה .אמצעי איש ע״י הפיוס קרוב שיותר
מתפייס אינו ואם .אמצעי )כב( ע״י לעשות יכול ביניהם

y

 ג׳ עטו יקח פעם ובכל נ׳ או ב׳ פעם ילך בראשונה
 אינו ואם .אחר ריצוי בטין פעם בכל ויפייפנו .אנשים

 י' עמו יקה רק .לו זקוק אינו שוב פעמים בג׳ מתפייס
 ממנו שביקש לפניהם ויאמר לפניו ויעמידם אנשים
 לפייסו רוצה ואם .לו למחול רוצה אינו ודכא .מחילה

 הוא ואם .תורה בזיון שם אין אם .רשאי מג״פ יותר
 אפי׳ .שיתפייס עד פעמים כסה אצלו לילך צריך רבו

 ז ר״ת ממנו שמע רק מובהק שאינו רבו
 אם יוצא אינו בכלל. מרבים מחילה שמבקש טי כא

!בפרט יחיד לאיזו רעה אחו שעשה יודע )בג(

מצותיך דרך
דה״ה ופשוט . ע״ש כו' אביו לכננין וכן חייב גדולות רע שם עליו הוציא אם מישראל איש בכל ה״נ הורתו.
 פי׳ או״ח ממג״א מ׳ ובן .מצותיו לכבוד לחוש מחוייב

 חסידות חדש אז מחילה ממנו ביקש אם דדוקא תר״ו
 ומש״כ למחול לז אי; ממנו ביקש שלא כ״ז ומשמע למחול

 רע השם דס״ס פשוט הוא כך הדין בפניו שלא דאף
 אלא עוד ולא עומדין אין פ' ברבות מס' )כ( :נתגלה
ס״פ ב״ק מס׳ משנה )כא( ע״ש: כו' לפייסו שצריך
אשר פשוט כ״ז )כב( :כו׳ לו שנותן אעפ״י החובל
 ימות שמא היום ישוב חז״ל כמש״ב יום בכל עליו כחיוב
ומש״כ .לחבירו אדס שבין בדברים נמי והכי ,למחר
או״ח שו״ע וע׳ יוה״כ פ׳ יומא מס׳ ע' המחילה שסוף

 יוסף אחי כשרצו מפורש נתוהיק )כב( : בזה תר״ו סי'
 מטה וע' ,פירש" מ״ש אמצעי ע״י לו שלחו לפייסו
 מהתורה. ראייתו ואולי כן. שפי׳ הר״ו סי׳ אפרים
 אינם אצו וספרים .וא״ר הפר׳ח שכ״כ כ' למטה ובאלף

 רא״ז להגאון אפרים מטה נס׳ כ׳ כזה )בג( :צפני
 יש עדות צננגין שבועות שנמס׳ אף והנה .מרגליות

 . שבועה עליהם חל בכאן העימדיס כל אמר ראם נפ״מ
 עם דהדין נראה כאן אכן .ל״ה ד' שביעות מס׳ ע'

 נתפייס. חבירו אם חליא שהעיקר יען הנ״ל הגאין
 הוא הכנעה וסימן בהכנעתו. תליא חבירו ופיוס

 נראה ברבים אמירתו ובודאי .כנגדו שחטא כשיודע
 :בכזה יתפייס לא חבירו ובודאי .חטא למי מכיר כאינו
 ב״ק ממס׳ נראה כן )כה( :תר׳ו סי' מגיא ע׳ )כד(

 נזק כמותר משלמים בזה זה שחבלו אנשים שני ל״ג ד'
 בשניהם כשהתחילו דמיירי ז״ל הרא״ש שם יב' . שלם

 ימכ״ז פעור■. השני המתחיל הי' אחד אס אבל בשוה
בחבלות והציל . קשנות בהנאות להציל יטל הי' אם

 שחיבא מה לפרט צריך מחבירו מחילה המבקש כב
יודע ואם )כד( ,מחילה ממט מבקש וע״ז .לתבירו

 אותו: יפרם לא אזי החטא בשיפרם מזה מתבייש שחבירו
שחבירו אף )כה( חבירו עם מריבה איזו לו היו אם כג

 עצמו אה להציל יבול היה אם עכ״ז במריבה התחיל
 צריך נדולים חירופים לחבירו ועשה .קטנים בחירופים

 שחירף מי אזי המריבה התחילו שניהם ואם .ע״ז לפייסו
 חירף אם וכן .לפייס• צריך נדולים יותר בחירופים חבירו
 יבול הי׳ אם .מבזיון וקרובו אביו להציל בשביל אחד

 לחבירו חירף אם גדולים חירופים ע״י שלא להציל
 פטור תורה שמרין ואף .לפייםו מחוייב נדולים בחירופים

 על אמר אחד אם בנון התחיל חבירו אם מבושת השני
 ממזר או כממזר מכזב אתה השני לו ואמר , גנב חבירו
פיוס לעני! עכ״ז כו׳ לבו יחם יען השני פטור אתה

: לפייסו מחוייב
 דוקא )כו( .השני פטור התחיל אחד שאם בד״א כד

אבל .בבזיון כננדו השיב החימום מעשה בעת אם
 מדין חייב ביותר שחירפו מד, .זמן לאחר חירפו אם

: טדינא לפייסו ועליו .תכירו של בבושתו תורה
מי אזי )כז( .בשוד, המריבה התחילו שניהם אם כה

)כח( .בשנים או בחכמה מחבירו יותר קטן שהוא
ואם )כט( ממט. הגדול את פחוייבלפייס שמים ביראת או

אתר

 בשו״ע אמנם .זה בסעיף שב' וכמו דברים בזיון לענין
 ז״ל הרמ׳א שם וכ' זה. דין הובא תכ״א סי׳ חו״מ

 בטו׳ט וחילק .בקרבו לבו שנחייחס יען פטור שהשני
 אף חייב חבלה דעל חבלה לענין הנ״ל דהרא׳ש הך בין

 עכ׳ז .שיסמין עד חייב אינו בושת טל אכן .בשוגג
 צריך ס״ס דבאמת השני על דחל נראה פיוס לענין בנד״ד
 קיבל כבר שהתחיל הראשון והנה .ביניהם שצום שיהי׳
 נגד השני שהרבה מה ועל השני. לו שחירף עונשו

 צריך עכ״ז שובג שהוא אף .לפייסו צריך הראשון
 אחד אס אשר בש״ס מקומות מכמה וראי׳ .כפרה
 ב״ב מס' פ׳ נענש בשוגג אם אף חבירו דעת החליש

 .שמים בדיני כפרה צריך ג״כ דשיגג אלמא א כ״ב
 אם .המיון מן א״ע להציל יכול שהיה כיון בנד״ד ולכן
 נדול בזיון עציו ואמר .שקרן שאתה עליו אומר היה

 נלא כעסו חימום שמחמת לפייסו צריך לכן ממזר שהוא
:ביניהם שלום ויעשו הבזיין זה מפיו יצא דעתו

 :שם ובט״ז ובסמ״ע י״ג סעי' סכ״א סי׳ חו״מ ס׳ )כו(
דסוף הגמ' לפרש ג״כ לי ונראה .פשוט הוא כן )בז(

 טבחא ההוא עם מילתא ליה דהוה ברב יומא מס'
 לו שילם רב וגס כנגדו. חטא שהטבח כך כיה ג״כ

 לפייסו בא לא שהטבח רב כשראה ע־כ .כמדתו
 הלך פ״כ .רב אס לפייס הטבח על מוטל היה דבאמה

 .שם מהרש״א פ' המפרשים כפי׳ דאי .לפייסו רב
 מילתא ליה הוה לשון וגס לפייסו. שייך לשון איזו א״ב

 מס׳ ע׳ )כח( :ודו״ק כנגדו פשה הוא שגס משמע
 מסכת )כט( :כו' חטאים דדחיל לך אמינא אנא ניטין
אשר .רמ׳־ד סי׳ ביו״ד להלכה והועתק ק״כ ו׳ ב״ב

החנם



 ונטירה נקימה הלכות ה״נ מצות (

חכם והוא נקנה. מופלג והשני בחכמה מופלג אחר ואם
 ואם .הכירו לפייס מחריב שכ״א זל״ז שווים הם .קצת
 בחכמה זה לא .העם משאר ביותר מופלג מהם אהד אי;
 ר״א )לא( .יותר חשוב )ל( שהקן י״א בקנה זה ולא

 אינו והזק בהבטה מופלג אחד ואם שיים. דשניהם
 הזקן ואם .החכם את לפייס צריך הקן .בקנה •מופלג
 החכם צריך .בחכמה מופלג אינו והחכם בקנה מופלג
 חכם אינו אם אבל קצת. חכם שהקן וכ״ז הזקן. לפייס

:החכם את לפייס צריך לעולם אז .כלל
יהדר לעולם טובות מדות עפ״י אבל מדינא זה וכל בן

 לחבירו יש )לב( שאולי ויחשיב תבירו את לפייס
 נחל ת״ח הוא אם ראפי' עוד וי״א ממנו יותר פעלה
 לא והת״ח )לג( .כנגדו חטא חכם שאינו ואחד כחודר.

 ילך החכם את לפייס נא אינו אם עכ׳ז כלל. לו עשה
.בצינעה ביזהו אם .לו וימחול שלום לעשות אצלו החכם

זאת: כדעה להורות רש
 אבזרי )לד( יהיה אל מחלה ממנו שמבקשים מי בז

)לה( משיבה הר״ז לטחל. הממהר וכל כלמחול,
 מבקשים אם עכ״ז .בפרהסיא וביזהו ת״ח הוא אם ואפי׳
 .בושתו קנם שילם אם .למחול צריך למחול ממנו

 ליטרא לקנוס ת״ח דין יש בזה״ז נם פוסקים להרבה
:שמביישו מי דדהבא

 אין אחד ציערו אם ת*ח שאפי׳ למעלה שכתבנו אף ק0
מותר בלב לנטור ורק ,בפיעל רעה עליו לבקש לו

טצותיך
 פ׳ ב״ק מם׳ נס׳ )רז( :מוסר דוקא אז .הוטיל ולא

 ליה דאית והנ״ס הגצפק מן יוסר לעמק לו אוי החובל
מו״מסי׳מכ״ב: ברמ״א להלכה והובא בארעא דיינא

 דפמז והובא ר״ה דמם׳ פ״ק הר״ן מדברי הוא )לח(
פי׳ או״ח שו׳ע רמ׳א )לט( :הנ׳ל סי׳ ברמ״א

 מי״ז פי' מו״מ פמ״ע וע׳ והנמי״י ממרדכי מריו
 .בפיוס שמע ולא רע בשם דשמע דאינא משוס והטפם

 כ״ז סעיף שכחבנו בפרהסיא שביזהו ממ״ח דמ״ש ו־צ׳פ
 שמע ולא בבזיון דשמע דאיכא ג״כ ניסא למחול דצריך
 בכבוד דנונפ יפן ממיר ש״ר דבהוצאח ואפשר . בפיוס

 .קלא ליה דאיח מילתא הוא ונס לדורות ובניו אבותיו
 בחו״מ )ם( :הנ״ל סי׳ מג״א פ׳ חסידות מדס אכן ומש״ב

 וניחם מחטאו שב שהוא וידוע וז״ל כ׳ מכ״ב סי׳
 רוצה אם אשר .אדם החיי מד׳ משמט וכן .מרמתו

. רשאי כזאת לפשות ירגיל לא למען מלמחול להשפכב
 זכה במפלת ע' וכו׳ אחטא האומר וכן כזה נש״כ א״כ

 אשר וידוע המחילה נכלל לא כזה באופן אשר שמתנים
 :כו׳ מספיקין אין ואשוב ואחמא למת בוחן נ״כ הקב״ה
 לידי מזה לבא יוכל שאם ומש״כ ח״א בם׳ כ' כזה )טא(
 שאם באופן רק מיירי לא דהח״א פשוט היא פירוד
 הוא אס אכן .להלן שיזדהר מזה יצמח אז ויצטער יפכב

 יתהווה .לו מוחל אינו חמרו אשר ובראותי קפדן איש
 דאס ימש״ב ולמחול. למהר מצוה כודאי פירוד ביניהם

 פס מנינא דר׳ בפיכדא יומא ממם׳ הוא כי׳ לטובח מכוין
 לטובת אם מריו סי' א’מנ ע׳ פירושים שני ע״ז ויש רב
 ומש״ב לדינא אמס ושניהם חנינא ר׳ לטובס אם .רב

שבלבו

ירך
 מזה א״ב . כמהיבה ראש והזקן . בישיבה ראש השכם

 :שם ז״ל מסבר )ל( :מפצה יש דלשניהם נראה
דאם ומש״כ .דפתו הובא בש״ך פ׳ש שם ז״ל ר״ן )לא(

 פל דנתמנה דכיון הוא פשוט דמתא רב הוא
 ה׳ מו'מ םמ*פ פ' שאמרים נאמר להיום צריך הצינור
 ת׳ בשם שכ״כ המרדני בשס י׳ ם'ק ב' סי׳ דיינים
 איגרס פ'1 השוט כיז )לב( : ע״ש ז״ל גרשון רביט

 מה כפי )לג( :הנניפה שמר מוה״ב זע׳ .ז״ל הרמב״ן
 חטא כטבח אשר יומא דמם' דרב בהך המפרשים שפי׳
 אצל רב הלך פכ״ז כלל לו משה לא ורב .רב עד

 בפרהסיא ביזהו שלא וצ״ל . הדור גדיל שהיה אף .הטבח
 מטה וע׳ וכנ״ל כבודי טל למחול לו אסור דאל״ה
 ויש ומש״כ . מ״ש זה כהי״א ג״נ שב' חר״ו סי׳ אפרים
 מבלי כך פירשו מפרשים שגדולי יטן זאח כדמה להורוס

 לזוז אין טכ״ו אחר באופן לפ' שיש כ' שאני ואף חילק
 פי' או״ח שו״פ וע' .ב״ק מס' משנה )לד( : מדבריהם

 רמב״ם ח״ח ואפי' )לה( :מכ״ב סי' חו״מ וט׳ .סר״ו
 ממנו שיבקש עד כנחש ועטר עקס כחב ח״ח ה׳ סוף

 פ' בושתו קנס שילם אס ומש״ב .לו ויסמול מחילה
 אשר הרבה שהאריך מהרי״ט מ׳ וע' בש״ך ב' סי' "ס מי
 ממשה וראיה )לו( : זה לפנק ח״ח דין יש בזה״ז נס

 קרח אנשי וכל ואמרם דמן פל רעה שביקש פ׳ה דמע
 פוז מגדול בס׳ יעכ׳ן ר' כ׳ וכזה סחלוקומי. בפלי

 .ממשרע׳ה ללמוד נוכל נ'כ הייט מקש כבר אס •וסש״ב
 ישתיק אולי ואמרם לרסן ובפצמו בכבודו הלך מקודם אשר

זה באופן עשה ואס .מלק ס׳ שנהדרק סש׳ וע' •כדבר

אי׳)/'?

35 יח הליבות

 חנירו אם אבן .נגרו מחלוקת עשה לא אם כ״ז )לו(
 מיתר .ההורה נדר להרוס ורוצה נגרו במחלוקת עומד

 צדדי כל ביקש בבר אם .בפעל רעה עליו לבקש
 ולא שלום אהר ורדף המחלוקת את להשקיט אופנים

:אמור לזר. מקודם אבל .היעל

 לפרנסתו שיורד בנון .רעות עמו עושה הכירו אם דט
)לז( בעירו רב לו יש אם ,בי וכיוצא ה”כד שלא

 על דין יעורר בזה כי שמים רק עליי לבקש לו אמור
 לדק רב לו אין אם אבן .לד״ת יתבענו רק .חיו עצמו
 בזה דאף וי״א )לח( .שמים דין עליו לתבוע מותר לפניו
 דיני ופרטי .הודיעו שלא ב״ז לשמים דינו למסור אמור

:פיז ט״ו סעיף לעל נתבאר הודעה

 ממנו מבקש אם אף .רע שם הב״־ו עליו הוציא אם ל
אבן .לו לטתול )לט( מחוייב אינו הדין טצד .מהילה

:למחול הוא חסידות טית
 לפנים רק מחילה מבקש אינו חבירו אשר מבק אם לא

 האומר וכן . למחול )ם( מחריב אינו עמו בל ולנו
:לו למהול א״צ לי ימחל וודא ננדו אחמא

 מוהר בכזאת ידנל שלא כדי )מא( לצערו מכוין אם לב
לשלום. ידרוש הכירו אשר יודע אם המחילה לעכב

 למהר לו מצוד, פירוד ליה מזה לבא יובל אם אכן
 המבקש לטובת מוחל שאינו נמר, מכרן אם ובן .ולמחול
אם מזה רעה לו שיניע כגון לגינתו שמכוין או .מחלה

יסחל



מצוות 234 f

 לעלי׳ עליהם תשפיע ד.השגה כי הרבים מזיכוי בו יהא לאחרים הגילוי גיסא, מאידך
 "וכל : ביא״ד תקל, סי׳ חסידים, ספר )עי׳ י עדיף הרבים זיכוי או יקודם הוא בקודש,

 ספרים שמסתיר מי "כל תתעו, סי׳ שם ועוד כו׳", דבר הקב״ה לו שגילה מי
 אחרים ידעו שלא המקנא "כל — תתקסו סי׳ שם עוד ", כו׳ ההגונים מן וטעמים

 ומוסר" "חכמה ספר ועי׳ ליראיו, ד׳ סוד ענין ועל כו׳", לבדו הוא אלא תורה טעמי
 כמה משך אחרי עד גדולים ענינים לגלות שלא ההנהגה על ז״ל מקלם להגרש״ז

שנים(.

והשפעה בתורה קודם קרוב הקרום
 רנא סי׳ יו״ד וטוש״ע ב, סה נדרים )עי׳ קודם ׳קרוב הקרוב שאמרו מה

 תורה של חסד בגמילות גם שהוא או חסדים, וגמילות בצדקה רק הוא אם סע״ג(,
"( בו׳ בדעת עני "ויש : בא״ד פ״ז, דל, אל משכיל ענין חסד״, ״אהבת )עי׳ ? והשפעה

 ב, קח מציעא בבא )עי׳ לקרוב אפילו ת״ח קדימת בענין שאמרו מה גם
 אחד דמצד כן, הוא ׳והשפעה תורה לענין גם אם בו לחקור יש סע״ט( רנא וטוש״ע

 הימנו, הקטנים לאחרים להקדימו יש וביראה בתורה גדול יותר שהוא דמי לומר יש
 את להקדים דיש לומר יש מזה מצד ואילו מדתו, לפי גדולה יותר תהא דעלייתו

י נצרך יותר דהוא הימנו, הקטן

מצוה כעניני קודמין חייך
 כשיעורה לקיימה אפשרות ואין מצוד, לקיים להם ונזדמן בדרך שהיו שניים

 )ב״מ מים של דקיתון בהא שאמרו כמו בזה נימא אם מהם, לאחד אלא וכהלכתה
 לזיכוי ידאג ולא יזכה, במצוד, ולזכות להתקדם שיכול ומי קודמין, דחייך א( סב

 מה ב, אות תפב, סי׳ או״ח, דשו״ע הגליון על תשובה, שערי )עי׳ י לא או חברו,
 להם הי׳ ולא במדבר או האסורים בבית שהיו שנים על יהודה בית משו״ת שהביא

 להערים אפילו דיכול שמואל מהאגרת עוד שהביא ומה מצה, של אחד כזית אלא
במצוד,(. עצמו הוא שיזכה כדי

**
*

ותלמיד רב

ומוסר יראה כעניני רכו על החולק
 רק הוא אם לחקור ויש א(, קי )סנהדרין השכינה על כחולק רבו על החולק

 יוצאת שהוראה בישיבה רבו של שררתו על או רבו, של הוראותיו על בחולק
בעניני עליו כחולק משא״ב (501־499 עט׳ השלום״ ב״מצוות מקורות )עי׳ הימנה
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 פ״ג, סוסה המשנה פי׳ רמב״ם )עי׳ ולהוראה להלכה נוגעים שאינם ומוסר יראה
 המעשים מן מעשה תכליתו אין אמונה בסברת החכמים בין מחלוקת "כשיש : בא״ד
 יראה בעניני עליו בחולק הדין הוא דילמא או כפלוני"(, הלכה שם אומרים שאין

 חלק זה ואף סקי״ב( רמ״ב סי׳ יו״ד ש״ך )עי׳ רבו דין יש בזה ■דגם ומוסר,
 שנקראו בדברים גם ומה התורה( מלימוד ענף דהוי ו, מכתב ישראל, אור )עי׳ התורה

 משאר ארץ דרך הלכות הן שחלוקות מצינו כי )ואם ארץ דרך כהלכות הלכות, בשם
 ארץ דרך כהלכות לברד,"מ עשאן דר״י קרי בעל לענין בברכות וכדאיתא הלכות,

זה( בקונטרס תורה" ודברי ד״א "הלכות שאלת ועי׳ א, ■כב שמתו מי ע״ש —

קודם מהם מי כיראה מובהק ורבו כהלכה מוכהק רכו
 הימנו שלמד זה גם מובהק רבו דיתכן בהלכה, רבו דוקא לאו הוא מובהק רבו

 רמב סי׳ יו״ד )ש״ך בקבלה" חכמתו "רוב או ואגדות", במדרש חכמתו "רוב
 ביראה רבו ובאבדת בהלכה רבו באבדת שפוגע במי הדין מה ונסתפקתי סקי״ב(,

 לטעמא — קודמת מהם מי אבדת — וכדומה בקבלה ואם ואגדה במדרש אם —
 הבא העולם לחיי מביאו שרבו מפני קודמת רבו אבדת אביו ואבדת רבו דאבדת

 מתקיימת, חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל : ואמרו א(, לג מציעא )בבא
 ועי׳ מ״ט, פ״ג ואבות כו׳ מתקיימת חכמתו אין חטאו ליראת ׳קודמת שחכמתו וכל

 בזה איפוא, ושייך, ד׳, יראת חכמה ראשית מדנאמר דהוא מאדר״נ שם רעק״א תום׳
 )וכמובן קודמת ביראה רבו דאבות לומר מקום יש הרי הימנו( חכמתו רוב גדר

 שבויים לפדיון כבוד, לעניני וכגון אחרים, קדימה עניני לגבי גם הוא ספק אותו
 סופ״ה, התורה, יסודי רמב״ם עי׳ בקבלה מובהק לרבו שנוגע מה אמנם !וכדו׳
 הן ראויין אעפ״ב ורבא דאביי הוויות קטן ודבר מרכבה מעשה גדול "דבר : בא״ד

תחילה"(. אדם של דעתו מיישבין שהן להקדימן

* *
*

ובמצוות בתורה עמיתך

קמיתך מכלל שיצא מזה מחילה כקשת
שבינתיים אלא למחילתו, זקוק והי׳ וכדו׳ דברים באונאת לחברו שהרע מי

סע״א רכח סי׳ חו״מ שו״ע )עי׳ עמיתך בכלל עוד שאינו עד רעה לתרבות הלה יצא
יש (,631 ועט׳ 621 עט׳ האדם״ ו״תורת ,307 עמ׳ השלום״ ״מצוות ועי׳ שם, ורמ״א
הימנו שיבקש עד תוקנה לו אין שוב בכשרותו בעודו לו דהרע כיון אם לחקור
 על למחילה הזיקה אין דלעולם או עמיתך, מכלל הלה יצא שכבר לאחר אף מחילה
 ד״ה א צב ב״ק רש״י )עי׳ בהווה ונמשך ההולך הצער משום אלא שבעבר מעשה
שדאג על ר״ל צערו, "על :בא״ד שם, ומאירי ״, כו׳ בושתו על שדואג צער ״אבל



 שוב עמיתך בכלל עוד אינו דבר,ווה כיון דידן בנידון וממילא ועו״מ( בו׳" בלבו
 היאך היא שאלה בעלמא גם הרי העבר, לצער שנוגע )יומה למחילתו זקוק איגו

 הנסתרות מכח אלא המוחל מכח לא זהו ואולי העבר, צער את ההווה מחילת עוקרת
 העמיקו וכבר ב, פו ביומא• כמבו׳ כזכיות, נעשות זדונות ידה על אשר תשובה, של

 רעיון — כז עם׳ שליט״א, גיפטר להגר״ט אמונה״ ״פרקי ,ועי׳ היראה, ספרי בזה
נשגב(.

הפקעה, גדר הוי אי עמיתך, מכלל היציאה בהגדרת דתליא לומר מקום יש
 אדם שבין ועברות במצוות מזכויותיו הוא מופקע עמיתך מכלל שיצא רזה והיינו

 אין עמיתך מכלל שיצא זה דלגבי •והיינו החטא, במעשה תנאי אלא דאינו או לחברו,
 שגאה רעל 317 ועט׳ ,319 עט׳ השלום״ ״מצוות )עי׳ רשע מעשה שם המעשר, על

 דסיבת דנתי י״ל הפקעה גדר שהוא לצד דהנה איסור(, שנאת שם אין עברה לבעל
 איננו השתא סו״ס עמיתך, בכלל הי׳ שעוד משעה היא המחילה לבקשת החיוב

 לא ואף לחברו, אדם בין של אלה חיובים עלינו אין זה ולגבי עמיתך, בכלל עוד
 דמי אתר וכאיש לחברו, אדם בין מדיני זהו שאף העבר על מחילה מקשת חיוב
 בדרך הוא העבר לכפרת שנוגע )ומה העבר של החטא אל יחס למחילתו עוד שאין

 דשוב לו, מוחל ׳ואינו ג״ם מחילה מחברו להמבקש בזה דמיון וקצת לעיל, האמור
 תנאי דהוי לצד ואולם תרו( סי׳ או״ח בפר״ח וכמש״א ביוהכ״פ, מכפרי קא משמיא
 רשע, מעשה כאן הי׳ הרי עמיתך בכלל בעודו לו שהריע דידן בנידון החטא, במעשה
 אין סו״ם עמיתך, בכלל עוד שאינו ההווה, צער על היא המחילה זיקת אם •ואפילו

עמיתך. מכלל שיצא אחר אף למחילתו דזקוק וי״ל העבר מעשה אלא החיוב סיבת

 ושוב עמיתך, בכלל הי׳ שלא למי שהרע והיינו הפוך, באופן גם לחקור יש
 המחילה אם כאן, אף ראשונה, בהשקפה עמיתך. לכלל וחזר בתשובה האיש אותו שב
 שעה דבאותה כיון למחילתו זקוק אינו החטא, מעשה מתוך העבר צער על היא
 בכלל הרי והשתא ההווה, צער על היא המחילה אם משא״ב עמיתך, בכלל הי׳ לא

 לא הצער סיבת דסו״ס מצד שנפטרנו לא אם למחילתו, הוא וזקוק הוא עמיתך
 אי כאמור, חקר נעמיק אם אמנם עמיתך. בכלל עדיין הי׳ שלא בשעה אלא היתד.

 העבר צער על היא המחילה דאם נהי הנה החטא, במעשה תנאי או הוא הפקעה גדר
 זקוק אינו במעשה תנאי שהוא בין הפקעה גדר שהוא בין אז, שעשה המעשה מתוך

 רשע מעשה ולא להתחייב, למי דבר בעל לא מקודם הי׳ דלא למחילתו, עתה גם
 חסרון לא אבל הוא הפקעה גדר אי הנה ההווה, על היא המחילה אם אבל המחייב,
 העבר, מעשה משום למחילתו הוא זקוק עמיתך לכלל שחזר השתא הרשע, במעשה
 שעשה בשעה סו״ם הוא, עמיתך בכלל דהשתא נהי במעשה, תנאי הוי אי משא״ב

 זקוק דאינו דהשתא, לצער החיוב בסיבת רשע מעשה שם עליו הי׳ לא החטא את
 הי״ו, ליטוואק הלל ר׳ מהרה״ג גם בהזדמנות שמעתי השאלה עצם )דוגמת למחילתו.

לטוב(. בזה הוא זכור אלה בעניגים וכעוסק
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איסטניסות
מאיסות לחסרו הגורם

 )קהלת נעלם כל על במשפט האלקים יביא מעשה כל את כי — א ה חגיגה
 בפני הרק זה אמר ושמואל בה, ונמאס חברו בפני כינה ההורג זה רב אמר יב(,

 וכמשמעות חברו, את כמצער שהוא מפני הוא אם לחקור יש ע״כ. בה, ונמאס חברו
 חברו את מבזה משום שהוא או בדבר", חברו דעת "קצה ופרש״י בה", "ונמאס

 בזד, "( כו׳ בדברים בייש כי ונהוי לא בבגדו אבל כו׳ "רקק — א צא ב״ק )עי׳
 שם בב״ק שמבואר )ואע״פ בפניו. מאוס דבר לעשות בוש ואינו בכבודו שמקיל
 הכא משא״ב לביישו, פניו נגד בכונה רק שהוא דד,תם י״ל מבייש בכלל שהוא
 ,לביישו(. מתכוין שאינו בנוכחותו, אלא לביישו, פניו מול רק דאינו דאיירי די״ל

 לעבדים בושת אין למ״ד עבד, בפני כן עושה כשהוא היא דנפקותא י״ל ואולי
 ואולי בושת, ליכא בעבד שמבזהו משום דאי וכו׳(, ר״י א, פז. החובל, ב״ק, )משנה

נתמעטו בושת מתשלומי דרק י״ל ואולי — ב פו שם עי׳ קטן לגבי גם נוגע

תשנא לא ואיסור איסטניסות מתוך אדם הרחקת
 תשנא בלא הלאו בכלל ממש, שנאה אינה ואפילו בלב, הרחקה דכל נאמר אם

 מה (,97 עמ׳ השלום״ ו״מצוות תשנא, דלא ד,פ׳ על קדושים, החיים, אור )עי׳ הוא
 או מכוער, במום סולדת שנפשו וכגון איסטניסות, מתוך חברו את המרחק דין

 כיון עיקר כל שנאה בכלל אינה זו דר,רחקה נאמר אם שבחברו, מכוער, הרגל
 )בחינת מכוער הרגל או מום אותו בראיית מצטער שהוא זה מתוך אלא באה דאינה
 ב טז ברכות בתום׳ כמבואר וכדו׳, אונן לרחיצת היתר שהוא איסטניסות של הצער

 דלגבי דנימא או (,155 ועט׳ ,74־73 עמ׳ השלום״ ״מצוות עי׳ !אני איסטניס ד״ה
 שעשאני לאומן ואמור לך :שאמרו וכדרך היתר, האיסטניסות צער אין אדם הרחקת

 )וכהא האיסטניסות על ולהתגבר דעתי׳ ליתובי הו״ל דא ובכגון ב( כ )תענית כו׳
 קצא סי׳ חו״י שו״ת )עי׳ דעתי׳ ליתובי דהו״ל בע״ח צער ל״ש אדם דלגבי די״א
ז תשנא לא בכלל זה גם וממילא סד,(, וסי׳

צערו ע״י צער הגורם
 מכוער הרגל או מום משום )כנ״ל איסטניסות מחמת בחברו נפשו שגעלה מי
 אם מזה, ומצטער בו גועל שהוא מכיר חברו אם מה מקירובו, ומצטער שבחברו(

 די״א מש״כ 235 עט׳ השלום״ ״מצוות )עי׳ חברו את מצער בכלל הוא כד,״ג גם
 עליו נידון דאינו די״ל אלא דברים( אונאת בכלל הוא רעים פנים לחברו דד,מראה

 אין אדם בין דלגבי די״ל לעיל )ועי׳ האיסטניסות טבע ע״ם אנוס שהוא כיון
שעושה זה אלא מצער דאין מצער, בשם כלל דאינו או פטור(, האיסטניסות אונס
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תקט תרו—תרד סימן הכיפורים יום הלכות

הלכות קיצור
 נ״ל אותו. אומרים קק״ו — לתודה ומזמור הגה. פ״ב.

 לחמי וקטנים חולים שיאכלו שאפשר מפני
תודה.

ת״כ. סי׳ עמ״ש צ״ע, הדין צידוק לענין

תרה סימן
 לכמה א׳ עוף ליקח המנהג — לדבר זכר הגה. פ״א.

תחת נפש לומר אין ואז נקיבות או זכרים
 ד׳ או לג׳ ליקה ב״ב נהגו יוה״ך נר גבי ובכה״ג נפש.
 וחוטי פתילות הבנים כמספר וכורכין אחד נר בנים

 שבקינן מש״ס חיובים אלו מנהגים שאין ומפני דויכ״ט,
תר״י. ס״ם ע׳ להקל, להו

 הכי ולפני תקיעתו קול משישמיע גבר נקרא ;יגול
לקחו. אין

 והיה מיוחד, עוף ביתו מבני א׳ לכל ליחד הקפיד חמי
 מעוטף והיה העופות רגלי תחלה לרחוץ מצוה

ובמצנפת. בגלימא
 ג׳ מרדכי לשון מביא ב״ח — תרנגולי׳ כ׳ למעוברת

הגה׳ וע׳ תרנגול, וא׳ תרנגולות ב׳ ור״ל
ע״ב. דרל״ה ובש״ל משה ובמטה מנהגים

 הקפיד, לא שרש״ל משה במטה — לבנים כתרנגולי׳
 ומה להקפיד, שאסור הקבלה מפי וב״ח
טעמו. שנ״ל

 הוא. ונכון לעצמה אפילו כפרה תעשה שאשר. מנהג אין
וי״א וב״י תורי׳, לוקחי׳ תרנגולי׳ אין אם רמ״י מ״ש

 זכר יקח בדגים גם ליבחן אפשר ואם דגים, אף
וכו׳. לזכר

 יעשו כוונה ובעל וחסיד שזקן ס״ח סי׳ בו הכל מ״ש
בטור. וע׳ הכפרות,

 ע׳ הסליחות, אחר תיכף כפרות לעשות נוהגין קצת
ע״ב. דרל״ה ^בשל״ה

 הכפרות. בענין ע״ב קי״א דף הב״ש שהקשה מה
אחד ליקח כלל מנהג ואין לעצמו, כפרה יעשה תחילה

כפרתנו. זה לומר אצלו
 אחר לו משיעשה לעצמו כפרה אדם שיעשה עדיף טפי

ת״ח. והאחר ע״ר, שהוא לא אם לזה, וראיה
הנאמרים. הפסוקים ג״כ יאמר המתכפר

 ואחותו בתו זולת לבתולה או אהר לאשת כפרה לעשות
באחר. א״א אא״כ ימנע וככה״ג ושפחתו

 ימנים, ורגל יד ובוהן אוזן על העוף מדם ליתן שיש
ובס׳ ויצא פ׳ הסדר׳ על הראובני ילקוט בס׳ ע׳

כ׳. נתיב חכמה דרך
 או עווני כפרת לומר יותר ברור לשון היה כפרתי, זה

 בו ובוחרי׳ זה לשון ג״כ מצינו ומ״מ עלי, כפרה
אידך. איידי

ם״א.

ב״ח

צריך

טוב 1

צריך

אביו
נ״ל

הגה.

 ממנהג יותר זר הקדמונים שנהגו פרפיסא בענין
ע״ב. דפ״א פ״ח דשבת גט׳ ע׳ כפרות,

 וע׳ מהרי״ל. עדיף, טפי וזה — בממון לפדותן או
מעשר. ממעות יקה דלא ע״ב דרכ״ז בשל״ה

תקפ״א. סי׳ עמ״ש — צדקה ולהרבות הקברות על לילך

תרו סימן
 ורמ״י, טור לשון ולפייסו, אצלו לילך — צריך

 דרכ״ז ובשל״ה תתמ״ט משה מטה וכ״כ
יומא. סוף בירושלמי ומהרי״ח ע״א,

 נהירא ולא תר״ז, סי׳כ סרחונו לפרש צריך ]כתב[
הן הןבדיבור כשסרח בעצמו.?נ״ל־דעכ״־פ כמ״ש

 ]מחילה[, ולבקש להודיעו צריך ידע לא וחבירו במעשה
בסמוך. ע׳_מ״ש.אחר_זה

משא״כ קפידה יש ראשונה בהליכה — וילך יחזור
 ומ״מ אחד, בזמן ג״פ כשמבקש ה״ה באינך,

לזה. זה בין קצת ישהה
 ב״ח לשונות, מיני בג׳ פעמים ג׳ אלו לפייסו

ומהרי״ל.
 עד משישהה לסרחונו סמוך חבירו לפייס יותר

וישובו. מגט׳ שצ״ע ומה יוה״ך,
 כמה שר״ל משמע בגט׳ — פעמים כמה לילך
 ושקיל ג״פ, עיוה״ך שכל ואפשר בעיוה״ך, שנים
אדם. בכל גם בזה וטרי
צ״ע. ואמו דמי, דכרבו ג״ל

 מחילה שמבקש פעם דבכל דבש״ם מימרא מתרי
 מאנא נלמד והוא ג״פ, בו יפציר אנשים ג׳ לפני
וק״ל. יז[ ג, ]בראשית וכו׳ נא שא
 שבממון דבר שהוא לא אם — אכזרי יהיה לא

שמים, בדיני וחייב לשלם לו ויש גרמא אפילו
 למחול צ א" לו כשיהיה לו לשלם ורוצה לו אין אם ואף

שעה. לפי רק בהחלט לו
 להב״י, היתה אחרת גר׳ — מחילה המבקש לטובת

מחילה. מבקשין שממנו זה הוא אם ולגרסתנו
 להקפיד ראוי שאין ודבר דיבור על מקפיד חבירו אם

מגט׳. מחילה, ממנו לבקש מחויב מ״מ
 מחילה. א״צ אמת הוא אם — רע שם עליו הוציא ואם
כחך ישר שא״ל אע״פ בבה״כ מצוה בקניית יוצא אינו

 לא אם ממש מחילה צריך עמו. ומדבר וחוזר
בחבירו פגם אחד שכל יחד ובנתקוטטו לו. שמוחל שא״ל

בכה״ג. יוצא
 א״צ ידע לא וחבירו חבירו על רעים דברים דיבר

 ומ״מ מגט/ ת״ח, שהוא לא אם שעה לפי לפייסו
רע. שם בהוצאת משא״ר מוכרח אינו

סי׳ כבח״ט מממון דפטור אמת אפילו בש״ר ביישו אם
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קיצור
 הוא פשע דבר אם אפילו בעי מחילה מ״מ סל״ח ת״כ

תשובה. עשה שמא
 לבקש מוטל עליו שעכ״פ בב״ח — לו למחול א״צ

מחילה.
 שיבקש עד ימחול לא רע שם תקנ״ז פי׳ רקנטי בשו״ת

מחילה. ממנו
 בג׳ סגי לא דבש״ר החובל ס״ם ירושלמי פי׳ בי״מ

 עי״ד הוא. נכון כי ע״ש אדם, בני של שורות
רמ״ג. ס״ס

 בי׳ ומ״מ רבים, בפני מחילה צריך רבים בפני ביזהו
בכמה טובא וטרי ושקיל אחרים, אפילו סגי

L בזה. פרטים —׳
 בכמה בגט׳ מוכח הכי — בעיוה״ך מחילה לבקש

ותימה יוה״ך, עבודת בספר בסוד ועמ״ש דוכתי,
יוה״ך. במוצאי שכתב היום סדר בעל על

ורעים ואם לאב מחילה במנהג מוסר תוכחת רמ״י מ״ש
למקפידי'. לא אהובים,

 דב״ק יש״ש ע׳ הוציא ואם — מתים על רע שט פ״ג.
החובל. פ׳

 וע׳ ס״ג. תקפ״א סי׳ עמ״ש — למבול יבול פ״ד.
ע״א. דרכ״ח בשל״ה

 מהרי״ל. עדיף, טפי למנחה וקודם — שירצה מתי
בשם משה במטה בידם, הוא טעות שטובלות נשים

ומהר״ש. מהר״י
 ס״ח וכ״כ ג״פ, ובמהרי״ל מהרי״ו. — פ״א רק הגה.

הנ״ל. ועשל״ה של״ד, סי׳
 כ״כ המין, ואפילו — קבין מ׳ מים דהטלת וה״ה

שם. עשל״ה למהרי״ל, משא״כ תשב״ץ
 מהרי״ו. ע״פ בפראג, זיידליך וג׳ פינט ג׳ — קבין ט׳

 רביעית ג׳ מידות ה׳ בקרוב שהם אומץ יוסף ובספר
בפרנקפורט.

 אא״כ לטבול לו בשא״א מיירי — ולטבול לרחוץ מותר
בחמין. תחילה רוחץ

 וכו׳ ג׳ ביום דווקא די״א מייתי רמ״י — לרחוץ מותר
סי׳ י״ד ועט״ז חילוק, דאין פסק וב״ח )כצ״ל(,
אהדדי. סתרי הגה דב׳ שצ״ט

תרז סימן
 ע״ב. דרכ״ח עשל״ה לערב, סמוך גם — כמנחה פ״א.
וידויו בכל ושם מהרי״ל, — ככמודים יכרע הוידוי בעת

 בעמידה עמו יתוודה יחיד גם ביוה״ך ש״ץ של
כבס״ב.

 עשל״ה פשע, סלח עון מחל חטא כפר הוידוי סדר
 בו ובכל יומא שלהי בהרא״ש גם ע״ב. דרכ״ח

ע״ב. דע״ז

הלכות
 לרב המלות של ר״ת ע״פ הנ״ל סדר על סימן נ״ל

ודוק. ומחילתו, נחלתו תרבה
 ירושלמי ע׳ וגו׳, שובי אחר כי הוידוי אחר יאמר מה

יומא. סוף
 יהיו יאמר עכ״פ וכאן — תפילתו שגמר אהר הגה.

 וכף נצור אלהי ואחריה הוידוי לפני וכו׳ לרצון
שנית. וכו׳ לרצון יהיו

 ויהיו נצור אלהי הוידוי אחר יאמר יוה״ך תפילת בכל
מהרי״ל. וכ״כ בזה, שוגים עם והמון לרצון,

 יוסף יסוד בספר ומרמה, שקר טפלנו יאמר באשמנו
שם. עיין

 נתיב החכמה דרך וע״ס במדרש, נזכר הדפיקות בענין
 הארכנו ובקונטריסי׳ האר״י. בשם מ״ש ג׳

וכוונתם. במספרם
 וחייש בבה״כ יום בכל למתודה מעכבות הדפיקות אין

תשפ״ד. סי׳ עס״ח מזו וגדולה ליצנות, או ליוהרא
 באמרו חטאים ובעל שחטאנו, באמרו ידפוק חטא בעל

חייבים. שאנו
 וי״ל רמ״י. דבר, כל אין יאמר ולא נעלם, דבר אין

 מ״ד ולחד דבר, חצי ולא דבר רז״ל כמ״ש להיפך
מקצתו. אפילו נפש כל

 עליהם ומשיג דצריך, פסקו וש״ל וב״ח — לפרט פ״ב.
ובאריכות. טעם בטוב הב״י על גם

 דאין כיון רק כן, משמע לא בש״ס — לפרט רצה ואם
נכון. אינו צריך

 נ״ט. מהרמ״ע שו״ת ע׳ — כלהש מתודה ואם
מה וע׳ פירש, ולא נהירא דלא בב״ח — לפרט נכון

דרכ״ח. ריש בשל״ה שהקשה
בקול, לאמרם מותר ולכן — בשוה אומרים שהכל

ק״א. סי׳ הב״י הביאו מרדכי
שלקה אע״פ מלקות, עליהם חייבים שאנו חטאים על

הנהוגי׳ מלקות שאין ועוד מאה, כסיל שחייב אפשר
ש״ע בהגה׳ וכ״כ ומב״י, ד״א ממסכת וראיה זכר, רק

לקמן•
 דבס״ב. לפרט ברצח — שהתודה עונות פ״ד.

מעולם, עשה שלא חטאים יתודה לא יחיד בלשון
 שיסד א״ב בכמה האריך וידוי, על ושצ״ע

כוונתו. ליישב ויש מהר״ש,
 וכו׳, המגדל על הולך הרב — לוקים הקהל כל ש״ו.

קק״ו. מנהג וכן מהרי״ל,
 ע׳ לרבו, ותלמיד לאביו שילקה מהו בן בענין שו״ת

וס״ה. ס״ג י״ד
 יש פרנקפורט שבק״ק מה — למלקות זכרון רק הגה.

בחבורת ומלקין שארז״ל, דיניו ככל רצועה להם
שגם ראוי היה ולכן מכרת. פוטר אינו ומ״מ ער״ח, של
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 לזה, וראיה אחר לו משיעשה לעצמו כפרה אדם שיעשה עדיף טפי
חכם. תלמיד והאחר הארץ עם שהוא לא אם

הנאמרים. הפסוקים ג״ב יאמר המתכפר

 ושפחתו ואחותו בתו זולת לבתולה או אחר לאשת כפרה לעשות
באחר. אפשר אי כן אם אלא ימנע גוונא וככהאי

 בספר עיין ימנים, ורגל יד ובוהן אוזן על העוף מדם ליתן שיש
 ירושלים מהדורת קב ]אות ויצא פרשה הסדרה על הראובני ילקוט

טו[. ]אות כ׳ נתיב חכמה דרך ובספר תשנ״ה[

 עלי, כפרה או עווני כפרת לומר יותר ברור לשון היה כפרתי, זה
אידך. איידי בו ובוחרין זה לשון ג״כ מצינו מקום ומכל

 גמרא עיין כפרות, ממנהג יותר זר הקדמונים שנהגו פרפיסא כענין
ע״ב. פ״א דף ח׳ פרק דשבת

 כפור יום ערב ]הלכות מהרי״ל עדיף, טפי וזה כממון. לפדותן או שם.

 עמוד יומא ]מסכת ע״ב רכ״ו דף בשל״ה ועיין שיד[. עמוד סוף

מעשר. ממעות יקח דלא כפור[ יום בערב ר״ה התשובה

 סימן שכתבתי מה עיין כצדקה. ולהרכות הקכרות על לילך שם.
בהגה[. ד ]סעיף תקס״א

תרו סיטן
 ורמ״י שצט[ ]עמוד טור לשון ולפייסו, אצלו לילך צריך. א. סעיף

תתמח[, ]סימן )וזוזמ״ט( משה מטה כתב וכן א[ סעיף ]לבוש
 ומצאתי[, ד״ה התשובה עמוד יומא ]מסכת ע״א רכ״ז דף ובשל״ה

יומא. סוף בירושלמי יעקב[ בעין הכותב ]פירוש ומהרי״ח
׳/ך

 תר״ז כסימן סרחונו לפרש צריך ]כתב[ מצאתי[ ר״ה ת ]עמוד ב״ח
לי ונראה בעצמו. שכתב כמו נהירא, ולא ויצא[, ד״ה תד נעמוד

 להודיעו צריך ידע לא וחבירו במעשה הן בדיבור הן כשסרח דעכ״ם
בסמוך. זה אחר שכתבתי מה עיין ]מחילה[, ולבקש

 הוא באינך, משא״ב קפידה יש ראשונה בהליכה וילך. יחזור שם.
 בין קצת ישהה מקום ומכל אחד, בזמן פעמים ג׳ כשמבקש הדין

לזה. זה

 שצט ]עמוד ב״ח לשונות, מיני בשלש פעמים שלש אלו לפייסו צריך

שכה[. עמוד כפור יום ליל ]הלכות ומהרי״ל )הראשון([ ומ״ש ר״ה

 הכפורים, יום עד משישהה לסרחונו סמוך חבירו לפייס יותר טוב
וישובו. מגמרא עיון שצריך ומה

 שרצונו משמע ב[ פז, ]יומא בגמרא פעמים. כמה לו לילך צריך שם.
 יום ערב שכל ואפשר הכפורים, יום בערב שנים כמה לומר

אדם. בכל גם בזה וטרי ושקיל פעמים, שלש הכפורים

צ״ע. ואמו דמי, דכרבו לי נראה אביו

 מחילה שמבקש פעם דבכל ע״א[ ]שם דבש״ס מימרא מתרי לי נראה
 מאנא נלמד והוא פעמים, שלש בו יפציר אנשים שלשה לפני
וק״ל. יו[ נ, ]בראשית וכו׳ נא שא

 ויש גרמא אפילו שבממון דבר שהוא לא אם אכזרי. יהיה לא הגה.
 לו לשלם ורוצה לו אין אם ואף שמים, בדיני וחייב לשלם לו

שעה. לפי רק בהחלט לו למחול צריך אין לו כשיהיה

 היתה ע״ב[ שם ]בגמרא אחרת גרסא מחילה. המבקש לטובת שב.

מבקשין שממנו זה הוא אם ולגרסתנו ודע[, ד״ה ת ]עמוד להב״י
 מכל להקפיד ראוי -שאין ודבר דיבור על מקפיד חבירו אם מחילה.

ע״א-ע״ב[. ]שם מגמרא מחילה ממנו לבקש מחויב מקום

כ צריך אין אמת הוא אם רע. שם עליו הוציא ואם שם.
• ל־ שאמר אע״פ הכנסת בבית מצוה בקניית יוצא

 ש ל' שאמר לא אם ממש מחילה צריך עמו. ומדבר וחוזר
נ בכהא* יוצא בחבירו פגם אחד שכל יחד ובנתקוטטו

 ־: צרי־ אין ידע לא וחבירו חבירו על רעים דברים דיבר
 כ ומכל מגמרא, חכם. תלמיד שהוא לא אם שעה

רע. שם בהוצאת משא״ב מוכרח

 ממש- דפטור אמת אפילו רע שם בהוצאת ביישו אם
 ש־ מקום מכל ]בהגה[, לח סעיף ת״כ סימן משפט

תשובה. עשה שמא הוא פשע דבר אם אפילו

 שיג: כתב[ ר״ה ת ]עמוד בב״ח לו. למחול צריך אין שם.

מחילה. לבקש מוטל

שש: שיבקש עד ימחול לא רע שם תקנ״ז סימן רקנטי כשו״ת

 הח•:־ פרק סוף קמא[ ]בבא ירושלמי פירש מראה כיפה
ש שורות בשלש סגי לא רע שם דבהוצאת דתימר[

• ־ב סימן סוף דעה יורה עיין הוא. נכון כי שם עיין

 כש מקוב ומכל רבים, בפני מחילה צריך רבים בפני ביזהו

—ב פרטיב בכמה טובא וטרי ושקיל אחרים, אפילו

 בש הכי כיפור. יום בערב מחילה לבקש כהנה. ב סעיף
ב: בסוד שכתב מה ועיין ע״א[, ]שם דוכתי בכמה

 והיש־ טז[ ]סימן הכפורים יום עבודת סדר ב[ חלק שלמים

־:- יום במוצאי שכתב כפור[ יום מוצאי ]סדר היום סדר

ב במנהג מוסר תוכחת ב[ סעיף ]לבוש רמ״י שכתב מה
למקפידים. לא אהובים, ורעים ואם

 ש־: של ים עיין הוציא ואם המתים. על רע שם ג. סעיף
מו[. ]סימן החובל פרק קמא

 ):•: תקפ״א סימן שכתוב מה עיין לטבול. יכול ד. שעי־.
;:־ יומא ]מסכת ע״א רכ״ח דף בשל״ה ועיין בהגה[.

חכמה[. ראשית ח״ל ר״ה

כ:־ מהרי״ל עדיף, טפי למנחה וקודם שירצה. מתי ׳סב.

שטז[. עמוד כפור

 ־.־ ]סיב• משה במטה בידם, הוא טעות שטובלות נשים

ומהר״ש. יודל מהר״ר

 ד״ד קצא ]סימן ווייל מהר״י אחת. פעם רק הגה.

 ספר כתב וכן פעמים, שלש ]שם[ ובמהרי״ל
צריך[. לזה ]ד״ה הנ״ל של״ה ועיין ]שצד[ )שלד(

 הש" ואפילו מים. קבין תשעה דהטלת הדין והוא שב.
־ ש־ עיין ]שם[ למהרי״ל משא״ב 0נקכב[ ]סימן תשב״ץ

חכמה[. ראשית ח״ל

ש פי על בפראג, זיידליך וג׳ פינט ג׳ קבין. תשעה שב.

 ־ בקר־: שהם תתקפח[ ]סימן אומץ יוסף ובספר .7נשם[
בפרנקפורט. רביעית

 ■־ לטבי־ לו אפשר בשאי מיירי ולטבול. לרחוץ מותר ׳סב.
בחמין. תחילה

 איש־ דיש מייתי ד[ סעיף ]לבוש רמ״י לרחוץ. מותר שב.
־־ פסק הסימן[ ]סוף וב״ח )כצ״ל(, וכו׳ שלישי ביום

 ש; ]ש: הגה דב׳ ה[ ]ס״ק שצ״ט סימן דעה יורה ט״ז ועיין

אהדדי. סתרי י[ סעיף תקמח סימן *

— יוסז >׳*/ ׳
 ־•:•• חיים וארחות סד, סימן ריש בו כל כתבו וכן חמין״, ״מים התשב״ץ בשם שכתב כתב. ד״ה תא עמוד ב״י ועיין ״חמין״. כתוב לא בתשב״ץ לפנינו בט.

־־ ש:• כתיב -ש־ אות שס המנהגים ובהגהות פושריז". אפילו הביו "ט׳ שכתב הלב. עמוד סוכות טירנא ר״א מנהגי ועייז מרוטנבורב. מהר״ם כשם ד סימז



2^ חיים מקור

 לזה, וראיה אחר לו משיעשה ־'עצמו
 חכם. תלמיד •את־

־:אמרים.

 ושפחתו( ואחותו בתו זולת לבתולה
באחר. אפשר אי כן אם >

 בספו! עיין ימנים, ורגל יד ובוהן י
 ירושלים מהדורת קב ]אות ויצא פרשה

טו[. ]אות כ׳ נתיב

 עלי, כפרה או עווני כפרת לומר ־
 אידך. איידי בו ובוחרין ־ה

גמרא עיין כפרות, ממנהג יותר ז־
"ר

 כפור יום ערב ]הלכות מהרי״ל עדיף,

 עמוד יומא ]מסכת ע״ב רכ״ו דף ה

מעשר. ממעות יקח ־לא

סימן שכתבתי מה עיין כצדקה. :

תרו ;

 ורמ״י שצט[ ]עמוד טור לשון סו,
 תתמח[, ]סימן )תתמ״ט( משה זטה

ומצאתי[, ד״ה התשובה עמוד יומא

יומא. סוף בירושלמי ■עקב[

 תר״ז כסימן סרחונו לפרש צריך
 לי ונראה בעצמו. שכתב כמו ־א,
 להודיעו צריך ידע לא וחבירו נשה

בסמוך. זה אחר שכתבתי

 הוא באינך, משא״ב קפידה יש ־
בין קצת ישהה מקום ומכל אחד, ן

 שצט ]עמוד ב״ח לשונות, מיני כלש

שכה[. עמוד כפור יום ליל ]הלכות ־

*

איד מחילה. צריך אין אמת הוא אם רע. שם עליו הוציא ואם שם.

הכפורים, יום עד משישהה נו

 שרצונו משמע ב[ פז, ]יומא :גמרא
 יום ערב שכל ואפשר ־:פורים,

אדם. בכל גם בזה וטרי

 מחילה שמבקש פעם דבכל ע״א[
מאנא נלמד והוא פעמים, שלש ־

ק״ל.

 ויש גרמא אפילו שבממון דבר א
 לו לשלם ורוצה לו אין אם ־אף

שעה. לפי רק בהחלט •יו

 היתה ע״ב[ שם ]בגמרא אהדת א

 מבקשין שממנו זה הוא אם :תנו
 מכל להקפיד ראוי ■שאין ידבר ־

ע״א-ע״ב[. ]שם מגמרא ילה

כחד ישר לו שאמר אע״פ הכנסת בבית מצוה בקניית יוצא
 די. שמוחל לו שאמר לא אם ממש מחילה צריך עמו. ומדבר וחוזר

גוונא. בכהאי יוצא בחבירו פגם אחד שכל יחד ובנתקוטטו

 לזד לפייסו צריך אין ידע לא וחבירו חבירו על רעים דברים דיבר
אתו מקום ומכל מגמרא, חכם. תלמיד שהוא לא אם שעה

J) רע. שם בהוצאת משא״ב מוכרח

 כבח־ש־ מממון דפטור אמת אפילו רע שם בהוצאת ביישו אם
בע־ מחילה מקום מכל~"7]בהגה לח סעיף ת״ב סימן משפט
תשובה. עשה שמא הוא פשע דבר אם אפילו

 ע־־־ שעכ״ם כתב[ ד״ה ת ]עמוד בב״ח לו. למחול צריך אין שב.
מחילה. לבקש מוטל

מהילד ממנו שיבקש עד ימחול לא רע שם תקנ״ז סימן רקנטי כשו״ת

 ו־ז ]ד״ה החובל פרק סוף קמא[ ]בבא ירושלמי פירש מראה כיפה

 א־ב בני של שורות בשלש סגי לא רע שם דבהוצאת דתימר[
רמ״ג. סימן סוף דעה יורה עיין הוא. נכון כי שם עיין

 כ" בעשרה מקום ומכל רבים, בפני מחילה צריך רבים בפני כיזהו
בזה. פרטים בכמה טובא וטרי ושקיל אחרים, אפילו

 בגבי״י מוכח הכי כיפור. יום כערב מחילה לבקש כהנה. כ סעיף
בו בספר בסוד שכתב מה ועיין ע״א[, ]שם דוכתי בכמה

 בג־ על ותימה טז[ ]סימן הכפורים יום עבודת סדר ב[ חלק שלמים
הכפורים. יום במוצאי שכתב כפור[ יום מוצאי ]סדר היום סדר

 מחילה במנהג מוסר תוכחת ב[ סעיף ]לבוש רמ״י שכתב מה
למקפידים. לא אהובים, ורעים ואם

 דבב שלמה של ים עיין הוציא ואם המתים. על רע שם ג. סעיף
מו[. ]סימן החובל פרק קמא

 ]סע"" )ס״ג( תקפ״א סימן שכתוב מה עיין לטכול. יכול ד. סעיף
 התש־ב עמוד יומא ]מסכת ע״א רכ״ח דף בשל״ה ועיין בהגה[.

חכמה[. ראשית וז״ל ד״ה

 -כ ע־כ ]הלכות מהרי״ל עדיף, טפי למנחה וקודם שירצה. מתי שם.

שטו[. עמוד כפור

 1 חתמן ]סימן משה במטה בידם, הוא טעות שטובלות נשים
ומהר״ש. יודל מהר״ר

 מע הכני ד״ה קצא ]סימן ווייל מהר״י אחת. פעם רק הנה.

ב־ב־ חסידים ספר כתב וכן פעמים, שלש נשם[ ובמהרי״ל

צריך[. לזה ]ד״ה הנ״ל של״ה ועיין ]שצד[ )שלד(

 כרב כן חמין, ואפילו מים. קבין תשעה רהטלת הרין והוא שם.
 שם של״ה עיין ]שם[ למהרי״ל משא״ב כם קכב[ ]סימן תשב״ץ

חכמה[. ראשית וו״ל

 — מהר״־ פי על בפראג, זיידליך וג׳ פינט ג׳ קכין. תשעה שם.
 —מי ה׳ בקרוב שהם תתקפח[ ]סימן אומץ יוסף ובספר י. ]שם[

בפרנקפורט. רביעית

 ־• אא״כ לטבול לו אפשר בשאי מיירי ולטבול. לרחוץ מותר שם.
בחמין. תחילה

 דר אומרים דיש מייתי ד[ סעיף ]לבוש רמ״י לרחוץ. מותר שם.

דאין פסק הסימן[ ]סוף וב״ח )כצ״ל(, וכו׳ שלישי ביום
 בזי ־ סעיף ]שם הגה דב׳ ה[ ]ס״ק שצ״ט סימן דעה יורה ט״ז ועיין

אהדדי. סתרי p סעיף תקמח סימן

 סב גם כמנחה. א. סעיף

התשו עמוד יומא

כב! יכרע הוידוי כעת
 בכל ושם שכח[,

בעמיז עמו יתוודה

 חטא כפר הוידוי סדר
 סדר ד״ה ]שם ע״ב

ע ע״ך דף בו ובכל

 סדר על סימן לי נראה
ו ומחילתו, נחלתו

כי הוידוי אחר יאמר מה

 תפלתו. שגמר אחר הגה.
אלהי ואחריה הוידוי,

 הכפורים יום תפילת ככל
 בז שוגים עם והמון

שמב[. עמוד כפור דיום

 שק טפלנו יאמר כאשמנו
עיין יט[ אות סוף

 במדו נזכר הדפיקות כענין
 מה וכשתאמר[ ד״ה ח

ו העמידה[, חזרת כונת

 ל! מעכבות הדפיקות אין
וגר ליצנות, או ליוהרא

 שח באמרו ידפוק חטא כעל

אי יאמר ולא נעלם. הכר אין
 רבוו שדרשו כמו להיפך

דאב מאן ולחד דבר, חצי ילא

 ]עמוד וב״ח לפרט. ב. סעיף
בו בפרק ד״ה התשובה

]עב יוסף הבית על גם עליהם

 ן בש״ס לפרט. רצה ואם שב.
נכון. אינו צריך

 עיין בלחש. מתודה ואם שב.
שלישית[. ]תשובה קב[

 • ]עמוד בב״ח לפרט. נכון שם.

בשל״ה שהקשה מה ועיין

 ול כשוה. אומרים והכל ־:־.
יי הבית הביאו תשכה[ רמז

 עליה חייבים שאנו חטאים פע
מל שאין ועוד מאה, כסיל

 ]עמוד יוסף ומבית ארץ ־־ך
ש בהגהות

ברצה שהתודה. עונות ־ ""־

 חטאיב יתודה לא יחיד ג״שון
א״ב בכמה האריך וידוי,

ו ־,ד־ לוקים. הקהל כל ־. שב־ז
יו! ערב

------—־ ־אש הלכות חיים וארחות סד, סימן ריש בו כל כתבו וכן חמין". "מים שב״ץ־.א



נתנזון( מוהרי״ש )הגהות ע: ־צ‘

 י״ב הלכה א׳ פרק תענית הלכות רמב״ם עיין •רא. •נו
חיים( כן חכר )לקוטי וצ״ע: כן,

חיים< כן חכר )לקוטי במקומות: אז לומר צריך :ומות.
ליה אית התם ןע״א[. ה׳ כתובות עיין נ״ב, מחזיקים.

נתנזון( מוהרי״ש )הגהות ודו״ק: שם. ש״י

הפועלים. את השוכר בפרק שכתוכ כמו סקיג. הגר״א •אור
 נ״ט לדף שם שכתוב למה וכוונתו הזהב. בפרק שכתוב

 אין חודש שבראש שמפורש כר, לחסר מלא בין לה לף
 יד בכתב כתוב והיה כיפור. יום בערב הדין הוא כן >ם
הזהב, בפרק תיבות ראשי כוונתו והיה הז׳, בפרק נא

 פרק מדעתו ופירש שביעי, פרק — ז׳ פרק שכוונתו סבר
אריה< כן )הגהות כנ״ל: סופר טעות והוא הפועלים, ז

תרה סימן
האמורי: דרכי משום נ״ב, המנהג. למנוע

שבת( תוספת — פלאים )ספר

 גם סמיכה, טעון אינו עוף קרבן הא כו׳. עליו ידו וספד
:סמיכה טעון אינו דקרבנה לסמוך, צריכה ,־ה

השלחן( >טהרת ,

 שיאור קודם לשחוט דאין לי נראה טעמא ומהאי הקרכן. ת
הכיפורים[ יום דרושי ריש הכוונות ]שער האר״י כוונת לפי :

 קדרותא הוא דקודם ביום, אלא אינו גוברים שרחמים ית
 יצוה יומם ט[ מב, ןתהלים דכתיב חסד, של אור גובר כך •אחר

שמשון( )נזירות ־.

 ואנא אנא שהולכים משום הטעם נ״ב, מעיהם. כני -קין
 אין לכן ורמשים, שקצים שאוכלים משום ותו הגזל, מן :

שכת( תוספת — פלאים )ספר מהם:

 לרחם כדי נ״ב, משם. לקחת יכולין שהעופות מקום כחצר
 ]סימן תשב״ץ בשם ומה[ ד״ה שצט ]עמוד ב״ח כתב כן ־פות,

ע״ש: ל[ אות וירא בובר ]וזנחומא ־מדרש
שכת( תוססת — פלאים >ססר

 תמרי כר רמי דחולין מההיא ראיה קצת יש כתב כטור ־
 כל בפרק הוא דרמי עובדא נ״ב, וכוליא. ככדא שדו דקא כו׳ נ

 דאסור להו דסבירא כחלא, שדו דהוי איתא ושם א[ יחו^קי,’
 והט״ז בבדאי, שדו דעורבים איתא ב[ צה, ]שם ,׳זנשה גי? ־

שכת( תוספת — פלאים >םםר אחת: עובדא מהם :.ועשה

 דף חולין ויעוין נ״ב, כו׳. איקלע תמרי בר רמי דחולין .-ההיא
פרענקיל( הגר״ב )הגהות ע״א: ק״י ודף ע״ב

 ושם ]ע״א[, ק״י בחולין זהו נ״ב, תמרי. כר רמי דחולין :ההיא
 רמי אינו אבל ןע״ב[, צ״ה לדף הט״ז וכוונת וכוליא. כבדא •כר

 ד״ה שצ״ט ]עמוד הב״ח על הט״ז שכתב ומה נחמן. רב רק ־.מרי

 ובנמצא ד״ה ןע״א[ צ״ה חולין מתוספות להפליא יוסיף הנני
נתנזון( טוהרי״ש )הגהות ודו״ק: ועוד[ בא״ד ]ד״ה שם "ש״א

דקרבן: דומיא בלילה, לשוחטו אין לכאורה באשמורת. "א.”
השלחן< >םהרת

 עבור כלל לקח למה זה לפי כר. רשאים ששנים משום :ק״ב.
 ולא הוא, אמו ירך עובר י[ סעיף טז סימן ]יו״ד לן קיימא הא ־.
 שאני דהכא כרחך על אלא בו, חייב עובר שיהא קרבן לענין :■

 בני שני גם אולי זה ולפי משם, ראיה אין וא״ב נפש, פדיון •
)טהרתהשלחן( בשותפות: ליקח רשאים אינם

היקר. ספר פי על תוקן

. - , .t_ ,j / דן• זרה. דעכודה קמא כפרק סק״ג. שב

 הן כמור. עיין כר, להקרבה הראוי דכר יקה דלא לי ונראה שם.

 אילים שלוקחין שיש הגאונים תשובת בשם איתא שצח[ ]עמוד בטור
הרש״ש( )הגהות הקרבה: בני הם והלא

וצ״ע: שצח[ ]עמוד בטור עיין להקרכה. הראוי דכר שם.
חיים( כן חכר )לקוטי

 ]כרתי ה׳ סימן ביו״ד ופלתי בכרתי כתב וכן יונה. וכני תורים שם.
השלחן< >טהרת המ״א: דברי הביא שלא וחידוש ע״ש, ט[ ס״ק

חי: לכל חיים החותך נ״ב, מלאך. שם הת״ך תיבות ראשי שם.
שכת( תופפת — פלאים )ספר

 דמן דסובר י״ל נ״ב, כר. כשנטלו ראהו לא שהוא דביון שקיו. שם
 חיץ. ]מן[ )פני( אלא מבית לקחו לא שעורבים יותר תולים הסתם

 ובהאי מבתים, לקחו שעורבים שראו דמיירי לומר צריך כרחך ועל
פרעגקיל( הגר״ב )הגהות קבוע: דין דנין גוונא

ד[: ]ס״ק בט״ז עיין נ״ב, ג׳. סעיף סוף ק״י סימן ביו״ד עיין שם.
שכת( תוספת — פלאים )ספר

 עיין השנה. ראש כערב הדין דהוא ג״כ לי ונראה פק״ה. -יטב באר
השלחן( >טהרת ]בהגה[: תקפ״א סימן סוף

תרו סימן
 כן נראה מחילה. המבקש לטובת שמכוין לא אם בהגה. א[ ]סעיף

 שרבי שפירש חזא[ חלמא ד״ה ]שם כרש״י דלא ב[, פו, ]יומא בגמרא
 ובשבת ןע״ב[ ק״ג דף בכתובות דהא ישיבה, ראש כבר היה חנינא

 אתא ולוי בראש חנינא ר׳ יתיב כי בבבל הוי דרב איתא ]ע״ב[ נ״ט
 מרבי רשות ונטל לבבל נחית דרב א[ ]ה, סנהדרין בריש גם לבבל,

 בספר גם חנינא. ר׳ קודם אפס ר׳ יתיב רבי מות ואחר להורות,
 ]בר חנינא שר׳ איתא ושמואל[ רב הראשון הדור פרק ב ]מאמר יוחסין
 איתא שם[ ]יומא ובגמרא שנים, עשר רק ]ישיבה[ ראש היה חמא[
 היה זה ברתך על אלא דכיפורא, יומא מעלי תליסר לפייסו הלך שרב
 ובארץ לראש, יהיה ששם רב לטובת חשיב חנינא ור׳ רבי, בימי

 כמה שהיו בבבל כן שאין מה רבי, בשביל אפשר היה לא ישראל
שמשון( )נזירות ישיבות:

 והאמר איתא, ב[ פז, ]יומא בגמרא לפנינו המוחל. תנן הא סק״ב. ט״ז
 רבי אלא פשעיו. כל על לו מעבירין מידותיו על המעביר כל רבא

הגרי״ם< )הגהות כו׳: לרב ליה חזי חלמא חנינא

 שאני[, רב ד״ה ב פו, ]יומא רש״י כפירוש היינו רשאי. יותר סק״ב. מ״א

תורה: בזיון ]לרב[ הוה לא חנינא רבי לגבי אבל
חיים( כן חכר )ליקוטי

 המפרשים שאר כפירוש ג״כ היינו מובהק. רבו אינו אפילו סק״ג שם
חיים( בן חכר )ליקוטי רב: של מובהק רבו היה לא חנינא דרבי

 בריתות חייבי על שכא לאביו חשד דהא וקשה סקיו. מנ״א ב[ ]סעיף
פרענקיל( הגר״ב )הגהות :שנאנסה י״ל אמו אבל נ״ב, כו׳.

 זינתה אם רק ממזר אין דהא מובן, אינו נ״ב, לאביו. חשד דהא שם.
פרענקיל( הנר״ב )הגהות אחר: עם

 נ״ב, כו׳. קכרו על לילך צריך אין מיתה לאחר חירפו ואם סק״ז. שם
זה: על חולק ]נ[ )ט׳( סימן ח׳ פרק קמא לבבא שלמה של ובים

פרענקיל( הגר״ב )הגהות
 נ״ב, הגדולה. כנסת שביישו, במקום מחילה ממנו מכקש אלא שם.

כן גם א[ אות א לב. מציעא ]בבא הזהב פרק גבורים[™ ]ושלטי )ושם(
׳,ץ;\נ י׳&/ )"ז? *׳ ,׳**י ץ
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כהנא( סנדר זלמן ר׳ )הגהות שם: בפמ״ג ־.ע־"

 כתבו וכן נ.ב. הרשב״א. בשם רפ״ח בסימן הב״י כתב •כן א. ■
ע״ש: ר״י בשם אי[ ןד״ה ע״ב מ״ט בברכות •כפות

כהנא( סנדר זלמן ר׳ )הגהות

 וגבי חלוס תענית להתענות שאסור כאן רמ״א כתב למה •צ״ע
 קשיא ולא ב׳ ס״ק זה סימן בט״ז ועיין וכו׳. שמותר כתב ■ים

חנה( >קרית ודו״ק. ־י

נ.ב. וכו׳. לשבת דמי לא דאורייתא דהוא דאמר למאן האפילו .
 הגר״א ובבאורי ןסק״ט[ שם ובמ״א ג׳ סעיף תק״ע סימן לעיל ן
בהנא( סנדר זלמן ר׳ )הגהות :עי״ש שם 1

 אין ליו״ט הלילה שמחזיקים פעם בכל דהא צ״ע מקום ומכל .
 הלא עדותו, מרחיק למה ידעתי ולא וכוי. שלפניו כמנחה !לין
 הכפורים יום בערב שאומרים כבר[ ר״ה שצז ]עמוד בב״י זא

ואפילו וערבית, במנחה שאומרים משום אחת פעם הוידוי שמורת
 א״כ ע״ש. ג״כ פעמים שלשה לומר שנוהגין הב״י מסיק זה
 של״ה ודברי השחר, עלות קודם ליו״ט אותו מחזיקין דאין זיטא

חנה( )קרית ע.

 ליו״ט כוונתו אין נ.ב. ליו״ט. הלילה מחזיקים דאין טינה ־•“״■
 רק ממש יו״ט איקרי לא כן גם ביום הכיפורים יום ערב רדין ?ש,
 סימן לקמן במ״א ]ועיין פניהם. על נופלים ודאין אכילה מצות נין
 הלילה שמחזיקים פעם בכל דהא מקודם מש״כ אך י׳[ סס״ק "ו

 וט״ו באב ט״ו כמו יו״ט, לקצת רק ממש ליו״ט הפירוש אין ■"ט,
מהיום: בהם חלוק לא שהלילה הכוונה רק וכדומה, בט1

בהנא( סנדר זלמן ר׳ )הגהות

 שכתב מה נ.ב. וכוי. ממש כלילה שאוכל טי דדוקא נ״ל ולכן
 כאן כתוב אחרים בדפוסים ראיתי אח״ב מובן, אינו כוי, נ״ל כן

כהנא( סנדר זלמן ר׳ )הגהות אחר: ענין והוא כוי, נ״ל ן

 משום והיינו, לתודה. מזמור למנצח אומרים אין גם בהגה. ב[ עיף
 דפסחים קמא בפרק שכתוב כמו הפסול, לבית קדשים מביאין !ין

, p אין ולכן טעמא, האי משום פסח בערב תודה מביאין דאין 
 !סוף פסח הלכות ריש שכתוב כמו פסח, בערב לתודה מזמור מרים

 נזכר לא דהא זה, על עמד וקציעה שבמור ושמעתי תכט[. מן
 לערב דמי לא כרחך ועל כיפור, יום בערב תודה מביאין דאין מרא

 בערב כן שאין מה מחמץ, באכילה אסור ולמעלה מחצות דשם !ח,
 וכן אסור. בלילה רק לאכול, ומצוה היום כל דמותר ?m3 ז

 כיפור. יום בערב תודה מביאין שאין הזכירו לא וסמ״ג ■מב""
 כיפור, יום מערב פסח ערב עדיף צד דבחד די״ל לומר, בזה נראה

 אכילת זמן ג״כ שהוא דבלילה, כיפור, יום ערב עדיף צד ובחד "ל,
 כן שאין מה החמץ, הן המצה הן הקרבן הן לאכול אסור דה,
 מותר ומצה הקרבן אבל החמץ, לאכול רק האיסור אין פסח, ירב

 אם אבל מזה. זה ללמוד אין פנים כל על מיהו בלילה. גם !כול
 לומדין היינו בודאי אז הלילה, עד פסח בערב חמץ לאכול מותר ה

 ולפי וכנ״ל. פסח, מערב מק״ו תודה מביאין דאין כיפור יום נרב
 לחמי לאכול מותר שמעון דלר׳ ב׳, י״ג פסחים הצל״ח שכתב ז

 בערב בחמץ איסור שמעון לר׳ דאין כיון היום, כל פסח בערב ידה

 בשל מחייב לא ביעור במצות והרי דתשביתו, עשה מצד אלא זח
 מערב מק״ו ללמוד יש שפיר זה לפי יעו״ש, גבוה, ובשל זרים

 שמעון דר׳ ואף וכנ״ל. תודה, מביאין דאין כיפור יום לערב זח
 פרק שכתוב וכמו הפסול, לבית קדשים דמביאין ליה סבירא פיה

 דסבירא להפוסקים מקום מכל מקומות, ושאר ז[ ]משנה דשביעית
 מביאין דאין סוברים ובודאי פסח, בערב חמץ לענין שמעון כר׳ זו

 כיפור יום ערב ללמוד יש שפיר שם, וכברייתא הפסול, לבית •שים
 בשו״ע פסק חמץ לענין פסח בערב והנה, וכנ״ל. מק״ו, פסח צרב

יום בערב תודה להביא לענין מ״מ יהודא, ר׳ כדעת תמג[ סימן •ש

•־'למ אין מעתה פסח, בערב חמץ לענין יהודא כר׳ במוחלט שפסק
 תודה מביאי־ דאין כתב לא לכן וכנ״ל, פסח, מערב כיפור יום ערב

 הנ״ל לפירושו שם הצל״ח דדברי ודע, שפיר. ואתי כיפור, יום בערב
 מביאין שאין הוא, שמעון דר׳ אליבא גם זה דבר וא״כ שכתב צ״ע,
 ע״ש. כו׳, בי״ד הכא אהבה בר אדא רב ומשני כו׳ המצות בחג תודה
 אתיא, לא ודאי כו׳ דמביאין ליה דסבירא שמעון דלר׳ תמוה, והוא

הגרי״ג( )נימוקי בס״ד. נכון נ״ל זה כל וכנ״ל.

 אל ג״כ אומרים ואז שחרית. כיפור יום ערב אותו אמרינן אז שם.
 יום ערב ]הלכות במהרי״ל ועיין קריב, ובזמן בעגלא עד שמך רחום

הנד.( >קרית שיב[: עמוד כפור

תרה סימן

 חסד הרב כתב נ״ב, לבנים. כתרנגולים ובוחרין בהגה. א[ ]סעיף
 על התרנגול מדם ליתן שצריך ס״א, נהר הקורא עין בחלק לאברהם

 הימנית רגלו בוהן ועל הימנית ידו בוהן ועל הימנית אזנו תנוך
ישועה( >שערי שם: עיין שם, נתבאר והטעם

 עיין נ.ב. ותורים. אווזים כגון אחר מין נוטל א. אות זקנים עטרת
 קדשים כמקדיש נראה יהא שלא כו׳ תורים יקח שלא ג׳ ס״ק במ״א
כהנא( ■סגדו זלמן ר׳ )הגהות :בחוץ

 בטור ועיין וכו׳. חליפתך זה לומר שיש כתוב מצאתי סק״ב. ט״ז
 איתא גם אותן. שאומרים אחרים לשונות איזה שכתב שצח[ ]עמוד
 גם פעמים. שלש כן ועושה המתכפר ראש על שמניחו ]שם[ בטור

 הקרבן, יחליף שלא הטעם לי ונראה תרנגול. לוקחין למה טעם נתן
 וי״ל ג. ס״ק במ״א ועיין להקרבה, ראוי שאין תרנגול לוקחין לכך
 מצלח אי למידע דירצה מאן האי ב[ ]ה, דתמורה בש״ס דאיתא עוד,
 שלב[ ]עמוד תקפ״ג סימן לעיל הטור והביאו וכו׳, תרנגולא ירבה

 שמטעם ב[ ]אות משה בדרכי תר״י בסימן ועיין תרנגול. לוקחין ולכך
חנה( >קרית ע״ש. ואחד אחד לכל הכנסת בבית נר מדליקין זה

 טור ועיין וכו׳. להקרבה הראוי דבר יקח דלא לי ונראה םק״נ. מג״א
 של לאילו זכר אילים לקחת נוהגין שיש מפורש שכתב שצח[ ]עמוד
 ודו״ק. ע״ש להקרבה הראוי דבר אף ליקח דמותר מינה שמע יצחק,
חנה( >קריח .p ס״ק ]בט״ז בסמוך זה לפני שכתבתי מה ועיין

 יום בערב ראשו סביב ולהחזירו וכו׳. פ״א דף בשכת ואיתא שם.
 האי ד״ה ]שם שבפירש״י רש״י, מלשון שינה המ״א הנה הכפורים.

 ]ריש משהן ]בדרכי )בב״י( ועיין השנה. ראש בערב כתוב פרפיסא[

 נוהגין מקומות דהרבה תשכג[ רמז ]יומא המרדכי בשם שכתב הסימן[
חנה( >קרית עיי״ש. כפרות, לעשות השנה ראש בערב גם כן

 מקום ומכל וכו׳. הטעם נראה הוא הגג על שכתב ומה םק״ד. ט״ז
 הנחה, דרך רק זריקה דרך ישליכם שלא למימר ליה הוי זה משום

 מצאו בין כמו מצינו לא זה שחילוק הגג, מן ועדיף חשש. אין ותו
חנה( >קרית וק״ל: השלכה או הנחה דרך

קרם( מוהר״י )הגהות ע״ב: צ״ה חולין כגמרא. ומשמע סק״ו. מנ״א

---------------- תרו סימן

 פרק יבמות מסכת על יש״ש בספר כתב לפייסו. צריך שרע. א[ ]סעיף
 עצמו והמוחל עליו שיתפלל ממנו יבקש יפייסו אם כ״ג סימן ח׳

 דוד שרצה בשעה דאמרינן מהא ]זה[ והוציא כן. לעשות עליו מצוה
 להם אמר שאול, להם שעשה במה הגבעונים את לפייס המלך

 ה׳, נחלת את וברכו אכפר ובמה לכם אעשה מה ג[ כא, ב ]שמואל
 אלא כך, כל מכפר הקב״ה אין מ״מ שנתפייס, אעפ״י משמע א״כ

 יז[ כ, ]בראשית באברהם נמי מצינו וכן עצמו. המוחל שיתפלל

איגר< וואלף בנימין >רבי ע״ש: אבימלך ]את[ )על( אברהם... ויתפלל

 ובעטרת סק״ה ובמג״א סק״ב ט״ז עיין שמכוון. לא אם בהגה. שם
ולענ״ד הגמרא. נגד לכאורה שהוא זה על שהקשו מה ]סק״ג[ זקנים



מכת״י מפרשים קובץ תרמד

 מי כל אמרינן קמ״ט:( )דף דבשבת בעצמה, זו מהגמרא הוציא
 הקב״ה, של במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו
 בתוספות ועיין בו׳. טוב לא לצדיק ענוש גם כר[ יו, !משלי שנאמר
 היה לא מקום ומכל ענישתיה. אנא ד״ה כ״ב.( )דף בתרא בבבא
 היה דמה חנינא, רבי של מיתתו לקירוב סיבה שהיה אף רב נענש
 שמן אחרי למיעבד ליה מה דרחמנא כבשי ובהדי לעשות, לרב

 לרבי החלום הראו למה קשה עדיין אבל להמליכו. היה השמים
 לרב שהראו כמו עצמו, לרב הראו ולא ישיבה ראש יהיה שרב חנינא
 לא למה חנינא לרבי הוקשה בעצמו וזה שנין, תרתי דנמלך יוסף
 החלום הרוב פי דעל לומר צריך כרחך על אלא לרב. זאת הראו

 לו שחלם ובפרעה הרעה, פני להקדים בזה להתחכם כדי הוא לעתיד
 לפרעה, אותם פותר ואין ח[ מא, ]בראשית כתיב והשבלים פרות מהז׳

 בנות ז׳ לו שפתרו ו[ אות פט פרשה בראשית רבה ]מדרש במדרש ואמרו
 הרעב מפתרון אבל לזה, עצה שאין אחרי רוח קורת לו היה ולא כו׳

 הראו אם כן ואם החלום. פתרון היא העצה שגם הבין והשובע
 תקנה וחלילה חס היה לא הישיבה, ראש יהיה שהוא לרב החלום

 יתפייס שאם בה, וקוץ אליה דזהו חנינא לרבי יפייס דהאיך לרב,
 במה אפילו מכפרות העבירות אין הא יפייסו לא ואם מיתתו, יקרב
 בחידושי שכתבתי וכמו חבירו, את שירצה עד למקום אדם שבין

 לכך תטהרו, ה׳ לפני מדכתיב במתניתין הבבא בפירוש ליומא
 אכזרי, היה ולא לרב מחל חנינא רבי ובודאי חנינא, לרבי הראוהו

 נתפייס שלא אלא מזה, יודע חבירו שאין אע״פ מועילה ומחילתו
 טובת והיה בבבל, אורייתא למגמר רב דליזיל היכי כי רב של בפניו

 ידו, על דונינא רבי של מיתתו נתקרב שלא נענש לא שרב שניהם,
 יכול שניהם שלטובת מהגמרא וה מוכח וא״ב חי. היה חנינא ורבי

 לטובת שגם כיון מקום מכל לטובתו, גם שהוא אף לסרב המוחל
 המבקש לטובת במכוון שכן וכל מותר, מכוון מחילה המבקש
 מוזכר לא זה לבד, עצמו לטובת מכוון הוא אם אבל לבד, מחילה

אברהם( >ברכת הרמ״א: דעת לי נראה כן בגמרא,

 המחמיר הגמרא משני לא באמת טעטא מאי קשה וא״כ שק״א. ט״ז
 דברי על זה לפני שכתבתי מה ועיין וכו׳. בפירש״י היה עצמו על

חנה< >קרית מידי. קשיא ולא ודו״ק הכל שפיר ואתי הב״י,

 ויכול הכפורים יום כערב לטכול ונהגו לטכול. יכול שו״ע. ד[ ]סעיף
בנעם( )מהר״ם כצ״ל: כו׳, לטבול

 ועיין וכו׳. וידוי כלא אחת פעם רק לטבול צריך ואין בהגה. שם
חנה< )?רית שצ״ד: סימן חסידים בספר

 ההריון. זרע שתשתית לחוש ויש סק״ח מג״א עיין קרי. משום שם.
 לא דלמה שם( ד״ה פ״ו. )דף בשבת יהושע הפני קושית מיושב ובזה
 ולהנ״ל ע״ש. מנשותיהם, לפרוש הוצרכו ולא ביתה את לכבד ציוה

 אי נחזור[ ד״ה ז הלכה י ]פרק מלכים הלכות למלך במשנה ועיין ניחא.
אברהם( )ברכת זרע: השחתת על מצווה נח בן

 לכבד צריכה ימים שלשה תוך ששמשה אשה זה ולפי שק״ח. טג״א
 הגולה ובבאר י״ג סעיף קצ״ו בסימן ביו״ד עיין כר. כחמין כיתה

בנעט< )מהר״ם :כז[ ]אות שם

 לה מהני לא כן לא דאם זרע. שככת תפלוט שלא כחמין שם.
לטבול: שדרכן בנשים ומיידי ג[, ]אות משה בדרכי הוא כן טבילתה,

בנעט< >מהר״ם

 ישראל בתפארת עיין כר. לטבילתה סמוך היה שלא ודוקא שם.
בנעם( )מהר״ם :יז[ ]דף ח׳ סעיף קצ״ו בסימן ופלתי[ ]כרתי

 כתבתי טה עיין וכו׳, המפסקת סעודה אחר לטבול נוהגין ויש שם.
בנעם( )מהר״ם :׳ט ס״ק תר״ז. סימן סוף

 וכז תשובה משום דטבילה דהטעם אומרים דיש
וכו׳: קרי משום דטבילה ליה שסבירא

)הגהות

קבין. ט׳ שפכו האחר חציו ועל שק׳ט. מג״א

ד׳: משנה ג׳ פרק במקואות. משנה שם.

 טוכלין כקרקע שאובים מים סאה ארבעים שם.
 בת; היכלא בני ובעיין ע״ב, רי״ד פנחס הקדוש
וכו׳: גרמא לדכאה בנהרא ולמטבל חדותא

>ד

 א• הלא פשיטא כיפור יום ערב אכל שק״י. שם
 ,תק" סימן לעיל המ״א שכתב ממה לזה סתירה
 דנוגע במה הכוונה דהתם יו״ט, נקרא כיפור
 מי דהתם יו״ט, נקרא אדם בני דבלשון או יו״ט
)הגה" ב[: ל, ]נדרים אדם בני לשון אחר

תרז סימן 1 \

 ו: כסעודה קלקלה דבר יארע שמא שק״א. טנ׳״א
וכתם[ ד״ה תב ]עמוד ב״י ועיין בפוסקים ופ^״א

 פ• סוף בחולין רש״י שכתב מה וקשה שק״ב. שם
 הקב״ה דודאי מידי קשיא לא הא משום דאי

 כשפיכוי דהוא לו, שיתכפר בשביל עצמו האדם
 יתבר דהוא רק הבושה, וגדולה חיוורא, ואתי

 הכה חילק לא ולכך שיתבייש, זולת אף חטאת
 ליה ניחא עצמו האדם משא״ב חטאת. המביאו

 ]ם-: בש״ס כדאיתא התשובות כל כנגד ששקול
 : ל־ מוחלין ממילא אפילו בה ונתבייש עבירה

 הרי וא״ב ע״ש, טו[ כת, א ]שמואל דשאול מקרא
ל״ב דף דסוטה ז׳ בפרק ועיין מידי. קשיא

 נ א׳ כסדר יהיה לא דא״כ צ״ע ומיהו שק״ג. שם
 א״ב. הסדר על הוי דאז ובסתר בגלוי דיאמר

 מבסתר, יותר קל הוא דגלוי לומר יש תחילה,
 מב יותר בגנב הקב״ה החמיר ולמה ב[ עט, קמא
לד קונו דעת דהשוה קל, יותר הוא גלוי א״ב

 •ג לעונות וסליחה לחטאים כפרה יאמר שם.
סק״ג[: נמג״א תקפ״ד בסימן

 הלם כפירוש כתב הטור ההא צ״ע פק״ג. ט״ז
 לי" הוה ולא חטא על לימא לא לפרט צריך

 אב בטור, הוא דכן אמת הנה וכו׳. פרוט מיקרי
 רבי אף הבזה בפירוש כתב נראה[ וכן ד״ה

 מש הדרכי דברי לי תמוה אבל יותר. ומשובח
 לם. ]שמות הפסוק אחריתי לדרשא עקיבא רבי

 : שאמר כיון מודה עקיבא רבי אף הא זהב,
 אוב" שהכל כיון חטא בעל כמו פרוט, מיקרי

 לי: יכול ציבור דהשליח ]שם[ משה בדרכי עוד

 ע״ש א[ לה, סט ]סימן הכלבו כדברי ודלא א״ב
ע• דהבלבו דינא האי על שכתב מה וכתב[ ד״ה

כ עיין נו׳. עונות שק". הנר״א כיאור ד! ]סעיף

:אריע־־ ־ משנת מבוא־ א[ ]סז. דשם פירוש,



 ש־יא גדפד ד־א שכן •כ־ עצר־. בפני בעריסה דק כשינה

בשליה כמו בנפש, רבייתה תשובה, ג״כ בשליחות יש כי ־'־.

 עכ״פ ג״כ עליה מוטל זה ע״י בשו״ת, כמפורסם צינה, -ה
 ליה הוה בכך תעניות, כמה פדיון ליתן תרצה ואם ־;ע״בה.

הולד להניח להמינקת ציותה אם ואולי היטב. נכון :־־ית
 ידע לא אם גם ושם בקרח. בשליח כמו עליה תשובה

 כפי הולך אם להוודע לו שהיה מצד תשובה, הטילו ־:־
 אדם בני שריב מה על עצמו את לסמוך לו היה ולא ך,—נ

ניצולים, שהרוב הגם לפעמים, השוברת בהנחה כן עצמם, את
 רוב שכפי והגם ב[. טו, ]כתובות הרוב. אחר נפש בפקוח כיב

 לחצר p פד, ]יומא הכיפורים יום בפרק חז״ל שאמרו במה
 רוב מהני וקביעות תערובות בכלל היה שלא שמה משמע י

הטילו. מקום ומכל הוא כן בשליח גם הרי זה כל עם נפש, •־ה
 היה שילך להשליח ומאמרו הכלל, של קביעות מצד זשש

 סגנון על רק הוא שהמאמר גם כלל, רוב שייך ולא ־בזע
 עצמה את מנחת שהיא יותר, חשש הנ״ל ובהנחה מקביעות.

שם, קבועה היא וגם שם, קבוע התינוק היות אחר ־.•:־ק
 שליח אין שייך ולא פרישות. סגנון אינה סדיא אבי ־ישא ־גמ -

שבידו ומי ]איכא[, שמים בדיני מ״מ חיוב כי בכך, ץ<■־־
 אם ג״ב חשש זה וע״י ז[. אות משפטים ]תנחומא כו׳ ביתו בבד ־

היה לא הולד שיניקת כל ציותה, לא אם גם למחות, בידה
 לו יש בכך, ידע אם האיש, על וגם מלהניח. מקפדת היתה אב :

 דרך שאין דכיון י״ל מ״מ אך למחות. בידו כשהיה תשיבה
 שמלתא מצד רק היא והתשובה משליח. קיל בכך, -יחשוש :

 שבכך הדעת היסח על כ״כ סמך ואין דעתו, על ליה הוה על־ה
 גופה בהעוסקת רק תשובה שייכא לא ועי״ז הבריות. סגנון

 ומ״מ אז דכירי ומדכר רמיא עליה כי הילד, אצל עצמה את ־.
 לדרך וצידה לאורח דהלויה מצד שחששו י״ל ובהשליח ששת.

עליה: רמיא ליה הוה מלפניו בהשלוח וביותר, מצוה.
 קטנים, יתומים ד׳ ובביתה פרנסה, לה שאין לאביונה היום -

בשינה, אצלה מת שמצאה ילד של דתשובה תעניות שתפדה
 מכל אחד ליד שתתן פדיון במעות מהיתומים לימוד שכר :

קולא. אין במטה חולה שנים ט׳ בן אצלה שהיה ובמה ענית.
 התינוק שהניחה מה על חיוב עליה יש הקטן, ע״י מת -ילד
הקל: בממון גם קטן ע״י שמירה על סמיכה ואין החולה. ־קטן

הכפורים יום הלכות 4) ’
תרד סימן

 כז שער סיים עץ ]פרי הקדושים בספרים שכחבו מה לאכול. א.
 רק הכוונה ימים, כבשני כיפור יוס בערב לאכול והנה[ ד״ה א פרק

 כבשני אכל כאילו זה הרי זה ידי ועל א/ ביום מאטלתו יומר שהו כל .
לב[ כג, ]ויקרא בפסוק מרומז וזה בכזה. שכן וכל ככולו היום מקצת ט
 הוא שכן נפישותא ידי על הוא שהענוי לחודש, בחשעה נפשותיכם אש :

 יום אטלח מכדי מעט רבוי ידי ועל רבים, במקומוח שכחוב כמו נפש :
 שנוי ידי על גס [.3 מ, ]ברכות מז״ל שאמרו כמו ימים ב׳ כענוי לי ::ב

 ידי ועל להשי״ח, לרצון ביוחר ממקבל העינוי לעינוי, מעונג כי׳
השי״ח מכפר זה ידי ועל טפור, ביום ביוחר עינוי יש שבתשעה שומא

טובה: למשובה ועוזרינו ישראל בני לעס

 אך טפור, יום בערב בזה הענוי למנוע מצוה ענוייס חמשה שכל מקים
 מינה נפקא ואין מצוה אין שבלילה א[ ס״ק ]סוף ז״ל המג״א מסקנת

 להטיל אין השנה כל בזה נהוג שאינו ומי המנה? כפי סיכה לגבי רק
חמשה ענוי פעמים מה׳ א[ עו, ]יומא דדרשינן הגם טפור, ייס בערב

בסג טעמים
 :.;־ ל; יק־־מא עיקר, היא הצער טעם

 יבמי צער. מצד שהם משוס חשובה
 ;ט הדש; החרימר. בשם נ[ סעיף 3מקס ]סימן

 ;ר. ידה מ״ל מה בצד מציה בלילה גם שהאסלה

נ סט־ד־ ימצד נדר, היחר בלי ואכל לו, ימיר אס

 שמי; מה על עצמי אח וסמכתי במנחה, עצמו
 בעת לצירך ההרה צריך ואין חשובה ימי עשרח

 ע רמיא לא ששס גס [,3 ]סעיף מקס״ח
 במה גס לי שיהירי לומר אוהב ואני שמוטל. בזה

בליל לאכיל ודאי נכון הוא וכן מנחה.

 האכיה עד מתענים שאם אמר שאחד שמעתי
ערב שלפני יום ימים. ד׳ כהפסקה

 הד מעלת ואולי י׳. ותענית י׳ גם ט׳ התענה
 וקיימא בכך. שייך לא ביותר, האחרונים בימים

בחשבון כך כל עולה הפסקה אין רצופים

תרה סימן
 קודש, כיפור יום בערב תרנגול. לשחוט א. סעיף שרע

p ס״ק ]מג״א שכמבו הגס טעות, היה אם לזכר,
 לא י״ל בכך מקוס מכל הספק, מצד ג׳ במעוברח שהקפיד

 דחבר וממון [3 סו, קידושין א; ,3י ]מכוס כו׳ חללים חילו ה׳
היטב: ונכון כראוי. ממש היה כאלו

]שס[ חז״ל שאמרו מה מעין שיין ג״כ טריפה, נמצאת אם
 בין חילוק ]קידושין[ שם ויש מקודם. ידעו שלא ע״י חללים

לחללים[: דומה הפנימיס באברים ]וטריפה

מה על ממיהה כחב נג[ סימן ]שו״ס ע״ה שבע בבאר
ד כי דשם. החמיהוח כל ליישב ויש חמורה. שהוא כפרוח

ד מג. ]ישעיהו הכתוב שאמר מה מעין רק שבקרבנוח, מעין אינה
 !פסי־ס חז״ל ואמרו פדוח עמו והרבה ז[ קל, ]תהילים וכחיב חחמיך

 ~ •מ קיט ]מהליס וכחיב פדיון. יש מעט יסורים ע״י וגס בשורו, עשיר
 —ד ע־5 ובהרי כר. נחלץ מצרה צדיק ח[ יא, ]משלי וכחיב כר אדם מעושק

 — בבט: גס שעושים יש רק קרבן. מעין טעוח יהיה שלא למזבח, ראוי
:בטור[ ]עיין שראוי.

תרח סימן
 :כב־רד חר״ח בסימן שכמב מה נשפעין. דבריו שאין בהגה. ב סעיף

כ כשיד־ הלא לכאורה ,,מ שוגגיס יהיו מוטב שייך יצייתו שלא
 ־־־ מיטב ולא מזיד, הוא כשכבר גס מלהוטח )הוא( פטור הוא נשמע שאינו

ש :־••.־ מצד רק היינו הכאה, עד [3 טז, ]ערטן מז״ל שאמרו ומה שוגגים.

 :שעב חז״ל שאמרו במה וכמבואר ישמע, פעם אחר פעם התוכחה רוב ידי
 — לס אי; שגלוי שכל שמשמע גלוי, מי לפניהם גלוי לפניך אם א[ ]נה,

ט:־ מציס כן הנשמע דבר לומר שמצוה כשם [3 סה, ]יבמוס חז״ל ואמרו



לחשדהקמא נבאמרומי
 אין זנות, בעילת הוי כתובתה הפסידה ראם נימא דאי

 דר״מ מוכח אינו וא״כ בעל, דיתנאו הפוחת כל לפרש הכרח
א׳ ע״ג דף בכתובות עוד, ותדע דאורייתא. כתובה ס״ל

 סתם וכנסה בתנאי קידש דאמר דרב טעמא אביי דאמר
 זנות, בעילת׳ בעילתו עושה אדם דאין משום גט צריכה

 ויישב זנות, בעילת ג״כ הוי כתובה בלא הא הר״ן והקשה
 ואין כתובה. לה ואין ארוסה והוי בביאה דמקדש משוס

 ס״ל דרב א׳, ס״ה דף בקדושין התום׳ למש״כ מיושב זה
 ל״ח סי׳ באהע״ז הגר״א דחה ועוד כחובה. לה יש ארוסה

הריב״ן, כשיטת ס״ל דאביי צ״ל אלא עיי״ש. הר״ן ישוב
 לטעמיה ואביי זנות, בעילת הוי כתובה לה כשיש דדוקא

 עפ״י כתובה דטעין ורבנן ר״מ מחלוקת דמפרש בסנהדרין
 טמנת דעפ״י משוס והיינו דמים, טטנת עפ״י ולא עדים

דאורייתא כתובה דלר״מ דס״ל לר״מ, נאמן דמים_לא_היה
’ חכפהן אוצרה

נאמן: ואינו
 דצריכה טעמא המדיר פ׳ הרי״ף שהביא מה מיושב ובזה

מטעם או דבריהם משום כתובה משלם ואינו גט
 והרא״ש גט. צריכה ובעל תנאי טל קידש דפסק אע״ג ספק,

כתובה לה דאין והא מה״ח, גט דצריכה אלא כן כתב לא £
 ומשו״ה גורמת, שהיא כלומר נדרנית כאשה דהוי משום

 ומשו״ה זו, סברא ס״ל לא הרי״ף אבל זנוח. בטילת הוי לא
 בעילת עושה דאינו משוס לא גט צריכה דמשו״ה הכריח

 אלא זנות, בעילת הוי ג״כ לה מקדש אפילו דא״כ זנות,
 דאביי והיינו כאביי. ודלא מספק או מדבריהם שהוא צ״ל

 ס״ל דר״מ ואפשר דמים, בטענת מיירי לא דר״מ לטעמיה
 דר״מ קיי״ל אנן אבל הריב״ן. וכשיטת דאורייתא, כתובה

 תנאו וא״כ דרבנן, כתובה ס״ל וע״כ בתולים, טענת ס״ל
 לה בשאין מיירי בטל תנאו דבאין הא ע״כ וא״כ קיים.

וע״כ זנות, בעילת בעילתו עתה גם וא״כ בדין, כתובה
מספק: או מדרבנן גט דצריכה הא

צ״ל וא״כ כהר״י, הפוחת דבל בסוגיא פי׳ הרא״ש אבל
 וא״כ כנדרנית. דהוי משום הר״ן קושיח על ישוב

 צריכה ובעל תנאי על קידש דמשו״ה הכי, י״ל למסקנא גם
ובפחות במלוה קידש כמו קדושין, לשם דבועל משום גט

פרועה: משוה
 התוס׳ במכרה א״נ כו׳ מוכרת כך ד״ה תוס׳ ע״ב. שם ~

א״כ אבל ב״ד, כתובת לענין תינח והא איירי.
 לה אין לבעלה כתובתה מוחלת התם תו דאמרינן הא קשה

 הפסידה למה התוספות אלא מכרה בשלא ואי מזונות,
בתשובה הרי״ף תירץ וכן מחלה, מיתה דלאחר וצ״ל המזונות.

בר״ן: יעיי״ש
 קדמו אבל כו׳ מרידיא ומשני ד״ה רש״י .,א צ״א דף

לשהויי בדיניה מענינן לא ליסקל ודנוהו
בהנאה, מותר הנסקל דשור כר״ח ס״ל דרש״י מוכח לרידיא.

 מהרמב״ם גם בדיניה. מענינן דלא למימר ליה למה לא דאי
 חוזרין נפשות דיני דנוהו דאס דפהק הל״ח, ממון נזקי הל׳

 והא כר״ת. דסבר מוכח מרדיא, וגובין ממונות דיני ודנין
לשיטתייהו, אזלי הסוגיא בפי׳ ז״ל והרמב״ם רש״י דנחלקו
 הפקיר ואח״כ נגח דסבר כר״י הלכה דאין סבר דרש״י
 אבל הבעה״ב. חייב נפשות דיני שדנוהו אף א״ב פטור,

יהודא, כר׳ ממון נזקי מהל׳ בפ״ח שפסק כיון הרמב״ם
אם נפקותא אין ושוב דשור, מרדיא אלא משתלם אינו ע״כ

____שור-!ק שברת ׳ופ ולכן א.ל או הבעה״ב ברח

לו נמחל אין לו נותן שהוא אע״פ במשנה. א׳ צ״ב דף
השב ועתה שנא׳ ממנו שיבקש עד —׳

 הרי להשיב, ה׳ שהזהיר מהא דאי ההוכחה. מובן ואינו וגו׳.
 ה׳ לו שאמר מהא ואי בקשה. ולא הגזילה חזרת רק הוא י

 פי׳ כך אלא ממנו. שיבקש כלל מוכח אינו בעדך, ויתפלל
 לו, הוא וימחול ממנו שיבקש עד מה׳ לו נמחל אין המשנה,

 בעדך, ויתפלל וגר השב ועתה שנאמר ג״כ. ה׳ לו ימחול ואז
 מוכח אברהם שיתפלל שבזה אלא ורצוי. לתפלה דבעינן הרי
 אי׳ והכי ה׳. לו שימחול התפלה יועיל ואז לו, מחל א1^_שה

5W כר. לו נמחל אין שבעולם נביות אילי כל הביא חפי׳
:מיירי החטא ובזה לשמים. אדם שבין קרבנות והיינו

סנהדרין“ירושלמי ועי׳ רש״י, עי׳ כו׳. "ואזיל שפיל ע״ב. שם
 מעשה אותה על לאביגיל הכתוב שגינה פ״ב

:א׳ בשמואל שם שי במנחת ועי׳ עיי״ש.
 משלם כו׳ וילדה מעוברת פרה גזל במשנה. ב׳ צ״ג דף

וקשה כר. לילד העומדת פרה דמי
 והשתא בהמה מעיקרא א׳, מ״ז דף ע״ז במם׳ דאמרינן הא לי

 שינוי לך אין בנעבד שינוי יש אי הוא ותימה כר/ בהמה
 ד״ה א׳, ס״ו דף לעיל שכתבו התום׳ הועילו ומה מזה. גדול
 הלא מכ״מ נעברו, וולדה דהיא משוס הולד דאסור הם,

 לב״ה לומר בעי למה גופא באתנן קשה ועוד הנעבד. נשתנה
 היינו גופא ולדות ולדותיהם, ולא הם שינוייהם ולא הם

 דף בע״ז התום׳ מדברי משמע אולם הכא. כדחנן שינוייהם
 דבר וזה מדרבנן. אלא אסור דאינו האסורין, כל ד״ה ב׳ מ״ו

 מצד אם מזה גדול יותר שינוי לך אין ובאמת לענ״ד. תימה
 סתום פיו דמתחילה אחרת, וצורה בריה דנעשה הגוף

 עד כשב או שור נקרא דלא השם בשינוי אם פתוח, וטבורו
 ונעשה דטלה כוותיה והלכה אלעאי לר׳ קשה ועוד יולד. כי

 מעולם. שמענו לא וזה הכי נמי באתנן א״כ שינוי, הוי איל
 ר״י באתננה זהב לה נתן ב׳, ל׳ דף בתמורה דתניא ועוד
 רקועין לה נתן דלא משמע כו׳, רקועין עושין אין אומר בר״י
 כלים ועשאן לעצים זה בין ומה זהב, חתיכה אלא שהם כמו
 עדיף לא וריקועין בנסכא מיירי דהתס לדחות יש מיהו כף.

צ״ו: בד׳ עי׳ קני, דלא ממטבע
שייך לא באיסורין הדין דמצד הוא, כך דהטנין נראה אלא

 שנתחייב במי אומרין אנו שאין דכמו כלל, שינוי דין
 דהוי והזקינו עבדים כמו ממיתה, שפטור והזקין מיתה
 דהא א׳, ז׳ דף ערכין במס׳ ז״ל רש״י דעת מזה ויותר שינוי.
 דדוקא שתלד, עד לה ממתינין המשבר על ישבה שם דתנן
 דסבר מיתה, חייב נולד אפילו אח״כ אבל דינה, שנגמר קודם
 ושוב למיתה הולד דין ונגמר הוא, אמו ירך עובר רש״י

 כתיב דהתם רק כלל, מגזל ילפינן הוי ולא שינוי, מהני לא
 זכר שאין עד שנשתנה דבר אלא אימעוט לא ומכ״מ הם,

 י״א סי׳ מג״א ]ועי׳ וכדומה. קמח ונעשו כחטים לראשונים
 שהם אלא פ״ד. המזבח איסורי בהל׳ ולמ״נג וכ״מ י״ב, ס״ק

 ולדידי בתורה, שינוי היתר כתיבה דלא נעבד לענין כתבו ז״ל
 שהיה דמה השינויס, בכל משא״כ ומחיר[. באתנן ה״ה

 רק אסור, היה ודאי שנשתנה אלא היום גם ישנו מתחילה

 ]ויותר ולד. אלא מיעטו לא וב״ש אחר. מיעוע כתיב בולד
 המעשה, לאחר דנתעברה ולד אלא התירו לא דב״ש נראה

 תמיהת ומתור׳ן יעוי״ש. פ״ד חמורה בתוספתא מבואר וכן
 היה הסברא ומצד דניחא[. ד״ה ב׳ ל׳ דף חמורה תום׳

 כבר אלא למעט. יש יותר קמח ונעשו כחטים דשינוי להיפך
 יש יותר האיסורים בכל אבל הטעם, שם התום׳ כתבו
 בע״ז שם קאמר שפיר ולכן מולד. קמח ונעשו חטים למעט
 מאתנן גמרינן אי להו איבעיא כו׳ ובחטים דאסור, בולד

אחר לשינוי ולד בין דאין אסור ודאי בולד אבל לא, או
כעצים

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)289 מס עמוד יעקב בן יהודה צבי נפתלי ברלין, ב - שדה מרומי
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נפש משיב

אחדים. דברים

 ויכתבהו בידו האדם שיהוק מה השם: קידוש במאמר הרמב״ם כתב
יתכן. אילו פעמים אלף שיחזרהו לו ראוי הספר על

 פה - בעל כבר שנמסרו ממה הם פה הכתובים הדברים אמנם
 כותב-אומר. מאי ולכן ויר״ש. תורה לדברי המקשיבים לתלמידים

 בי שהפצירו המקשיבים רצון למלאות כדי דמי. כדיבור כתיבה והאי
 התועלת הוא ורב רבים ימים יעמדו למען בכתב הדברים לעלות
 שם ולקדש גדולים במקום לעמוד בעצמם זכו שכבר מהם לרבים
 הם ששמעו והדברים כנודע. ולאלפים למאות תורתם בדברי שמים

לקחם. ולשומעי להם נפש למשיב

 ראיתי הכתובים. על מעידים והם עליהם. מעיד פה שהכתוב ומכיון
 והגיון פי אמרי לרצון ויהיו נפש". "משיב וקראתיו בספר לחוק
 רחוק כי כמש״נ ישראל כל - נפש המשיב לנו ישלח והוא וגו׳. לכי

 דף בסנהדרין )כדאיתא נאמר המשיח מלך ועל נפשי משיב מנחם ממני
 כל עסק יהא ולא כו׳ ה׳ דרך אותם ויורה העם כל ילמד והוא צח(

 מלכים הל׳ בסוף הרמב״ם )כמש״ב בלבד ה׳ את לדעת אלא העולם
נפש. משיב המנחם והוא שבשמים לאביהם הבנים לב והשיב פי״א(

 כ״ה היום הספר סיימתי נ.ב
אלול,תשמ״ה

 תש״ה בשנת והישע הפדות יום לציון
 לארצה״ב יפאן מלכות נכנעה בו

בשלום. "שנחאי-סין" מגטו ויצאנו
חסדו" לעולם כי טוב כי לה׳ "הודו



נפש משיב

הים ושירת התשובה שירת

 הקב״ה שברא מיום לשונה. על חסד ותורת בחכמה פתחה פיה ל״א( )משלי הה״ד משה. ישיר אז
 ברא ישראל. אלא להקב״ה שירה שאמר אדם מצינו לא הים על ישראל שעמדו ועד העולם את

 וכן כו׳. יצחק וכן שירה. אמר ולא המלכים ומן האש מכבשן אברהם הציל שירה. אמר ולא אדה״ר
 מיד להם ונקרע לים ישראל שבאו כיון שירה. אמר ולא שכם אנשי ומן עשו ומן המלאך מן יעקב
 רבה )שמות מצפה. הייתי לאלו הקב״ה אמר בחכמה. פתחה פיה הוי כו׳. הקב״ה לפני שירה אמרו

ד׳(. אות כ״ג

 המזמור השבת ליום שיר מזמור א׳ השירים שיר בתרגום וכדאיתא שירה אמר שאה״ר האמת
 על והודאה שבח שהוא זצ״ל הלוי הגרי״ז מרן ביאר זו שירה של ומהותה כו׳. אמרו אדה״ר הזה

 כמו זה על מברכים אנו בראשית מעשה יום בכל שמתחדש מה בכל שהרי בכללו. העולם בריאת
 לברך צריכים בבריאה רואים שאנו חידוש כל דעל הרי כו׳. ערבים ומעריב אור יוצר ברכת

 כו׳. ע״ז שירה לאמר נותן הדין והיה מחודש בעולם מחודשת בריאה לפניו מצא ואה״ר ולהודות.
 מענין מדבר הוא עכשיו דעד שני ענין דזה נראה מחשבותיך" עמקו "מאד ואמר: עוד וסיים

 שהרי הדורות בכל עולמו את מנהיג שהקב״ה ההנהגה בענין לדבר מתחיל הוא ועכשיו הבריאה,
 ואמר שירה. אמר כן גם וע״ז הדורות כל מנהיג הוא איך והראהו ופרנסיו דור דור הקב״ה הראהו

 אין ובכן ע״ש. הדורות. כל סוף עד הבריאה מתחילת ההנהגה כל על מחשבותיך" עמקו "מאד
 שם יוסף בעץ ועי׳ שירה. אמר ולא אדה״ר ברא שאמרו: מה להבין ראוי וא״ב מזו. גדולה שירה
 אבל ובקשה תפלה דרך שאמר היינו וכו׳ הראשון אדם אמר השבת ליום שיר דמזמור אע״ג שכתב

 שתיכתב זכו דלא כתב ובפי׳מהרז״ו כנ״ל. וצ״ע עכ״ל. שעבר. על ושבח הווה בלשון אמר לא
כתובים. קדושת רק עליהם ואין בתורה פרשה דבריהם נעשה לא כלומר בתורה. שירתן

 וגם כולה היצירה כל בשירתו הקיף אדה״ר הרי השירות לשאר זו שירה בין מה באמת וצ״ב
שירה. אמר ועליהם הדורות כל סוף עד ההנהגה

 דרשב״י במכילתא וכדאיתא ואנוהו". א-לי "זה מש״א. הוא הים שירת תוקף דהנה ונראה.
 שהם ידע א-לקים. וידע ואנוהו". א-לי "זה הים על שנאמרה שניה הן. שירות עשר דמונה

 לומר עתידין שהן רבוא לס׳ הבאר את לעלות נאה מ״ד(. אות א׳ )שמו״ר א-לי". "זה לומר עתידים
 ואנוהו" א-לי "זה לומר שעתידה קדושה עדה בשביל ג׳(. אות ג׳ )שמו״ר א-לי" "זה לפניך

 )מדרש ואנוהו" א-לי "זה שנאמר בים אני נאוה ונאוה. אני שחורה ז׳(. אות כ״א )שמו״ר עאכו״ב.
 הוי ואנוהו א-לי זה קל״ג( )שבת חז״ל אמרו וכבר השירה. תוקף דזהו הרי ל״ה(. אות א׳ שיה״ש

 ובו לבוראם. דומה להיות התחייבו כלומר וחנון. רחום אתה אף וחנון רחום הוא מה לו. דומה
 נאה. תורה נאה. שופר נאה. סוכה במצות לפניו התנאה "ואנוהו" או ממש. כמותו להיות תדבקון
 לו אעשה "ואנוהו או הכרתן". מכת בים כאן עליהם קבלו "ומעצמם שליש עד מצוה הידור כלומר
 דבוק. לעולם להיות הגיעו כזו לדבקות עיי״ש. בתחתונים. שרויה שכינה שתהיה בזה רצו מקדש.

 תתהדר וכדי שכתב: ע״ב( )נ״ה שמות זהר ועי׳ בים. שהגיעו מה וזהו להגיע. אנוש שבכת מה זהו
 בשוב היא ודא בחד חד לאתריה-לאזדוגא לציון קדישא מלכא יתוב כדין לאתרה ישראל כנסת

ע״ב. לו. קווינו ד׳ זה וכתיב ואנוהו". א-לי "זה למימר ישראל זמנין וכדין ציון ה׳

 מצותיו ולשמירת בדרכו ללכת תגיע שהאנושות מצפה הייתי לאלו הקב״ה אמר זו שירה על
 מי הגיע לא עוד כזאת לדרגה הדין. משורת ולפני הדין מן יותר לשונה על חסד תורת זהו בהידור

לפניהם. שהוא



נפש משיבס

 איתא דיומא סופ״ח בירושלמי אמנם
 עבירות תני לישנא. בהאי זו ברייתא
 להתוודות א״צ שעבר ביה״ב עליהם טנתודה

 הכתוב עליו כן עשה אם הבא. יוה״ב גליהם
 אומר ר״א תני וגו׳ קאו על שב ככלב זומר
 נגדי וחטאתי דר״א מ״ט ונשכר. זריז זה זרי

 שב ככלב דרבנן טעמא ר״א מקיים מה זמיד.
 מקיימין מה העבירה. באותה בשונה גו׳

 שלא תמיד. נגדי וחטאתי דר״א טעמא בנן-
 כשעשאן אלא עשאן לא כאילו בעיניו היו

 דאם הא בירושלמי וליתא ע״ב. לו. נמחל
 הבא ביוה״ב להתודות דצריך בחטאו זנה

 תשובה שעשה כיון צריך דלא דס״ל ;שמע
 ומה חטאו. לו נתכפר כבר כדין שעבר :יוה״ב
 אינו לכן חדש חטא זה השנה וחזר זשנה
 שנה של החטא אותו על להתודות ריך

 דמשמע יומא בסוף ברא״ש ועי׳ זעברה.
 שנה דואם הא בגמ׳ הגרסא לפניו היתה לא
 ברבינו ועי׳ אחר. יוה״ב להתודות צריך הם

 דלא דנראה פ״ד. דיומא ובתוספתא ננאל.
ע״ש. שם והוסיפו כזו. גרסא יתה

 יונה והרכינו דלהרמב״ם ומשמע
 לכן בברייתא כן הגרסא היה לא 'הרא״ש
 ושנה כשחזר דגם וס״ל זה. דין שמיטו
הבא. ביוה״ב עליו להתודות צריך אין חטאו

 מה בזה- וצ״ת זה. דין הביא כן הרי״ף אולם
 לא שמא מסברא זה האם זו. הלכה של טעם
 שעשה אע״פ כהלכה. שעברה בשנה שב

 מהלכות פ״ב ברמב״ם המבואר כפי תשובה
 דזה ונראה וצ״ע. והל״ב. הל״א תשובה
 על והוידוי התשובה מצות לקיים כדי חומרא

 חטא ולהזכיר וידוי צריך לכן השני חטא
 שער ב״א ספר במבי״ט כעת ומצאתי הראשון
ע״ש. פ״ו התשובה

 מקיים מה דפריך הירושלמי דברי ובעיקר
 כסיל קאו על שב ככלב דרבנן טעמא ר״א

 "באותה בשונה ומתרץ. באולתו. שונה
 שב ככלב נקרא דכששנה משמע העבירה".

 שעבר כיון הונא דרב הא נזכר ולא קאו על
 כמו כהיתר לו נעשית בה ושנה עבירה אדם

 מהירושלמי משמע פ״ו יומא בגמרא דמתרץ
 דנעשה הונא כרב ס״ל תנא דהאי מוכרח דלא

 על שב ככלב הו״ל ששנה כל אלא כהיתר לו
 אני מה אלא ד״ה ביומא במהרש״א ועי׳ קיאו.

 מאי בזה לעיין יש שכתב שב ככלב מקיים
 יש כפשטיה דהא מקיים אני מה אלא קאמר
 בפעם ועובר באולתו ממש בשונה לקיים
 הוא כן ולכאורה בזה. עמש״ב שנית.

 דר״ה דינא השמיט והרמב״ם בירושלמי.
שם. ועמש״ב

 להכירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו נוזלו או הכירו המקלל או שם הל״ט ל(
 צריך בדברים אלא הכירו את הקניט לא ואפילו כו׳ וירצהו לו חייב שהוא ה

!ייסוכו׳.

 בחדרי חבירו או חרש המקלל להסתפק יש
 דבכה״ג כיון סליחה, לבקשו חייב אם •רים,

 איסורו אלא כלל. לחבירו אדם בין כאן ן
וצ״ע. בלבד, שמיא כלפי א

 לקלל לא כתב, רל״א מל״ת החינוך והנה
 לדעת כת בנו שאין אע״פ מישראל, וד

 כח ואיזה במקולל, הקללה תנוח ענין ;יזה
 בני מכל כלל דרך ידענו עליו להביא יבור
 שקללת ויאמרו לקללות, שחוששין ולם,

 רושם תעשה הדיוט קללת גם אדם •
 ואחר והצער המארה בו ותדבק קולל

 משרשי כי נאמר, הבריות מפי זה דבר תנו
"מהמזיק-בפינו" השי״ת שמנענו צוה

 במעשה, להם מהזיק שמנענו כמו לזולתנו
 לנו ואפשר אדם, בדברי כח שיש כלומר
 המדברת הנפש בהיות כי לענ״ד לומר

 נשמת באפיו ויפת וכ״ש עליוני חלק שבאדם
 לפעולכו׳ רב כת נתן ממללא לרוח ות״א חיים
 גם לכן בפיו, מזיק הוא דהמקלל הרי עכ״ל

 את המקלל או חדרים בחדרי דובירו המקלל
 אדם בין של ענין גם כאן ישנו החרש,
 את המזיק כמו מחילה לבקשו וחייב לחבירו
 לבקש חייב בנזיקין גרמא דגם בגרמא חבירו
במקלל. כאן וה״נ תשלומים ע״ז ושייך סליחה

 נשמעים דבריהם אשר צדיקים אנשים ע״ר
מסלנט, ישראל ר׳ למרן אחד סיפר בשמים,



סא נפש משיב

 בו פגעו לפעמים כאשר צדיק מאיש יודע כי
 ופגע לשונו, בשוט הכם לו והצירו אנשים

 צרור נפל לא נתקיים דבריו וכל קללתו בהם
 האיש כי לשונו בצחות ע״ז והשיב ארצה.

 יוכלו דבריו אשר כזו רמה במדרגה הוא אשר
 נזהר להיות צריך מאד הלא רושם, לעשות
 דבר שום מפיו להוציא ושפתיו לשונו לנצור

 אין כי המזיק" "אדם להיות יכול בקל כי רע,
 לשונו בשוט מזיק או בידים מזיק אם הבדל

 עכ״ל עליון, גזירת בכח בסתר רעהו להכות
 בלזר י׳ רבי הגה״ח תלמידו שמסר כפי

 דעת לפי מקלל בכל וה״נ אור. בנתיבות
החינוך.

 הרמב״ם שדעת שם הביא החינוך אמנם
 אומר שי״ז( מל״ת )בםה״מ דהרמב״ם כן, אינו

 של נפשו יגיע שלא כדי זו מצוה בטעם
 ועוד לכעוס, ירגילנה ולא הנקמה אל המקלל
 שלא מדבריו לי ונראה בספרו. בענין האריך
 בקללה, המקולל אל נזק בדעתו הוא יראה
 המקלל, מצד הענין התורה שהרחיקה אלא
 ואל וכעם הנקמה אל נפשו ירגיל שלא

עם נקבל רבותינו דברי וכל המדות, פחיתות

 החינוך עכ״ל יותר במ״ש נאחז לבבינו היות
 חרש שהמקלל הרמב״ם שיטת לפי יוצא שם.
 כאן ואין שמיא, כלפי אלא אינו איסורו כל
 לבקשו חייב אינו ולכן כלל לחבירו אדם בין

סליחה.

 בכלל הוא דהמקלל החינוך שיטת ולפי
 הרמב״ם כאן מש״כ מובן פיו בדבר המזיק

 החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל
 שכולם גוזלו או חבירו המקלל או חבירו את
 לו שהחזיר אע״פ עוד וכתב לחבירו. מזיק הן

 ואח״כ וכו׳ לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון
 חבירו את הקניט לא אפילו הרמב״ם כתב
 הוא, מזיק בכלל דהמקלל כו׳ בדברים אלא
 לשיטת אבל דברים. בהקנטת נכלל ולא

 כהמקניט רק הוא מקלל הרי עצמו הרמב״ם
 הרמב״ם כלל ולמה בפניו כשקללו חבירו
 את בהמקניט ולא וגזלן מזיק בדין מקלל

 מלקות חייב בשם דהמקלל ואולי חבירו.
 כללו לכן בדבריום חבירו את מהקניט חמור

 המקלל אבל מעשה, בה שיש וגזלן במזיק
 חבירו את המקניט בכלל הוא אולי שם בלי

 כח בס׳ ועי׳ בזה צ״ת ועדיין בדברים
התשובה.

כו׳. לעולם לו נמחל אינו כו׳ להכירו אדם שכין עכירות אבל הל״ט שם לא(

 עוד אמרו הגר״א, בסידור מובא
 שבין עבירות על התשובה שבהתעכבות

 למקום אדם שבין עבירות גם לחבירו, אדם
 זה, לדין הסבר שם והוסיף נתכפרו. לא

 שאיך נותן הדין וכן כפרה-לחצאין", "שאין
 אדם אם מדותיו על יעבור שהקב״ה אפשר
 להעביר יבקש לא סרוחה מטפה הבא הפחות

 לו מודדים מודד שאדם ומדה מדותיו, על
 מחילה לבקש הלך כשהמזיק ופשוט ע״כ.

 עונותיו שאר לו דנמחל בסרובו עומד וחבירו
 על עבר הוא הרי כי המקום לבין שבינו

סליחה. לבקש והלך מדותיו

 יש דאם כתב, פה, יומא יעקב בעין הרי״ף
 מכפר יוהכ״ם אין לחבירו אדם בין עונות לו
 אינו זה לקונו- אדם שבין עבירות על אף

 דאין וס״ל חולק. ר״ע אבל ראב״ע, לפי אלא
שמבאר מה עוד ע״ש זו. את זו מעכבות

 יוסף בברכי )עי׳ ור״ע דראב״ע הפלוגתא
 בתוספות חביב בן והמהר״מ סתר״ו( אור״ח

 שג׳ עינים" "מאור מספר הביא יוהכ״ם
 סובר וראב״ע הת״ק, בדבר מחלוקות
 אשריכם שאמר ור״ע זו, את זו שמעכבות

 אדם שבין עבירות שאפילו לחלוק בא ישראל
 חביב בן והמהר״ם מכפר, יוהכ״פ לחבירו

 ועי׳ עכ״ל. ומחוורין, נראין דבריו שאין כתב
 דגם וס״ל חולק דר״ע דמבואר במהרש״א
 נמחלים. לחבירו אדם שבין העבירות
 ששאלה מה י״ז. מר״ה כן נראה ולכאורה
 בתורתכם כתוב ר״ג את הגיורת בלוריאה

 פניו ד׳ ישא וכתיב כו', פנים ישא לא אשר
 לך אמשול א״ל הכהן יוסי רבי לה נטפל אליך,
 שבין בעבירות כאן נמי הכא אף כו׳ משל
 אדם שבין בעבירות כאן לחבירו אדם

 גז״ד, קודם כאן ולימד ר״ע שבא עד למקום,
ליה ניחא לא ולמה ע״כ. גז״ד, לאחר כאן
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 ס״ל דר״ע וע״ב הכהן יוסי ר׳ של תירוצו לר״ע
 שבין עבירות דאפילו עינים המאור כמש״ב

 שייך לא ולכן מכפר יוהכ״ם לחבירו אדם
 בזה שכיוונתי שו״ר כן. ס״ל דלא כר״י לתרץ
שם(. יעקב״)ר״ה עיון "לבעל

 נראה זו בהלכה הרמב״ם ממש״ב אולם
 אלא בזו זו תלוי דלא כהת״ק, דפסק לפי״ז

 מכפר יוהכ״ם למקום אדם שבין דהעבירות
 דלא וס״ל לחבירו, אדם שבין אלו ולא

צ״ע. ועדיין כר״ע, ולא כראב״ע,

 כ״ו ו׳ נשא פ׳ זוטא בספרי מצאת אח״ז
ישא אומר אחד כתוב אומר ריב״ד שהביא,

 לבינו. שבינך בדברים ישא אלא וכו׳ וגו׳
 לבין שבינך בדברים פנים ישא לא אשר

 לא וכא״א ונקה. כא״א אומר ר״ע חבירך.
 שני לקיים אפשר היאך וכי ל״ד. שמות ינקה

 שבינך בדברים ונקה אלא הללו, כתובים
 לבין שבינך בדברים ינקה, לא לבינו.

 ליה אית ר״ע דגם להדיא הרי ע״ב, חבירך.
 דדריש אלא לו, מתכפר לא לחבירו אדם דבין
 דלא הקרא לזה ליה ול״צ ינקה, מלא זה ליה
 לה דאית מה אזיל דלטעמיה דר״ה, בגט׳ ישא

 על חולק דר״ע לפרש א״א ולכן זוטא בספרי
 י״א במדבר רבה במדרש וע׳ ביומא ראב״ע

 כמו ור״ע כו׳ ריב״ד התם דאיתא ט״ו אות
 ר״ה להחיד״א עינים בפתח וע׳ זוטא. בספרי

 יעקב להעיון מהמדרש שהעיר מה י״ח דף
בזה.

 אע״פ וירצהו לו, חייב שהוא מה להכירו שיתן עד לו נמחל אינו שם, ל״ב(
לו. שימחל ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר

 לו נתן שלא זמן דכל הם דינים דשני נראה
 כאילו הרי בידו, עדיין והגזלה לו שחייב מה

 עיקר לו שחסר בידו ושרץ טובל זוא
 הגזילה כבר לו כשהחזיר משא״ב זתשובה.

 בעלמא תנאי זהו מחילה בקשו לא עדיין
 דעי׳ מחילה. שיבקשו עד לו מתכפר זזאינו
 וכתיב פנים ישא לא אשר כתיב ר״ה :גט׳
 שבין בעבירות כאן כו׳ אליך פניו ד׳ שא
 למקום, אדם שבין בעבירות כאן לחברו ודם
 הרי מחבירו מחילה בקש שלא זמן דכל א״נ

 עדיין לנו חסר הרי בידו ושרץ כטובל ה
 פנים ישא שלא קרא ול״ל תשובה של יקרה

 שלא קרא צריכים הגזילה שהחזיר בטרם ני
 תנאי דזה כמש״ב ע״ב אלא פנים לו 'שאים
 זה דדבר מ״ד יש ולכן הכפרה שמעכב עלמא

 כו״ע הגזילה להחזיר בלי אבל מעכב א
וכפרה. תשובה כאן דאין ודים

 מ״ה אות א׳ שער שעה״ת יונה ברבינו ועי׳
 קודם כן לעשות התשובה לבעל וראוי שכתב
 לאיש חטאתי ואם כו׳ לבדך לך כו׳ הוידוי

 זה מלשון עכ״ל כו׳ ממנו מחילה בקשתי כבר
 וידוי, מצות את מעכב דאינו לכאורה משמע

 אות ד׳ בשער ולקמן כן. לעשות שראוי אלא
 את ישיב חבירו את שגזל מי הר״י, כתב י״ה

 עלה לא תחילה יתודה ואם יתודה ואח״ב הגזל
 בדברי שהעיר השער" "בזה ועי׳ הוידוי. לו

 א׳ דבשער ניחא לפהנ״ל ואולי בזה. ר״י
 בקשת לענין רק איירי כו׳ וראוי מש״ב

 שהביא וכמו החזיר שכבר אע״פ המחילה
 לאיש חטאתי ואם חטאתי לבדך לך מהקרא

 איירי ד׳ בשער אבל מחילה. בקשתי כבר
עדיין. וצ״ע עדיין. הגזילה החזיר כשלא

ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא הכירו את הקניט לא אפילו הל״ט שם לג(
ו.

 הלי״ד, מכירה מהל׳ בפי״ד הרמב״ם כתב
חכמה, דבר על שאלה נשאלה הוא מהם חת

 מה חכמה" יודע-אותה שאינו "למי יאמר לא
כל וכן זה, בדבר דעתך מה או זה בדבר תשיב



סג נפש משיב

 זה הכס״מ וכתב ע״כ. הללו בדברים כיוצא
 מדבר דבר ללמוד יש אבל מבואר, אינו

 המשנה בפי׳ הרמב״ם וז״ל ע״כ. הוא, ופשוט
שאינו לאיש ישאל או נ״ה. ב״מ הזהב בפרק

 כדי לו שיפרש החכמות מן באלה חכם
 וכו׳ חכם שהוא סבור הייתי ויאמר לביישו,

 בכלל הוא שכ״ז וגו׳.ונ״פ ויראת נאמר
בדברים. חבירו את שהקניט

 אלא חבירו את הקניט לא אפילו כו׳ להכירו אדם שבין עכירות הל״ט שם לד(
לפייסו. צריך בדברים

 מצוה המנ״ח וכתב ביוהכ״ם, לו נמחל ואינו
 מצות ככל היא ואם אב דכבוד המ״ע וז״ל ל״ג,

 מ״מ מכפר, דתשובה תשובה לענין שבתורה
 שבין דבעבירות המבואר לפי מסופק אני

 את שירצה עד תשובה מהני לא לחבירו אדם
 דהוא כיבוד של זו במצוה כאן אם חבירו,

 אדם, כל כיבוד על דנוסף הוא בגזה״כ נוסף
 וכאן לצערו, אלא איסור אין אחר דבאדם

 רק דהוא אפשר כיבדו לא אם לכבדו, מצוה
 דבין לחבירו, אדם בין ולא ב״ה המקום מצות
 לכל שוה שהוא במה אלא אינו לחבירו אדם
 אלא אינו א״כ באו״א, רק הוא כאן אבל אדם

 כיון דלמא או ב״ה. למקום אדם שבין כמצות
 לחבירו, אדם בין המצות, זו צוה שהשי״ת

 אם לתשובה מהני ולא לחבירו, אדם בין הוא
עכ״ל. ואם אב את שירצה לא

 לפימש״כ זה, בספק נפ״מ עוד דיש ונראה
 לשם גדול ושבח הל״ה לעיל הרמב״ם
 ומגלה להם פשעיו ויודיע ברבים שיתודה
 שנאמר כו׳, חבירו לבין שבינו עבירות

 בעבירות במד״א יצליח, לא פשעיו מכסה
 אדם שבין בעבירות אבל לחבירו אדם שבין

 לו היא פנים ועזות לפרסם צריך אינו למקום
 שבינו דעבירות הכס״מ וכתב עכ״ל. גילם אם

 שם יהיה שאולי לפרסם מצווה אינו למקום
 ואיכא ידע ועכשיו בדבר ידע שלא אדם

 לחבירו אדם שבין בעבירות אבל השם חילול
 ע״ש. תבירו לו שימחול כדי לפרסם מצוה
 נימא אם ואם, אב דכיבוד מ״ע כשביטל ובכן

 אדם כבין דהו״ל מחילה לבקש חייב דאינו
 א״נ אולם זה, חטא לפרסם לו אין א״כ למקום
 כדי לפרסם חייב לחבירו אדם כבין דהוא

ואמו. אביו לו שימחלו

 כיבוד, מצות כשביטל אלא אינו כ״ז אמנם
את שציער כגון מורא מצות כשביטל אבל

 דנהי מקלה, איסור על דעבר שבישו, או אביו
 לבקש חייב אינו ומקלה דמורא הדין דמחמת
 חייב לחבירו המקניט מדין מ״מ מחילה,
 או אביו המצער דהרי מחילה' ממנו לבקש

 ישראל, כל מדין איסורי, תרי עובר המקלה
לאביו. הנאמר ומורא שבכבוד המיוחד ומדין

 של גדישו בשורף צ״ע גופא זה דדין אלא
 וחייב לשמים חיוב בזה דיש בשבת, חבירו

 כדי זה חטא לפרסם לו מותר האם לחבירו, גם
 לשמים עון בזה שיש כיון או לו יסלח שחבירו

בזה. וצ״ע השם חילול מפני לפרסמו אין

 בשלמא אמרינן ז׳, דף סוטה בגט׳ והנה
 אלא תמר, תשרף דלא היכי כי דאודי יהודה
 ששת ר׳ אמר והא ליה, למה דאודי ראובן
 ברבים( )ופירש״י חטאיו דמפריט עלי הציף
 אמר והא דמקשה הא קצ״ע שם, המנ״ח והק׳

 דקי״ל כיון חטאיו דמפרט עלי הציף ששת ר׳
 לפרסם מצוה לחברו אדם שבין דעבירות

 דכל וקיי״ל יצליח לא פשעיו מכסה שנאמר
 שבלבל טועה אלא אינו חטא ראובן האומר
 אדם שבין עבירה רק היה א״כ אביו, יצועי

 עכ״ל. וצ״ע, לפרסם מצוה א״כ לחבירו
 כאן, אין דעריות נהי קושייתו צ״ב ולכאורה

 כאן יש אביו, יצועי שבלבל מה הרי מ״מ
 אביו, מקלה גם ואולי מורא, מצות ביטול
 לשמים, הוא זה וחטא וביישו ציערו שהרי
 חבירו את דהמקניט האיסור גם כאן דיש ונהי

 עבירה לפנינו הרי וא״כ מחילה לבקש דחייב
 ועון חבירו את הקניט א׳ תרתי בה שיש אחת

 לענין דינו ומה אביו את ומצער מורא ביטול
 מקושיית ומשמע בכה״ג ברבים לפרסם
 כדי חטאיו לפרסם חייב כה״ג דבכל המנ״ח

בזה. וצ״ת חבירו, לו שימחול



נפש משיב

ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא -אפילו הל״ט שם לה(

 פי״ז ג׳ חלק נבוכים במורה הרמב״ם כתב
 רע מעשה כל על שיענש שם, הוומשי •עת

על ממנו. הוזהר שלא ואע׳׳פ האיש, עשה
 מזהיר שהשכל דבר שהוא אחר נביא,

 אע״פ הטוב מעשה על שכר יקבל וכן נו,
 דנ״ח בגיטין עכ״ל. נביא ידי על בו צווה א

 הסיפור, שם ראה דנגרי, דשוליה ובדה
 יעקב לרבי וחידושים בהגהות שם וב

 מפורש שאינו עון שיש נראה וז״ל- דין.
 ושנוי מאד- חמור והוא מקום בשום :ואר
 חמורות מעבירות יותר המקום יני

 שאין בשביל בעבורו. הרבים עניש
 והוא לשכל, מתנגד היותו עם כלל לו משין

 דסני בכלל בפרסום מתמיד דבר שהיה ני
 לרעך ואהבת עכ״ל. תעביד לא לחברך

 כבר זה לאהוב כיצד אבל בתורה כתוב וך
 מני דילך מה הכלל והוא לשכלך ור

 שהוא התראה ל״צ ת״ח תעביד. אל כירך
 לענין כן זו בהלכה הוא בקי ועומד זרה
 חכם תלמיד בבחינת אחד כל הריע בת
 בידך מסור הזה הכלל שהרי גדול .?דן
 דילך מה בזה, חושית הרגשה מרגיש זה

 אל לחברך לכן ומומחה ידען אתה ובזה י
 השכל מצות על הוא עובר ע״ז העובר ביד.

 שבו הישר השכל לפי להתנהג האדם ,יל
 ולהשכיל, להבין היינו בצלם- נברא ז

 לעשותם, אין מכוערים שדברים בין
 ידעתי לא זה, על חשבתי לא ולומר צטדק

 לא רגע לחיות לאדם יתכן לא פשיעותא, }
 להבין ע״מ ניתן שהוא א׳ הצלם •

 להבין ורגיש ת״ח להיות האדם על ;שכיל,
 במקום או הרגשת, לא ובושתו, חבירך ר

 עבירה זו מחית ולא למחות לך ;יה
 דקמצא העובדה זוהי שבחמורות חמורות
 גיטין שם אליעזר ר׳ אמר שעליה קמצא

 בושה של כוחה גדולה כמה וראה בא
 את והחריב קמצא בר את הקב״ה סייעו ;רי
 לא דנגרא דשוליא העובדה וזוהי זו

במהרש״א. ע״ש מיחו ולא בצערו גישו

 ומצינו וז״ל כותב סקנ״ג חסידים בספר
 שלא אע״פ להבין שיכול מי שכל ורה

 לבו. על שם שלא על עליה נענש —ווה1
שרי החיל פקודי על משה ויקצוף אמר

 כל החייתם משה אליהם ויאמר וגו׳ האלפים
 לנו, צוית לא למה לו- ענו לא ולמה נקבה,
 ידע אלא הנשים. להמית לנו אמרת לא והלא
 מה ק״ו לדון ובקיאים חכמים שהיו משה

 למען נשמה, כל תחיה לא בהם שכתב כנענים
 יחטיאך שמא וגו', לעשות אתכם ילמדו שלא

 כש״ב, לא והחטיאו חטאו שכבר אלו להבא,
ק״ו. לדון לכם שהיה

 לו המלאך באמור בלעם אמר לא למה וכן
 עון מה להשיב, לו היה אתונך, הכית מה על
 אין בע״ח צער אפילו אתוני, את שהכיתי יש

 רגלו כשלחצה משאו מחמת רבצה שלא כאן
 לו "שהיה אלא להכותה. לו היה לא למה

 הוא הקב״ה ברצון שלא שמא לחשוב"-
 להגיד אלא רשות לי נתן לא שהוא שאקללם,

 לא כי "חטאתי שנאמר וזה כו׳ העתידות להם
 אדרבא בדרך, לקראתי נצב אתה כי ידעתי"
 נצב שהיה ידע שלא לפי מסתברא איפכא

 חטאתי- אמר כך אלא חטא, לא לקראתו-
 וחקרתי פשפשתי שלא לדעת, לב שמתי שלא

 ערום אדם שיהא מכאן הוא, עון באיזה
 שאינו על אותו ומענישים הואיל ביראה
 לפני שהרי ולחקור לדעת לו שיש יודע,

 ולא היא, שגגה כי לאמור תוכל לא השליט
 אל שיצאתי שכחתי לשלמה שמעי לומר יוכל
זו. בפרשה השל״ה כתב וכן עכ״ל קדרון נחל

 לימד וכבר הוא נביא צ״ב דף ב״ק בגט׳
 ושתיה אכילה עסקי על לעיר שבא אכסנאי
 שואלים אשתו עסקי על או אותו. שואלים

 נח לבן מכאן היא, אחותך היא אשתך אותו
 ופירש״י למד ולא ללמוד לו שהיה שנהרג
 ע״ש למד. ולא ארץ, דרך ללמוד לו שהיה

 בהל׳ הרמב״ם דעת והנה ובשטמ״ק. בראב״ד
 שכאן אלא בצדקה. חייב אינו שעכו״ם מלכים
 ארץ דרך שכליים ערכין של ענין הוא לפנינו

 וכשלא כן מעצמך ולהבין ללמוד לך והיה
 האדם אם היסוד זהו בדינך, חייב אתה למדת
 שחובתו מה ולהשכיל להבין לב לשום יכול
 לו אין כן לעשות מתאמץ ואינו חבירו כלפי

 ידעתי לא כי ידעתי, לא בטענה א״ע ליפטור
 וד״ז הוא חוטא ידעתי לא היא פשיעותא

בתורה. מפורש מקרא



סה נפש משיב

 לא דעת, בבלי לפניך שחטאנו חטא על
 ולחשוב להתבונן לי שהיה למה לב שמתי

 מצאתי וכן הוא, וחוטא פשיעותא, דעת בלי
 שמפרש הגר״א שבסידור יצחק בשיח כעת
ד״ז.

 של בדורו אחד גדול אדם ועוד, זאת
 יום וידוי לקרות רוצה היה לא הרמב״ם

 דבר עשה שלא בעצמו ידע כי הכיפורים
 והוא ית״ש לפניו שקרים ידבר ולמה עבירה
אמת. וחותמו

והשיבו: להרמב״ם הדבר ונודע

 עבודת תומר כמה הנלבב אתה ידעת אילו
 הא-ל לעבוד צריך אתה וכמה יתעלה ה׳

 והמוכרת הראויה העבודה מקיף והייתי הזה,
 יום, כל שאין בודאי יודע היית הזה", "לאדון

 ועוד בוידוי האמור כל עושה אתה שאין
 גודל לפי נדון אדם וכל וכהנה. כהנה - נוסף

 עליו נכתב ע״ה שדוד מצינו שהרי- חכמתו"
 ועון מאוריה מגורשת היתה והיא א״א

 ציצית ועון מיתה, חייב היה כי אף הריגתו
 חייב והיה רודפו היה כי אף שאול המלך של

 מה לפי בזה כיוצא כל וכן מחתרת, מדין
 דבר על אף ושאתה, משפטו, כן אדם- שהוא

 עכ״ל הדין את ליתן אתה עתיד שדברת זה
פי״ב להחיד״א דוד לב בספר דבריו הובא

 הרמב״ם מסי איש מפי איש זה לשון שהביא
 רחבה במאמר בראשית בקש״ק מש״ב )וראה

בראשית(. פ׳ מאד מצותיך

 קטן, לא אדם היה הזה שהאדם ספק אין
 "אתה ומכתירו לו קורא הרמב״ם שהרי

 גודל לפי נידון אדם שכל לו וכותב הנלבב"-
 ליתן עתיד שהוא לו מגלה והרמב״ם חכמתו

 להתודות לו שאסור שחשב מה על הדין את
 לפני שקר לדבר לו שאין מפני ביוהכ״פ
 לו גילה והרמב״ם אמת. שחותמו הקב״ה-

 כל על עובר הוא מקצתיה ולא מיניה לא
 חטא על בחינה זו גם הנאמרים החטאים
.—דעת בלי שחטאתי

 בין והן לשמים אדם בין הן נוגעים הדברים
 אדם בין שנוגע מה אולם לחבירו אדם

 אחד שכל לפי יותר פשיעותא היא לחבירו
 ולהרגיש להבין לענין הוא ת״ח בבחינת הוא

הזולת. קפידת

 דעת, בבלי לפניך- שחטאתי חטא על וזהו
בודוי. הנאמר

 חן למצא להשתדל הוא בחיים ויסוד עיקר
 "אהוב להיות ואדם א' בעיני טוב ושכל

למטה. "ונחמד" למעלה

 בו ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא הכירו את הקניט לא אפילו הל״ט שם לו(
לו. שימחול עד

 שלפעמים ואף מאד חמורה חבירו הקנטת
 ראוי מי כי שמים ולשם טובות כוונות לו יש

 ולשקול בזה הרצויה המדה לכוון ויכול
 מתחום חוץ לצאת ולא שמים לשם מעשיו

 חומרת יוכיחו פנינה של מעשיה המותר,
 ר״ה. בהפטרת להתבונן וראוי הדברים.

כתיב:

 הרעמה בעבור כעס, גם צרתה וכעסתה
 שמים לשם ופנינה שטן ו׳( א׳ )שמואל
 שתתפלל כדי ופירש״י דט״ז( )ב״ב נתכוונו

בנים. על חנה

שם, היה מה ומכעסת, וחוזרת מכעסת

 כתונת סודר, הגדול לבניך קנית לה אמרה
 לחנה, ואומרת, משכמת היתה פנינה וחלוק,

 כדי בנים של פניהם ומרחצת עומדת את אין
 היתה שעות ובשש הספר. לבית שילכו
 ומקבלת עומדת את אין חנה, לה, אומרת

 שמואל )ילקוט בו׳ הספר מבית שבאו בניך
סע״ז(.

 כן עושה פנינה הית וערבית שחרית נפלא
 זו ודרך בעצמה, שתתפלל כדי שמים ולשם
 ראה יום, יום רצופות שנים וכמה כמה היתה
 כה נענשה א״ב ולמה ופסיקתא. שם ילקוט
 ופנינה אחד בן יולדת חנה היתה חמור,

ופנינה ארבעה חנה ילדה בנים. שני קוברת
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 והרי שם. בפסיקתא כדאיתא שמונה, רת
שמים. לשם נה

 וחנה פנינה הלא כאן, ישנה נוספת זאלה
 אלקנה וכי אחת, בחצר הגרות נשים שתי
 לי, תמוה ועוד פנינה. דברי שמע ולא דע
 -רבת שמתו פנינה של הבנים שבע כל

c ,ולמה היו, אלקנה של בניו אומללה 
חמור. כה הוא גם מ

 פנינה, מתוכחת ידע שאלקנה :הכרח
 הוא שגם וע״כ בפנינה מיתה" "ולא לה, ,ק

בעצמה, חנה שתתפלל כדי שמים לשם
 ניתן וכיצד העונש, בתוך נכלל הוא גם י

זו-. סתומה פרשה ין

 לרגל לעלות ישראל כל חינך כיצד •אה
 ולמה שמואל( ילקוט )עי׳ רבה ינות

 הרגיזה בפניו וגם בכה״ג זו לתוכחה ים
שם. ע״ז סימן ילקוט

 לנו פירש כבר זו לשאלה הפתרון זמנם
 הם: דבריו ותוכן תפ״ט, בסי׳ חסידים ר

והיה לטובה, ומתכווין מעשה כשעשה
 כוונתו שהיה מעשה ואותו ביותר

 שהוא אע״פ הוא חוטא לרעה, ונהפך :ה
 מ״מ לעשות, לו נראה היה חכמתו ולפי ,
 לו היה חכם שהוא "כיון בדינו :

 ת״ח אינו הוא ואם יותר". זה בדבר - מיק
והואיל לחכם, לשאול לו שהיה לפי ייב,
 וכן פנינה, וכן נענש, לדעת לבו שם

 עכת״ד. לעשו, נתנה שלא בדינה :
 מכעסה שהיתה מה פנינה הרי תו

 כדי כוונה, לש״ש חנה לצרתה טרת
 שמתה נענשה אעפ״ב בעצמה, חנה ופלל
 להם שהיה לפי בשכם, יעקב נענש וכן
 התעמקו אילו כי יותר ולהתעמק כונן

 אחרת למסקנה מגיעים היו בדבר
 אע״פ לחטא, נחשב וזה יותר, ונכונה קת

 טוב. לעשות שרצו מה על שכר בלים
מקלם הסבא בשם כתבו דינה עם קב

מדאי(. יותר התיבה ר

 שיש לש״ש, חשבו ואלקנה פנינה רא
 כמו בעצמה, שתתפלל כדי חנה על יץ
 המידה כיוונו לא אולם ורחל, רבקה זו

 למעט להם שהיה יתכן כי נענשו. לכן
ואכזרי בוטה כה להרגיזה לא או זו :חה

 כמו מיתה ולא למחות, לו היה ואלקנה
שצריך.

 של בחלק גם הדין עומק רואים אנו כאן
 ממש בלש״ש לבדוק. חייבים טוב- עשה
 חמור, כה בעונש הדין ולתת להכשל- יתכן

 במקום להתעמק"- ולא לחשוב "לא כי
 נברא האדם כי חטא. הוא להתעמק שהחובה

 לחשוב וחייב ולהשכיל להבין בצלם
 כל ולכן לחדול, או לפעול, אם תמיד מחשבות

 כשידע וכן הוא, חטא ידעתי"- "לא נימוק
 שיתן וראוי הוא, חטא שכלו כפי התעמק ולא

 נשא פ׳ קש״ק )ראה זו התנהגות על הדין
שמשון".( בענין

 בין של החטא מגיע היכן עד וראו בואו
 אדם להרגיז עבור העונש מהו לחבירו אדם

 )כי רבתי בפסיקתא לש״ש, בו כשחושבים גם
 ובקשה פנינה הלכה איתא חנה( את פקד ה׳
 לך, שחטאתי אני יודעת לך, נענתי חנה, מן

 שנשתיירו בני שני שיחיו כדי לי ותרי אלא
 לאחר טעותה פנינה הכירה לבסוף לי,

סליחה. ובקשה וגז״ד- עונשה שראתה

 ממעשה וללמוד להתבונן אנו רגילים
 מה להתבונן עלינו כן חנה-ותפלתה,

 אומללה, בנים רבת חנה- בשירת שנאמר
 אדם בין של חטאו על "לשוב מחשבות לעורר

 של כתה רואים אנו שמחנה וכשם לחבירו"
 עלינו כך שבעה"- ילדה שעקרה "מה תפלה

 שמים, לשם חבירך הקנטת של מחטא ל׳ןזזהר
 חנה בתוכחת קולה הרימה שפנינה יתכן כי

 מצוי שהחטא שכן וכל המותר, מן יותר
פשוטים. אנשים של בתוכחה

 א-לקים איש ונקרא היה, נביא אלקנה
 כדאיתא בתנ״ך, כן שנקראים עשרה בין

 אשת היתה ופנינה תתקנ״א( )דברים בילקוט
 הקנטת של חטא על ויתור אין ומ״מ הנביא,
הזולת.

 צורה בכל חבירו את המקניט ענין ובכן
 )ראה בזה להתבונן וראוי מאד חמור שהיא
הגר״א(. מסידור לעיל מש״ב

 י:( דף )ב״ב בגט׳ שמסופר מה וראה, בא
 א״ל חזית מאי אבוה א״ל אינגיד, חלש ריבר״י

ותחתונים למטה עליונים ראיתי הפוך עולם
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 וכתבו ראית", ברור "עולם א״ל למעלה,
 שקבלה הגאונים דאמרו הר״ח בשם התום׳
 שראה היינו הפוך דעולם רב מפי רב בידם

 יהודה דרב קמיה יתיב שהוה שמואל
 במה ׳בפ בשמואל שמחיה משום תלמידיה,

 דאתיא איתתא ההיא גבי דנ״ה( )שבת בהמה
 א״ל בה", אשגח "ולא דשמואל קמיה וצוחה

 דל מזעקת אזנו אוטם למר ליה לית יהודה ר׳
 כי לה לפסוק חייב היה לא ששמואל ואף וגו',

 נתבע מ״מ הפוסק, היה האב״ד עוקבא מר
 את לשמוע צריך היה לפחות כי שמואל
 שלא וכיון להושיע, בידו אין אם אף צעקתה
 למטה, שעליונים כך כדי עד נענש לה הקשיב

 )מח״א( לחבירו אדם בין על הדין עומק וזהו
 צער, על דבר להקשיב לשמוע חייבים כי

 חטא בה אשגח לא לעזרו, בידו שאין אע״ג
 שהלכה הדברים. נאמרו שמואל ועל הוא,

 בכל דדינא, לעומקא וירד בדינו, כשמואל
 ישנה כבר אשגח לא אחת פעם אולם מקום,
קפידה זה מה נוראים הדברים תביעה עליו

 רגיל ומי הכל, את המכלה אש ממש אדם של
הדין. ע״ז נותנים והלא זו, בזהירות להתחנך

 אבל בד״ת, שעסק יתכן בה אשגח לא
 שמר אע״פ פנים, להראות לו היה לכה״פ
 ערכו מהו חי מוסר מכאן האב״ד הוא עוקבא

 בפי׳ הרא״ש וז״ל לחבירו- פנים נושא של
 במצות יותר הקב״ה חפץ כי פאה ריש

 ממצות "רצון־הבריות" גם בהם שיעשה
׳ הדברים. הן והן ע״כ. לקונו אדם שבין

 ראית, ברור עולם ליה אמר בגט׳ ושם
 היכי כי א״ל חזיתינן, היכי ואנן שאלו:

 למה ולכאורה התם. חשבינן הכא דחשבינן
 אבל הנ״ל מטעם ור״י שמואל דוקא הרי שאלו

 מהרש״א )עי׳ כאן "שהם" כמו אנן, אחרים,
 של הענין אם ניחא לפמש״ג אבל בתרא( חי׳
 מה יודע מי חמור כך כל הוא לחבירו אדם בין

 על ולחשוב לחשוד חייב אחד וכל אנו. מצבנו
 הוא התם וערכם שחלקם להם ענה לכן עצמו,

הכא. כמו

 שלא וזה לו והולך מניחו רצה לא כו׳ לו למחול הכירו רצה לא הל״ט שם לז(
כו׳. אכזרי להיות לאדם אסור כו׳ החוטא הוא מהל

 למחול רצה שלא דזה דנהי נראה לכאורה
 למבקש מחל שלא זמן כל אבל החוטא. הוא

 רמב״ם ועי׳ קיים. המבקש של חטאו עדיין
 הקריב אפילו שכתב הל״ט. ומזיק חובל הל׳
 עונו נמחל ולא לו מתכפר אינו נביות אילי כל
 וכל עכ״ל. לו" "וימחול הנחבל מן שיבקש עד

 למש״ב רק זהו לו והולך שמניחו הדין
 בחבירו החובל וכן הל״א לעיל בפ״א הרמב״ם
 חייב שהוא מה לו ששילם אע״פ ממונו והמזיק

 מלעשות וישוב שיתודה עד מתכפר אינו לו
 עכ״ל האדם חטאות מכל שנאמר לעולם כזה

 ממה האדם חטאות מכל זוטא מהספרי והוא
 ועי׳ ולה״ר וגזילה בגניבה לחבירו שחטא
 החובל. סו״פ בב״ק משנה שב׳ כאן כם״מ
 יש חטא בכל דבאמת להגר״ז ת״א בספר וכתב

 מיירי והכא ולחבירו. למקום. חטאים ב׳ בו
 לחבירו מתשובה ושם למקום. מתשובה

 שלא זמן וכל וא״ש: והפיוס הריצוי שהוא
 להתודות יכול שאינו פשוט מחילה בקשו

מש״כ סתר״ו. א״ח הגר״א בביאור ועי׳

 הישן בהתנחומא והוא וירא פ׳ מהתנחומא
 עצמו שהשפיל רואה והקב״ה והקדום.

 פל״ט. כהנא דרב בפסיקתא ועי׳ עליו. ומרחם
 ומכפר עצמו שמשפיל רואה והקב״ה

לעוונותיו.

 מפיס אינו ואם איתא תר״י סי׳ בשו״ע והנה
 המגן כתב לו. זקוק אינו פעמים בשלשה
 וכ״כ רשאי. יותר לפיסו רצה ואם אברהם
 החטא דעדיין ומבואר שם. הגר״א בביאור

 שייך מה כן לא דאם קפידה עליו לו ויש נשאר
 שם הפ״ח אולם רשאי. יותר לפייסו רצה אם

 פ״ב תשובה מהל׳ הרמב״ם מדברי אבל כתב.
 דגמ' לישנא משמע והכי רשאי. שאינו נראה

 מג״פ" יותר יבקש "אל כו׳ המבקש כל דקאמר
 רשאי שאינו אלמא כו׳ איכא דאיסורא משמע

 דאין מבואר עכ״ל. כו׳ וברור נקטינן והכי
 ג״פ. שבקשו אחרי מהמבקש חטא שום כבר
 ג״פ אחרי שמחל( )עד כסף קבל הניזק ואם
מג״א. לפי משא״כ בידו". הוא "גזל הפר״ח לפי
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 יבקש שלא החוטא על האיסור מהו צ״ב
מחל שלא דזה הרמב״ם דמש״ב ונראה ־.

 רבה ממדרש הוא מקורו הרי החוטא.
 העם ויבא ז׳. כ״א במדבר חוקת פ׳ חומא
 משה ויתפלל וגו׳ חטאנו ויאמרו משה

 שלא משה של ענותנותו להודיעך העם י
 "כוו ולהודיעך רחמים. לבקש :הא

נתרצה מיד חטאנו שאמרו כיון «ובה".
מתנ״ב( )ועי׳ אכזרי נעשה המוהל שאין

 חטאתי לו ואמר לחבירו אדם סרח שאם ן
 שנאמר לו מוחל אינו אם חוטא רא
 לד׳ מחטא לי חלילה אנכי גם י״ב( א׳ ואל
כשבאו אימתי בעדכם. להתפלל ול

 טעמים דמשני וכנראה ע״ש. חטאנו ואמרו
 כת להודיע שחייב א׳ לד׳. חוטא נקרא הוא

 שירצו השבים. תקנת כענין התשובה.
אכזרי. יהיה שלא ב׳ תשובה. לעשות

 על גם שייך הראשון להטעם ולפ״ז
 ועוד מדאי. יותר לבקש ירבה שלא המבקש
 שמא אכזרי נעשה שההוא עוור לפני שגורם

 אם ולפ״ז לו. סלח לא שג׳׳פ אחר לו יסלח לא
 אח״ב לפניו יבא שאם מראש לו יודיע הנפגע
 לכו״ע מותר שיהיה ודאי השני לטעם לו יסלח
 להטעם אולם נוספת. פעם לו לבקש לבא

להפר״וו. צ״ע תשובה של כתה בזה שמהליש

 שניה לו מביא להן נתרצה לא כו׳ מביא לו למחול חבירו רצה לא הל״ט שם ח(
 להיות אסור כו׳ החוטא הוא מחל שלא וזה לו והולך מניחו רצה לא ישית.‘

 חפצה. ובנפש שלם. בלב לו למחול כו׳ לרצות נוח יהוא אלא יתפייס ולא ירי
כו'. הרכה לו וחטא לו הצר ילו

 מג״פ יותר יבקש דאל ילפינן יומא :מרא
 מהרש״א עי׳ וגו׳. אנא ליוסף תאמרו

שם. שביארו מה יעקב העיון על י״ף

t מחל יוסף אם בגמרא כאן נתבאר 
 כשהחוטא למחול דחייבים כיון ופשוט

 כהלכה. להם מחל יוסף ודאי כדין ג״פ
 סופ״ז( רבה )אסתר במדרש להדיא יא
 שמחל מי ומה מנדי. דכפר יששכר ־׳

 אותי שלחתם אתם לא מ״ה. בראשית
 היא היכן עד ראה וגו׳ א-לקים כי
 של עונש אותו מרדכי ימי עד שהרי :ת.

 עאכ״ו. מוחל שאינו מי קיים. יוסף 1
 את מכרתם אתם הקב״ה דאמר פי'

 אני כך ומשתה מאכל מתוך יוסף 1
 ע״ש לשתות ישבו והמן והמלך לכם

 לא להם ענה שיוסף שמה ומבואר ש.
 להם מחל הוא א-לקים כי הנה זלחתם
 על גם להם מחל ומסתמא :?כירה.

r הבור. לתוך השלכתו ועל הכתונת 
 השביע השבע כי פ״כ רבה שמות ?דרש

 הוא אלא פעמים. שני למה ישראל. י
 נשבעין והם עליהם. בלבו שאין להם

להם נשבע יוסף פי׳ ע״ב. עליו בלבם ן

 כדי שמכרוה מה על שנאה שום בלבו שאין
 מבוקשתו וימלאו לשאלתו שיודו לפייסם

 מה כל על להם דמחל ומשמע שם. ע״י׳
נגדו. שחטאו

 פי כי בנימין אחי ועיני רואות עינכם והנה
 במסכת י״ב( מ״ה )בראשית עליכם המדבר
 יוסף להם אמר ר״א אמר איתא ט״ז מגילה

 היה שלא בנימין על בלבי שאין כשם
 כפי מהו עליכם. בלבי אין כך במכירתי

 כן כפי יוסף להם אמר אר״א עליכם. המדבר
 האחים שבקשו בטרם דגם הרי ע״כ. לבי

 כל על יוסף להן מחל כבר סליחה. ממנו
נגדו. שחטאו חטאיהם

 כמה עד יוסף מאחי למדים שאנו וכשם
 ללמוד חייבים אנו כן סליחה לבקש חייבים
 שלם בלב לסלוח- חייבים כמה עד מיוסף
 הרי הרבה. לו חטא אם ואפילו חפצה. ובנפש
 תורת שהיא בתורה כתובים הם יוסף דברי
 שאין שוים. ולבו פיו היו יוסף ודברי אמת
 אחי בנימין על לו שאין כשם עליהם בלבו
 וכלל. כלל נגדי חטא ולא במכירתי היה שלא

 כיוסף לי. כאח יתנך מי ל'. רבתי פסיקתא )ע׳
כו׳( לדוד שמעי אמר ג׳ שו״ט במדרש כו׳"



סט נפש משיב

 מה החטא- בגודל דוגמה לנו יש והאם
 זקונים הבן היה הוא הרי ליוסף אחיו שחטאו

 רבה )בראשית מקבל הוא היה יפה מנה כל
 שלמד מה כל לו מסר אבינו יעקב כן פ״ז(

 בבית יושב היה יוסף ועבר שם של בביהמ״ד
 החכמה. בצל ישב השכינה מזיו ונהנה אבא

 מאמר מובא שמעוני לילקוט אחרון בקונטרס
 בצאן אחיו את רועה היה הוא הפסוק על דזז״ל

 ומלמדה והולך אביו מפי הלכה שומע שהיה
 ומשקה הדולה שהיה היינו ע״ב. לאחיו.
 לו וגרמו האחים באו לאחיו. אביו תורת
 של לבור אותו השליכו ורעות רבות צרות

 נפשות. וסכנת מות פחד בו שיש נחשים
 כדמסופר נמכר פעמים וכמה לעבד מכרוהו

 עולם. כעבד פוטיפר לבית שהגיע עד בחז״ל
 אותו דנו ושוב רע ושם עלילה עליו שמו ושם
 בבית בבור. אותו ששמו עד נפשות. דיני

 בו- שהכל שבי עולם- כאסיר ונדון הסוהר
 שיש ההם. בימים עולם אסיר של זכיות לפי

 וכי אז: האדם ערך היה מה לנו לתאר
 מוחקים וכיצד בלב- טינה לשמור לא אפשר
 מעידה והתורה כמימרא. ברגע זה רושם
 ולבו "פיו לבי כן כפי המדבר- כפי שאמר
היו". שוים

 נדמה רגע. בין כזאת מחיקה עושים וכיצד
 לכל שנים יובל של לעבודה זקוקים שאנו לנו

 לומר וחייבים כן עשה יוסף והרי הפחות.
 וכיצד כו׳. אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי

יוסף. זאת עשה

זו: שאלה על ישנה ויחידה אחת תשובה
 א-לקים. כי הנה. אותי שלחתם אתם לא

 בכתה אלא יתכן לא המדות- וכבישת תיקון
 לקלל"- לו אמר "שד׳ האמונה האמונה. של

 א״ב אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין
ז׳(. )חולין מלמעלה עליו מכריזין

 כו׳. א-לקים ירא בהן שכתוב שלשה
 הא-לקים את מ״ב בראשית דכתיב יוסף.

 שמות ז׳ אות ויקרא פ׳ )תנחומא יראה אני
 מאתו שהכל ומאמין באמת הירא פכ״ו( רבה

 החוצב. ביד בגרזן הוא לו שהרע וזה יתב״ש
 החי האדם. מעשי כפי במשפט הוא הכל

 מקפיד אינו הדעת. היסח בלי כזו בהשכלה
 היה לא אם שהרי לו. שהרע מי על עיקר כל
 לו. להרע למקום שליחים הרבה הרי זה.

אחרת. בדרך או זו דרך על אם ממנו. ולפרוע

 אחי ועיני לבי כן כפי מיד יוסף אמר לכן
 בהתחזקות ט״ז. במגילה וכמש״נ בנימין

 שהרע מי לכל למחול יתכן וביר״ש באמונה
 לו הצר ואפילו הפיצה. ובנפש שלם בלב לי

 תהילים ראה ליוסף. אחיו כמו הרבה לו וחטא
וגו׳. ברזל רגלו בכבל ענו ק״ה.

 י״ז נ' בראשית "רבינו-בחיי" בספר אולם
 ממנו בקשו אחיו הנה ת״ל כתב יוסף ויבך

 וכבר להם. שמחל הכתוב באר ולא מחילה.
 ועשה לחבירו שחטא מי שכל חז״ל בארו

 את שירצה עד לעולם נמחל אינו תשובה
 אותם וינחם הכתוב. שהזכיר ואע״ם. חבירו.
 רצוי להם שהיה בזה שנראה לבם. על וידבר
 מחילה הכתוב שיזכיר ראינו לא מ״מ מיוסף.
 פשעם שישא להם שיודה ולא מיוסף

 מחילת בלא "מתו-בענשם" וא״ב וחטאתם.
 במחילתו. רק עונם להתכפר אפשר ואי יוסף.
 וחתום כמוס להיות העונש הוצרך וע״ב

 כו׳ מלכות הרוגי עשרה בענין אח״ז להפקד
 מבואר הרי וכן שב׳. ממה לישב וצ״ע עכ״ל.

 רבה במדרש עי׳ החוטא. הוא מחל שלא דזה
 שאין מכאן שם. ובתנחומא פי״ט במדבר
 שנקרא מוחל ואינו כו׳ אכזרי יהיה המוחל
 לה׳ מחטוא לי חלילה אנכי גם שנאמר חוטא
 אע״ב וצ״ת. יוסף להם מחל לא ולמה וגו׳.

 על שעברו דמכיון נענשו ומ״מ להם שמחל
 למחילת ל״ש זה ואיסור ומכרו. איש וגונב
 הירושלמי לשיטת בגבעונים כן וכמו יוסף.

 נפשות כמה מהם הרג דשאול דקידושין פ״ד
 תרצח. שלא דהאיסור למחול נתבקשו ע״ז לא
 רק למחול ונתבקשו שמים. כלפי איסור הוי

 מה או הריגתם ע״י שנגרם שלהם הצער
 עי׳ גרמה מדין פרנסתם הפסד להם שנגרם

 צ״ב. באסת״ר המדרש ואדרבא ב״ק. סוף
 דעל שלו המחילה עם יוסף מכירת קשר שאין

 וצ״ל כלל. למחילה ל״ש נפש גנבת של איסור
 ע״י להם נמחל היה שמכרוהו דהאיסור
 מעכב וזה להם מחל שלא משום וע״ב תשובה.
 "מדרש סוף חדש בזהר ואיתא כפרתם.
 וגו׳ נא שא אנא לאמור יוסף אל ויצוו איכה".

 והוא עבדו ליה תובא אליו. בדברם יוסף ויבך
 דאיהו כיון חובייהו. על ומכפר כולא. מכפר
 כו׳ חובייהו על לתרעא ליה אית מאן מחיל.
 לדרוש יש למי להם מחל הוא כיון פירוש

 מהני יוסף דמחילת מבואר הרי חטאתם.
 חסידים. בספר וראיתי להם. ומחל לגמרי
מדותיו על שעובר למי אלא חסיד אין סי״א.



נפש משיב ע

 מוחל כו׳ סליחה ומבקשים ומתחרטים כו׳
 להם מחל ליוסף כשחטאו יעקב בני וכן להם
 בוזיד״א )ומצאתי עכ״ל כגמולם להם שלם ולא
ע״ש(. כזה עולם בברית שם

 ויתפלל איתא וירא פ׳ ובמדרש-הגדול
 כקנה רך אדם יהא לעולם אמרו מכאן אברהם

 שלם- בלב מוחל כו׳ כארז קשה יהיה ואל
 לא הרבה. לו הצר ואפילו הפיצה. ובנפש

מאברהם. דר״א אדם כל ילמד יטור. ולא יקום

 בע״ב אשתו שנוטלים מזה יותר קשה לך יש
 שלם בלבב לו מחל מחילה ממנו שביקש וכיון
 הל״ו. דעות הל׳ ובר״מ צ״ב ב״ק ועי׳ ע״ב.

 אינו וכ״ז שם. ובתום׳ כ׳. תענית ובגמרא
 כמו מחילה. כשבקשו לו למחול שחייב אלא

 דקא בגבעונים העובדה וכן אבינו. באברהם
 ביוסף מש״ב אולם נתפייסו. ולא להו מיפייס
 כי בנימין כעיני ועיני שאמר מיד להם שמחל

 מחילה ביקשו לא עדיין הרי כנ״ל המדבר פי
וכש״נ. מיד להם מחל ומ״מ

 כפ״ד כתב וכן כו׳ ושלישית שניה לו מביא פו׳ לפייסו צריך הל״ט שם לט(
 הממהר וכל כו׳ לו ונתחנן החובל ממנו שבקש כיון הל״י ומזיק חובל מהל׳

הימנו. נוחה חכמים ורוח משובח הוא הרי למחול

 להיות דאסור כמש״ב הוא הטעם ולכאורה
 יתכן אולם ישראל. זרע דרך זו ואין אכזרי-
 משובח הוא הרי למחול הממהר כל דמש״ב
 מעצמו אלא למחול בקשו לא כשזה אפילו

 אף הוא דמה משובח ה״ה לו למחול ממהר הוא
 לעד החזיק לא הוא הקב״ה של וממדתו אתה
 והיא שב( לא )אפילו דבורה( תמר )ראה אפו
 שכתב נצח שמורה מעברתם הפוכה מדה
השם. דרך לשמור וחייבים זו בהל׳

 החסידות וממדת כתב דפ״ז יומא )ובמאירי
 לו ראוי אדרבא למחול שלא להתעקש שלא

 שיהא לו שחטא אותו אצל עצמו להמציא
 וכל וסליחה מחילה ממנו לבקש לו מזומן

 כל על לו מעבירין מידותיו על המעביר
 דרב כעובדא כוונתו לכאורה עכ״ל פשעיו
ע״ש(.

 הלי״זכתב- פ״ב מגילה הל׳ הרמב״ם והנה
 אביונים במתנות להרבות לאדם מוטב

 לריעו- מנות ובמשלוח בסעודתו מלהרבות
 לשמח אלא ומפוארת גדולה שמחה שם שאין

 וגרים- ואלמנות ויתומים עניים לב
 דומה האלו האומללים לב "שהמשמח

 שפלים להחיות-רות שנאמר ”לשכינה
 שם המ״מ וכתב עכ״ל נדכאים ולהוזידת-לב

 הדבר פירוש עכ״ל. אליו ראויין רבינו דברי
 לבוראו דומה להיות צריך שאדם כמה הוא
אף חנון הוא מה רחום אתה אף רחום הוא מה

 דומה להיות עליך כן. להתנהג חייב אתה
 ורוח נדכאין לב מחייה שכינה לשכינה-

ולהחיותם. כן לעשות חייב אתה כך שפלים.

 הרמב״ם כמש"ב השנה. כל חייבים וכך
 ומצוין שם ח״ל ובהל״ו. הל״ה מדיעות בפ״א

 והם הבינונים האלו בדרכים ללכת אנו
 והלכת שנאמר והישרים הטובים הדרכים
 הוא מה זו מצוה בפירוש למדו כך בדרכיו.

 קראו זו דרך ועל כו׳ אתה אף חנון נקרא
 אפים ארך הכנויין אותן בכל לא-ל הנביאים

 שהן להודיע כו׳ תמים וישר צדיק חסד ורב
 להנהג אדם וחייב וישרים טובים דרכים
 עכ״ל. כתו". "כפי אליו ולהדמות בהן עצמו
כולה. התורה כל וזהו

 חייבים הכיפורים. ביום היום- חובת וזה
 וסולח מוחל מלך הוא מה לשכינה. להדמות
 ולסלוח למחול חייב אתה כך רבה ובשמחה

 כמו רבה ובשמחה נגדך שחטא מי לכל
 בהם אחד ולו יצרו ימים פ״א בתדא״ר ששנינו

 של לעונותיהם וסולח מוחל הכפורים יום זה
ישראל.

פורים. כמו יום כפורים יום

 להקב״ה אומר השטן איתא פמ״ו בפדר״א
 ישראל כך כו׳ השרת מלאכי מה ביוהכ״ם
השרת מלאכי מה ביוהכ״פ בתפלה עומדים



עא נפש משיב

 מתווך שלום ישראל כך ביניהם מתווך שלום
 שומע והקב״ה הכפורים. ביום ביניהם
ע״ב. וכפר הקטגור מן ישראל של עתירתן

 עומדים היום. חובת שהם הדברים
 ופחד חרדה זמן הוא שיוהכ״ם לפי בתפלה.

 בו ואין בתפלה לפניו והכנעה מהשם ומורא
 חנוכה בהל׳ הרמב״ם כמש״ב יתירה שמחה

 מתווך השלום נוסף. דבר ובפיהמ״ש.
ורעות. ושלום ואוזוה באהבה הם ביניהם.

 )השל״ה כפורים יום הוא הכפורים יום
 ושמחה משתה יום הוא פורים לכאורה הק׳(

 )רמב״ם השכרות מתוך וירדם ידע דלא עד
 הכפורים ויום וט״ו( הלי״ד מגילה מהל׳ פ״ב
 הרמב״ם כלשון ופחד ומורא עבודה יום הוא

שביניהם. והמאחד המשותף מה ובכן הנ״ל

 הוא היום מצות פורים שבמצות כשם הוי
 חדא בצוותא ולהיות ושלום אחוה אהבה

 לרעהו איש מנות במשלוח מתבטה והדבר
 לשלוח המרבה וכל לאביונים ומתנות
 מגילה בפ״ב הרמב״ם )לשון משובח לריעים
 אחד- עם שישנו מתברר כך ידי ועל הלט״ו(

 יום להיות חייב כך מלאה באחדות הם
 ביניהם מתווך השלום כפורים הכפורים-

 התשובה. עמוד יומא. במסכת בשל״ה )ועי׳
 והמחילה השלום אהבת סוד אור. תורה פרק

יוהכ״ם(. קודם

 יוהכ״פ בפיוט שאיתא מה וזה
 לנו נתת עונות( אבל )ד״ה "אחרי-העבודה"

 כו׳ עון מחילת יום הזה הכפורים צום יום את
 אהבה שימת יום הסנדל- בנעילת אסור יום

 היינו ותחרות"- קנאה עזיבת "יום ורעות-
 בו יש כך ענוים ה׳ של הוא זה שיום כשם

כנ״ל. ורעות אהבה שימת היום מחובת

 מהל׳ בפ״ה הרמב״ם מש״ב דזהו ונראה
 וכל כו׳ לנחבל אסור הל״י ומזיק הובל

 ורוח משובח- הוא הרי למחול הממהר
 ממנו בקש כשלא גם הימנו- נוחה חכמים

לשכינה. דומה הוא הרי למחול ממהר הוא

 וגו׳ דרך פנו סולו סולו ליוהכ״פ בהפטרה
 ולהחיות שפלים להחיות רוח ושפל דכא ואת
 יום אבחרהו צום יהיה הבזה נדכאים- לב

ושק ראשו כאגמון הלכוף נפשו אדם ענות

 חרצובות פתח אבחרהו- זה הלא יציע. ואפר
 לרעב פרוס חפשים- רצוצים ושלח רשע-
 תרא כי בית תביא מרודים ועניים לחמך
 אז תתעלם- אל ומבשרך וכיסיתו ערום
 אחד חכם כאן העיר ע״כ. אורך כשחר יבקע

 היום קדושת של ענין להפטרה בחרו "לא
 אדם בין של העניו דוקא אלא וטהרתו
 והטהור" הקדוש היום של עיקרו וזה לחבירו.

נ״ז(. בישעיה )ראה עכ״ל.

 דינו אחד כל לחבירו אדם בין זה בענין
 מאן כי בו ולהתעמק ולהתבונן להבין כת״ח
 כל זו הרגשה תעביד אל לחברך סני דילך
 כתלמיד אותה מבין הוא ולכן מרגישה אחד
 להחיות ההפטרה ראשית וזהו מובהק חכם
 התואר זהו נדכאין לב ולהחיות שפלים רוח
 וביום תמיד להיות חייב אתה וכך הקב״ה של

הכפורים.

 ובו בו- ודבקה מקיים אתה כן תעשה אם
 זוהי הרי כי לתשובה קרוב ואתה תדבק
 כו׳ מובדל היה אמש תשובה- הבעל מעלת
 ואתם שנאמר בשכינה מודבק הוא והיום

 תשובה. מהל׳ פ״ז רמב״ם בה', הדבקים
 בשני החבל להחזיק הוא קל לא דבר )אמנם

 הדין. יום ופחד אימה- אחד מצד ראשים
 אהבה ומסבירות שוחקות פנים גיסא ומאידך
לחבירך(. ואהוה

 וזכור עשרה שלש לומר לנו הורית א-ל
 ה׳ ויעבור וכו׳ עשרה שלש ברית היום לנו
וכו׳. ה׳ ויקראה׳ פניו על

 מלמד יוחנן ר׳ אמר איתא י״ז ר״ה בגמ׳
 לו והראה צבור כשליח הקב״ה שנתעטף

 שישראל זמן כל לו אמר תפלה. סדר למשה
 ואני הזה. כסדר לפני עשו לפני חוטאין
 קודם הוא אני ד׳ ד׳ עוונותיהם. להם אמחול
 אדם שיחטא לאחר הוא אני אדם שיחטא
 אמר וגו׳ וחנון רחום א-ל תשובה. ויעשו

 שאם הללו מדות לי״ג כרותה ברית ר״י
 חוזרות אינן תעניתם בתפלת ישראל יזכירום

 "שער חכמה ראשית בספר וראה עכ״ל ריקם
 כמה שהרי קשה והדבר שכתב הענוה"
 מדות- י״ג מזכירים שאנו רואים אנו פעמים
נענים. ואינם

כסדר לפני יעשו כוונת כי הגאונים ואמרו



נפש משיב

 אלא טלית. עטיפת- על לבד הכוונה אין ;
 למשה הקב״ה שלמד המדות. סדר פשו
 תהיה אתה אף הוא מה וחנון. רחום וא
מדות. הי״ג וכל כו׳ ום

 ללכת כ״ב. י״א דברים בספרי שנינו יכן
שנאמר המקום. דרכי הן אלו דרכיו. ל

 ג׳ יואל ואומר. וגו׳ וחנון רחום א-ל ה׳
 לו אפשר וכי ימלט. ה׳ בשם יקרא אשר

 מה אלא הקב״ה. של בשמו ליקרא דם
 א-ל כי שנאמר וחנון רחום נקרא קום

 רחום הוי אתה אף ג׳( )דברים וחנון ■ם
 המקום נקרא כו׳ אתה אף צדיק נקרא ון
 ג׳( )ירמיה ה׳ נאום אני חסיד שנאמר •ד

 אשר כל והיה נאמר לכך חסיד. הוי אתה
 הקדוש בשל״ה ימלט:ועי׳ ה׳ בשם ■א

 חלק השביעי מאמר מאמרות עשרה !רק
 כן ועל קרי דיקרא ס״ל דהספרי שמבאר

 ליקרא לאדם לו אפשר וכי הספרי !זל
 רחום הקב״ה נקרא אלא הקב״ה. של מו
 פירושו כן- תעשה אתה אף חסיד וגו׳ ון

 כן ולהתנהג מדות בי״ג להדבק חייבים !
שימלט. מובטח הוא אז למעשה. נה

חסיד להיות חייב אתה אף חסיד הוא מה
 מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן ■

 דשייך בבי תלתא דאבות. מילי או קין
 ואונאה. אבידה ומשיב וגזל. ניזקין •

 פרקים ב׳ שם( בע״י הובא )נמו״י בית
 יחפור ולא השותפין ב״ב במסכת אשונים

 היזק והרחקת דניזקין. במילי עוסקים
 דואהבת מהקרא הוא איסורן ויסוד :ירו.

 מכשול. תתן לא עיוור ולפני כמוך. ך1
 ק״ז אות יחפור לא בפרק רמ״ה היד ״כ8
ז.

 להזכיר שחייב רש״י לשי׳ דגם לי ונראה
 כשם שיתבונן הכוונה ג״כ אלו מדות

להיות חייבים אנו כך וחנון רחום וא
 מהל׳ בפ״א הנ״ל הרמב״ם וכמש״כ :שות

 לא-ל הנביאים קראו זו דרך על ת-
 וישר וצדיק חסד ורב אפיים ארך :ויים

 ללמוד וחייבים דרכיו הן שכך להודיע ים
 כלומר אליו. ולהדמות בהן עצמו ;נהיג
 שאנו מה וזהו בהן וללכת לקבל בים
 י״ג. לומר לנו הורית א-ל בסליחות ;רים
 אליו. להדמות אלא בעלמא. באמירה סגי
הרמב״ם מונה כ״ח( )דברים בדרכיו כת

 שצונו היא למ״ע ח׳ מצוה המצות בספר
 כו׳ רחום הוא מה היכולת כפי בו להדמות

 והמדות הטובות בפעולותיו ההדמות
 תרי״א מצוה החינוך בספר הוא וכן הנכבדות,

ע״ש.

 היום וחובת השנה. כל חובת הוא זה פדר
 והכנעה ופחד אימה אחד מצד הכפורים. ביום

 פנים להדגים גיסא ומאידך היום מאימת
 לחבירך שנוגע מה בפורים כמו שמחות-

 ומזיק- חובל בהל׳ הנ״ל הרמב״ם פסק לכן
 ורוח משובח הוא הרי למחול הממהר וכל

 הוא למחול ממהר כשהוא הימנו נוחה חכמים
 םו״פ דבורה בתומר )ועי' לבוראו. דומה

 מדות י״ג השכל מעיני יליזו אל מש״כ ראשון
 הן והן עכ״ל וכו׳ למזכרת לו שיהיו כדי אלו

הדברים(.

 נעשו ניסים עשרה מ״ה פ״ה באבות
 צפופים עומדים כו׳ המקדש בבית לאבותינו

 הברטנורה ומפרש רווחים: ומשתחוים
 חבירו את ישמע שלא כדי רווחים משתחווים

 תפארת ועי׳ עכ״ל. עונותיו ומזכיר מתוודה
 לזה זה בין אמות ד׳ שהיה עד שכתב ישראל
 אחד כל יתבייש שלא כדי שעה. באותה

 נגעי על אז כשיתפלל או כשיתוודה מחבירו
 שלא זה דבר שבשביל מבואר עכ״ל כו׳ לבו

 נם. להם נעשה כשמתוודה יהודי יתבייש
 יחיד כל של המקום נתרחב בריה-חדשה.

 כמה ראה יהודי לבייש לא כדי אמות ד׳ ויחיד
המקום. בעיני ישראל חביבים

 תבייש אל אתה אף הוא מה המידה ובכן
 וביוהכ״פ השנה כל בכבודו ותזהר חבירך
(1.)היום מעבודת חלק שהיא

 הראשונה בשנה אחד: מעשה }אספר (1)
 ראינו בפולין מיר בישיבת כשלמדתי

 זצ״ל לוינשטין הגר״י מרן בפני הדין אימת
 היה והפחד ונפחד נרעש כולו היה הוא
 לתורה בעליה כשנתכבד פניו. על נסוך
 כך על לו שהעירו עד הבימה ועבר הלך

 אחרת פעם אולם הס״ת. אל והחזירו
 להתברך כדי בר״ה פונביז׳ לגבעת עליתי
 מיד תשליך. תפלת לעת זצ״ל מרן מכבוד

 במזרח. ממושבו כלפי רץ אותי כשראה
 מלאתי האם ושאל ושמח עליז היה ובפניו

 וכן ולוז׳ין( ישיבת )היא בישיבה תפקיד
היו דבריך כל המשפחה. בשלום שאל



עג נפש משיב

 רבי רבו על הגרי״ב מרן שסיפר מה וראה
בעובדה אור. בנתיבות מסלנט. ישראל

 לביהכ״ב יוהכ״ם בערב כשהלך ר״י שפגש
ע״ש. אחד בחרד ופגש ערבית לתפלת

 וזה לו. והולך מניחו נתרצה לא ושלישית. שניה לו מביא נתרצה לא הל״ט. מ(
 שימחול עד פעמים. אלף אפילו ובא הולך רבו. היה ואם החוטא. הוא מחל שלא

לו.
 והרא״ש. הרי״ף כ״כ משנה הכסף וכתב
 ומה פז{ }יומא חנינא ור׳ דרב עובדה

 הוה דר״ח קאמר. הכי שאני רב הגט׳ שמתרץ
 אדם. בני משאר שאני רבו וכשהוא רבו

 פעמים. כמה אפילו ממנו לבקש שצריך
 גורם ורבינו כתב והלח״מ כן. פירש לא ורש״י

 ע״ש. רבו. היה חנינא דר' כלומר שאני. רבו
 בהדיא תלמיד אבל שכתב חננאל. ברבינו וע׳
 היה. רב של רבו חנינא ר׳ כלומר שאני. רב

 דברבו הרמב״ם לדעת הק׳ והלוז״מ עב״ל.
 מהכא. אדתייה אמר היכי פעמים. אלף אפילו

 עד משם ללכת שלא רב חייב היה הא
 צד שבשום רב שיראה כיון ותירץ שיפייסנו.

 לו. למחול רוצה אינו פעמים כמה אחר ואפן
 כונתו לפרש יש לבבל.עכ״ל. וילך רגליו ישא
 ובאם לבבל וילך לרב אדחייה אמר חנינא דר׳
 שר׳ כדי הלך ולכן לו יסלח אז עצתו ישמע רב

לו. ימחול חנינא

 ע״פ דאם צ״ב דלכאורה בזה. עוד ונראה
 חנינא. מר׳ סליחה לבקש חייב רב היה דין

 מעלי עד לו המתין למה לרבו. תלמיד כדין
 והרי השנה. כל לרצותו לו היה דכיפורי. יומי

 דביוה״ב אלא השנה. כל היא התשובה חובת
 ב׳ )שער תשובה שערי לפי נוספת מ״ע יש

 לטהר עליהם יכפר הזה ביום כי י״ז( אות
 רמב״ם וע׳ ל׳( )ויקרא תטהרו ד' לפני אתכם

 לעשות אדם ישתדל הל״א פ״ז תשובה הל׳
 כו׳ מחטאו כפיו ולנער כו׳ ולהתודות תשובה
 שמא אשוב. כשאזקין יאמר ולא שם ב׳ ובהל׳
 גברא צ״ב ולכן עכ״ל. וכו' שיזקין טרם ימות
 עד סליחה. בבקשת המתין למה כרב. רבא
)ברכות אמרו הרי ועוד הכפורים. יום ערב

 כל כמו לא מיוחדת יפות פנים בסבר
 זו.ב׳ להתנהגות התשובה וכאן השנה.

 היה זצ״ל המשגיח מרן ההנהגות-אמת.
 דבעבודת דקלם מהת״ת לספר רגיל

 היו ויוהכ״פ ר״ה של האחרונים הימים
 והיו הבריות אהבת על הדגש שמים
והיה ביהמ״ד כותלי על פתקא תולים

 תהרהר אל בלילה עבירה שעבר ת״ח יט(
 שכן כל א״כ תשובה. עשה דודאי ביום אחריו

 סליחה לבקש לו היה רבו. בכבוד בזהירות
מיד.וצ״ע.

 חייב היה לא הדין דמעיקר מוכרח ונראה
 ר׳ הקפיד כדין ושלא חנינא ר׳ בשביל לחזור
 הכפורים דביום לפייסו רב אזיל ומ״מ חנינא.
 ואין חבירו עם אדם כל שיתפייס קפידא איכא
 לא או עליו שבקפיד במה עמו הצדק אם נפ״מ
 הרא״ש מש״כ וע׳ למתפיים צריך דמ״מ

 מחבריו סליחה לבקש דראוי פמ״ו מפדר״א
 חבירו. עם שלם ישראל כל לב שיהא כדי

 ביוה״ב בישראל חטא מצא שלא סמאל ראה
 השרת כמלאכי אחד עם לך יש רבש״ע אומר

 ישראל אף ביניהם שלום שימת מלאכי מה
 עכ״ל. כו׳ השרת מלאכי מה כן. ביוה״ב
 ע״ז לפייסו רב חייב היה לא הדין דע״פ ומכיון
 לפני היה שהלך ומה תלמידו. שהיה אע״פ

 רוצה שאינו כשראה לכן הדין. משורת
 חיב אינו הדין דמעיקר כיון לו הלך לו למחול
 אמת( שפת בספר )וע׳ כן סליחה לבקשו

 לבקש שהלך תמיד שנהג דברים וכעשרה
 ל״ג דף בב״מ (1,)נגדו חטא שלא ממי סליחה

 מאי רבו לו וצריך תלמיד מר״ה ר״ח מיני בעי
 עד לי צריכית את לך. ל״צ חסדא חסדא א״ל

 לגבי עיילי ולא ההדדי איקפדו שנין. מ׳
 דחלש משום תעניתא מ׳ ר״ה יתיב הדדי.

 תעניתא ארבעין ר״ה יתיב דר״ה דעתיה
 מפרש המהרש״א ע״כ. לר״ח דחשדיה משום

 והרבינו טעמו, ע״ש קפדי שנין שארבעים
 ולא לך ל״צ חסדא חסדא מפרש חננאל

לך מלאות עד ממני לקבל צריך אנת לווידודך

 "ומי אחד ושמך אחד אתה בה כתוב
 במלכיות בארץ" אחד גוי ישראל כעמך

 באחדות הוא כשהעם עם בלי מלך אין
 ולא עם אין בפירוד נקרא, שמו מלך אזי
 היו אלו דברים מעין המלכות. כת

 זצ״ל מרן של שהתנהגותו ויתכן הווסחא.
הנ״ל.{ ע"פ היתה

שם. מהרש״א עי התם העוינים סמיכות ומדוקדק (1)



י>

נפשמשיב לי

 על עומד התלמיד שנה שבארבעים שנה. מ׳
 יען יום מ׳ בתעניתא ישבו ושניהם רבו רעת

 חמור. התלמיד על הרב בין שהקפידא
 ד׳ את - רבו כבוד אי של ענין היה שלפניהם

 והרמב״ם הרי״ף ולפי ת״ח. לרבות תירא א׳
 רואים ורב. חנינא דר׳ הנ״ל בעובדא

 פעמים אלף אפילו לפייסו חייב שהתלמיד
 לא שכונתו ואף פעמים בג׳ ביה סגי ולא

(1לר״ה.) להרגיז היתה
 פ״ז יומא במסכת ורב חנינא דר׳ בעובדא

בב״מ עצמו על אמר חנינא שר׳ האמת הנ״ל

 לה מהדרנא מישראל תורה משתכחא אי פ״ד,
 רצה שלא רב על הקפיד מ״מ בפילפולי,

 תורה חלק כל כי לפניו, הפעם עוד לחזור
 כל החכם, הוא ככה כי לו היה יקר וחכמה
 רב ומ״מ מאד. לו יקר מרבו ללמוד שיכול

 "שלפני ולמתבאר סליחה לבקשו הלך
 רב שהתנהג וכמו כך עשה הדין" משורת
 כי הנ״ל. בהם" נהוג שהיה דברים בעשרה
 מאד. רב צערו לחכם החכמה של הפסידה

 תשובת ע׳ וכדומה. ממון מהפסד יותר רבה
הנ״ל. קע״ח סי׳ הגאונים

 ואפילו כו׳ לרצות נוח יהא אלא יתפייס ולא אכזרי להיות אפור הל״י שם מא(
ישראל. זרע של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא הרבה לו והחטא לו הצר

 רע-אבל שם לו הוציא כשלא למחול שצריך שכתב ט׳ אות מיימונית בהגהות ועי׳
ע״כ. עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא אמר דאת הא החובלגרסינן סו״פ דבירושלמי

 רבי מרן הרה״ח מו״ר פטירת }אחרי 11)
 לדעת רציתי זצ״ל לוינשטיין יחזקאל
 על מדברת שהיא עובדה רב" "מעשה
 להסברים זקוקה ואיננה עצמה.

ולפירושים.

 אתו שלמד רש״א מהרב שאלתי
 ביותר. שהתפעלת ראית מה בצוותא.

 עובדה הוה ובדידי הבאה עובדה לי ומסר
 ושכב חלה דסלר אליעזר רבי כשהרב
 יחזקאל רבי מרן הלך בירושלים בביה״ח
 שלמד מהנ״ל בקש יומיים ואחרי לבקרו.

 בביה"וז. לנקר אליו שיתלווה אתו
 שלפני נדמה הלא ושאלו ההוא והתפלא

 אליעזר ר' הרב את מו״ר כבר בקר יומים
 הפעם עוד לבקרו צריך הוא למה

וברציפות.

 שנינו עם הלא האדמו״ר. מרן והשיבו
 מנהל משרת על מו״מ מפוניבז׳ הרב ניהל

 לכן המשרה. קיבל והוא בישיבתו. רוחני
 טינה לי שיש חושב דסלר שהרב יתכן

 שנית לבקרו ממהר הנני לכן עליו. וקפידה
 רגש שום בלי אתו שלם שלבי שירגיש
שהיא. כל טינה או קפידא

 זכה רבינו עצמה. בעד מדברת זו עובדה
 הקשות בשנותיה מיר ישיבת לנווט
 רצונו התקיים וכשלא ובסין ביפאן

 אחרי מיד הישיבה להביא ומחשבתו
 עזב ישראל לארץ השניה העולם מלחמת
 לא״י ובא באה"ב. תלמידיה על הישיבה

רוצה שהוא אמר בשנכי וכבר לבד.

 וכשהגיע עשה. וכך אמר בא״י. להשתקע
 בישיבת פאר לכהן מיד נתקבל ולא ^רצה

 בישיבת ונשאר ירושלימה עלה פוניביז׳.
 המשרה קבלת בירושלים אשר מיר

 בשום קשורה היתה לא פוניבז' בישיבת
 הזדמנות אלא כלל. וגשמי חומרי ענין

 הגדול בבית ויר״ש מוסר תורה להרביץ
 רבינו לדעה. וחברו יד״נ על יקפיד וכי הנ״ל

 אליעזר רבי הרב של גדולותו העריך ז״ל
 עליו אמר בהספידו מאד. זצ״ל דסלר
 ויד״ש לתורה מוסדות ליטר בכוחו שהיה

 מהם להסתלק בכוחו היה ובקלות
 יקפיד למה ובכן אחרות. לידים ולמוסרם

 שטרח עד שהי. כל הקפדה הנ״ל רעהו על
 שאין ידידות של אוירה ולייצר לבקרו

כלום. עליו בלבו

 השגת הוא שהנדון שמכיון מכאן הוי
 עולם של ברומו העומד דבר רוחני גבול

 לחשוש מקום יש תורה. לגדולי רב וערכו
 כלשהי קפידה על לאחרים וגם לעצמו

 מהלב אותה לאפיק להשתדל וחייבים
מגעת. אדם שיד עד ידידות ולהפגין

 זצ״ל לוינשטין מהר״י החסיד מרן רבינו
 מוסר שהיה שיחותיו כל מאד. גדול היה
 ומיגו בו. החזיק שהוא הרוחני ממצבו היה
 לאלפי לחבריה גם זכי לנפשיה. דזכי

 בחיים עולמו לראות שזכה תלמידיו.
 גם יז״ב. וקיימים חיים תלמידים להרבה

 לי שמסר זצ״ל אנשיל שמואל רבי הרב
 היה נעלות מדות ובעל ת״ח היה הנ׳יל.
 אלול ר״ת נפטר זצוק״ל. מרן על חביב

תשל״ח.{
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 דשם זה הרמב״ם.דין דהשמיט הא וצ״ב
 והנה הר״י( פסק )וכן בד״ז חולק בלי נאמר

 דלא משמע היה עולמית מחילה לו אין מלשון
 פסול שהוא רע דשם הטעם וי״ל מחילה מועיל

 לו אין ומהם בדורותיו פגע הוא משפחה
 ולקמן קי״א אות שע״ג הר״י וכמש״ב מחילה
 הוא דהטעם פירשו המפרשים אולם סר״ח,
 בבקשת שמע ולא רע בשם דשמע דאיכא

 ומ״מ בעצמו בו היא הפגיעה ובכן המחילה
 אלא לו למחול היא הענוה דממדת כתבו

חייב. שאינו

 רב איתא הל״ז דב״ק פ״ח בירושלמי והנה
 אמר וע״ז כו׳ וביקש לחבירו שסרח אדם אמר

 כו׳ רע שם הוציא שלא דתימר הדא ייסה ר׳
 יוסי ר׳ אמר איתא פז., יומא בגמרא אולם

 ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל ב״ח
 "כל ריב״ח ומדקאמר כו׳ פעמים משלש יותר

 דחולק לומר אפשר מחבירו, מטו המבקש"-
 חילק ולא המבקש "כל" מדקאמר ייסה, רב על
 ולכן צער, של דברים לשאר מוש״ר בין

דילן. וכהש״ס כריב״ח פוסק הרמב״ם

 דרכם וזה מסיים שהרמב״ם כיון ואפשר
 העכו״ם אבל הנכון, ולבם ישראל זרע של

 נצח, שמורה עברתן אלא כן, אינו לב ערלי
 מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר הוא וכן
 ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו ולא

 מיפייס דע״ט, דיבמות מהגמ׳ והוא עכ״ל המה
 המה", ישראל מבני "לא לכן פייסינהו, ולא
 חייבים מוצש״ר של ההקנטה על גם לכן

 .דרכם ישראל זרע כי כשמבקשו למחול
 ברמב״ם ועי׳ הירושלמי. על וחולק למחול
 וכל שם והוסיף שכתב הל״י פ״ה ומזיק חובל

 חכמים ורוח משובח הוא הרי למחול הממהר
 חייבים דבר דבכל ס״ל ולכן ע״ש הימנו נוחה

 דף ויקרא ובזהר ע״ב, ט״ו ערכין ועי׳ למחול.
שם. יהודה ר׳ בדברי ע״א, נ״ג

 בל וצדקה משפט עשיתי בזה: והערה
קי״ט, תהלים לעושקי, תניחני

 עמו שיתנהג מהשי״ת מבקש המלך דוד
 משפט שעשיתי מכיון מידה, כנגד במידה
 הרוצים לעושקי, תניחני אל אתה גם וצדקה
 תנחומא )ראה ומשפט, דין בלי אותי לעשוק

ט״ו(. אות שופטים פ'

י״ג. משלי משפט, בלא הנספה יש

 הזה, בעולם וגוזל חומם אדם אומר ריה״ג
 להם בוזזים שאחרים עד מעולמו יוצא אינו

 הפסוק של מסופו למדים אנו ומהיכן ממונו,
 לו עושים כך משפט- בלא נספה ויש דכתיב

שם(. משלי )מדרש משפט. בלא

 מידת מחייבת כך מידה- כנגד מדה
 ע״פ מתנהג לא שהוא מכיון כי המשפט,
 מתנהגים- לא עמו גם הצדק, ולפי משפט-

 את לבוזז לאתרים הרשות ניתן לכן אחרת,
 צדק, למשפט זוכה ואינו במשפט, שלא ממונו

ויוהכ״ם. בר״ה גם

 מעבירין מדותיו על שמעביר שמי וכשם
 תקוה פתח וזה י״ז, ר״ה פשעיו, כל על לו

 יונה הרבינו כמש״ב בדין לזכות מאד נכבד
 מי וז״ל פי״ט מ״י הלוצטו וכ״ב כ״ח אות שע״ת

 ירחמנו" "בדינו הוא גם כו׳ חסד שעושה
 במדה נידון אחד כל כי מעונותיו לו" "וימחול

מידה. כנגד

 ומקניט ועושק, הדין על שעובר מי כך
 ע״פ שלא מתנהגים עמו גם כדין שלא חבירו

 וכיצד לעושקיו אותו ומניחים המשפט מדת
וביוהכ״ם. בר״ה, בדין יזכה

 ובנפש שלם כלב מוחל למחול, החוטא ממנו שמבקש ובשעה שם הל״י, מב(
פו׳. יטור ולא יקום לא הרבה לו וחטא לו היצר ואפילו הפיצה,

 חפצה ונפש שלם בלב דמש״ב לי נראה
 מחילה לו שמחל דכיון לחוטא, התועלת שאין

 שלימה, כפרה לו יהיה לכן שלם, בלב גמורה
מחילה ישנה לך" מחול "שאמר כיון דמ״מ

 כפרת למען חפצה ונפש שלם לב ול״ל גמורה
 לו שמוחל לזה הוא התועלת אלא החוטא.
 מה בבורא ולהדבק רעות מדות לעזוב שעליו

אכזרי להיות ולא אתה אף וחנון רחום הוא
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 וזהו דבורה תמר ראה אפו, לעד החזיק ולא
הממהר וכל ומזיק חובל הל׳ בפ״ה מש״ב

 נוחה חכמים ורוח משובח, הוא הרי למחול
ע״ש. לעיל וכמש״ג הימנו

 עשרה מביא מחילה, שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא הלי״א, שם מג(
 עשיתי וכך שכך ולפלוני ישראל א׳ לה׳ חטאתי ויאמר קברו, על ומעמידן ב״א
 בב״ד, יניחנו יורשין לו יודע היה לא ליורשים יחזירו ממון לו חייב היה ואם לו,

ויתוודה.

 פ״ז ביומא ריב״ח דאמר הא היא זו מימרא
 סופ״ח בירושלמי אולם הכס״מ, וכמש״ב

 על דחטא הדין שמואל אמר איתא, דיומא
 ואין כו׳ עליר סרחית ליה מימר צרין־ חבריה

 בו', קומיהון ליה ומפייס נש בני מייתי לו,
 ומימר קיברתיה, על מפייסתיה צריך מית,

 על חולק דשמואל מבואר ע״ב. עלך, סרחית
 בעשרה, קבריה על לפייסיה דל״צ ריב״ח,

 א׳ לד׳ חטאתי קבריה על לומר צריך לא וכן
ישראל.

 ישראל א' לה׳ חטאתי דקאמר דהא ונראה
 לא עדיין דאם לד', שמתודה ווידוי זה אין

 קודם, להתודות ל״ש לירושים הממון החזיר
 המחילה להרבות כדי לשון הוא דכ״ז אלא

 כיון חטאו מגדיל הוא דבפיוסו לחבריה
 כה״ג ומצינו מחיל, מצי ולא מת כבר שההוא

 על ש״ר שהוציא אחרי מחילה בבקשת גם
 כתב זהובים, בה׳ ממלקות א״ע ופודה חבירו

 שלא דמאחר סמ״ט, פ״ח ב״ק שלמה של הים
 בבהכ״נ לפייסו צריך ע״ב לאמיתו הדין קיים

 א׳ לה׳ חטאתי כי רבותי שמעו זה, בלשון
 מקדים כיצד שדן וע״ש בו', ולפלוני ישראל
 ווידוי כאן שאין ופשוט השם. לשם הנמהל,

כזה. נוסח אומר הוא הפיוס להרבות אלא לה׳

 כשיחזיר אח״ב להתוודות ויצטרך במת וה״ה
 ושמואל דעלמא. ווידוי כדין ממונם ליורשים

 אחר בפיוס להרבות דל״צ סובר בירושלמי
 על אנשים עשרה להביא ולא כה״ג, פטירתו
כריב״ח. פסק והרמב״ם קבריה,

 הלך ואם איתא, ל״ח רבתי בפסיקתא ומיהו
 רבי אמר יעשה מה עליו קיבל ולא לרצותו
 אדם בני עשרה יביא נחמן בר שמואל

 שמואל ואם ע״ב. בו׳ ויאמר שורה ויעמידם
 מבואר נחמן, בר שמואל ר׳ הוא בירושלמי

 צריך חי כשהוא בחבירו דגם ס״ל דשמואל
 כשמת ה״ה וא״ב אדם בני עשרה בפני לפייסו

 בני דעשרה הא נזכר לא דבירושלמי אלא
 שם גרם הל״י פ״ח ב״ק )ובירושלמי אדם

 במרדכי ועי׳ ע״ש(, רב שם על זו במימרא
 י״ד פ׳ מהתנחומא שהביא מה דיומא בפ״ח
 הקדום בתנחומא נמצא )זה שרה את פקד

 יביא שמואל ר׳ אמר גורס והוא והישן(
 )ולא וכו׳ שורה ויעשה אדם בני עשרה

 בסידור ועי׳ בפסיקתא( כמו נחמן בר שמואל
 ר״י אמר וגורם דיומא הגמ׳ שהביא רש״י
 ועומד בנ״א עשרה מוליך אבוה ר׳ אמר ביזנא

 בו שחבלתי לפלוני חטאתי ואומר קברו על
ישראל. א׳ לד׳ חטאתי גרס ולא עכ״ל
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כולו. העולם על וכן כו׳ ואחד אחד כל הל״א פ״ג א(

 כל את יכריע רשע לפעמים ולכאורה
 דרך הכריע, לא עצמו ואת זכות, לכף העולם

 כולו העולם וכל עונות, כולו שהיה הרי משל
 על חציו הוא הזה הרשע של העוונות כל עם

 כששב ועתה עונות. וחציו זכיות חציו חציו,
 עונותיו, קצת אפס ותיקן הזה הרשע

 בעונו רשע הוא עדיין בפ״ע אותו כששוקלים
 העולם וכשדנים עונות רובו נשאר כי ימות.

 מקצת שנחסרו כיון זכאי יוצא העולם בכללו
זכיות. רובו בכללו העולם נשאר רשע עונות

 הדין שמידת אף אני, אומר הצל״ח וכתב
 נמצא הנ״ל הרמב״ם מש״כ כפי מתנהג

 בפ״ע ישראל איש כל שוקלים מתחילה
 משקלו, כפי איש ולמות לחיים ונכתבין

 נידון שהעולם לפי המדינה כל שוקלים ואח״כ
 אף עונות המדינה רוב אם ואז רובו אחר

 העולם כל ואח״כ אבודים, שבתוכה הצדיקים
 רובו התשובה אחר גם שנשאר הרשע נמצא

 הכריע שעתה אף בדעתך יעלה עונות,
 בעונו רשע "הוא מ״מ לזכות, והעולם המדינה

 "רוב לבדו אותו שכששוקלין לפי ימות"
 ר״ה בין אלא כן, לא אני אומר הוא", עונות

 הוא גם לזכות. העולם שמכריע ליוהכ״ם
 בר״ה עליו נגזר אפילו אלא עוד ולא ניצל,

 וחי׳ הגז״ד נקרע שבועה, עמו שיש דין גזר
 חי נשבע שאול שהרי מסייעני, ומקרא יחיה.

 ביונתן ישנו אם כי ישראל, את המושיע ה׳
 עמו שיש גז״ד כאן היה שהרי ימות, מות, בני

 נשבע ושוב בה', שנשבע חמורה, שבועה
 ויאמר כתיב בגורל יונתן כשנלכד שנית
 מות כי יוסיף, וכה א-לקים יעשה כה שאול
 אשר ימות היונתן שם וכתיב יונתן, תמות
 ויפדו בישראל, הזאת הגדולה הישועה עשה
 ועשה הואיל הרי מת. ולא יונתן את העם

 לכף העולם שמכריע מי בישראל, תשועה
 פשיטא מזו, גדולה ישועה לך שאין זכות

 יקרע שבועה עמו שיש גז״ד שאף ופשיטא
 כל שאז תשובה ימי בעשרת והיינו יחיה, וחי

 כל את להכריע ויכול בדין תלוי העולם
 ונראה ד(, )בדרוש עכ״ל זכות לכף העולם

 מסייעני שמקרא מש״כ זו בהוכחה לדון דיש
 פל״ח, דר״א בפרקי דהנה כו', שאול שהרי
שגגה המלך אדוננו העם לו אמרו שנינו,

 שגגתו, על עולה קרבן עליו והקריבו היא:
 אחר פי׳ וז״ל הרמב״ן שהביא ברד״ל וע״ש

 כו' נענש היה כן ואע״ם היה שוגג שיונתן
 שוגג שהיה להאמין סבור היה לא ואביו
 כיון העם כל וא״ל מיתה. לחייבו ורצה

 אירע שבשוגג ידוע הדבר ע״י הנם שנעשה
 וכן רשעים. ע״י נס עושה הקב״ה שאין לו,

 עבד דבשלו גלי ה' קדם הרי יב״ע. תרגם
 הרמב״ן בפי׳ ועי׳ עכ״ל בפר״א וכן הדין יומא

 בסוף )עי׳ עכ״ל בחוקתי סו״פ התורה על
 ובתשובת רפ״ח סי' המיוחסות תשובות
 צדיק היה יונתן ולפ״ד סרצ״ו( ח״ד הרשב״א

 ויפדו ולכן רשעים, ע״י נס עושים שאין גמור
 בכוחו אין זאת לולא אבל יונתן, את העם

 )עי׳ מיונתן ראיה ואין עצמו את להציל
יואש(. בן ירבעם ביד ויושיעם פי״ז תדא״ר

 אדם כל צריך לפיכך בהל״ד הרמב״ם וז״ל
 חציו כאילו כולה השנה כל עצמו שיראה

 זכאי חציו העולם כל וכן חייב. וחציו זכאי
 הכריע הרי אחת מצוה עשה כו׳ חייב וחציו

 וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את
 יסוד וצדיק שנאמר והצלה תשועה ולהם לו

 לזכות העולם כל הכריע שצדק זה עולם
 הרי מ. דף קידושין עי׳ עכ״ל. והצילו

 זכאי חציו עצמו יראה אם דוקא לכאורה
 לו שגרם הוא אחת מצוה ועשה חייב וחציו
 שהוא יחשוב אם אבל והצלה תשועה ולהם
 שהצבור אע״פ אחת מצוה ועשה חייב רוב
 להציל רק יגרום חייב וחציו זכאי חציו הוא
בזה. וצ״ת א״ע. ולא הכלל את

 יחיד בשביל איתא פ״ו יומא בגט׳ ומיהו
 כולו העולם ולכל )לו( מוחלים תשובה שעשה
 כמו לפרש נראה וז״ל שם המהרש״א ומפרש
 אדם יראה לעולם דקידושין סופ״ק שאמרו
 והעולם חייב וחציו זכאי חציו עולם כאילו
 אשריו אחת מצוה עשה ואם רובו אחר נידון

 ה״נ זכות. לכף כולו העולם כל את שהכריע
 אם ידו. על חייב רובו העולם כל אם גם הכא
 הרי מאהבה גמורה תשובה עושה הוא

 כל את הכריע ובזה כזכיות נעשו עונותיו
 העולם לכל ומוהלים זכות לכף כולו העולם
 לפמש״ב אבל בזה. בתו״יהכ״פ ועמש״כ עכ״ל

כמש״נ. אלא זה לכל ל״צ מהצל״ח



 זצ״ל גיפטר מרדכי הרב
קליבלנד - טעלז ישיבת ראש

לחבירו אדם שבין בחטאים מחילה בקשת בענין

 ולא התשובה אין ה״ט: מתשובה פ״ב ם“רמב
 למקום, אדם שבין עבירות על אלא מכפרין יוהכ״פ

 אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל מי כגון
כגון לחבירו, אדם שבין עבירות אבל בהן, וכיוצא

י 1 :1234567:ארד׳ח *
 גוזלו או חבית את המקלל או חבירו את החובל
 לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן, וכיוצא

 ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו, לו חייב שהוא מה
 שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא

 צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא ‘אפי לו,
.‘וכו לו שימחול עד בו ולפגוע לפייסו

 אסורות ובעילות אסורות מאכלות שכתב ומה
 תשובה שבחיי״כ כרת בהן שאין ללאוין כוונתו

 לומר שיש אלא ממדקין, ויסורין תולין ויוהכ״פ
 אינה התליה דכפרת דקמ״ל אלא איירי, שבכולן

 שבחטאים שכיון אלא מחילה. בקשת בלא חלה
 שתהא תשובה ‘בעי הרי יוהכ״פ, כפרת הטעונים

כאן וא״ב ד(,“ה א“פ )עיין מכפרת פ“ויוהכ תולה ’ י החכסת| אוצר1
 הרי מחילה, בלא מכפרת התשובה שאין שכתב

 הכפרה בגמר המעכבת התשובה תליית כאן אין
 יוהכ״פ ‘שבתשו לומר שיש אלא פ,“יוהכ של
 תליית ‘רבעי ומה מעכבת, המחילה בקשת אין

 מהילה, בקשת בלא בתשובה מתקיים התשובה
 שבקשת דיוהכ״פ בכפרה גם הוא שדין כתב ולכן

מעכבת. המחילה
 בלא מכפר יוהכ״פ דאין ההלכה מקור והנה

 ע״ב( )פה דיומא במשנה הוא מחילה בקשת
 דאף תטהרו, ‘ה לפני מדכתיב ראב״ע לה דדריש
 חובת היינו תטהרו דהאי בשע״ת כתב יונה דרבינו

 לפני” מדכתיב מ״מ הגברא, על דרמיא התשובה
 הזה ביום כי” דקרא ברישא דכתיב דמאי "דריש ה׳

בזה מותנה זה אשר “אתכם לטהר עליכם יכפר

 לקיום ביחס רק זה הנה התשובה, חובת שתקיימו
 בחטאים אבל ", ה׳ "לפני שהם שבחטאים התשובה

 המחילה. בקשת גם דרושה לחבירו אדם שבין
 המחילה שבקשת למדים אנו שמכאן נמצא ולפי״ז

 להאי רחמנא מדכתב התשובה בכפרת גם מעכבת
 ‘כתבי ולא התשובה דהובת דקרא בסיפא עכובא
 הזה ביום כי היום: בכפרת דקרא ברישא רחמנא

 זה כל אבל ,‘ה לפגי אתכם לטהר עליכם יכפר
 שאלה יוהכ״פ, של כפרה מכלל שהוא בתשובה
 התשובה גם ויוהכ״פ תשובה הטעונים החטאים

 שבין בעשה בעובר אבל מחילה, בקשת טעונה
 המחילה שבקשת ידענו לא עדיין לחבירו אדם

 של בעשה בעובר כגון התשובה, בכפרת תעכב
 נטפל מבואר: ע״ב( )יז ה“בר אולם ואם, אב כבוד

 כאן נמי הכא ‘וכו לה אמר הכהן יוסי רבי לה
 אשר” הוא שכלל הרי לחבירו. אדם שבין בעבירות

 מסויים ואינו לחבירו אדם בבין “פנים ישא לא
 ואף מיימוני, בהגהות כאן שמבואר וזהו ליוהכ״פ,

 לא מ״מ אחר, באופן לקרא התם דדריש ק“לרע
מילתא. רהא בעיקרא תנאי פליגי

 בגדר יל״ע המחילה בקשת ‘רבעי בהא והנה
 נתקן לא המוזילה בקשת דבלא היינו אם הדברים,

 ועד לו שחייב הממון בתשלומי בזה סגי ולא העול,
 עדיין כאילו שמיא כלפי חשוב מחילה ביקש שלא

 שבאמת או לחבית. שעשה העול מכלל יצא לא
 שאין התשובה בגדרי הוא שדין אלא העול, נתקן

 מחבירו, מחילה ביקש א״כ אלא מועלת התשובה
 סגי לא לחבית בינו היה החטא שגדר שכיון

 שחטא מי לפני לשוב גם וצריך ‘ה לפני בתשובה
 צריך אם המחילה בקשת בגדר בזה ונפ״מ כנגדו.

רק או נגדו שחטא על חבית לפני להתוודות גם
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יז לחבירו אדם שבין בחטאים מחילה בקשת בענין

 הוא הרי לו מחל שלא שעד לו, שימחול לבקש
 הוא שאם בזה נפ״מ ועוד בידו. ושרץ כטובל
 התשובה, מכפרת כלל כאן אין בידו ושרץ כטובל

 גמורה, כפרה כאן דאין לומר יש השני לאופן אבל
יוהכ״פ. לענין כ“וכמו כאן, יש כפרה צד אבל

 כפרה צד כאן דיש משמע הכהן ר״י מדברי והנה
 טובל מצד זה ואין - ידו מתחת לך מחול דעלבוני

 להוציא התשובה מעיכוב שזה אלא - בידו ושרץ
 שעד שנסתפקנו, צד כאידך או - ידו מתחת הממון
 העול כאילו חשוב ידו מתחת הממון הוציא שלא
 שם בפיר״ח ועיין בידו, ושרץ וכטובל בידו עדיין
 שכתבנו. כמו בדבריו שם דמבואר פ״ז ביומא

 כל אמר: זירא ‘ר שהרי כן, לומר א״א באמת אבל
 ומאי לפייסו, חייב בדברים ‘אפי לחבירו המקניט
 הוא לחבירו דהקניט דכיון בדברים, ‘דאפי רבותא

 לחבירו, אדם בין והוא וכפרה, תשובה הטעון חטא
 יוהכ״פ דאין המשנה דברי בכלל דהוא פשיטא הרי

מכפרים. והתשובה
 חמור חטא הוא הרי ממון גם שחייב דכל ונראה

 דרשא לפי מ״מ אבל לבד, בדברים ממקניטו יותר
 בזה חילקה ולא ‘ה לפני חטא בכלל זה אין דראב״ע

 דבחטא דס״ד, לדון ויש לחמורות. קלות בין תורה
 שאינו אף המחילה בבקשת סגי לבד הקנטה של

 יצא לא ממון לו וחייב שחיסרו כל אבל לו, מוחל
 מרהב ‘ילפי וזה לו, ימחול שהכירו עד חובתו ידי

 ואם לו, שימחול רעים עליו להרבות שחייב רעיך
 לו מוחל שאינו אף לבד המחילה בבקשת סגי היה
 שצריך וע״כ בזה, רעים לו להרבות חייב היה לא

 ‘דר דינא דבלא עוד יתכן ולפי״ז חבירו. למחילת
 לבקשת רק צריך לחבירו אדם דבין הו״א יצחק

 יצחק ‘דר כיון אבל עצמה, למחילה ולא מחילה
 עד לרצותו חייב בדברים הקניטו ‘דאפי מקרא יליף

חטא בכל הדברים גדר רכן ‘ידעי א״ב לו, שימחול

 לפייסו צריך יצחק ‘ר דאמר וזהו להכירו, אדם בין
פיוס. כאן אין לו מוחל חבירו שאין שעד -

 לו שחייב רכל נראה ז״ל ם“הרמב מדברי אכן
 שהחזיר לאחר מחילתו ולבקש לרצותו חייב ממון

 עד לפייסו חייב בדברים במקניטו אבל ממונו, לו
 - ה״ט מתשובה ב“פ דבריו עיין - לו שימחול

 דממונא דצערא מזה מבואר ‘ולכאו צ״ב. והדברים
 המחילה ובקשת הממון בהחזרת העול תקון הוי
 לחבירו, אדם בין של בחטא התשובה מתנאי הוא
 תקון מעיקר והוידוי הפיוס הוי דגופא בצערא אבל

 ומה דממונא, בצערא הממון להחזרת ודמי העול,
 שמצערו רק לא היינו בדברים, ‘אפי יצחק ‘ר שאמר

 הוא בדברים מקניטו ‘דאפי אלא בגופו שחובל ע״י
 הוא בו הפיוס אשר דגופא, דצערא הדין זה בכלל

עייש״ה. מקרא, ‘דילפי וזהו הממון, החזרת כמו
 ‘לה חטאתי אומר: מיתה דאחר ‘בגמ ועיי״ש

 זה שדין הרי - בו שחבלתי ולפלוני ישראל אלקי
 של דגופא בצערא אלא שבממון בחטא לא נאמר

 צערא בכלל שהוא בדברים מקניטו וגם חבלה,
 דבחטא בזה, והגדר .“בו חבלתי” בכלל הוא דגופא

 לאחר הרי הממון, בחזרת הוא שתקונו שבממון
 כמבואר ליורשים, חזרה ע״י אלא זאת ש“ל מיתה
 מתנאי רק היא המחילה ובקשת הי״א, ב“פ ם“ברמב

 תקון מכלל הוא דגופא בצערא אבל התשובה,
 בהאי איירי יצחק ‘שר וכיון הממון. חזרת כמו העול
 כן שעושה ה״ה אבל ,“בו חבלתי” נקיט לכן דינא

 הביא ולכן התשובה, תנאי מפאת שבממון בחטא
 לחבירו, אדם שבין החטאים בכל ההלכה הרמב״ם

 זה ולפלוני ‘וכו להכירו החוטא י״א: בהלכה וכתב
 וכן ה״א: בפ״א דבריו גם והם לו. עשיתי וכך שכך

 מה לו ששילם אע״פ ממונו, והמזיק בהכירו החובל
 .‘וכו שיתודה עד לו מתכפר אינו לו חייב שהוא
בין חלוק אין ובזה התשובה בכפרת מדבר שכאן
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זצ״ל גיפטר מרדכי הרב

 בחובת דמדבר אלא עוד ולא שבממון, לחטא חבלה
 מחבירו, המחילה בקשת לאחר ‘ה לפני התשובה

 ענין זה ואין ,“האדם חטאת כל“ד מקרא ‘ילפי וזה
צ״ע. שם מ“הכס ודברי החובל, ‘דפ להמשגה
 שאינו דבל מפורש הרי דב״ק ‘במתני והנה

 משום מאאע״ה דד,ראיה ]ונראה הוא אכזרי מוחל
 וממילא לאבימלך ‘ה שריפא לכתוב די דהיה
 אמר שהקב״ה כיון עבורו התפלל ה“שאאע ידענו

 מה וא״כ ה,“אאע בתפלת הוא שתלוי לאבימלך
 ללמדנו בא האלקים אל אברהם ויתפלל שכתב:

 אלא אאע״ה, של חסדו משום היונה לא שתפלתו
 ועיי״ש אכזרי. היה ב“שאל הדין, מחייב שכן

 הוא ברחמים נוהג שאינו כל דבריו שלפי במהרש״א
 המאירי ‘בחי שם מבואר שכדבריו ושו״ר אכזרי,

 )פז ביומא יל״ע ז“ולפי זה[. הוא והדוש אתר, על
 דמעביר מהא חנינא ‘אדר ‘דמקשי זה דמה ע״ב(

 לא שאם מפורשת ממשנה הקשו ולא מדותיו על
 ‘לי פשיטא הוה דמיפשט ויראה אכזרי. הוא לו מחל
 ולכן למחול, שלא טעם לר״ת היה דודאי ם“להש

 המאירי בדברי ]וצ״ע אכזריות משום בו היה לא
 שלא להתעקש שלא חסידים ומדת שכתב: שם

 למדת הוא ענין ומה הוא, אכזרי והדי - למהול
 אדם צריך הרי הטעמים, כל עם אבל חסידות[.
 שרב כן שעשה מתרץ וע״ז מדותיו, על להעביר

 דחייך גדר שהוא - שם י“רש ‘פי לפי - ידחהו לא
 רב, לטובת כן עשה שם מהרש״א ‘ולפי קודמין,

 מדותיו. על מעביר ביטול משום בזה היה לא ולכן
בכ״ז. היטב ועיין

 ,‘וגו דהשב מקרא הדבר נלמד דרכנו ולפי
 והוא האשה, להשבת הוקשה המחילה שבקשת

 אכן התשובה. מדרכי רק ולא העול תקון מכלל
 דעל דיומא ‘דמתני מדין שהוא ראיתי שם במאירי
ויוהכ״פ תשובה אין לחבירו אדם שבין חטאים

דראב״ע, דרשה למתלי ז“לפ נתבאר ולא מכפרין.
מיזע! ׳

 מאירי ‘ועיי מכפר, אינו יוהכ״פ דאף ל“דקמ ונראה
 מעלת היינו יוהכ״פ כפרת דעגין דמפרש שם יומא

 דאף קמ״ל ולכן פ,“ביוהכ אליה שמגיעין התשובה
 אינה ביוהכ״ם אליה שמגיעין כזו גמורה תשובה
 דב״ק ‘ממתני אבל לחבירו, אדם בבין מכפרת

 מכפרת, אינה גמורה שאינה שהתשובה רק ידענו
 ועצ״ע ם,“הרמב דברי ‘בבי בזה ‘שנת מה ככל ולא

בכ״ז.
 המבואר: כל לפי הרמב״ם דברי שיעור והנה
 מקלל או הובל כגון לחבירו, אדם שבין עבירות

 בהן שיש עבירות כאן שיש - בהן וכיוצא גוזלו או
 נמחל אינו - בממון שאינן ועבירות ממון תשלומי

 מקום ויש - וירצהו לחבירו שיתן עד לעולם לו
 לו, שיתן עד נמהל אינו ממון שבתשלומי לפרש

 חזר ולכן ריצוי, ‘דבעי הוא ממון בהן שין ובעבירות
 צריך לו חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ ופירש:
 בעבירות שגם לו, שימחול ממנו ולשאול לרצותו
 מדין מ״מ הממון בחזרת מתוקן שהעול שבממון
 לא ואפילו המחילה, בקשת גם שטעון התשובה
 דגופא צערא של חומר בו יש בדברים אלא הקניטו

 שימחול עד ופגיעה בפיוס אלא נתקן העול שאין
 וככל שבממון, בעבירה הממון חזרת כדין שזה לו,
בע״ה. לעיל שנתבאר מה

 הרמב״ם דברי לנו יבוארו שנתבאר מה ולפי
 דומה אינו שכתב: ה״ט, ומזיק מחובל ה“בפ ל“ז

 ממון שהמזיק ממונו, למזיק בגופו חבירו מזיק
 מתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו

 דברים ‘ה לו שנתן אע״פ בחבירו, חבל אבל לו,
 אינו נביות אילי כל הקריב ואפילו לו, מתכפר אין

 הנחבל מן שיבקש עד עונו נמהל ולא לו מתכפר
 שם ‘הק שכבר כמו תמוהים והדברים לו. וימחול

כוונת ולפי״ד למאד. דחוק ותירוצו מ,“בלח

החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס14 מס עמוד תורני קובץ א - מלכים משלחן



יט לחבירו אדם שבין בחטאים מחילה בקשת בענין

 תקון לכפרת אלא התשובה לכפרת אינה הרמב״ם
 שבממון, בדבר הממון השבת כמו העון, של גופו

 בחבירו, חובל מכלל יצא לא הנחבל מחילת ובלא
 העון גוף לו נתכפר ששלם כל שבממון בדבר אבל
 בתשובה חייב שעדיין ורק העון, אותו מכלל ויצא

 התשובה בכפרת הוא תנאי ובזה שחטא, החטא על
והנגזל. הניזק מחילת שיבקש

 צער רק שלא מבואר אלה הרמב״ם ומדברי
 דעצם אלא מחילה, בקשת שטעון הוא הדאגה
 דכופר הממון בתשלומי ואין מחילה, טעון החבלה

 :‘דמתני וכפשטא העון, גוף תקון משום חבלה של
 נקיט דברייתא דתנא אלא לו, נותן שהוא אע״פ

 דצער חבלה משום איכא נמי בבושת ‘דאפי רבותא
הדאגה.

 בהו ל״ש ,לכאו הרי גביות אילי הקרבת והנה
 של ענין בקרבן ואין התשובה, כפרת משם אלא
 פשיטא שבממון בדבר כמו המעוות, גוף תקון

 במקום קרבן כפרת ול״ש הממון השבת רבעי'
 דבצערא הדברים, דביאור אלא הממון, השבת
 גוף תקון כלל ל״ש וא״כ השבה, ל״ש הרי דגופא
 בקשת חיוב בו שיש כן, דאינו תנא תני וע״ז העון,

 שבממון, בדברים הממון השבת כמו שהוא המחילה
 ראוי אינו מחילה בבקשת העדן גוף תקן שלא ועד

ותשובה. קרבן לכפרת
 שלא רכל פשיטא שבממון בדברים ‘ולכאו

 בידו, ושרץ טובל שהרי תשובה בו ל״ש שילם
 לא שעדיין דמה לומר יתכן הרי ששב רכל אלא

 בידו כפקדון אלא חבירו ממון כגוזל זה אין שילם
 המלך שמודה רכל הרז״ה ‘שי הרי בעין ]ובנזילה

 ‘בעי ולזה להקדישו[, נגזל ומצי בידו כפקדון הוי
 עדיין הממון השיב שלא דעד הדין לחרוש בזה גם
 ‘ועי לתקן, ובידו לתקן שעליו המעוות תיקן לא

היטב.

דמצינו בע״ה ‘שבי בזה, עוד מ“דנפ ונראה
י״ר( מ«)ב «תרעומת יועל לו ש"י לש היעתב יןד

 עליו שאין אף הפסדו, לו סלק שלא זמן כל עיי״ש,
 יש” של דין לו יש אבל בבי״ד ממון תביעת דין
 שלא זמן כל בחבלות וכמו״ב ,“תרעומת עליו לו

 חבלתו, על קפידא דין עליו לו יש מחילתו ביקש
 דין עליו אין שוב לו ששלם כל ממונו במזיק אבל

 שמדברי ושו״ר .‘ועיי נגדו, שחטא מה על קפידא
 מבואר פי״א( ‘א )מאמר התשובה בחבור המאירי

 שבממון שבדברים הריצוי בדין בזה חלק שלא
 שלא מבואר וא״כ ש,“עיי דגופא, דצערא למילי
בכ״ז. רב וצ״ע ם,“הרמב בכוונת כדברינו הבין

 ז״ל ם“הרמב של הזהב לשונו בדקדוק ע“ויל
 לרצותו צריך וירצהו, כתב: ה״ט מתשובה ב“שבפ

 אלא הקניט לא ‘אפי לו, שימחול ממנו ולשאול
 לו. שימחול עד בו ולפגוע לפייסו צריך בדברים

 שתקן כיון שבממון דבדבר יראה המבואר, ולפי
 שיתרצה מחייב התשובה דין הממון, בחזרת העול

 הוא הריצוי שענין מחילה, בבקשת לחבירו
 לרצותו שבא עולה בקרבן שמצינו כמו הקירוב,

 אבל בתשובה, העון נמחל שכבר אחר ‘ה לפני
 הוא העול לתקון דרושה המחילה שבקשת בחבלות

 היטב. ‘הנחבל,"זעי של הקפידא לסלק פיוס דין
 בפ״ה ם“הרמב בזה דקדק לא למה ע“צ ז“לפי אבל

 שיבקש עד עונו נמחל ולא רק: וכתב ומזיק מחובל
לו. וימחול הנחבל מן

 בלשונו בזה חלק לא ס״א ו“תר ‘בסי והמחבר
 יוהכ״פ שאין לחבירו אדם בין עבירות בכל וכותב
.“שיפייסנו” עד מכפר

ע״ב( )פז שם ‘אמרי פעמים ‘ג הבקשה בדין והגה
 וצ״ע עצמו, על מחמיר שהיה ‘פי י“ורש שאני, דרב

 להחמיר יכול אדם כל שהרי שאני, דרב אמר דלמה
והו״ל רב, של במעלתו תלוי זה ואין עצמו על
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זצ״ל גיפטר מרדכי הרבכ

 מה ,ועיי ולרצותו. לחזור חייב דאז שאני רבו הוא רב לשון אבל ,‘אנפשי אחמיר רב לומר רק להש״ם
 המלך. עבודת ‘בם בזה שכתב וכן מעלתו, לפי לרב רק ראוי רזה משמע שאני,

הנפגע שאם שהכונה אחריו, והרמב״ם הרי״ף, ‘פי

•.
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 שטרנבוך הרכישה
 החרדית העדה ראב״ד

ירושלים

לחברו אדם בין בחטא מחילה

 חידוש העלה יז( )נ, ויחי בפרשת בחיי רבינו
 שאין דעתו גילה שאם מחברו. מחילה בבקשת גדול

 להדיא. לך מחול לומר צריך רק מספיק לא קפידא,
 ליבם, על וידבר וינחם לאחיו שדיבר אף יוסף ולכן

 שמחל בפסוק מצינו לא אותם, ריצה שבזה וכנראה
 נענשו ולכן מחילה, בלי להתכפר אפשר ואי להם

מלכות. הרוגי בעשרה תיקון וצריך
 מפורשת מגמרא ראיה אחד מגדול ושמעתי

 ע״א( ופז ביומא דהא בפיו ממש מחל לא דיוסף
 ‘מג יותר יבקש אל מחברו המבקש שכל מסקינן
 )ופירש נא שא ועתה נא שא אנא שנאמר פעמים
 מהי וקשה בקשה,(, לשון אלא נא אין רש״י,

 צריך בעצם אבל ג״פ, אחרי שמחל נימא הראיה,
 ממש. בפיו מחל לא שמעולם וע״כ יותר, לבקש

 שאם דנימא הקושיא תתיישב לא דמ״מ נראה מיהו
 הלא כאן אבל פעמים, ‘ג מספיק לא מקפיד חברו
 ג״פ שואל דוקא ובזה קפידא, לו שאין דעתו גילה

ומספיק.
 אומר שאם בחיי רבינו דברי שעיקר ונראה

 כלל, מוכח לא לע״ד מספיק, לא קפידא לו שאץ
 יעקב, אביהם את שנה כעשרים ציערו שהאחים

 יוסף אמר וע״ז יוסף, מחילת מועילה לא ז“וע
 אמר לא אבל לגדולה, שזכה מוחל ודאי שמצידו

למחול. יכול אינו אביו צער שעל לך מחול
בנפש מוחל יוסף שאם היתה האחים וסברת

 יוסף על צערו שעיקר קפידא, לאביו אין תו חפצה,
 לך, מחול לך מחול שיאמר ג״פ דחקו ולכן הצדיק,

 קפידא, אין מצידו רק ואמר הסכים לא יוסף אבל
 אי וצערו האב שחלק לך, מחול אמר לא אבל

 שלא נענשו יעקב של צערו ומפני למחול, אפשר
 שציער הצדיק אביהם צער על במכירה התחשבו

בנו. צער על עצמו מיוסף פחות לא עצמו
חיובא, הוא חברו בצער שלהשתתף האמת ואגב

 האדמו״ר אצל נוכח שהיה מיהודי שמעתי ואני
 כשיהודי מגור, זצ״ל מרדכי אברהם רבי ק“הגה
 ויש חיים, ובסכנת נורא בצער שאשתו לפניו בא
 האדמו״ר רחמים, שיעורר קטנים ילדים תשעה לה

 מספיק, שלא צעק והאיש שתתרפא, אותה ברך
 והאדמו״ר עליו, עצמו שיחלה צריך ר“האדמו רק
לא וכואב, מצטער שאגי לי תאמין לץזשיב“זצ 5.2ל«67^ה״ח

הדבר. בולט לא אצלי רק ממך, פחות
עשרה משונות במיתות שנהרגו מה ואולי

 שעיקר י״ל יוסף, מכירת לתיקון עליון קדושי
 בצער התחשבו שלא מה הוא דברינו לפי החטא
 כשלא דור ובכל אבינו, יעקב ‘ה קדוש הצדיק

 הקב״ה ממשכן וצדיק, עליון בקדושי מתחשבים
 מצטערים ואז משובות, במיתות צדיקים נשמות
 במכירת שפגמו לפגם התיקון וזהו צדיקים, במיתת

הצדיק. בצער התחשבו שלא יוסף,
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X

 זילבר בנימין הרב
נדברו אז מח״ס

יו״כ בערב חבירו פיוס חיוב

ברק בני

!אוצרחוזנסח[

 ובו בערש״ק בברכה נתקבל מכתבו יקרת
 מה ועומד המחילה בקשת אודות חכם שאלת

 שי״א ומה המחילה בבקשת בזמנינו שמקילין
 ע״ז מקשה זכה, תפלת שאומרים מה דסומכים
שאומרים מה מועיל דאינו דמשמע מהרא״ש

ו122י547;אה״ח

 מועיל ומה המוזילה בקשת צריך ולעולם דמוחל
מכתבו. תוכן זה •זכה תפלת

 מפורשת גמרא זה הלוא הח״א רבינו דברי והנה
 חברי קללת מיטתי על עלתה ולא ‘א כ״ח במגילה

 שרי אמר לפורייה סילק הוה כי זוטרא דמר הא כי
 וכמו רל״ט ‘בסי במ״ב ומובא דצערן מאן לכל ‘לי

 שעל בק״ש בסידורים שנדפס מה לומר שנוהגין
המיטה.
 פיוס דיני דבטלה ששמע כותב ‘שכב ומה

 תמוה ולכאורה זכה תפלת חומר שהמנהג מאחר
 בל״ה הרי ע״ז(, שמקשה מה )מלבד ששמע מה
 עדיף ומה אחד לכל שמוחל לילה בכל אומרים אנו

 אז ובספר לילה. בכל שאומרים ממה זכה תפלת
 לסמוך אפשר אם בצ״ע הנחתי ז“ס סימן ז“ח נדברו

 כוונת בלא הרגל מחמת זה שאומרים מאחר ע״ז
ששמע. מה ניחא ויהא מחילה

 שאינו הרא״ש מדברי ראייתו בעיקר אמנם
 שאינו נ״ל המחילה, בקשת בלא מחילה מועיל

 ממנו אשר הרא״ש בדברי להתבונן ויש כלל. ‘ראי
 )בסוף וז״ל במכתבו המובא ע“הטוש דברי נובעים

 לפייס עיוהכ״פ לבו אל אדם וישים כ״ד( סימן יומא
 גבי פ״ז:( )לעיל כדאמרינן איבה לו שנוטר אדם כל
 גביה אזל בהדיה מלתא חנינא לרבי ‘לי דהוה רב

 ואמרינן איפיים. ולא דכיפורי יומא מעלי תריסר
 נטר טבחא ההוא בהדי מילתא ליה הוה רב התם נמי
מעלי מטא כי אתא ולא דשתא ירחי תריסר ליה

 מדעתיה ליה ואפיק אנא איזל אמר דכפורי יומא
 כדאיתא חבירו עם שלם ישראל כל לב שיהא כדי

עכ״ל. ,‘וכו א“דר בפירקא
 יש דבעיוה״ב ש“הרא דברי פשטות והנה
 מאחד וטינא קפידא שום ‘יהי שלא להשתדל

 אף עליו טינא לו יש שהשני יודע אם לכן להשני,
 לבקש מחויב ואינו נגדו חטא שלא בנפשו שיודע
 דהטבח מרב ‘ראי מביא וע״ז מקודם, מחילה ממנו

 מחילה, ממנו לבקש צריך רב שכאילו החזיק
 מה וכן ,“מדעתיה ליה ואפיק” הרא״ש לשון ומדויק

 שמחויב דבר על היה לא רב על חנינא ‘ר דהקפיד
 אלא שם כמבואר מחילה ממנו לבקש הדין ע״פ

 שיהא ביותר להשתדל יש יוה״כ שבערב העיקר
 לדברי כאן וא״צ חבירו. עם שלם ישראל כל לב

 בחבירו, שפגע שיודע במי כלל מדובר ואין הב״ח,
 לחכות שאין מחילה ממנו לבקש דין ע״פ שמחויב

 דמזכיר המנהג נובע הנ״ל שמכה ויתכן ב.“יוה על
 שימחול מהשני מבקש אחד שכל שנוהגין הרמ״א

 לעצם הנוגע המחילה בקשת שמלבד היינו לו,
 המיוחד המחילה בקשת של ענין עוד יש המחילה,

חבירו. עם שלם ישראל כל לב שיהא ביוה״ב
 והטור מהרא״ש ‘ראי שום אין האמור לאור

 ובל״ה מהילה, בקשת בלא מחילה מועיל דאינו
 שעלה כמו כנגדו התריס שהטבח מאחר ‘ראי אינו

 במחילתו רוצה אינו אם מחילה שייך ולא לבסוף,
מחילה. לבקש שצריך עוד וחושב

 לנידונינו, ‘ראי אינו פשעיו, דמכסה ומהא
 בבקשת המדובר ואין ברבים לפרסם המדובר דשם

המחילה.
 שאין במקום מועיל זכה דתפלת נראה, ולדינא

דמועיל נאמר אם ‘דאפי מחילה לבקש אפשרות
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לג יו״כ בערב חבירו פיוס חיוב

 שחטא למי מוחל אם דוקא זהו פיוס בלא מחילה
 אינו מחילה דבקשת דכמו כללי, באופן ולא כנגדו
 הפוסקים, שכתבו כמו לרבים מבקש אם מועיל
 או לבקש ממי יודע שאינו במקום מועיל זה ומ״מ

 לעיכובא תנאי אינו הסליחה דבקשת ונראה שנסע.
 מ״מ אבל הכפרה, לשלמות אלא המחילה, לעצם
 לימוד יש ובזה זה. על נענש שאינו המחילה מועיל

 להנצל מועיל שזה כיון בזה נזהרים שאין מה זכות
החטא. מעונש

 סימן ח״ז נדברו אז בספר שבררתי מה ולפי
 בפניו שלא או בפניו מפורש מוחל הוא דאם ס״ה,

 ממנו לבקש דא״צ ובמשור בשלום עמו ומתנהג
 בסימן ושם למחול. מה על כבר שאין כיון מחילה,

 יודע אינו השני דאם החלטי באופן סתמתי ס״ו
 דא״צ הדעת חלישות לו יגרום המחילה בקשת וע״י

 בבקשת שמקילין מה ניחא והא מחילה לבקש
יעש״ה. המחילה

 המנהג מקיימים לא זה דמשום מאד ומסתבר
 פגע שלא יודע ‘אפי מחילה לבקש ברמ״א הכתוב
 דאע״פ נזהרין שאינן מה הרבה לבנות אין אבל בשני

 בקשת אבל מנהגים בהרבה מהדרים דביוה״כ
 לכן והכוחות הטבעיים עם קשור זה הלא המחילה
 מקילים זה שמשום ויתכן שאפשר, מה על סומכים
לגמרי.

 בקשת של המנהג לחדש שיש נראה ולדינא
 גוררת ומצוה זכה, תפלת כשאומרים ‘אפי המחילה

 בקשת מצוות לקיים בנקל יותר יהיה דבזה מצוד,
 שמבקש וממי מחילה השואל יתבייש דלא מחילה
 לפרט א״צ בושה רבמקום המ״ב פסק וכבר ממנו

 לשיטתו דבב״ח מובן אינו ריהטא ]ואגב החטא,
בבין גס ‘לפי החטא לפרט דצריך בעיקר דס״ל

 שא״צ הפוסקים דעת לפי אבל כן לחבירו אדם
 חמור יותר לחבירו אדם בין יהא למה החטא לפרט
בפמ״ג[. קצת ושו״ר

 לבקש ואפשר חבירו כנגר שחטא יודע ואם
 באופנים לא )אם זכה תפלת על יסמוך לא מחילה
 וכבר מחילה( לבקש שא״צ נ“בא שכתבנו הנ״ל

 בקשת בלא גם מעונש דניצל שי״ל נתבאר
 המכוון השלימה הכפרה מעכב זה אבל המחילה

 לא חבירו כנגד שחטא בודאי וביודע ביוה״כ ביחוד
יוה״ב. על יחכה

 שכ״ז פוסקים כמה לפי והרי שכתב מה ואגב
 הכפרה את מעכב זה לחבירו אדם בין התרצו שלא

 יורע לא אני העבירות, כל על העוונות ומחילת
 חיים באורחות ראיתי אבל התכוון, מהפוסקים למי

 ירושלים שלום ‘בס כתב ל“בזד, דכתב )ספינקא(
 שבין )דעבירות רבותא ומאי פשיטא מקשים רבים
 חבירו( את שירצה עד מכפר יור,״כ אין לחבירו אדם

 דאפילו חידוש אחד גדול בשם כתב ברכ״י ובספר
 זמן כל מכפר יוה״כ אין למקום אדם שבין עבירות

 בא דזה ואפשר לחבירו אדם שבין עבירות שיש
עוד. עיי״ש ‘וכו ‘במתני לרמז

 אינו שעדיין סיבה איזה לו יש דאם נראה ולי
 לאחר שיפייסו עליו ומקבל חבירו את לפייס יכול

 מקידושין כדמוכח התשובה עצם את מעכב אינו כן
 החירוש וזה בדעתו. תשובה הרהר שמא ‘ב מ״ט

 החידוש וזה מעכב כן זה יוה״ב של שלימה שכפרה
 אות בא״ח שם שמובא למה בניגוד )וזה המשנה של

 אות ‘א שער תשובה בשערי יונה ברבינו ‘ועי (‘ב
 אות ‘ד שער שם וע״ע .“השער ״זה ובביאור ה“מ

ואכמ״ל. השער" וב״זה י״ח
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יהודהיומאנאם
 אין להכירו ארם שבין עכירות תטהרו ד׳ לפני חטאתיכם מכל אלא

 כן גם עקיבא שלרבי מעילות סשק על כן ואם טכסר ד,כפורים יום
 דטמוינא משום לו מכשר ד,כפורים יום אין ע״ז תלוי באשם זזייב
 דמחייב וז״ל טטונא ברייה ע״א כ״ו דף בכריתות שפרש״י וכמו הוא

 דבתשלוטי ד,:פורים יום ליה פטר לא לשלם דאפשר וכיון לגבוה
 המשנה שסיים מה טדוקדק יהיה ומה עי״ש. כפרה שייבא לא טמון
 מטהר ומי מטהרים אתם טי לפני ישראל אשריכם אופר עקיבא דבי

 ההבדל להראות עקיבא רבי של כוונתו וכו׳ שבשטים אבינו אתכם
 עד רק כפרה לו אין הספק על רק אפילו ודם לבשר שחטא שטי

 לפני אבל נזילה טסשק רק אפילו לו ולהשיב חבירו את שיפייס
 שבשטים אביט אלא מכיר שאיט החטאים כלוטר שבשטים אבינו

מיד. לט טכפר

 כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רטי רב יהודה רבי אמר ע״ב ם״ו דף
לכאורה וכוי. יצלח לא פשעיו מכסה וכתיב חטאה

 עויתי מתודה כיצד רבנן תנו איתא ע״ב ל״ו דף לעיל דד,א לי קשה
 הוא וכן הזדונות אלו עונות אומרים וחכמים וט׳ חטאתי פשעתי

 המרדים אלו פשעים בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת אוסר
 בר רבה אטר החם איתא ולבסוף להכעיס, העושה התם זפרש״י
 כחכמים סובר דרב כיון ולפ״״ז חכטים כדברי הלכה רב אמר -שמואל
 אהדדי קראי הבא רב פריך מאי להכעיס שעושה טרד זה דפשע

 וטרד דפשע דכיון יצלח לא פשעיו מכסה דטשה״ב לטיטר טצינן דד,א
 עון על לשניו ולד,תודות עייז תשובה לעשות בא וכעת הקב״ה לפני
 שכל עד מאד גדול שעונשו טשום יצלח לא פשעיו מכפה בודאי בזה
 ל״ב דף בסוטה כםרה\בסו־שםצינו לו יש מיוטת יותר לו שיהיה טה

 טפט יוחאי בן שטעון ר׳ משום יוחנן ר׳ אטר גופא התם ראיתא ע״ב
 ]ופרש״י עבירה עוברי את לבייש שלא בלחש תפילה חקיט טה

 מקום הכתוב חלק לא שהרי שנירם[ עכירות על בתפילתם •הטחורים
 עולה ורם למעלה חטאת דם דמים איכא והא ולא לעולת- חטאת .נין

 התם זכר עולה נקבה חטאת איכא והא דירע הוא כהן התם למטה
 איהו התם לטימר איכא מאי שעירה ככשר, תינה באליה טיכסיא

 שעירה מייתי וקא כבשה לאתויי ליה דאיבעי נפשיה טיכסף דקא
 התם לטיטר איכא טאי שעירה דלאו סני דלא זרה־ דעטדה ■חטאת
 הכתוב עליו הטיל ]ופרש״י ליה דנכפר היכי כי וניזל ■ניכסיף

 אנו רואין הרי עי״ש כזה[. גדול מעונש כפרה לו שתהא שיתבייש
 זה משום ונם הטורה בעבירה בשוגג נבשל שרק התם שאפילו מזה

 וכש״ב כפרה לו שיהיה בכדי ברבים ביותר לביישו התורה רצתה
 היתד, כונתו אבל שיהיה איזה עבירה ובמעל במרד שעשר, היכא

 שצריכין מזה גדולה עבירה לך שאין הוא ברוך הטרא את להכעיס
לעונשו. כפרה שיהיה כדי דאפשר מה כל ברבים לביישו

 שטוב שאטרינן הסברא כל דד,א הנותנת היא אדרבא לוטר זאסשר
בחטא בד״ה שפרש״י כמו הוא פשעיו שיכסה לאדם לו

 שארם מה שכל הוא, השם וכבוד חטאו יגלה שלא מפורסם שאינו
 שנכשל היכא ס״ט אבל הוא, שטים כבוד מיעוט בפרהסיא הוטא
 השם החלול על התורה ויתרה ביותר חטורד, שהיא ע״ז בעון בשוגג
 ביבים חטאו יפרסם שמזה שעירה שיביא עונשו על להקל בכדי

 היכא רק הוא אבל זה. מהמיון כפרד, לו ויהיר. ביותר שיתבייש
 צדיק אדם אין כי זה ירי על ביותר נתחלל לא השם וכטד ששגג
 להכעיס בכדי במזיד היתר, שהעבירה היכא אבל בשוגג. יחטא שלא
 לנו ואין מזה יותר השם כבוד חלול לך אין ברבים זה יפורסם ועוד

 חטא בין שניים הנטרא משני הכי ומשום עונשו. להקל עליו לרחם
השם נתחלל כבר הכי כלאו שמפורסם דר,יבא מפורסם לאינו מפורסם’

 בכדי ביותר ויתבייש זאת יכסה לא בעצטו הוא שנם יותר וכראי
 בין שניים אטר נחמן רב אטר ב״ם זוטרא ורב לעונשו, כפרה לו שיהיה
 אפילו למקום אדם שבין עבירות ולרידיה לחכירו אדם שבין עבירות
 הוא כבר אם אפילו ליה דסבירא זאת יכסה ט״ט מפורסם לחטא

 יותר עוד יתגדל מפרסם עור בעצמו שהוא בטה אבל מפורסם
 שיגלה הוא מוכרח לחבירו בעבירה שנונע טד, ורק השם החלול

לו. שימתול מטנו שיבקשו ברבים
 מכסה דכודב הא אמרו לא אמאי בזר, לדקדק יש עוד ולכאורה

יטא פשעיו ינפה שאש היכא איירי יצלח לא ששעיו
 מעשה בהאי לאחרים נפשות סכנות גם ולפעמים רעה איזה מזה

 בשלטא שטה ומקשה ז׳ דף בסוטה הגמרא שמביא וראובן דיר,ודר,
 דאודי ליה למה ראובן אלא תמר תישרף דלא היכי כי דאודי יהודה
 רלא דרכי כי ומשני חטאי דטפריט עלי הציף ששת רב והאפר

 שאמר מה בכלל רזה לוטו־ אפשר היד, ולכאורה אחותי. ליחשדו
 שנתב ז״ל רש״י טם־רוש אבל להכירו, ארם שבין עבירות נחמן רב

כן. משמע לא לו שיטחול רהטים מטנו יבקשו שרבים הטעם

 לא פשעיו טכםד, הלשון שייך לא כזו עבירה שעל לומר ואפשר
שעי-׳ז לאדם הוא טובה עצר, שרק טשטע שמזה יצלח

 היכא אבל כשרה, לו יהיר, מזה ויתבייש פשעיו בעצמו שיפרסם
 שעשה טד, ולפרסם להודות שמחויב פשיטא אחרים לרעות שנוגע

ידו. על אחרים להציל בכדי
 ברייה ע״ב ל״ה דף בנימין התום׳ שהביאו בירושלמי משמע וכן

נשאל אין בפניו מחבירו הנאד, הסורר וכוי אזלא דילמא ליחוש
 יוחנן רבי בפניו, שלא טן בפניו בין נשאל בפניו שלא בפניו אלא
 הדא ואתא החשד מפני אטר לוי בן יהושע ור׳ הכושר, משני אטר

 מעשיו את לפרט צריך הכפויים יום דתניא פלונתא כר,לין פלוגתא
 הנאה שנדר במה לפניו שנתבייש הבושה מפגי בתום׳ ופירשו וכו׳

ועיין עי״ש וכן׳ מחטאיו שיתבייש כדי מעשיו את מפרט וכן מטנו
■ בסמוך. שכתבתי מה

 וכו׳ העם חטא אנא שנאמר החטא את לפרט וצריך בגמרא שם
פשע אין<יצשוי אומר עקיבא רבי בבא בן יהודה ר׳ דברי

 איך בזה דברו הראשונים גדולי שכל מה שראיתי מקודם הנה וכוי.
 לעצמי כשאני כר״ע או בבא בן כר״י הלכה ואם סלוגחתם לפרש
 אהדדי קראי רמי דרב להא פלונתתם שייך דלא משרש הייתי

 נימא לא דאי מיירי, טוני נחר ולא לא או מפורסם חטא בין ומחלק
 לסרט וצריך בבא בן יהודה ר׳ שאמר מה להבין מאד קשה הכי
 ויעעו וכו׳ העם הטא אנא שאמר ממשה ראיה ומביא החטא את

 וגם מפורסם, היה העגל מעשר, הא ראיה ומאי זהב. אלהי להם
 כמו מפורסם בחטא שאפילו מדבריו שמשמע קשה עקיבא מרבי
 העון הזכיר דלא ינאי כדר׳ לתרץ מדאיצטריך לכסות צריך העגל
 ,אדד לפרש צריכין ע״ב אלא להם גרמת אתה ולומר למעטו אלא
 חטאו לפרסם טוב אם האדם בהנהגת רק סליגי לעיל נחמן ורב דרב

 או הקב״ה לפני בתשובה וישוב שיתבייש הסבה יהיה ומזה■ לאחרים
 שביו ויצא רש״י, שכתב וכטו ברבים השם לחלל כדאי שאין

 חטא בין ומחלק \םםוקים טן פתירה בזה רב ומדייק בהפסדו.
 בפה הוידוי בדין תנאי ד,ני פליגי הבא אבל נחמן. כר׳ או מפורסם

 לפרט נ״ב צריך אם "והתודו" שנאמר התורה מן עשה מצות שזה
 ב״ב יועדה שר׳ וכו׳ עויתי חטאתי בכלל לומר רק או החטא את

 שנאמר שמה סובר ור״ע החטא את ששרט רבינו מששה מדייק
 שביון הקב״ה לפני ועירוי על נם קאי חטאה כפוי פשע נשוי אשרי
,אדד חטאו, את לפרט צריך אמאי שעשה מה על מתחרט שכנר

לפני
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יהודה יומא נאם
 אבל ינאי. כדרב ראיה אין וממשה הכל וידוע גלוי הקב״ה לסני
 ורב דרב דפלונתא שמפרשים נראה הראשונים מדברי הנראה כסי

 זה ומשום ורע״ק בבא בן דר״י הפלונתא כמו הוא נוונא בחד גחמן
 לא או מפורסם חטא של דתירוץ לעיל גרסי לא והי־א״ש הרי״ף

 וכיון למקום, אדם ובין לחבירי אדם כין שחטא מה בין הנ״ט רק
 להשתדל ומחויב שצריך מודים כ״ע בזה להכירו אדם בין שהוא

 מפורסם הוא אם נ״ם אין למקום שבינו מהחטאים אבל לו, שימחול
 ב״ב יהודה שלח בזה פליגי ורק לפניו, וידוע נלוי שהכל לא או

 בלחש הוידוי שבעת דאפילו שיתבייש בבדי החטא שיפרוט טוב
 מה עצמו בפני לו יש בושה קצת שט״ם ר״י בובר שומע אחר אין

 השא סרט הוא שגם ממשה ראיה ומביא מפיו, להוציא שצריך
 פשעו שיכסה טוב למקום בינו שהיא שכיון סובר ורע״ק הענל,
 מן הוא כנראה כן לפרש להר שדחיקא ומה השם. חלול מפני

 מפורש דהחם לעיל שזכרתי גיטין בתום׳ שהביאו הירושלמי
נחמן. ורב רב במו גוונא בחד הוא שפלוגתתם

 שאמרן מה גרסינן לא והרא״ש הרי״ף נירפת לפי שכתבתי מה ולפי
בין הוא החטא אם הנ״ט רק לא או מפורסם חטא בין הנ׳יט

 למקום אדם בין הוא אם אבל לפרמט, הוא מוברח א־ להכירו אדם
 דלא אמר נחמן ורב לכפות. טוב ט״מ מפורסם כבר הוא אם אפילו

 החטא את לפרט דצריך משמע לרידיה רהא בכא בן יהודה כרבי
עקיבא. ברבי אלא העגל, מעשה נטו כמפורסם אפילו

 בבא בן יהודה רני על להקשות יש לכאורה אלה בל אחרי אמנם
את פרט רבינו שמשה העגל ממעשה מביא ראיה מאי

 לעיל שהבאתי ע״ב ל״א דף דסוטה מגמרא שמוכח כפי הא החטא
 דנכסח-לגר, היכי כי וניזל דניכסיף אמרינן זרה העבודה עון דלנבי
החטא את לפרט צריך אינו עבירות בשאר דבאמח לומר נוכל וא״ב

 עבורה שהוא מהענל היה שהעון מפני לזה מוכרח היה משה ורק
 ינאי. כדר׳ לתרוצי לו הלמה קשה עקיבא רבי על ונם זרה

שהבעל ראיה אין דממשה קשה הכי בלאו רהא ניחא באמת אלא
 מזה יוצא שהפועל נימא אי חטאו לפרט צריך גופא עבירה

 הא א״ב בירושלמי שאיחא כמו בושה מטעם הוא לפרט שצריך
 את לפרוט לו צריך היה ולמה העגל לעון כלל שייך היר, לא משה

 שאמר וכמו החטא את למעט בכרי רק ינאי כדרבי ע׳יב אלא החטא
 *,שעזר מה כבר שביארתי כמו בזה לומר צריבין לכן עקיבא, רבי

 עונותינו כי אליך פני אלהי להרים ונכלמתי בושתי ,יאלה אמר הסופר
 יש שלכאורה לשמים. עד גדלה ואשמתנו ראש למעלה רבו

 אשם בעצמו הוא באלו יחיד בלשון שהתחיל בלשונו לדקדק
 היתד, שכונתו ואמרתי רבים. בלשון מסיים ולבסוף האלה בהעונות

 שלא להשגיח עליו היה ישראל כל של המנהיג היה שהוא אחרי
 נכלמתי ונם בשתי אמד ולזה הרע לבם שרירות אתרי העם ילכו
 שלא העדה בל מנהיג בתור עלי המוטל החוב עשיתי שלא
 אנכי שנם כלוט־ ואשמתנו, שעונותינו אנכי רואה כי כזה יהיה

 רבעו משה גם וכן לשמים. עד גדלה כן, שעשו בזה אשם בעצמי
 הזה העגל שיצא בערהו בזה שנר,יתר, ולהבלם להתבייש לו היר,

 שעדת מראש להשגיח היה ועליו ישראל בל של הרועה היה שהוא
 לפרט מחויב היה הוא נם הכי ומשום העגל, בזה יטעו לא ישראל

 מ״ט אבל עצמו. על כפר־ לו יהיה ומזה להתבייש בכרי החטא את
 גופא העגל למעשה שייך היה ח״ו רבעו שמשה לומר נובל לא
 מכל שיצא השניה שלא מר, על יענש שלא חושש שהיה רק

 מזה בבא בן יהודה ר׳ מדייק הכי ומשום זרה. עבודה עון העדה
 משה דעה לפי שהיה החטא כמו חטאים כל על נם לסרט שצריך

 את פרט וט״ט צרכו כדי מנהיג בתור חובתו את עשה שלא רביגו
' כפרה. לו ויהיה שיתבייש בכרי ישראל כל שעשו החטא

yr יומא מסכת >!יי

 דמגמ' הב״מ על ג״כ שתמה נחן ר׳ במשגה עי׳ )א״ה דתמורה
 לגזירה גזירה דהוי יקשה דאל״כ מדאי׳ דהוא משמע ב ע" א’ל בכורות

: חי( אעו כשחוט

 ומעשר בכור והאיכח זבח כס זבה מאי סיד ואי גט׳ ע"-( נ׳)
לגזוז לחולין יונאין אין קבוע מוס בעל על דחלין

 פדיון כוס לו ואי; בע״מ בין הם בין מרחם קדושתו פרש״י וליעבד,
 מן לגאול אפור בע*מ דמעכר רש״י מד׳ מבואר יגאל, לא דפ׳ כו׳

 דאל־כ הוא דמדאורי׳ בגמ׳ מוכרה וכן הוי, כגאולה ומכירה ההורה
 מדאורי׳ הוא מורה בה דקהני דהא י־ל הא כו׳ ס״ד ואי פריך מאי

: כהנ״ל פשוט א־ו הוא מדרבנן ומעשר דבכור והאי

(p הל׳ בכורות מה׳ בפיו הכ״מ מרן על הנ'ל מגמ׳ להפליא יש
דומי׳ חי המים אלא מכירתו מתסר לא דמדאורי׳ שכ׳ ה׳

 נפל אס שס״א סי׳ בחקתי סו״פ החינוך בס׳ מ״ש על תימה וכן
מקום בבל למוכרו חכמים אסרו אבל בכ״מ נאכל מוס בו

 :מדרבנן רק למכרו אסור דבע״מ דס״ל מבואר כו׳ מוס בעל הוא ואפי׳
בין תורה חילקה לא בהמה במעשר אי׳ מע״ש ריש בירושלמי והגה

 אופן דבכל לירושלמי דס״ל משמע בע״מ בין שחוט ובין חי
 דלא הוא מדאורי׳ נאסר ג״כ דבשחוט במ״ש אבל מה״ת. למכור אסור
הוא דכשחוט בפירוש מבואר ט״ב ל״א בכורות דבמס׳ דיל; כש״ס

 חי מוס בבעל ולעולם אדאורייתא, אוקמו״ה וביתומים דרבנן גזירה רק
 למוכרו אסור דמדאורי׳ י״ל שחוט בתס .וכן דידן, כתלמודא ס"ל

 שפי׳ מה לנו ניחא ולפ״ז—מזה, הפך דילן בש״ס מצינו דלא ובירושלמי
 מיירי קא מ’בע דבמעשר אבידה השבת ד״ה שס בבכורות רש״י

 שחוט בתם דא״ג מום בעל נקע דבחגס קדשיס צא; בעל הרב וכ׳
 ביתומים שרי בבע״מ דרק א״ש הנ׳ל ולפי יעייש וכו׳ הכי דינא גמי

 כג״ל מדאורי׳ דאסו׳ שחוט בהם משא״כ מדרבנן אלא דאינו משוס
 דכ׳ לה אמינא מנא רבא דאמר שס תלמודנו מדברי אבל )א״ה

 הא כו׳ מחיים המורה .עושה אימתי יגאל לא וגו' ותמורתו יהוא\1וה
 כלל בתורה איסור אין שחיטה דלאחר משמע נגאל, שחיעה .לאחר

 בהמה מעשר דתניא דהא לומר דדורזק מותר בהם אף וא״כ למכרו ’
 תום׳ קושי׳ מתורן ובהאמור וצ״ע, מיירי( מום בבעל רק יתומים של

אמרי׳ הא שחיטה אחר לקי היכא תימה למנ״ח ד״ה ט׳ ד׳ בזבחים
 ימכר: בלא הוי שחיטה לאחר דגס מבואר הנ״ל דלפי כו׳ י בבכורות
הג״ל בכורות בהל׳ הרמכ״ס על לתמוה יש סוגי׳ מהאי איע□

 הנ״ל מש״ס והרי המעשר! מכר אס לוקה. דאינו דפליזק.
: עליה למלקי הלכתא 'למאי מדקאמר דפוקה, מטאר

 ויראה בכורות מה׳ פיו שב׳ במה לתמוה יש הרמב״ם בד׳ אמת
לי
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 המה עליו והחונים חיים אורח ש׳ע על ופשטי׳ה נהר׳א

@8 תורה• של במלחמתה מלחמה מלומדי מעולם אשר הגבורים
ואלו אלו העולם לאויד מחדש יצאו אשר אחרונים יאת

— תטוף עלימו * תורה גופי הן הן חיים אלקים דברי
‘תורה של אמתה לאמתו אמת דין להוציא מלתו
מהיר סופר עט כעט׳ו יפה עשה הכל את

 החכם ־ תורה זו אורה חכמים עיני ומאיר
עצום המצויין הדיין השלם
jjZgFO שבתי כמהר״ר ורב
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 שמביא גדול ובתלמוד במלאכה ובקיאים מומחים מגיהים ע׳י גמרץ בעיון והונה !

שלום חיים בבסה״ר צעיר בנימין ם’ש הא' שם אשר מה רב מעשה לידי
תוב״ב ירושלים דע׳הק ור״ם אב״ד הכהן מעלי בנימין צדיק לאותו בן

" ■ יצ'י ישורון שלמה האחד ושם

י^1 יע׳א אמשטרדם פי׳
לפ״ג שלום רב מל ון*תענגו בשנת
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נדו המחבר חרב הקדמת
 ראשית ציום אקריב וישראל ועדה קהל עמי ני5 לעיני

הבלי חיי בשני ורביתי מפאתי אשר אמרתי פרי *
 רוחליוצרילתקן נחת לעשות האלדים לפני לשוב it ג״ס

 בג תפח שלחנו שאוכלי והייתי ־ ולהשליחה נשמתי את
 למשכן וסביב הטהור בשלחנו בר המשכיר מלכא מרן המלך
 ומכללא לכרמא• סתור סחור וקיימי דקוו סבוראי ארנכן

 דשמעתתייהו ולדרים לארק המאירים ספירים של זוג איתמר
 גדולים נעלה מאד ארץ מגני יומא טליה בשמן
 בפרס לב ישרן יכל ואחריהם בסעמא־ רבנן אמור חקרי
 דא׳ח ואלו אלו הלולים קדש פריי חז״קיה דבי תנא ההוא

 וידענא י החכמה באהלי נסועים במסמרות דבריהם וכל
 שלא אפרוח תמן נפתא כר מעייל מאן דנורא דזקוקין תאתר

 ת״ת של אפי'שיחתן איחרא לכוין ידע ולא עיניו נתפתחו
 וא' המרבה א׳ שניט חשובה גדולה ברם דמא־ להבל אדם

 חלקו נטל וכ״א כשיעורו אלא חייב אדם כל אין הממעיט
 מרגניתא תשכח דעניא באפרקסותא חימנין הקדוש במעמד

 שימשח' שימושה גדולה לידקיימית ותיתי דליחלהשימא־
 פאר ראשי עסרת דהרב פרקיה בשלהי ויתיבנא בעמידה

 שבגולה רבינו בהלכה חכמים עיני מאיר מתיל לאריה הדור
 רוך כמהר״ר ח״ור המופלא הרב היה בדרא חד

 ועל מתמיה לרב .וחזיתיה ־ בחכמה אב נר׳ו פאררו
 דולה הלעות .לרבות הימים .כל מחבט זז לא גדלני ברכיו

 • בצמא דבריו ושחיתי שאל״ס מיס נאמנים מימיו ומשקה
 שהיה וכלאה התורה עול לסבול ■שכחי הסיתי היותי מיו•
 קולמוס׳ במן ואחידגא שקילנא רברביוזוטרי במצודתי עולה

 י נימא כמלא אפי' מכשורא שיבא לן דלימטייה ומובטחני
 חצי או דבר ימצא המצא שאם נטרה עטת ביבקול והנציענו

 אל ראשונים של בתורתן כתוב לפניכם שאמרתי ימה דבר
 לבישג׳ לא ידי דארימית אחרים בשל כמתכבד שומע יחשדני

 כסומא ונחיתנא סליקנא ומנפשאי שלי שאינה חלוק הדא
 מלכא דמרן אפומא/ובהורמטתיה מלתא נפלה בארונה

 בלימודי כוונתי כי שלן□ נחל קראא׳ישצזהא'
 ואזכה בעדי יליצו הדברים ואלה מעלה של בפמליא ש' לשים

 נ’)ע השילום נמשך שמשם הנ״הר סוד ה׳ בנועם לתזות
 כל את ומשקה טלה לו צד״יקוטוב שליום( גי׳ נהיר מילוי
 גדול כמספר של׳וס נהיר הרומז ובוימו האדמה׳ צרי

 כזה מלא שמי של כגי׳ הוא האותיות טלל עם בכיר דאי״ק
 נהיר כתיבת מספר והין רמת שם גס • יוד חו כית שין

 נ״עעסז'אותיות אברהם היה מארי אבא של לשמו
 עם יתיצבלי מי האמה• כאור מאירה תהיה נשמתו כינויו
 שאני עדתי קהל לציון ראשון כגטרים ה׳ לעזרת ס״ון שעלי

 ק״ק של סגולה יחידי ולשרת לעמוד עומדביניהם,
 • וכמה יע׳אדכייליבקבארבאכמה אישפלטרו

 ישלם' ורעננים דשנים. ארכאדשנין ליהזירעואדליהוילהו
 ־ שלימה משכורתם ותהי שבעתים אתת על פעלם ה׳

 והטפסר השר שרה ובהונו המיוחד האחד לטובה וחכר
 קוריאל מנחם כחהיר מעלה כל על מרומם צדקה מדף
 באורייתא ופקיע דמוחתה כרעותי ברא הבן כת וגמל צריו

 ה׳ אתה היי ,אברהם היפהכמהיר נפש גברבצולא
 ותשגית חחמתייהו דאתי וכל ואטזצ׳ץהו אינהו חשמרס
 על יעמדו ואלה נתמה־ פקיחא'גלולה בעינא עלייאו

 נושאי לרכות גס ובשרי עצמי א׳ח הקרב הכ׳ללהכלהקרב
תכתר אשדי חכויז כקומץ מקמצים עשירים ׳אחיזתי.

 תהי שונים ממינים מינים אטדים חסד עמי עשה כי.
 לעולם שמו יהי בלבנון כארז ויפרח וייצץ שלימה משכורתו

 סרס אני י תיעלהאדחבאנייר יעמוד ימיו על ימים עסיסו
 ראגהה קיק אמוני ליחידי טיבותא אחזיקנא אכלה

 פרש ידו וחד .חד' כל התם ריהטא.ציהוינא יצנ״ארלפוס
 רחמנא מחוקה ולא גדושה החדה על הפריזו ראויה ?'מתנה

 אנא חפלה וה׳ןשיתהאלא ׳ ואימה דאף מגוניא לינטרינהו
 ומפי מפי התורה ס' ימוש לא אחסנתא תיהויכמעבורי לא ה׳

 גדולה המלך בג פת מאוכלי. .סעי צאצאי כל זלעי.וליהוו
 דעה האדן ומלאה לתוכנה עת כי נפלי בר ליתי לגימה־

פה הצויח פמיקתאלאיצרא'רעאי תכירא נעלה עלה
דררש יעיאס׳ולתדשסשזשנת אמשטרדם

' ע הצפשהאפרכהדיןקטמא .יארעא־קטן אתה׳זעירא

וינטורהרד: אברהם בכיר שבתי

 ימלל סי ונראה סמוך ־ קמא כדרא רחשונה מהיושבים ותקרב
 שרתי כדעות רבתי המהוללה העיר קבל כל תהלות

 תוצאות מחנה יע״אכי אמשטרדם היה במדינות
 מצתי את מצאתי נשם עלמת־ חלני לכל נרטת שפע חיים
 ועטה תורה וגדוש מלא הוא תנא רב האחד ב'אריות נין
 הטל^דיינא הרב שמועה יבין דעה יורה -ה' ברכת מלא כלי

 שלמה כמהי׳י המשרסס הגאון דסשפטי' סבא מצוייג'
 כטדונהניאי ומזיו ה׳י ספרדים בקיק מין נריו שרם

כתורה ועמיתו • וטעמא בריחא מעלייתא מילי בכמה
 הריסנייע׳הפ״ההגאון ועוקר סיני הכולל הרל ובמצות

 אשכנזים כק׳ק תורה מרנין המשרססמהי״רשאול
 קציט כל ומכלל 1 לטעמא מיצידעביד כרמאמצל מלא היי

 נעמנים הזהכנטעי צמידי שנים לסוכה יזכרו ההיא הארן
 רבנן ואינהוטפייהו דמוקרירכנן ומכינימדע דעת יודעי
 לדקה .רודפי הרמים הגבירים היה ומזימה• דעת מלאים
 המנוח כן אבדהם כמה״ר' ונמנים חנמיס וחסד
 די יהודה הנכבד הישיש ועניו החשיד ונבון החכם

ק יהודה ונמלי היי פדאדו די יעקב
 הנכבד הישיש וענה החסיד ונבון המשכיל 'החמת

 כזוהר יזריחו היי פדאדו דייעקבדי אהרן
 .ממש בו שיש נסייוע המעלות היויבגרס הס החמהכייהן

 סלפץ דינדיזיינקי מכיסם מב והזילו מש״לע נוזלים דוצואו
 נחו לא המעשה ובדו£ י במדה-שלימה ותקולי מבי חדתין

 וכמה כמה החתום "על להביא יגיעות'יגעו‘ כמל שקעו ולא
 התורה אלאלכבוד נגשו לא שעשו מם וכל בעם מהמתנדבים
 ט־ללקתתי רתמיולמיבעגהנה לשמהיואצןצדידן גדולהמצוה

 ועצוםוהתונג׳התשולנן גדול לגוי יהיה .היו ואברהם
 כקשר. יתפרדו• כל אתים■ הברכה ככלל .עמו אתו אתיו שלשה

 ,׳יעדי לא רמה ייעלה.במעילצו יהודה י קיימא של
 יתדיל עמו אלו שני צמידים של חוג יהודה מדבית שולטן

 • וימה קדמה מצרים בלא נתלה וקיימום שרירים תמים יהיו
 ותן ־ בי3ל מגרשי חיך תוך וקיימי דקוו שבאן השוה הצד

 צדקתם פרי ה׳ ישלם ותפלה רנה בעדם אשא חי בעודני
 ותוקפא חסנא ברכות שפע עליהם ישפיע הכבוד. מלך בעיט
 סירותיהם. סירות עליון איש׳צברכתויטרכומפי ואיש ויקרא
 לע״הב להם קיימת והקרן ־ .עלמא בהאי מצות שכר בעיהז

 נשוה. חולקין הכסף בצל החכמה בצל ה׳ בהר ויראו יעלו
 וי״ג אמרו ובאמת ה'תמימה־. דפסקיןגתורת רבנן בהדי

 ומאד יקר וחסד צדקה טמל המרומם הגביר לרטת יתירה
ס׳י וינטורה שבתי נעלהכישמיצקרכונמה״ר



הקדמת
נר׳ו המחבר הרב של תלמידו יונה אברהם כמיהר השלם החבם

 • וקיימים חיים אנו ל׳ומפיו צינאדדובשאכי זמש׳אמלא
 ודאי ה' על והתענג בשבחו שבת מדי הח׳דש את קידש

 בהאי נטויה ידו ועוד י תמים יהיו יחדיו רבים בת בשער
 היינו אשר נקדש דחומר מילי הני מנא דכלה דוחקא

 משטח ליה ספ׳ו חא׳ליה באשתך זהיר הוי • כחולמים
 בתב״ערה כי הצפוני בערל פש״פש דרך הכנסו ־ חר״מיס
 אח׳ר דר״ש זאת עוד אלומים־ מאלמים אנחנו ובמ׳שא

 הד׳מיס אח׳'[ ויונח קשייא דדיצא ביומא וקי״צן הציץ
 בשבת ופירסמה היחה אחת עוד • בלאמיס תוכחות יתעבד
 אריש עמדוימודד • גשמים גבורות לתלפיות בנוי בנתיים

 עליכם לכפר • ויתומים אלמנות חשים החלצו [’צי זיצ׳ז
 ראתה בב״תיהנפ״שעיןלא -אוימים איומאדעיו״העשור

 שיחו מה לאדם מגיד • ערומים שניהם יהיו ככהן כעם
 הדבר יצא מה׳ ־ בדמים מבוא ה' מנעך הנה טהרות בסדר

•• דעה אתכם ורעו כלבי רועים לכס ונתתי
J!“(,“ זה קודש עם ראשי על ומסגי דמפיש פי״שון 

 לעובדו פועלים• כשהואמבושסרב ת׳תהיוצא
 מביניכ' ה׳ תרומת הריחו כלתה וגס נפשנו נכספה אחד שכס
 הטילו למענכם ה'לו היוסעשה זה כי אלים־ בני לה׳ הבו

 היכי כי תיהו ליו רב לבי • שק״לים במס״כת לכיסו מלאי
 לקבל מ’ע ,טלטולים ברוב שתא כולי' כמזוני דלאליטרד

 עונה טוב מלאך ׳ והפתילים החותמת בשנה שנה מדי פרס
 אל ויאמר ויען ־ מועילים ול״ו נהנים ליו כרתו בעל אמן

 עם מסיבליס• דאחאיאליפינו חזו לאמר לפניו העומדים
 עכה ־ בפיעיללים משביע כיאקהקומן כיידענאבנפשאי

 הרחיב • למיחליס ומושיע צדיק אל עמו היה כי והצליח
 יושב הם בצלו יושבי ישובו צדה נ׳ו אשר בתלמידים גבולו

 וחקר אזן עליו מכת׳פיס רבים חש״חיו מדבר • אוהלים
 מוציאים הין ליחא ניו ישתו ורבים לימא שהו רבים • משנים

: נדעה מרחוק לרחו׳בה הח׳נה את
 קבא • פינה בנל חוצה מעיינותיו יפוצו הגדול גהר

 היה ישראל בית לכל באיגרא נורא ול״ו בארעא
 הולך שמעו ספרא דרב פניו צהבו ־ אמונה יד? ויהי אור

 וישמ״ע י אינה האלהיס ני בסי״כי חודים הכל האר[ לנ3
 לו לב ורוחב בדיקולא תוירה ריש הלול״ות מקבילות ישורון

 כי אמריו שמעו קיימא אורניה בחר מלכותיה • למקנה
 • נטנה המלאכה ובידו איש״ורא דעב׳ד סהדי דאיכא נעמו
 נבורים כלם ־ התיכונה היציע מתיבתא רבני מתם שלחו
 המהוללה מעיר ארעא קדישי רבנן קדושים כלס

 גבייה חגב קו״ל מחנ׳ה ממדביר יר׳ה דניציאה
 רביד וישימו דצבורא בחילי הה״ס על ר״ס אדוניי עייא3

 מר״א לנא סמוכו דין חן כל • רינה בקיל צוארו על הזהב
 ידין ידין יורה יורה ־ ומדינה פס חיל לכל • וחסי״נא
 אותותיו דברי בס שמו ־ נאמנה קריאה ליה יהבו מדידיה

 ברורים קו״לם • העליונה על ידו חרי כבי לן מהימן נאה סוד
 דוד ס״מך את ־ ראשונה יצא זה מתניתא להך תנא חני

 לפניו נהוראי רב הדיבר הוא ־ לכוננה עת כי תצמיח מהרה
 דאורייתא פטטייא קו״ל בכפילא רבנן אמור הרינה־. תעבור

 אניאחרתיאסכרה ענ״ה־ הוא חלקי זה כי קרני רמה טבין
 עס לו התר׳עין קויל עליה רב אדנריה נמצא פריך ממני כי

 ותשכון כמותי כחר לו קושר אני • מנה אשר ועוגב נבל
 ה׳ אחןחןוכבודיחן יחולעליוולענויס שחי עליועננה׳

 לטובה שיים קו״לס שבהם השוה הצד • ומשענה משען
 לוח״שי משרבו • יורישנה וזרעו להא ואיתא להא איתא

 אנפשיה רמייא ־ תימנה נגבה לפאת גברא בדיין לחישו'
 ■ותצא ההוא האיש ועלה י נענה נפש להשביע ידוח כעשר

 1ה׳ • כשושנה פרח לימודו על שקוד שק׳דיס ויגמול פרח
 כחכמה זיו בנן״לא • תרפינה לא וידיו מבקש והין דורש

כישראל

 ן ס ריקנייאדשףמדוכתיה אליבא החרדה פרק ריש
׳52£יחעופשמשב עומד 'חל,שה ענ,ת קיל

, 7113 שמושה גדולה בקרקע כבושות ופניו
תרגימו הכת • חרושה לוח על אפרשחא דמשני רר״י ד

שבתיא ^'.י"
: הראשה אבן

 כנסת זד,אר לתגל שד,שמי ישמחו פלגיו והר ר
J זיוותני בה שנולדו • גבורים מגדלת ארז הגדולה 

 אבירים• עדת עזיןהם :ששל בו״צר אכלו לח אי סייול
 כתיבה נעימה אמירה לאהובתו ,קיים א׳לי זה ראו

 להדא לה אמרה • ספרים שבעה עמודיה חצבה יהיבה
 ירוממוך סחירה וזו תורה זו ענייה זאת נא שמעי נתולחא

 יאודה ותרבבבת היה וכן סוחרים• מדי״ניס אנשים סלה
 יס תומ למעה להם נדמה למעלה עומ״דים שטייס עצ״י

 הוו לה גמירי הלכתא הלכה של אמות בא־בע • ואורי׳ם
 בחושבנא עלו בחושבנא • סיפר׳ים של מלכיקו״לן מי־ביבה

 אשר מקום המאירה באספקלריא דמסתנלי עליה בני נפקו
 דרבנן בארעא שרשוהי עקר ברם ־ אשיורים המלך אש׳ורי

 ךזקכל'’לי'? בעלמא פידח לא נא הולךודור )רדיכו3ש
דאות׳ביה עד • לבקרים חרשים דרא בכל ^ישכינתא

 ופמוריס• ציצים בהלכה זא׳ז מנצחין ת״ח בתראהדין בלרא
• דעה דנהירילהושיילידשמייאכשמו^בנהר  שאיב משאב • דנורא זקוקין די אתרא ניר די הר י

J דשתי נזירא■ כר כסא בחשד והוכן תוריה־ גביה 
 די רישא • המשרה למרבה גדיל בפומיה טעמיה מונסון
 הגדול סוף לו שאין הים זה ־ הגבורה מפי כמשה ייבא

 צוציתא מתחזיכי בדורו והמפורסם המופלא הרב והנורא•
הבירה כל מקעקע דרבא רביה דרור מ׳ור הרב הוא • דנורא

 כיז׳ה נהורא• נפיש כר׳ו פארדו דוד ,.
 רת’םוב הנ׳חה ליה למעבד • עקירא ליה עבד מספר שנים

 תוגרמא בערי לחיגרא• חחיצתיה אסיק גוד ונחת בשובה
 לקהל אמר ההוא הנסיעה בפרק ויהי • העכורה הר׳ס
 יהיבנא הא • במגורה הזרע עוד כי ויאמזלבבכם חזקו עדתו

 ובכל הבכורה• משפנו לו אשר לי דודי המור צרור לכו
 • ואעופרא אבישרא העליונה על ידו ישכיל יפנה אשר

 הסלעים בנקיקי הכלים אל נחבא נמצא ול״ו ויבקשוהו
 קונו עם מתחסד יחידים מושיב אלהיס • בשמירה דאיחנהו

 והשעה אחהשעה דוחק ודעתוכש״רה• הסח׳רים כבית
 עליו ידיו ב׳ ויסמוך • השררה מן בו׳רח כת״ם דוחקחו
 גדל כי עד והכנף עלהגדייל ועלית וקמת ויאמר ויברכהו

 את ולהורות ואל בכת בחיים ובחרת דמנכרא• מאדרובא
 את סבול✓ שכמו ויש באחראי דינאואוקי דון ישי״אל בני
 חכמים אשר דברים יירא• לא מי שאג אריה סובלו עול

 העבודה תכבד ומוספי"! תמידי״ן • דצבורא מילי הני הגידו
 לו ר׳ב ידיו ישראל בעמל נפשו ותק׳שר יתירה• ניאצבע
 הרי ־ התמו״רה כדין ולאגמורי לילף לבימדרשא אחו דרדקי

 קור״א להביא אורחיה כפום חד כל בפרקיה ללמד בא זה
 והיהכל • קור׳אבפו״סבד'תא,בלאבםףובלאמכירה אחר

 לתו״חה לו חיביור היינן המשיח הכהן אל ה׳ונגש מבקש
שאין מי כל הנה יסור פתי מי נכונה ה׳זיכפיהו ־ ולשהרה

, ׳- דעי׳ ט  ן הטח משרת כמלאך \ לעולמים היה כביר והר
לאחרים יוחן בכי אינן הנהר כשבולת פירותיו

 לל׳ו נדרש מהמוירים מאד ויח׳ל • לאומים והמון גליהם שאון
• כתמים להולכים טוב ימנע לא חפציהם לכל דרוש״ים שאייו
עמיס• יקהת ול׳ו עריצים לזמ׳ר איש דרו״שת בפרקיה דרים
 שובו לו הין דור׳ש רתמים• גחלי יוצאים המקדש מן מימיו
ה ודוח ע ומשח • בדמים החגוללה מהשמלה שובבים נניס



נהר הלכות
 הגדול אלא תחלה הוא לקרות ישראל על קדימה ללוי אץ

 וכתב שהביאהב״י כ’בח מתבאר וכן קודם• מקבירוהוא
 ושכ״מ לעלות לוי יכול לראשון דה״ה מהר׳יל הד״חבשס

עלה שסיים רח״א דברי הם והן כיי כ’וכ בהרמב׳סוהר״ן
כפי' מובא והרט״זנדחק לעלות יכול ראשון אבל

: ע׳ע זו הגה
ג' אסהס דל׳ח מלשונו משמע א׳ ישראל )ג( כ’םי

ושני ראשון קורא דכהן ישראלים
 אלא וישראל• כהן וישראל• כהן יעלו ושוב שלישי וישראל

 אפיה כהן אחר כהן שיעלה דצריך ישראלים ב' הם אפי׳
 וז״ל מהרי״א כשם כתב הרב׳י מיהו ־ ראשון הכהן יעלה

11ישר ביניהם ויש כהניס שרובה כתשו׳בבה״כ כתב הרשב״א
 וקורא חוזר וישראל ישראל ואיוריו כהן שיעלה י״א ל או א' ׳

 שלא ראשון קורא שישראל כתב ור״י החצין כל שישלים עד
 אח״כ ראשון קורא כשישראל אבל הכהניס בין מחלוקת יהא

 משמע ע*כ ישראל בתורת אלא עולה אינו שיעלה מי יעלה
 אתו לא ג' שהם דכל ראשון ישראל יקרא נמי ישראלים דבב'

 דבליז ישראל בתורת פוליס אחריס שנהנים אע״פ לאיגצויי
חיישי׳ ולא ישראל בהפשק כהן אחר כהן לקרות נהגו נמי

 מ׳ת ראשון כהן יעלה שאם כ׳ אלא ליכא אי אבל ־ למריבה
 איכא חכתי ישראל הפשק בלי כהן אחר כהן שיעלה מוכרח
 דה׳ה עוד וכתב :הרט׳ז הבין וכן לאינצויי־ לחיחש

 כהן ואח׳יכ • תתלה לוי יקרא כהניס והשאר לוייס ב' יש אם
 דל״ש משמע הרש״בא ל׳ שהוא הש׳ע מל' ולע׳ד • כהן אחר

 ודוקא קדיחה־ שוס להם אין ישראלים ב' ל׳ש לוייס ב׳
 הקדימה להם ניתן דאם והמעס להקדימו אמרו א׳ בישראל

: ראשון יעלת משניהם מי לאינצויי גםכשהםב׳אפ׳האתו
 ואח׳ה ישראל שיקרא הלבוש כתב א׳ וישראל א' לוי יש ואש

 ישראל יקדים למה הרחג׳א עליו ותמה כהניס ואח״כ לוי
 של וי׳לדדעחו ס׳ווכו׳ע׳כ קודסכמ״ש הלוי אדרבא ללוי

 זלזול דהוי הלויה מעלת להחשיב לנו אין כהן דכפני הלבוש
 אא״כ לישראל דימה ק נתנו דלא היכי דכי ולעד״ן ־ לכהונה

 להקדים ראוי אין לוי עמו שיש כל ה״ג ־ כדאמרן יחידי הוא
ואח״כ ראשון קורא דכהן לדיננא תבנא אלא לזה ולא לזה לא

: וכ׳כהרמ״ז ־ ישראל ואח״כ לוי .
הרמ״ז כתב ולקרות ור1לח )א( ד’ם הלין י'0

קרא לא עדין שאם י
 ברכה לו קודם יברך א׳ולא פשוק עוד יקרא אתר לאיש צ’הש

 אחרונה והברכה ראשונה ברכה הוא בירך נבר דהא ראשונה
 ברכה יברך ג׳ פשוק שבירך ואתר נאמרה לו כאילו הוא

 בשם המ״גא וכ׳כ כן אינו הפו׳ ומשמעות עיש שנית אחרונה
 אחרונה דברכה דכיון ולאחריה לפניה ויברך שיחזור ש?

 גרע וזה ראשונה ברכה סמך על לקרות מצי לא תו אפסקיה
 אחרונה ק״מדהברכה לק'סי׳ .הקריאה באמצע סח מאם
 וסי׳רס׳ה סי׳י׳ט לההיאדי״ד דמי לא גס סילוק־ הו״ל

 לאחר שנתקנה כיון דהכא הפסק הוי לא דברכה בהג״ה
הב׳ גס ולקרות לחזור חייב וממילא סילוק הו״ל הקריאה

: תחלה שקרא פסוקים ,
 הלשון בבי׳י עיין החזן ןאק לא( ס״ג □ל׳□ סימן
א״ח ס' יבשס שהביא 1 י 1

 ולע׳דן יע״ע קצתבזה כתבו והרמ״גא והב״ת פירוש צריך כי
 הם ס׳ת בו שיש ביום ש״צ שהם דכהניס היא כך כוונתו

 כדרך העולים לכל הפר׳ מקרא יהיה הכהן שאם חוששים
 ואילך קוראמשני שהוא אותו וישמעו ׳ןמישבאלבה״כ’הש

 הז׳ויש לא׳ממנין שעלה עולה בתורת. קורא שהוא יסברו
 דכל וכו׳ מקומות יש ד׳ה קל׳ה סי' לעיל הב״י כמיש פגם בו

 איכא הראשון שאחר עולים א'מהששה במקום עולה שכה!
 הם'ת קריאת שבשפת נהגו ולכן ־ הוא חלל שיאמרו לתיחש
 העולים לכל המריאה מקרא והוא מהקהל א׳ ישראל שלם

דלאו ש׳צוקאמר שהות זה וגסלכהן כשמס לכולם יקיילא

ן
כד ההורה קריאת שלום

 בתורם לקרות נקרא אינו הישראל שזה אחר עברי שפיר
 להקרות העולה זה שישיאל נר' יותר א״נ ש״צ אינו והוא
 כשמו לכ״א קורא הוא והש״ן בס״ח קריאתו לכיא מקרא הוא

 אלא שיקראוהו ממחין עצחואינו הוא אבל לקרות שיעלה
 אחר. הש״צ זה עבד שפיר דלאו וקאמר מאיליו לברך מתחיל
 שאם דחוששין משוס זו מדה לידי שבאו ומה • נקרא שאינו
 עולה בתורת שקורא יסברו ואילך חב' יקרא כהן שהוא הש׳־ן

 כדאי' וכי׳ שנר׳ ליכאאחר ליתאדפגחא הא מגמא ואיכא
 לקחת להם אין חלקם וגס מלה דסייס ראיתי ובא״ח שם־

 בשוין כ׳יא בעלייה להסתלק אין כי וגס עלי בני כיזהעון
 קוראבנהגי< דרב קודם הוא ממנו גדול י1ישר יש דאם )כלו׳
 ויקרא העולים לכל מקרא הוא יהיה זה הילכךהש״ן כלו׳

 שם כלו׳שאי! לקרות הס דחוקים ראשון־ואם לעלות כהןאחר
 לקרות הס ורוצים בסברתם עצמם תקעו שהם או אחר כהן

 לעלות רוצה. אדם שאין בשמו שיקראנו מי ולאיש ראשון•
הס׳ת הישראל שיוציא תיקון יש ולירד בשמו לזה לקרות נדי

: ש'צ שהוא זה לכהן הוא ויקרא וכו׳ ־ מהארון
נכון לע״דאקזה כתבהמ״ז אביאמו נשם )ב( פ״ג

 כן לו ויכתוב אשתו לגרש יבוא שמא
 וכו׳ פיסול בו אין ודאי וזה אברהם בן בשם אוחו קורץ פ״נ
 והרי גינוא מיפסל לא בגנו דנכה׳ג מלל ידענא ולא ע״נ

 וכתב ששינה שמעון בן יוסף סי׳קכ״טס״י אה״ע כחבהש״ע
 שמואל נק' אביו שאבי אע״ג הרא׳ש וסיים פסול שמואל בן

 לא נמי ומהרש? כבנים• הריהם בניס בני אומרים אין
 נמי נר׳דלדידיה. ובכה״ג עיגון־ משוס אלא התם הכשיר
 לכתיב שא״אלשתוקיילאסופי כיון אי׳ וחדעדאס פסול־

 ישראל דידעי'שהוא כל אברהם בן שיכתוב יתקנו אביו שם
 בלבד שמותיהם אלא יכתט שלא אמרו ולחה • אאע׳ה ע״ש
 בשם קוראים מותר לבן דאפי' טעמא נמי והיינו כדאמרן א״ו

 בה״גה־א״כ שם כדאי' אביו אבי בשם לס״ת עולה אפי׳ אביו
 ע״ש יקראוהו שאס לתיחש דליכא נכונים הנא דבריהה״גה

 חיישי׳איקרי היכידלא שסני באותו לגרש שיביא אמו אבי
 יבוא נמיאס אע׳גדהתס א״א־ ע״ש אברהם בן נשם ליה

 שלמים תודת ס׳ לידי בא ואח״ז פסול הגט שם באותו לגרש
 לפסול: ומסכים זה בפרט בתשו׳האריך נאסאןושס למהר״רי

 יזז׳ל תקנת מצד היינו מברכין הקורץ כל )נ( ם*ד
* הראשון אלא מברך אין הדין דמעיקר

 חפסיקין אין ב׳ה בפי מדאמרי' ע״ז הרט׳ז שהק׳ מה עיין
 בזה* ונדחק הפורענות על ברכה אומרים שאין לפי בקללות
 מש׳ בשם שהביא ברכות ענף תלפיות מד' בס׳ ומצאתי
 קללות אלא ולאחריו לפניו ברכה טעון לך שאין סופרים
זה שבמאמר המחבר ע״ז וכתב ושבת׳כ תורה שבמשנה

: המפ' שהק/ זו קושיא נסלחק
מצאתי להיות וכו׳ העולה (א) פ״ג ק״מ סימן
ביןבלאותיהקיימי* י י

 ראיתי זה סי׳ לקוטב שייכא שמקצתה בילדותי שהשבתי תשו'
 ש״יוהלך שלבש ואחר כ’לבה בא אהד : פה להעתיק׳

 כיס ולקח לבית ש״רסמוך הרצועה לו נפסקה ש״ר ללבוש
 אס ושאל ש״ר ולבש בבה*כ לפניו שס שהיה חפי' של אחרת

 שאין הספרדים מכת הוא כי עם ע״מ עשיר לברך חייב
 ק״ח• בסי' הביא הרצ״י תשובה ־ בסח נ״א ש״ר על מברכים

 שאירע מעשה על שלחה בר גרשון הר׳ר שכתב הר״דא כשס
 חנוכה של ופתח וטעהש״צ ב'ספרים טבתשחציאין בר׳ח
 לו יש ר״ח ובשל שטעה הצבור והזכידוהו עליו הקורא ובירך
 ויש החדש לפר׳ שהגיע עד הסית וגלל ראשונה לקרות
 בירו׳ ולבר׳חדגרסי' לחזור שצריך הדורשמוכיחין מאנשי

 בב״י ע״ז וכתב ע״ש וט׳ טעו ולפיד וכו' פוגלא דנסיב הדין
 ולעי כמשייחסי׳ר״ו דנסיבחורמוסא פסקוכההיא והפי׳

 הרת׳גאמשסעדאם וכחב ע*כ ולברך לחזור יך צו דבריהם
מנט נמלך הוי דככא ואיל וט׳ לברך 5א״ לקרות התה?



גהר הלכות
 התה ותי׳דשאני מצות תאכלו בערב נמו להתענות »תתיל

 קודם ועניתם דכתיב כאן מ&א׳ב תאכלו לבסוף דכתיב
 גופא דהגמ' אפשר מעתה • ועניתם בס' דמיד משמע בערב

 י' נגהי דט' באורתא לשיחענה קרא עיקר דודאי פריך הכי
 ’• בי' אלא בטי עינוי אין לט'והרי העינוי סמך וא״כק׳לחה

 מעע״ה עצמו דכט' דרשי' לט׳ העינוי מדסמך ודאי אלא
 :שלפניו ביום ויאכל בלבד בערב יתענה אס מתענה כאילו

 ממנו שאל הק׳המפ׳דהשר הטור שהביא החייט כמעשה
 אליהו כמה״ר ונבון המשכיל א'ואתי אלא השיבו ולא תרתי
 בה׳ א׳ שוה שלקת על עליו קובל היה לא דהשר. חי׳ נר׳ו

 היה לא השר עבד מיד שלקחו ע'מ גס רשאינשלו• דאדס
 בה׳ א׳ שלקח דממה מחייבו יחד הדברים ׳3 אבל נ״כ מקפיד

 שכתב כההיא ושררה גדולה לעס אלא תכליתו שאין מורה
 ולא בטוז״ל לפדיון זה אההיאדעגל דקידושין פ״ק הר׳ן

 נותן הוא ופעמים חשוב אדם שהוא א כתג רב כגון אלא אערן
 השר עבד מיד שלקחו ובמה ע*כ בו להידרך כדי הללו דמים
 בו לו שיש הצורך דלגבי השיגו והוא ■ השר על שררה הורה

 והו״ל אפי'י' ליחןבעדו ראוי .שהיה בפאות אלא קנאו לא
 חפן שהלוקח מהכא שמעי׳ שסוז׳ל הריטב׳א שנתב כההיא
 אין שיתא שוה לוקח להאי אי ה' אלא שגה לא ובשוק בשיתא

: אזלי' דידיה דבחר הונאה בוי
 דהא אי׳ במהרי״ל ת״ח אפי' בו להתענות ואסור )כ(

בתעני׳ שתא כוליה יתיב דרביג' כריה דמר
 חלום ח:ס אם השנה שכל מיירי ושבועות ופורים מעי״הג בר
 על דצ׳ע הרמג״א וכתב אלו מימים חון מתענה היה רע

 שמותר כתב ובפורים ת׳ח להתענו דאסור הכא שכתב רמ׳א
 לא דרבינא נייה ס״לדמר ואי כלום כתב לא בשבועות וגס
 קאי דלא די״ח דכיון לומר ואפשר שדי בעי״הכ גס את׳ח קאי

 בעי״הכ חשא״כ להתענות דיש ושכועותכחב את״חכפוריס
 כינן צ״ע ומ׳מ להתענות אין נחשבתיעינוי דהאכילה דכיון

 מספק להחמיר הי״ל ני״ט להתענות אסור !מדאורייתא
 דאע״ג י״ל הרב של ולשיטתו ענת׳ד כשבועות להתענו' שלא

 הגז״ד לבטל הוא דהתענית ספקמ״חבז״לדכיון אלא דאינו
 שיחענ׳י נתב דחמיראמאיסוראולכך דסכנתא אביזרא הו״ל

 מיירי .לא דרבינא בריה דמר ס״ל דהרמ׳א ן לעדי ומיהו
 דחייא מההיא ח׳ח בעי׳הכ להתענות כללואפ״האין נת״ח

 חייוב שהאכילה י׳ט דבשאר וכוי ושותה האוכל כל ב׳רמדפתי
 רע חלום שהראוהו כל י״ט עצמם ושהם בהה לשמוח נדי

 עי׳הכ אכילת אבל ויתענג יאכל ולא שידאג שראוי הוא סימן
 צונו שלא ית' לפניו חיבתינו אלא.להראות נצטוינו שלא

 ניזוק שלא תחלה לאכול וצונו א'כשנה פעם אלא להתענות
 כמ״ש איכוי׳ש עצמו היום אבל .בטור כדאי התענית מפני

 האכילה אלא חלומו בשביל להחענו' ס״סתר׳ואקלו המג״א
: התפנה כאילו שמעע׳ה כיון עליו תגין

בנימעיה׳בטור וזורקים )א( תר״ה סימן
 ראיה דיש כתב י

 דשדו וחזא בעי׳הנ למערבא דאיקלע תמרי בר דרמי מההיא
 שכיח דהאידנאדהיתרא סקלינהימשים ונוליאאזל •נבדא

 לקחוהו עורבים דשמא ראיה אין דתכאן המרדכי וכחב טפי
 דמי ונחע״ח קבוע הו״ל דאייה הב׳יח והשיב ישראל מבית
 איסור יש אס אלא קבוע אומרים דאין הרט״ז עליו זכחב

 דההיחר דכיון ולעד״ן ברור איסור דליכא כאן .זדאימשא׳כ
 הב׳ח דברי ומ׳מ • קבוע שפיד׳נאמר וברור ודאי אינו נמי

 בראהו אלא קבוע אומרים דאין הרמג״א שהק' ממה מיפרכיס
 עומדת במקומי המרדכי קושית וא'כ קביפוחו ממקום ׳שנטל
 כיון בהיחרא לתלות הי׳ל לא דלדבי־יו הרט״ז עלו וכתב

 איסיר דשל סברא יש השלכה דרך שהוא דכל תושלך .דחצאו
 ולאידעחי״הו • באשפה בהמה מצא לענין ני*ד כדאי ,הוא
 לחלות שאפש־ מקום שהחקיסשענאסאינו דכל השלכת דיך

ס׳ג נרובכדקיילני׳דר״ס לתלות יש נבלות שמ^ליעסשס

קפב "הב שלום
 ק׳יס*ג בסי' גס הרוב אחר הלך בשוק מושלך שנמצא נשר

 • ברובהיתר לתלות שאפשר כל מותר בשוק הנמצא אי׳בשר
 ■מבית נטלוהו דעודביס שתלה המרדני כדברי אס זלעיד
 עקלם בכימדאטו זהשוה דין שאין לבאר ראוי היה ישראל
 דסחמא דכיון נאמר האס ישראל ד׳ או ג' בו ויש גרם שטלו
 העורניס׳מביחם שלקחוהו להיתר נתלה היום שחטו כולם

 דכיון׳שהישר^ עיפת׳שהטוריניחא אבל ,הטיס מבית ולא
 י :' בישראל תלינן הגויס ולא מעיים הבט היום משליכק

 הת*מ נתב' רבו היא ואם )*.י־ אם' תרץ ימז0
צן • שכתב דהדמכ״ס 1

 ייג חנינא לר' לפייוסיה אזל דרב בגמ' דאי׳ מההיא למדו
 המבקש כל הכיוהאריכ״יח והיכיעביד ופריך עי״הכ שנים
 ומפי שאני רב ומשני מג'פ יותר יבקש אל מחבירו מטו

 דאמאי הרט״ז והק' ר׳ח של תלמידו היה דרב דרצ״ל הרמב״ס
 שפירש״י מה שהוא עצמו על מחמיר היה שרב באחת משני לא
 והש״ע הטו' על ק' להחמיר דאסור נאמר ואש שאני רב על

 כתב זה וחכח להחמיר איסור דאין משמע יותר א'צ שכתבו
 חדאריב״חהתבקש כן לחד והרחב׳ס רבו חשיב לא תניני דר'
 להעתיק כה״ג כל הרמכיס של דרכו ולע״ד ־ מחבירו מטו

 דרב רבו חשיב ושפיר המ״מ כדברי ודאי אלא בהוייחו הגמ' ל'
 דשמואל כתב בהקדמתו הרחב״ם דהא • ראש שהיה כיון
 ישיבה ראש שנשאר מפני דהיינו הכ׳מ ונתב חנינא מר' קבל

 משני דלא ומאי שמואל של חבירו רב ה*ה וא׳כ רבי במקום
 מחוייב תלמידו דודאי משוס היינו עבד הדין משורת דלפניס

 ו3ר דלאהיה משוס שאני רבו קאמר ולא שיפייסנו• עד
 כ’ואה כתלמיד ליה כייף חיכף דרב דר״ל שאני רב אנא חמש
 פ״ב רחב״ם ל' ולח מג״פ יותר לילך אין רט שאיט דגל

 שכתבי פ’והש הטור אבל • והולך מניחו רצה לא שכתב מה׳ת
 שאני רב מפרשי להחמיר דרשאי דמשמע יותר לילך דא״צ

 גס יחנוק לא דדיןזה לאחר רבו בין חילקו ואלה נפירש״י
 הפר״ת שגס ראיתי אח״נ ־ מחבירו כדמשמעמדייוק י’לש

:גסרשיי יחלוק לא זה דדין כתב
 לחבלו הקורא אי' דכ״ח בקידושין חת אם )כ( ס״ב

התום' הארבעיסוכחבו סופגאת ממזר
 תחזר יבא דלא לאו החג׳יא וכתב לאו על שעבר לחבירו חשד ד

 בשיטתו ומהרימ׳ט • דוחק וזה עבר לא נשוי אינו אס ולדבריו
אפש' והק׳דנבר הערוה על שבא לאביו שהשד הבין לקידושין

 ועוד שמח־ בבעלה ב׳דששמעה ע״פ שנשאת עבירה בלי
 רכיל תלך דלא אלאו דעבר ז״ל הוא ופי' ה*נ חלב אכלת א״ל

: ש׳ר למוציא אזהרה נפ״ל דמניה
איתי/ פ״ו דף ביומא צ’ס'ב)א(א סימזתר״ן

שנא' החטא לפרט צריך י
וכו׳ פשע נשוי אשרי רע״א דריביב זהב להסאלדי ויעשו

 ופסק ינאי כדר' זהב אלדי להם ויעשו משה שאמר מהו אלא
 משום דטעמיה בנ*מ ונתב כריב״ב מה׳ת פ״ב הרמב״ס

 אשרי ונתיב יצליח לא פשעיו מכסה כתיב רמי רב דלעיל
 שאינומפורסם כאןבחטא מפורסם בחטא כאן ל׳ק צשויפשע

 דהא נמילא אפי'מפורסם לר׳יע דאילו כריב׳באתיא והא
 אלדי להם לויעשו דריש הוהואפ״ה מפורסם העגל חטא
 כאן משני דר'נ ואע״ג בב׳י וסיים ־ אח־יתי לדרשא זהב

 מצי.אתי שינויא כאןוכו'והאי למקום אדם שבין בעבירות
 כרייב״ב הלכה מ’דח סובר שינויא לההוא רבינו ופסקה כר״ע

 עבירה דמחלקבין דרב דבריו כוונת מרבעכ״ל כד־ושתע
 שנתפרסמה דכל לומר ודאי היינו מפורסמת מפורסח׳ל־ינה

ושתחוד' בו שחוזר לב׳יא ויודיע וידויו שיפרס' צריך העני־ה
 מפורסמת עבירה החם דהא פשי׳דהוידלאכר״ע יזה עליו
 לויעשו וחוקי המקים לפני אפי'לפרט דא״צ ס״ל ואפ׳ה הוה

 תירוצא ומיהו י נריע פסק לא והילכך אחריתי וט׳לדי־שא
 ר'נ אמר לא לפ׳דפ״כ שאפשר וזה אתיכחרוייהו די״נחצי

 אלא פשע נשוי אשרי נתיב ני־קים אדם שבין •דבעבירגח
לענין ג ב צא
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 פשוט כדבר דלמד מללו ברור דבריו הרי עכ״ל, בעלמא להעדפה אלא דאינו כלי תיקון משום בזה ואין יפה
טוב. יותר עי״ז שיתקע להעדפה בא כאשר אלא התירו דלא

 השו״ע משמעות מסתמות כמתבאר ודלא מוכרחים דדבריו לכתוב וכגון כדרכו מאומה להעיר כתב ומדלא
סתימת לו הוקשה לא איך כנ״ל עיון וצריך השו״ע. בדעת אף למד דכך ש״מ וכיו״ב, וסייעתיה

דבריו.

 שליט״א במברגר שמחה רבי והגאון השו״ע, מלשון כדבריו לדייק אכן דיש דהבין לכאו׳ לומר ובהכרח
שהובא הברייתא וכלשון "לצחצחו" יין או מים לתוכו ליתן דיכול מדכתב דהוא דאפשר לומר רצה

 לתקיעה ראוי לעשותו דאילו ויפה, צח יותר הקול את לעשות פירושו דצחצוח והבין לג., בדף שם בגמ׳
וכיו״ב. "לתקנו" יין או מים לתוכו ליתן דיכול צ״ל היה

 שינו מדוע יתיישב ובזה לצחצחו, דנקט הברייתא מלשון ג״כ לדייק יש מהמשנה השפ״א דכדיוק יצא ולפ״ז
מתבאר "לצחצחו" מדכתבו שהרי לק״מ דלהנ״ל רצה", "אם דקתני המשנה מלשון וסייעתיה הרמב״ם
טפי. דמפורש לישנא האי דהעדיפו וי״ל וכנ״ל. רצה אם מלשון משתמע שהיה מה

 תיקון משום הדבר אסור יין או מים לתוכו ליתן בלא כלל לתקוע דבא״א בס״ד לדינא בידינו עלה ואשר
זה. בכל היטב ודו״ק דכו״ע. אליבא מנא

חטאו נמחל האם מחל ולא פעמים ג׳ חכירו פייס

 לא ואפי׳ שיפייסנו, עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין דעבירות א בסעיף המחבר כתב תרו בסי׳ יט.
מה לפרט צריך המחילה בקשת דבשעת )ס״קגן המ״ב וכתב וכו׳. לפייסו צריך בדברים אלא הקניטו

 כפי זה אין לכאו׳ אותו. יפרט לא אזי החטא כשיפרט מזה יתבייש שחבירו כשיודע לא אם לחבירו שחטא
 חטא על בתשובה דכשחוזר רז( במאמר תשובה שבשערי יונה רבינו דברי )עפ״י יב סעיף ד כלל חיים חפץ בספרו שנקט

מחילה. ממנו ושמבקש עליו, שדיבר עליו שדיבר למי להודיע יש לשה״ר

 ואם וכו׳, ושלישית שניה פעם וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו דאם דבריו בהמשך המחבר כתב שם, כ.
שלא אף פעמים ג׳ שפייסו דע״י בזה נראה היה בפשטות ע״כ. לו, זקוק אינו בג״פ מתפייס אינו

 "עד מכפר יוה״ב אין אדל״ח דבין דחטא המחבר לשון וכדמדוייק ע״ז, לו יכפר יוה״ב מ״מ התפייס
 אדם בין בעצם לחבירו אדם בין כל שהרי נראה היה הדבר ובביאור הפיוס. הוא דהעיקר הרי שיפייסנו",

 כך וכיו״ב, חפצים נקיטת ע״י הוא קיומם שצורת הבוי״ת עליהם שציוה מצוות שיש שכמו הוא, למקום
 גדולה כספר )עיין ית׳ בציוויו תליא דהכל אחד הוא היסוד אולם החבר, ע״י הוא קיומם שצורת מצוות ישנם
 אין אם מ״מ בחבירו, שפגע הוא נכון אמנם וא״כ גברא(, והנה מד״ה א סי׳ שלינו״א סופר חיים יעקב רבי להגאון חשוכה

 כל תו עליו ואין עליו שמוטל מה דעשה לחבירו, אדם שבין חטא גם עליו ליכא תו פעמים בג׳ מתפייס
 זאת בכל שאם היא הכוונה רשאי יותר לפייסו רצה שאם הן וס״ק המ״ב שכתב ומה שמיא. כלפי אשמה

 כמיניה כל דלאו דהו״א די״ל "רשאי" לשון )ומדויק רשאי, ביניהם שלום להשכין כדי עמו להתפייס מעוניין
 שמוטל מה שעשה ע״י לו התכפר זאת בלא אף כפרה לעניין אך ממנו(, שדורשים ממה יותר דעושה כיון

פעמים. ג׳ פיוסו ע״י לעשות עליו

 התפייס, שלא זמן כל מחול אינו החטא דאכתי ס״ל אלא כן, אינו שליט״א אלישיב הגרי״ש מרן דעת אולם
רסח(. עע׳ )א״ב דברים לשבח עלינו בספרו שליט״א זילברשטיין יצחק רבי הגאון חתנו שהביא כפי

 שביקש דאע״ג ארישא דקאי י״ל וז״ל: וכו׳( מת ואס כגמ׳ שם ד״ה )פז. ביומא אמת השפת מדברי מתבאר וכדבריו
 חזקה הוי פעמים ג׳ דאחר משום יותר צריך אין דבחיים דנהי וכו׳, עשרה מביא מת אם בחייו ג״כ ממנו

 מלשון לכאו׳ אולם עכ״ל. אדם, בני עשרה כשמביא לו נמחל מיתה לאחר אבל עוד, לו ימחול לא ובודאי

הנ״ל. כדברינו לכאו׳ מתבאר לו" זקוק אינו בג״פ מתפייס אינו "ואם המחבר

 אינו פעמים משלושה שיותר דכיון הוא ברור ודבר וז״ל: שם, חדש הפרי למד כבר שבדברינו בס״ד ושו״מ
יום אין לחבירו אדם שבין עבירות )פה:( יומא דתנן והיינו מכפר, הכיפורים שיום לפייסו עוד זקוק



תשס״ח טבת ☆ התורה נזר ו־חצ

 המהרי״ל למד גם דכך ויתכן האגדות. מן למדין דאין עד״ז ג״כ דלמד לומר נצטרך הנ״ל מקומות לשאר
 דאין כפשוטם דבריו יתבארו כן ואם הבין(, ג״כ דכך הפמ״ג לשון משמעות מפשטות נראה שאכן )וכפי

זה. בכל היטב ודו״ק - ועיין(. לא, ג״ז )ולרח״פ לא. ותו הצדיק בזכות מהשי״ת לבקש אלא היתר

החטא לפרט צריך האם הכירו את המפייס

 )ס״ק המ״ב וביאר וכו׳, לצחצחו יין או מים בתוכו ליתן יכול בזה״ל: המחבר כתב כג סעיף תקפו בסי׳ יח.
דצ״ל )נראה מדיחין שהרי דחול עובדא דהוי מילתא מינכרא דלא כיון בכך דמתקנו דאע״ג פט(

 אפשרות אין הצחצוח ללא כאשר גם הדין רכך נראה לשונם ומסתמות עכ״ל. שרי, ביו״ט כלים הדחת(
 וכו׳ ר״ה של "שופר :הוא )לב:( ר״ה במס׳ המשנה לשון שהרי כך על להעיר יש אולם וכלל. כלל לתקוע

 קתני ולא "רצה" דנקט אפשר וז״ל: שם השפ״א כך על וכתב יוזן", יין או מים לתוכו ליתן רצה אם אבל
 יפה שיתקע כדי לצחצהו שרוצה אלא זה בלא גם בו לתקוע ראוי הוא אם דדוקא להורות כדי נותן" "אבל

 להעיר ויש עכל״ק. מנא, מתקן דהוי אסור יין או מים נתינת בלא בו לתקוע כלל א״א אם אבל דשרי, הוא
 לתוכו ליתן דמותר סותם ה״ד( סופר מהל׳ >פ״א הרמב״ם היה לא המשנה כוונת אכן היתה זו אם שהרי דבריו על

 ברמזיו הביא )וכן והטור רג< אות ר״ה )הל׳ הרוקח סתמו וכוותיה לצחצחו, כדי ביו״ט חומץ או יין או מים
 כנ״ל והשו״ע וכו׳( לצחצחו מים לתוכו ליתן ומותר וז״ל: כצורתה המשנה לדברי שהביא אביו לדברי

וצ״ע. אופן, בכל הדין הוא רכך דמשמע
 ליתן רצה ואם בזה״ל: שכתב שם בר״ה הריטב״א מדברי הק׳ לדבריו אב בית למצוא שיש כמדומה אולם

ומכאן מותר דחול עובדא דהוי מילתא מעכבא דלא כיון בכך שמתקנו ואע״ם פירוש וכו׳ לתוכו
 מדיחין רהא מילתא מינכרא דלא כיון ליומו לו צריך הוא אם להדחה בשבת או טוב ביום כלי שמכשירין

 הריטב״א שעל בהגהותיו ליכטנשטיין הגר״א והנה עכ״ל. לא, טבילה או בהגעלה אבל טוב, ביום כלים
 שי״ל: משמעות, כל לו אין שאכן דחול", עובדא דהוי מילתא מעכבא דלא "כיון במקום: להגיה כתב שם

 באופן ולהגיה הגירסא להשאיר יש השפ״א של לדרכו אולם דחול". עובדא דהוי מילתא מינכרא דלא "כיון
 לתוכו ליתן בלא לתקוע גם שיכול התקיעות )בל״ה מעכב דלא כיון בכך שמתקנו "ואע״ם כך: קצת אחר
 לא דאילו )פי׳ ומותר דחול עובדא דהוי מילתא מינכרא לא לכן( רצה, אם דתנן מהא וכמדוייק יין או מים
 דשופר דמי שפיר לתקוע אפשר בל״ה כאשר אולם מנא, לתיקון ממש נחשב בל״ה לתקוע כלל שייך היה
 בשבת או ביו״ט כלי שמכשירין ומכאן לא(, ותו כמדיחו דנראה כיון ליתא כמתקן מיחזי וגם הוא ראוי

 עצה ברמ״א ז סעיף שכג סי׳ או״ח שו״ע עיין הדחה, דרך לכך הצריך כלי להטביל שיכול )פי׳ בהדחה
 כלים מדיחין רהא מילתא מינכרא דלא כיון ליומו לו צריך הוא אם עיי״ש( מהמקוה, מים בו שימלא אחרת
 כלל, עמו לתקוע אפשר שאי לשופר לכאו׳ דומיא והוה לשימוש כלל ראוי אינו מקוה דללא )ולמרות ביו״ט

 במתנה לגוי לתתו תקנה דאיכא עוד ומה עליה, דרביע הוא דאיסורא אלא לגמרי הוא שראוי שאני דכלי י״ל
 הדחק( ע״י להשתמש לאפשר טפי דמיא כן ועל ז, בסעיף שם השו״ע בדברי כדמבואר ממנו וישאלנו ויחזור

 השפ״א דברי באו ובזה לא. טהרה( לשם שטובלו לכל שנראה הדחה צורך )ללא טבילה או בהגעלה אבל
ופרח. כפתור נכון אל

 הנ״ל לדבריו כציון שהרי למד כך לא ע״ה הח״ח מ״מ הריטב״א בדברי ללמוד אפשר היה כך כי ראם אלא
 הגרא״ל שכתב כפי בדבריו גרס הוא דאף הרי בריטב״א, איתא רכך קלא( )אות בשעה״צ ציין פט שבס״ק
וסייעתיה. המחבר לשון סתמות עם גם שפיר תואמים דדבריו דלמד ג״כ מתבאר וכאמור להגיה,

 לכאו׳ הרי מנא, מתקן משום אסור אינו בל״ה לתקוע אפשר באי אכן מדוע בעי טעמא דדינא דעיקרא אלא
כלל שייך לא ההדחה שבלא באופן אף מלוכלך מכלי הדבר שונה שהרי אמת השפת דברי צדקו
 שבלי שופר אולם מניעה, כל אין לכלוך ולהסיר חסרון כל בו אין עצמו מצד הכלי דמ״מ בו להשתמש

 הוי וא״כ לתקיעה ראוי שאינו השופר בגוף חסרון איכא בו לתקוע כלל ניתן לא לתוכו יין או מים נתינת
מנא. תיקון ממש

 כל ליכא בל״ה לתקוע אפשר דבאי פשוט כדבר אכן שנקט תקפו( )בסו״ס כאן השלחן בערוך מצאתי ובס״ד
שיתקע לצחצחו כדי יין או חומץ או מים השופר בתוך ליתן יכול וז״ל: יין, או מים לתוכו ליתן היתר



־הד לפיאה • n׳B־■ יסטא י6ל11י_ר נחמר
 שמר סתי לעניי ויכיג אופר אניל .*שגן’ ל׳

רנ״ם אלף סי׳ לרקה מעיל נ״ז ,וגו׳ ויהיג
 חוליות נס* כאינה ממניח סיג איס , עיב דס׳נ
 נ’ר נשי •רושי !לשון ודל סי׳ א*6קו גויס סס*ג

 קמין ערל >עי*ד יע״ן שומן לשין הוא ונס פ־פיא
 נר׳ה הקיף איח ך1שר3ר אמח דהן , יע״ש ע״נ

 חת* ׳מיד וני ע־פ י״׳ר מי׳ לשון לנו סניא ספרן
 ©0 מ מ יעיש שמו יאשי נמס ואס וכלומר קפדן
מזימת ואינו ג׳ לן אייתי ניליי׳ת קמר נערך

 הרואס שיראה נמו גשי רפי׳
המעל רעה מניתן והאשה העני מחל׳ ה׳ד,

 המדיני עמיש א׳ה K וסי ooi■-—״״״
ז׳ל למדה אודה‘ יד גס׳ עני אני ועעין גס׳

ע*ר רב׳ה למסשים גסי׳
 תעדי רל ,י וגז׳ מעייים שאמרו ובעדים י3ןן

מנות1! נפיק דוד ,
 מאית ו׳ נותן אשה של ראשה יסייג טתג^-- ה״ו

אגיכס ייש סז נס עמ׳ש א׳ה ונו׳
׳1 מה1תי ס׳ ח״א

 ררהל ליטרא וקנהיה ויל קיט׳ עיגלא אתא
רק־א ח ל סי׳ שמואל משפטי ניג ונו׳

 לשת ליה קנס־נן ,א להינניגו שנחה »מ» ע׳א
 עא־ש מומו' יאשאו גא:רת דוהנא ליטרא

 ג׳ סי׳ נח־מ ח״א אנוהס ממשא נסה*^ עני אני
 ליס ריינינן א* נז*סז א׳ס מנייש נאמר ושם

אמזא אאה1 זהב ליטרא
 ישחו<3 )ימי לו נותן שסי אעפ*י י׳גןןפ ך־ן

מטנו שימש' עי לי נמחל אינו
 נליא נ׳ האיש אשש השג ועתה שנאעי )ויפייס!(

 זה נס׳ א לילק א־ה , ואיה נעדן ויתפלל הוא
 נסגס אלי דגיהם לא ני וז׳ל איסא איוג וגס׳
 נחניו החוגל תניא סרים ז׳ לנא קאו ועתה ונו׳

 ראמים סיגקש לרין מחנו הנאנל נקש שלא &עעיי
 •עיש וכי׳ כאהיס אל אגיהס ויתעלל שנאמר ו5ע

 נקש ולא וא|< יאנימלן סהא ראיס ואייתו סר!
 נ«חל׳ רלא עליי התפלל עלז נזה פיוס מאניהס

 יאיאילמר! ונ!י עליו שיתפלל כיי שינקסלפ״שו
 זו אין ראי ר שתי׳ ג סע יט*ז סס נ’ס דור ססיי
 וירא ‘נס ל’ז נמלה׳ק ועיין אסירות תמד אל^
 שיתפייס נרי ינקי לאן לאנרהס ייתן ר׳ס ע־נ ינץ

 נילקיט ש’»» ימומש רש"' לרניי שהק׳ ויתעלל
 ה1 לאגיאם אנימלואיל יאי לזה ראיה והביא בגז׳
 ולשון אנימלו נאי אניריס ויתעלל ל’הול !פי•
 נקשה יוי על דמיי הינא גאמי אומו מליט זה.
 ונתיב ינר ה• א הסעלל י$׳ יאמרו סזקת יע• הא בי

 נקשת פי• הו* הנא ואי יכו׳ העם נער משה ויתפלל
 ». ש’י» וני אגימלר נער הנא. בסיג לא למה אגימלד
 נפיפיוחין זיל ייס הט נעל לביב יפיץ »׳ל ולינגתי

 לו וימגר . הנא נעיר ויתפלל נ׳ ויתפלל הפי׳
 שהיה »ל«ד ממיר גערו ויתפלל « ויתפלל וישתמו
 וזהו נערו שיתפלל לאנרהם לס״ש ליין אניסלך

 בלג* שעה נאותה ולא «ויתפלל וישתמי לו ויסגד
ויתפלל ונרנסינ להסעלל לרין סיס j»׳d אלא

 עיני נ סרתא מלחא זיא ומן! ,יפ׳ס צ’ע חמיו נעיו
 שעת נאומה ולא עליו להתעלל לריך היה שמעיר

טנואר זה ואין כיון נלגי
 שנאמר אנויי המוחל יהא שלא ומנין על©

עויי׳ם עמ׳ש א׳ס »ונו׳ אגיהם ו׳יחסילל
 והמושל ס׳א סי׳ו סי׳ יוה׳ו נה" נא׳ס נעפיה

 שמני׳} לא אס מום־י׳ל מלממול אנזיי יהא לא
 יעיין . ע־נ וי־מא כיו׳ ממילה המנקש לעוגת
 את ודל שלחג או׳ז נהגהט־ו שם שננס׳ג להיג

 אינו מחילה ממנו המנאש לטיגח מחל לא המוחל
 ומשמן המעה ס׳ מחל אינו אס אכזרי א נק

 המימל לטוגת אלא העיקש לטוגת אינו דאם מינויו
 ראף רליתא זיל מגיח וכתנ נן למשיח ינול אינו

 ועוגדא המאסף ניא»ר לעשוא ייכייל מיואל נח לט
 ועיין < ענ׳ל ולכאן לנא! 0&:י יש וריח דרג

 שהנהיג וני• שהניא או׳ז אוף שם ל1 להשיג
 נר' זיל פייס׳» דמהוך ניאמרן והיינו וסיים ז׳ל

 רנמג הטסה דג י מ׳ע ולכאן לכאן־ לדרים דיש
עליו געי המוחל לטינת ניונ ולא כמבקש לטוגת

יפיס ראיה להניא
 ומי ראמים לן* ונתן אומי ר׳גה׳א משים חגיי

וני׳ ע׳ג רפ׳ג ינ׳ו ף1ו סי׳ ליקה מעיל נ׳נ
 קנלו ולא' ממנו וגקש למנייו שסיא ^רס

גיומא נת׳ר איה וכי• נו׳א סו־ח יעשה
 שלרות גל לפייסו 1וליי אר׳ח איתא א’ע דפיו

 אל מסגריה מטו אמנקא כל ואיי׳נח נגיא סל
 ססינייס מ’ו» s •עיא פעמים מל ■וחי ממנו *נקש

 יומר לפייסו אסור פעמים נל נתפייס שלא דינל
 מריו סי' א׳ח הטוי מיניי אנל »מל אינו אם

 ל&״סי יילה אם אנל .׳ימימסייע זיאינל אוכיח
 ונמ׳ש עיקר שכן 3נת זיל והניח נירו אישית עור
ועט׳ש •רו אות שא סננ״הג יס׳ דל !’החני מרן

ארד שם יישלג
 נ׳נ ,עולמית מאילה לו אין שיר לו הוצא

משפט י*'נ אי׳ זנפרן■ שיז ,סי מסיי
 חר׳ו אי* מ’א מכנה/ ׳נ1 יק״ו »׳ט .,,ס מ*נ לרק

 סי״ייג ח׳ג סאל א״ח שא טיח גהנה״טארג
rrn 35 ,ונוי■ שעזיקמני עיני סימא האומר

 דיה ע׳נ ז רנד ס׳ג יוד מסרי הרג
ונו׳ סאותר

סס דאי מאד נ״ן ונו׳ ית טי שאנקזסו י&ראל

ט' א tfap ל1זזגו
 אאר ניג , ונו׳ נשינו• ליגון אתמי ^כא

גזל דיה דמנילמין נימיי סיג דור
ונו׳ ילגיו למי

 ירח אלל דיו ווי חסרי 3ל »,ונו מלש מל
התם מי׳שי נדל דגסיו ונמיס מר אטזל ,

נשיא• .להא ־
 מדל אני אמיש א׳ס , ונו׳ ונירה רבנאל

גלה רערלס נפיג. ח׳א נ’יא 'נסהיק
וט׳ הנירה חיש »עזי

משוש

החכמה אוצר תכגת יע״ הודפס 46 מס עמוד רפאל בן אברהם ניטים אשכנזי, )נזיקין( ד
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 דמית •אלא ד״ה ע״א ל״ת פסחים ברש״י ]זיעוין סק״א תפ״ה

 דאגריפוס רבותא מאי מ״ב ק״ז שש מלהלן וצ״ע ונו׳ חלית אמר

 אינה חפלה שדין י הנא גס ומה עיי״ש[ מעיקרא עלי׳ איפור חל
 עיין מצוה דבר דוחה שאינה קבלה כדין אך שבועה כדין
ג׳. סע׳ רמ״ו סי׳ יז״ד

יעדן וכי׳ ר״ה של כ׳ כליל ט״ם םק״ב שע״ת שם
 ז׳. אוח הכ״ה פכ״ע שבת הל׳ בהגמ״י

וכו׳ ימים שני ר״ה עושין בא״י אף ב׳ טע׳ ןעך*״א סי׳5--

 של ב׳ יו״ע בין חילוק שאין ל׳ סי׳ או״ח מה״ק בנו״ב יעוין
 ובהגהותי מוכן ספק לענין אך המועדים שאר לכל ר״ה
 ביה״ש בספק סק״ח רס״ו סי׳ ביו״ד הש״ך ע״ד המרתי שם

מיי״ש. לר״ה יו״ע בין לחלק שכתב
 רוצה הבע״ד אם אפי׳ וכי' משביעין אין תר״ב ^פי'

 כולו העולם כל נתפס ח״ו שקר שבועת שמל לפי לשבע
ע״ז. סי׳ חו״מ חת״ם

 יעיין ובו׳ עכו״ם בפת נזהר שאינו מי אף ״נ*1ת סי'
 הפסח מליו שעבר נכרי של חמן מ״ב פ״ב פסחים ברע״ב

 של בפת איסורא דנהגו דאיכא משוס בהנאה מותר
 התוי״נו ע״ז וכתב באכילה מותר תניא לא משו״ה נכרי

 בשום הותר לא בעה״ב של דאילו פלמר בשל פי׳ שס
 אשר מל הערתי ומצאתי יגעתי ,ובקונטרס מכ״ל מקום
 קי״ב סי׳ פ״ב בע״ז הרא״ש שעל חרופהא בפלפולא האריך

שם. עיין
 בהגהות ימוין וכו׳ לחפש אדם לכל ויש בהגה שם

ע״א. י״ת גטין הרש״ש
 ודאי מעבירה יותר השובה צריכה עבירה וספק שם

 חטאת מביא חטאו לו ונודע חוטא אדם פ״ל באבדר״ג מיין
 מביא חטא לא ספק חטא ספק בפונדיון האיפה וטשירית בסלע

 ברש״י ועיין סלעים, בשתי אשס ומביא וחומשה מעילה
 וכו׳ נדה ספק אשתך תמצא שלא ד״ה ע״א ק״ג סנהדרין

 ולא מבירה ספק לידו שבאת מי ה״ע פ״א קדושין יבירו׳
מצוה. כעושה שכר נוטל אותה עשה

 עיין וכו׳ ביוה״ב לאכול מצוד. א' סע׳ תל״ר סי׳
 דוקא" פת לאכול מצווה שאינו ט׳ אות שי״ג מצוה מנ״ח
 בראשית וברבינבגחיי הדג שקנה דחייט במעשה בטור ועיין

 תעטג סוף היא לויתן סעודת כי הרשב״א בשם שהביא
 ושתי׳ אכילה בו שאין הרוחני התענוג יתחיל שאחריו עוה״ז

הארכתי. ובדרוש השכינה מזיו נהנק אך
וכו׳ לתודה ומזמור למנצח אומרק אק נם ב' סע׳

 הפסול לבית קדשים טביאין שאין משום הנר״א !־ייי^יי
 ]י״ג בפסחים עיינתי פ״ב וביצה דפסתים בפ״א כמ״ש
 פסח מערב אך שמדובר ומצאתי ע״א[ ]י״ט וביצה ע״ב[
 בעיוה״כ, כן מצאתי לא אבל שם שנסמן ברמב״ס וכ״ה

 שמאכילין משום בעיוה״כ לחשיש אין שבאמת נראה ולכאורה
 מותר וקטן הי״ז פ״י מעה״ק הל׳ רמב״ם לקטנים קדשים

 מביא אינו בזה א״כ תרט״ז סי׳ לקמן ביוה״כעיין להאכיל.
 להאכיל דאסוד פסח בערב משא״כ הפסול לבית קדשין
 הפסול לבית מביא ודאי הרי א״כ חמן הקטנים את אח״כ

 באמירה, לדידן ומנה בעיוה״כ תודה להקריב יתכן ומעתה
 דלא זה. שגם הערני זצ״ל אריק מוהר״מ הגאון אמגם

 בתום׳ כמ״ש באכילתם ממעיט הוי קטנים רק להכיל יוכל
 ע״ו זבחים בתום׳ וכזה וכו׳, אלא ד״ה ע״ב כ״ט יומא
 פי״א מנחות בתפא״י ויעזין תרומה, לוקחין אין ד״ה ט״א
 והוא בלט״ב ועיין כשבת יוה־נ כשחל כי״א פטמים מ״ט
 מתענים שאינם קטנים כהונה לזכרי להאכילם יכול שהיה פי׳

 היינו בערב נחלק היה הפנים הלחם דהנה ומהפלא וכו׳,
 הירושלמי בשם "ב מרי ס״ס במג״א ועיין יוה״כ מוצאי
ואכמ״ל. הרע״ב כפי׳ ומ״כ

 כפרד. לעשות שנודזגים מה א' סע' תר״ה סי'
ד״ה ע״ב פ״א בשבת רש״י דברי נודעים ו«׳ מניות״ב

. חיה
 בסק״ג המג״א עליהם שרמז הגאונים בשם פרפוסא האי

 בתשובה אמנם י חי בבעל היה לא המנהג שורש כי שמוכח
 )ליק( הגאונים בתשובות מובאת גאון האי לרב מיוחסת

 בגטין המהרש״א .כדברי שזהו ונראה בתרנגול, המנהג מבואר
 קמייהו ותרנגולתא תרנגילא דמפקי אמרם על ע״א נ״ז

 דמיונית כפעולה וזהו גבר נקרא שהתרנגול לפי וכלה דחתן
 ועיין ב׳ הערה ריה׳״ח לצוואת חסד במקור ועמש״כ לאדם
 מסיק אי למידע דבעי מאן האי ע״א י״ב הוריות בגמ׳

 ומאן וכו׳ ליוה״כ ר״ה דבין יומי בעשרה וכו׳ שתא לי׳
 לא אי מצלח אי למידע .בעי וקא עיסקא למיעבד דבעי
וכו׳. מצלח ושפיר שמין אי תרנגולא לירכו מצלח

 שקלים בירר יעוין ובר לעניים הכפרות ליתן ונהגו שם
 להון יהיב׳ דהוה מאן ביומינון סבין איתהוון ה״ד פ״ה

 בתר מן נסכין, הוו רבא לצומא ריששתא מבין
 פגע שיחיו איש נחמי׳ גבן, דשתן אמרין נסבין הוון לא כן
 א״ל א ש ל ו ג רג ת הדא עמי זכה א״ל אחד ירושלמי בו

 צווח והוה ימית ואכל קופיד וזבין דקופר טומנתי׳ לך האי
 בתשובת ויעיין וכו׳, נחמי׳ של להרוגו וספדו בואו ואומר

 נותן שאס תש״א סי׳ ח״א ורדב״ז שצ״ה סי׳ הרשב״א
 לצדקה זה שלע כאומר דהוה מידי כ״ע לעניים התרנגולים

_______________2יז-3ע דשפיר בני שיחיה בשביל
שיבוץ לא אם סק״ב טו״ז א' סע׳ תר״ן סי׳

 בחלפא דוזזא יכו׳ ובגט׳ לזה מקור יודע איני המבקש לטובת
 היכי כי אפיים לא יע־כ וכר בטקומו ישיבה ראש יהיה שרב

 שר.ג»ר זה דבר במינו ולא בבבל אורייתא וליגמור רב דליזל

 רע״ב ס׳ שענית מגמ׳ כן להוכיח יש בלא״ה וכר כאן הרמ״א
 לך מוחל איני א״ל לי מחול לך נעניתי וכו׳ בראבר״ש מעשה

 מפרש ד״א במס׳ שם ובתום׳ וכו׳ שעשני לאומן ששלך עד
 ירגיל שלא כרי נתכוון ולטוב אליהו היה אדם דאותו
 כן להוכיח יש רבינו שהביא* מגמ׳ גם אמנם. טכ״ל, כדבר
 היתה חשובה שבבבל שהמשרה מ״א ה׳ בסנהדרין עפ״ד

 כי רב של לטובתו הוי שפיר לכן שבאק מהמשרה אז
לנבל. ילך

 צריך אק סיתת לאתר תרפו ואם סק״ז טג״א '3 סע'
 ל״ז סע׳ ת״כ סי׳ חו״ס ברמ״א יעוין וכי׳ קברו על לילך

 לו ילך לו בסמוך קבורים אם וכו׳ עפר על־שוכני המדבר
 ישלח רחוקים הם ואם מחילה מהם ולבקש קבריהם מל
* רבינו. על ופלא שלוחו שם

לטבילתן? טטוף היה שלא ודוקא סק״ח מנ״א ד׳ סע•
 אין קסבר דר״א ע״ב ל״א נדה עיין ו«׳ לוסתה סמוך או

 סמוך סבר יוחנן ור׳ לוסתה סמוך אלא מתעברת אשה
 הטבילה שמר על יוחנן ר׳ ישב אשר וגבין לטבילתה

 סוטה ובתום׳ ע״מ ע״ב בפסחים ועיין ע״א כ׳ ברכות
 שמונה בן ד״ה ע״א קל״ה ושבת אליבא ד״ה ע״א כ״ז

 י״א. ס״ק קצ״ו •ס״ס יו״ד ובטו״ז סה״ו פ״א תענית ובירושלמי
לפי לשער מהני ינם קבין °' יהייליז ™״י*

 מיון ביצים ו׳ והלוג לוגין ד׳ שהקב נקדים שלנו המדות
 הם קבין ומ׳ ביצים" כ״ד הוא שהקב נמצא ע״א ק״ה ב״מ

 עמדנו א׳ סע׳ תג״ו סי׳ לעיל והנה ביצים, ומ״ו מאתים
 הם ״/•״ וא״כ שלנו מליטר ״/* שהיא בילה מדידת מל
 שעמדנו ואחרי ליטר. ./' בקירוב שזהו וטוד ליטר י״א

 נוכל ״/• טס ליטר שהוא הקב מדידת שיעור טל לפ״ז
 מ״ז פ״ד )תרומות קבין ששה שהוא סאה שיעור להגביל

 סאה ארבעים וא״כ ליטר, 7.,/״ שהוא מ״ט( פ״א ופרה
 הביצים גידל לפי הליטר, משלישית יותר ומעט 303 המה

 •להשוות אחת ביצה ביצים ששים לכל נוסיף ואם הזה. שבזמן
 שלפ״ז ה׳( סע׳ פ״ה סי׳ יו״ד )מיין וקטנים גדולים

 ,קרח( פ׳ מד״ר )עיין ביצים 5760 שהם סאה לארבעים
 מקוה שיעור מי א״כ ניציס 5856 ביחד והמה 96 נוסה
הליטר. וכרניעיח 308

אמנם

0) החכמת אוצר תכנת ע״י הודפס)120 מס עמוד משה בן ראובן מרגליות, חיה נפש
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חיים צב. דף החובל נתיבשי

 מט סימן

 מחילה בקשת

צב. דף

 צערו, אצל בושמו, דמי שאמרו אלו כל ת״ר
אין שבעולם נביוח אילי כל הביא אפי׳

 ]צאבימלך[ שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל
 בעדך ויחסלל הוא נביא כי האיש אשח השב

ע״כ.

מאבימלך, מחילה בקשח ילפינן דהיכי וקשה
שאברהם צריך שהיה שאני החם .דילמא .

 לפייסו, הוצרך ומשו״ה לרפואחו בעדו יתפלל
 חרחי, למילף הו״ל משם ללמוד באת דאס ועוד

 בעדו. שיתפלל לבקש וצריך לפייסו שצריך
 כעי״ז תמה כ׳ סרק בראשית דבר ובהעמק

 אברהם, לתפילת אצימלך צריך היה מדוע
בלבד. בפיוס רק סגי דלכאורה

 הובא בניד״ד גדול חידוש מבואר בראב״ד
קושיות יתורצו ]ובדבריו בשיטמ״ק

 א׳ דברים, ב׳ צריך חבירו אח שהמפייס הנ״ל[
 להעביר בעדו שיתפלל ב׳ לו, שימחל לרצותו
 יוצא אינו לצערו שנחכוין זה אבל וז״ל חטאו,
 עליו יבקש "והוא חצירו אח שיפייס עד יד״ש

 שאמרו כמו חבירו בצער שחטא מפני רחמים"
 ישלם, גזילה רשע ישיב יחבול חבול גזילה, לענין

 על כפרה וצריך הוא רשע גזילה שמשלם אע״ס
עכ״ל. חטאו

 בעינן דתרווייהו הראב״ד מדברי ומבואר
דין למד שהראב״ד ונראה וכנ״ל,

 לסייס, שצריך למדנו משם דהרי מאבימלך, זה
 שהתפלל תפילה ב׳ פיוס, א׳ הוי, תרתי והחס

 דמהתס להראב״ד וס״ל אבימלך, על אברהם
 בעינן דהרתי הדברים, סדר הוא דכן ילסינן
 חידוש הס הראב״ד דברי ומיהו ותפילה. פיוס

 מר״ו, סי׳ שו״ע עי׳ בפוסקים, דב״ז הוזכר ולא
שלא אע״ס צחבירו החובל כ׳ וירא הילקוט וז״ל

 רחמים עליו שיבקש צריך הנחבל מן החובל ביקש
שם. עיין וכו׳ אברהם ויתפלל שנאמר

 הנ״ל קושיות מיק דבר בהעמק והנצי״ב
שהחוטא למדנו מכאן אלא ח״ל

 ג״כ, לשמים אדם בין חטא הוא לחבירו ב״א
 כפרה לבקש נצרך עדיין מהאדם וכשמתסייס

 שיהיה אברהם לתפילת נצרך משו״ה מהקב״ה,
 ילפינן דהרתי לתרץ יש ולדבריו עכ״ל. לו מחול

 בין כאן ויש לחבירו, אדס בין כאן דיש מאבימלך,
 לחבירו פיוס דברים, שני צריך ולכן למקום, אדם

 של לתפילתו הוצרך ]ואבימלך למקום וכפרה
 דצריך בישראל משא׳׳כ גוי, שהוא כיון א״א

כפרה[. עצמו על יבקש עצמו שהוא

 בשם כתב י״ג ס״ק תר״ז סי׳ במ״ב והנה
אע״ס וכדומה וגזל דגנב הסרמ״ג

 מתודה מ״מ הגזילה, את והשיב לו שמחל
 חטא, למקום אדס בין דמ״מ לעולם, ביוה״כ

 המהפך עני או בדברים חבירו הקניט אס אבל
 מחצירו מחילה שביקש כיון כה״ג י״ל בחררה
 שנית ביו״כ להחודות א״צ א׳ ביו״כ והתודה

 ואפשר ח״ל הוסיף י״ג ס״ק ובשעה״צ עכ״ל.
 פייס שכבר כיון להתודות א״צ א׳ ביוה״כ אף

 במקום צער בין לחלק מנ״ל וצ״ע עכ״ל, אוחו
זה. לחילוק המקור ומהו בעלמא, לצער נזק

 שבא צער בין לחלק דיש בש״ס דמוכח ונראה
בדברים צער לבין גזילה או נזק ע״י

 שתי שיש מוכח דבגמ׳ יותר, קל שהוא בלבד
 גזל במקום לצער ילסינן דמאבימלך לזה, ילפותות

 קבלה ומדברי לפייסו, שצריך נזק במקום או
 צריך ג״כ נזק במקום שלא בצער דאפי׳ ילפינן

 בב״ק דהנה יותר. קיל זה דין ומשו״ה לפייסו,
חייב חבירו את שהגוזל מאבימלך ילפינן צב. דף
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שיאחייםנ סימןנתיב

 דגני שכתבו בחומש במפרשים ]ועי׳ לפייסו
 ומשוס איש אשח משוס תרתי, נתחייב אבימלך

 לסייס א׳ כפרות, ב׳ שצריך מיניה וילפינן גזל[,
 לשמים שחטא מפני רחמים לבקש ב׳ חבירו, את

 להמודות צריך ומשו״ה הנ״ל, הנצי״ב וכמ״ש
 שם, ומ״ב הפרמ״ג כמ״ש ביוה״כ זה חטא

 בלבד, דברים אונאת רק שזה בלבד בצער משא״כ
 כמבואר לפייסו שצריך אחר ממקור ילפינן זה דין

 המקניט כל יצחק ר׳ "אמר סז. דף יומא במסכת
 שנאמר לפייסו צריך בדברים "אפילו" חבירו את

 החפרס לך וכו׳ לרעך ערבת אס בני ו׳[ ]משלי
 שלא שלצער מכאן ומוכח עכ״ל. וגו"׳ רעיך ורהב

 צריך אלא מאבימלך, למילף ליכא נזק במקוס
 הקילו מדוע היטב יחבאר ולס״ז לעצמו, ילפוחא

 שוה אינו שזה בלבד, דבריס באונאת האחרונים
וכמשנ״ח. נזק שבמקום לצער

 חובל ה׳ הרמב״ס במש״כ הקשה הלח״מ ב(
ממון דהמזיק ט׳ הלכה ס״ה

 הנזק, שמשלם במה וסגי לפייסו א״צ חבירו
 אח שהגוזל מפורש פ״ב תשובה ה׳ שברמב״ס

 עד הגזילה בהשבת לו מתכפר אין חבירו
 ונ״ל חבירו, ממון ממזיק ומ״ש שיפייסו,
 בנטילת שציערו ע״י בגופו פגע דגזלן דלק״מ,

 פגע שלא ממון בנזקי משא״כ בע״כ, ממונו
 הוא וכללא נצטער, שבגרמחו רק כלל בגופו
 בידים, וציערו בגופו כשפגע רק בעינן דפיוס

 מאבימלך וכדילפינן הפיוס, דין עיקר שזהו
 מקור שכתב בשיטמ״ק בראב״ד ועי׳ וכמש״ל,

 לענין שאמרו כמו וז״ל פיוס שצריך לגזלן מיוחד
 אע״ס ישלם, גזילה רשע ישיב יחבול חבול גזילה

 חטאו על כפרה וצריך הוא רשע גזילה שמשלם
עכ״ל.

נ סימן

ומחילה פיוס בדין חקירה

 או בפה עיקרה ומחילה פיוס האם לחקור יש
ועדיין בפיו כשמוחל ונפ״מ בלב, עיקרה

 כיון יד״ח המזיק יצא האס בלבו, עליו מקפיד
 אינו בלבו מקפיד שעדיין ]ומה בפיו, מחל שכבר
 זו דמצוה דיתכן או שבלב[ כדברים דהוי כלום

 מקפיד שעדיין זמן כל ומשו״ה בלב, עיקרה
בפיו. שאמר מה כלל מהני׳ לא בלבו

 ביטול לענין פסחים בריש רע״א כתב וכעי״ז
דבדיקח דטעמא כחב שהר״ן חמן,

 לגמרי, בלבו ביטל לא שמא דחיישינן משום חמץ
 למה לחוש אין בפיו שאמר דכיון רע״א וחמה

 עיקרו שביטול ותירץ שבלב, כדברים דהוי שבלבו,
 י״ל ולפ״ז שבלבו, מה לנו מגלה והדיבור בלב,
 בלב שעיקרה ומחילה פיוס דין גם דזהו

וכמשנ״ח.

 דס״ל משמע סנלטר הגר״י שמדברי ונראה
אור שבספר בלבד, בפה מחילה דסגי

 למידת משכלח עצה כתב ג״ח עמוד ישראל
 בתחבולה השחמש בעצמו הוא ואשר הקפדנות,

 מה על מיד שימחול והיינו עלומיו, בימי זו
 כבר עליו נאסר לו מחל שכבר וכיון בו, שפגע

 שהאריך ]עי״ש עליו, ולהקפיד לחזור שוב
 וז״ל יהודי[ על בחינס להקפיד דאסור להוכיח

 בכ״ז אס הנה לו, ומחל פייסו חבירו אס אכן
 עון הוא בלב וטינא קסידא חבירו על לו יהיה

 לו, מחל שכבר מה מחבירו תובע שהוא פלילי,
 אס הקפדנות, למדח היעוצה העצה זאת ע״כ

 לו ימחול במעשה, או בדבור לאיש איש יחטא
 עליו, בלבו לו יהיה אח״כ ואס מלא, בפה חיכף

 שימנע וכמו גדול, עון שהוא נפשו עם יחשוב
כי לכל מובן אשר לו מחל שכבר מה מעוח חוב
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חיים צב. דף החובל נתיב שיב

 על הכירו על יקפיד אס כמו״כ גמור, גזל הוא
 מדבריו ומשמע עכ״ל. לו מחל שכבר חטא איזה

 אח״כ חייב ולכן סגי, בפיו שמחל דכיון דס״ל
וכמש״ש. מלבו הקפידה להסיר

 דעיקר משמע צב. דף בב״ק במאירי ומיהו
משמע וכן שבלב, מצוה הוי זו מצוה

 ]הובא המאירי ח״ל שם, מלוני״ל הר״י מדברי
 האיש אשח השב באבימלן שנאמר בשיממ״ק[

 שימחול עד ממנו שחבקש כלומר בעדך, ויחפלל
עכ״ל. בעדך מחפלל שיהא כך כל טוב" "בלב לך

 "בלב לו שימחול כלומר מלוני״ל, הר״י וז״ל
השמים, מן עלבונו יחבעו שלא טוב",

ימלט שלא לאבימלך השם שאמר שמצינו כמו

 כך שכל בשבילו, אברהם שיחפלל עד שמיס מדין
 יענישנו שלא עליו שיחפלל טוב בלב לו ימחול

 חטאתו על שהתודה שאפשר בעבורו,שאע״פ
 על שעבר חלקו הקב״ה לו ומוחל בוראו ובין בינו

עכ״ל. מוחל אינו חבירו חלק אבל צוויו,

 בלב, הוי פיוס מצות דעיקר מדבריהם ומשמע
צריך שהיה מאבימלך לה וילפינן

 ומשם עליו, שיתפלל כדי אברהם אח לסייס
 הקפידה ולהסיר לרצותו הוא שהפיוס למדנו
 שו״ר עליו. להתפלל ויוכל שירצהו עד מלבו

 די ולא ח״ל שכחב כ׳ סעיף אדם החיי בצוואת
 בלב לו שמחל שיכיר עד רק המחילה בבקשח

וצ״ע. עכ״ל יוהכ״ס בהלכות כמבואר שלם

נא סימן

לפייסו שצריך בחבירו בחובל
צב. דף

 לו ושילם בחבירו בחובל והרמב״ס רש״י נחלקו
גס צריך האם וכו׳ וצער נזק חשלומי

 לפייסו דא״צ או לו, שעשה הצער על לפייסו
בממון. צערו לו שילם שכבר כיון

 סלע שאמרו אלו כל גמ׳,5 צב. דף רש״י וז״ל
הן, בושת דמי מאוח וד׳ ומאתיים מנה

 לו נמחל אינו בושתו" על "שדואג צער אבל
 מוכח רש״י דמלשון המהרש״א וכתב עכ״ל.

 לפייסו, צריך בושמו על שדואג צער על דרק
 פרע שכבר לפייסו, א״צ החבלה של צער משא״כ

 לו, שמשלם דברים ה׳ בכלל ממון בתשלומי לו
 לפייסו א״צ חבלוח נזקי דכל ס״ל דרש״י ומשמע

 שאני בושח ורק בממון, לו נשתלם שכבר כיון
מצער[. בושת מ״ש רש״י שיטת יתבאר ]ולקמן

 לבקש לצריך וס״ל רש״י על חולק והרמב״ם
שמשלם אעפ״י הצער על מחילה

 ט׳, הלכה ס״ה ומזיק חובל בה׳ ח״ל צערו, דמי
 ממונו, למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו

 חייב שהוא מה ששילם כיון חבירו ממון שהמזיק
 שנתן אע״ס בחבירו חבל אבל לו, נחכסר לשלם

 הקריב ואפילו לו, מתכפר אין דברים חמשה לו
 עונו נמחל ולא לו מתכפר אינו נביוח אילי כל
 ומבואר עכ״ל, לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד

 לפייסו דחייב וס״ל רש״י על סליג דהרמב״ם
צערו. דמי לו ששילם אע״ג

 בחקירת שנחלקו נ״ל הפלוגחא ובביאור
שהגר״ח ונטען, טוען בה׳ הגר״ח

 ממון נזקי תשלומי בין יסודי חילוק שיש כחב
 כדי חיובם עיקר ממון שנזקי חבלוח, לתשלומי

 שאין חבלות משא״כ הניזק, הפסד לפצוח
 לבן דמים שאין הניזק, הפסד למלאות בתשלום

 וכפרה כעונש הס חבלות תשלומי ולפ״ז חורין,
בסוף במכתבים ובגרי״ז ]עי״ש המזיק על
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שיגחייםנא סימןנתיב

 הרמב״ס שיטח היטב מבואר ולפ״ז הספר[,
 צריך אפ״ה דברים ה׳ לו שמשלם דאעפ״י

 הממון בתשלום שאין מפני הנזק, על לפייסו
 הנזק דשילס דאע״ג שעשה, הנזק על פיצוי

 הניזק, הפסד אח והשלים חיקן לא עדיין והצער
לפייסו. צריך ומשו״ה

 בנזקי הרמנ״ם דלדעת ג״א בשם ושמעתי
בנזקי אפי׳ לפייסו חייב גרמא

 חיקון אין מחשלום פטור שגרמא דכיון ממון,
 הנזק לחקן כדי לפייסו צריך ומשו״ה שגרס לנזק

 כיון לפייסו א״צ ממון נזקי דבשלמא שגרס,
 חייב אינו הניזק ומיהו בגרמא, משא״כ שמשלם,
לו. שגרס ההפסד המזיק לו שישלם עד למחול

 לחשלומי שוה שבלוח תשלומי שגס ס״ל ורש"י
בתשלומים יש שבשניהם ממון, נזקי

 כפי הפסדו שפרע וכיון הניזק, להפסד פיצוי
 לפייסו, שוב א״צ לו שנקצב בממון שיעורו
 פכ״א שמות ]בחומש רש״י לשיטה ]והשוה

 בידו זכה נזק ששילס דכיון דס״ל כ״ח[ פסוק
 מש״כ באורך ועי׳ הגזה״כ, לולי צער לשלס וא״צ

 עבור שהתשלום,הוא משוס והיינו ט/ בסימן
 בלבד המזיק על ככפרה ולא הקטועה היד

א׳. בסימן מש״כ וע״ע ולשיטתו[

 דוקא מדוע רש״י בשיטת צ״ע עדיין ומיהר ב(
לפייסו, חייב בושתו על שדואג צער

 טובא, שנצטער דאע״ג החבלה, מצער ומ״ש
 והרי סגי, הצער דמי בחשלוס שפייסו כיון מ״מ

 כפי או הבושח ערך כפי לו משלם ג״כ בבושת
ומ״ש. וכו׳ לבעיטה חז״ל שקבעו

 כלל הרא״ש בחשו׳ עפמש״כ לבאר ונראה
שיטח הביא דהרא״ש ב׳, סימן ק״א

 בשעת שיש הצער רק משלם צער דתשלוס הר״י
 בנזיקין כגרמא הוי שאח״כ צער משא״כ הנזק,

 נוטה היתה יצחק ר׳ סברת מ״מ וז״ל ופטור,
 לגרמא דמי הכי דבחר דצער משום כן לומר

מתבייש הוא ימיו שכל אבושח דהוה מידי בנזהיו

 שעה, באותה שנתבייש הבושת לו כשמזכירין
 וכו׳ שעה אותה של בושת אלא שמין אין אעפ״כ
 דאין ליה דפשיטא ברא״ש ומוכח עכ״ל.

 זמן, לאחר שיתבזה מה כולל בושח של התשלום
 וסברא בלבד, הבושת שעת על רק הוא דהחשלוס

 בזה, פליגי לא דכו״ע להרא״ש ליה פשיטא זו
 צער תשלומי לענין הר״י כיסוד מזה הוכיח ולכן

 דמשו״ה רש״י שיטת היטב יתורץ ולפ״ז עי״ש,
 דמי שתשלום כיון לפייסו דצריך ס״ל בבושת רק

 לאח״ז לו שיבוא הבושת אח כולל אינו הבושת
 בזה דליכא לפייסו, חייב ולכן זה, ממעשה

 ס״ל דרש״י נראה ולפ״ז וכנ״ל. ממון חשלום
 צער שלענין צער, תשלומי לענין הר״ש כשיטת
 ודלא לאח״ז, שיבוא הצער על גס הכל משלם

 מחמת לפייסו חייב אינו ולכן הר״י, כשיטת
 כן, ס״ל בבושת ורק ממון, לו שילם שכבר הצער

 דלענין לפייסו, חייב הבושת משוס רק ומשו״ה
 בזה מש״כ וע״ע וכנ״ל, מועיל התשלום אין זה

י״א. בסימן

 חבלות נזקי דבכל דס״ל הרמב״ם ולדעת ג(
התשלומי ]מלבד לפייסו צריך

 לחבול כשנחכוין רק האס להסתפק יש ממון[
 בכוונה שלא בו כשחבל דאפי׳ או לפייסו צריך
 הרמב״ס ומסתימת שציערו, כיון לפייסו חייב

 חייב למזיד קרוב או בפשיעה שחבל דכל משמע
 תשלום בחיובי מיירי הרמב״ס שהרי לפייסו,
 רק משלם דברים וה׳ דברים, בה׳ חבלות

 כו. בב״ק כמבואר למזיד בקרוב או בפשיעה
 בשוגג משא״כ הי״ב, פ״א חובל ה׳ וברמב״ס

 פיוס, דין הוזכר לא דברים ה׳ תשלומי דליכא
 חייב בפשיעה נעשתה שהחבלה דכיון מסתבר וכן

 שמשלם אע״ג בשוגג, כשחבל משא״כ לפייסו,
 לזה ראיה יתבאר ]ולקמן לפייסו חייב אינו נזק

מהגמ׳[.

 הראב״ד בשס כתב צב. דף ב״ק ובשיטמ״ק
לצערו "שנתכוין" זה אבל ת״ל

וכו׳, חבירו אח שיפייס עד יד״ש יוצא אינו
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חיים צג. דף החובל נתיב שיד

 הראב״ד נקנו דוקא ללאו ונראה עכ״ל.
 בקרוב לגס הראב״ד מולה לולאי "כוונה׳/

 גמ׳5 שהרי להדי/ נתכוין שלא אע״ג חייב למזיד
 אח לפייס שהוצרך מאבימלך פיוס לין ילפינן

 שהיה רק לצערו, כוונתו היחה לא ושם אברהם,
 בפשיעה, להיה לכיון מהגמ׳ ומוכח בפשיעה,
לפייסו. צריך לצערו להדי׳ נתכוין שלא אע״ג

 לפייסו חייב בפשיעה לרק מש״כ ללסי ונראה
קושיח בזה יתורץ בשוגג, ולא

 מקור שהביא אחרי צב. דף שבגמ׳ המהרש״א,
]בדרש בגמ׳ המשך ישנו מאבימלך, פיוס לדין

 דלעיל, לענין שייך אינו ולכאורה הפסוקים[,
 אחר אשח אהדורי בעי נביא דאשח הגמ/ ח״ל

 לו שהיה שנהרג נח לבן מכאן וכו/ בעי לא
 דאע״ג כחב והמהרש״א ע״כ. למד ולא ללמוד

 דרך מ״מ דלעיל, לגמ׳ שייכות זה לדרש שאין
 שיש לפרץ ונ״ל הפסוקים, לבאר כן הש״ס
 שהתנא דלעיל, לענין זה בדרש ושייכות המשך

 שהיה אלא שוגג היה לא שאבימלך לבאר רצה
 כמש״ש[, למד ולא ללמוד לו שהיה ]מפני פושע

 לא שוגג היה אס משא״כ לסייס, הוצרך ומשו״ה
 לעיל שהזכרנו ההלכה וללמדנו לפייס, צורך היה

וכמשנ״ת. לפייסו חייב בפשיעה דרק

 נב סימן

 משפחה פגם
צג. דף

 כלומר סיפא, ומ״ש רישא מ״ש פריך בגמ׳
אברים ראשי על מחילה מהני לא מלוע

 בגמ׳ וחירצו לפטור, ע״מ ידי קטע לו כשאומר
 ע״כ. משפחה פגם משום ר״ש אמר הכי א״ל

 וז״ל בשיטמ״ק[ ]הובא זה תירוץ הראב״ד וביאר
 אי שימחול, הימנו כל לא משפחה פגם משוס

 מוחל אינו לעולם משפחה פגם דאיכא כיון נמי
 במכות אבל לפטור, ע״מ לו שאומר אעפ״י
 למחול הוא ויכול משפחה פגס בהם אין ופצעים

עכ״ל. וכו׳

 רשאי לאינו א׳ בפירוש הראב״ד מש״כ והנה
צ״ע משפחה פגס דאיכא כיון למחול

 והרי מחילחו, לעכב משפחה לבני יש זכוח מה
 לבני ואין זה, ממון חורה זיכתה לו רק

 חיתי ומהיכי החבלוח, בתשלומי חלק המשפחה
מחילחו. על לעכב שיוכלו

 סק״א רמ״ו סי׳ דהקצוה״ח לבאר ונראה
לו: בכתובות השיטמ״ח בשס הביא

 הבבלי בין פלוגחא שהביא מתניחין, ד״ה
 חיוב על למחול יכולה מפומה האם לירושלמי

 כיון מחילתה מהני דלא ס״ל דהירושלמי הקנס,
 בב״ד שיפסקו עד בקנס החוב נולד לא שעדיין

 פליג והבבלי לעולס, בא שלא בדבר מחילה והוי
 דף שס המוס׳ וכ״כ בזה, מחילה דמהני וס״ל
 ביאר הבבלי שיטת ובביאור ועל, סוד״ה כט.

 ליתן מועלת דהמחילה שס והקצוה״ח השיטמ״ק
 חיובי ליכא ברשוח הנזק וכשעשה להזיק, רשוח
 דזהו הקצוה״ח ביאר ולפ״ז בחורה, מזיק

 בקרע לפטור מהני דמשו״ה בסוגיין, המהלך
פטור. ומשו״ה להזיק רשוח נחינח דהוי כסוחי

 הנ״ל, הראב״ד דברי היטב מיושבים ולפ״ז
זכאים אינס המשפחה דבני דאע״ג

 אח לבטל הס יכולים מ״מ הממון, בתשלומי
 רק הוא בתשלום הפטור כל שהרי "הרשות",

 הקצזה״ח[, ]וכמ״ש ברשות מזיק שהוא משוס
 הרי המשפחה, לבני ובושת פגם שיש וכיון

רשאי אינו שעדיין הניזק, של רשוחו פלזעה
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ירושלים קמא בבא שמיני פרק החובל נתיבות 100
 במתני׳ מדמן וזהו סטור בגדיו טל הרוק מיע אם אבל פי׳ טסו"

 אתא לא בו במתני׳ דחנן והא כליו' "עד אימא ומקשה דקא בו
 א״ר "מהו דא״כ ומשני כלל הרוק בו הגיט ולא רקק .אלא למעט

מדתני׳ פטור״וזהו בדברים חבירו אח המבייש אמרה הדא יוסי

מהירושנמיי

 כשהגיע דאף נימא ואי וכמ״ש בו
 המבייש ממילא חייב בעדו

 מבייש דמ״ש חייב ג״כ בדברים
 על הרוק והגיע מרקק בדברים

 כמבואר חדא הכל דזהו בגדו
 דהא צ״ל ע״כ אלא דילן בש״ס
 עדו למעט אתא ט בממי׳ דמן

 אמרה הדא .ר״י קאסר ושפיר
 א״ל מ׳ ר״י קומי ר״א תני :וט׳
 למקרילות אילין חמתה הן

 דמי דמאן א״ל דר״י סי׳ למקבילות
 לאנשים מי כן ברייתא הך

 ]מקר בקדקדם קוח להם שאין
 מקר[ .ערך ערוך מי׳ מוח פירושו

 דילן בש״ס דס״ל אזיל לטעמיה ור״י
 בידך לי מגה ע״א( קי״ח )דף
 אם יודט איני אומר והלה

 .אמריכן ולא פטור לך נתחייבחי
 ומשו״ה עדיף ברי ושמא דברי

 ר״א דתני כמו ליה ניחא לא
 דטעיתי ר״א וא״ל ברייתא. הך

 שהמדים מיירי והברייתא בזה
 להדיא הוא וק כן מפידק

 ה״א( )פ״ו סנהדרין בתוספתא
 • ט׳ מפידין בד״ה כאן במה״פ ופי׳
 ה״ה( )פ״ד שבועות בירושלמי ופי׳

 דמטאר הנ״ל במה״פ ג״כ והובא
כמו ברייתא הך תני ירדן דרב

'ל  עדים בדליכא כאן ר״א
 דילן בש״ס דס״ל אזיל מטעמיה

 חייב נתמייבתי אם דא״י שם
 דקחני הא .א״ש .ולדידיה מ״ש

 אפי׳ חייב א״י בטוטן בברייתא
 תמהני כן ובהיות פדים בדליכא

 כאן במה״פ המובא הרזיה על
 דקאמר ס״א( סי׳ )בפירקין וביש״ש

 )דף דילן בש״ס דאיתא דהא
 .נטיעתי הרגת שורי ס״ב( צ״א

 ]אס חייב לקוצצו לי אמרת אתה להורט לי אמרת אתה •קצצת
 אפי׳ דמיירי לקציצה[ הטומד ובאילן להריגה שעומד בשור לא

 קצצתי דלא במגו נאמן אינו אפ״ה שקצץ או שהרג פדים בדליכא
 משרש הוא שכן ע״ז וכתב חזקה במקום מנו דהוי ,משום

 הנ״ל שטעות שבירושלמי יודן דרב להא טונהו וע״כ טרושלמי
 הלא יוק מרב זו היא ראי׳ דמאי לי וקשה כאן המהיפ וכמ״ש

 רישא מצימיירי שפיר ולדידיה חייב נחחייבתי אם דא״י ס׳ל הוא
 מיירי וממילא עדים בדליכא אפי׳ א״י כשעוען ברייתא דהך

 כשטופן 1שס שטעות בירושלמי ]המובא ברייתא דהך הסיפא
 דקיי״ל לדידן אבל עדים בדליכא אפי׳ להורגו לי אמרת אתה
 דבריישא ברישא דקתני הא כ’א פעור נתחייבחי אם דא״י כר״י
 ג״כ דברייחא סיפא סיירי וממילא עדים בדאיכא פ״כ חייב

 מהירושלמי ראי׳ להביא הרז״ה כוונת דאין ד״ל ־ מדים בד&יכא
 כל אלא עדים בדליכא אפי׳ מיירי דהברייסא מיל דפטפות

 שמוען דהיכא הנ״ל הירושלמי ק ראי׳ להביא הוא עונתו עיקל:
 דהוי משוס הרגתי דלא במגו נאמן להורטאיט לי אפרת אמה
 זה ומל שם בירושלמי יורן רב דקאמר וכמו חזקה במקוס׳ פט
בזה לפלפל יש ואכתי שהרגו שמודה כיון יוחנן ר' פליג לא

 אבהו ר׳ תני פטור בדברים חבירו את המבייש
 והלה נטיקותי קצצת שורי הרגת יוחנן ר׳ קומי

 תניתהאילק הן לי׳ אמר חייב יודע איני אומר
 דטעית הוא אנא אל למקבילות למקרלות

 שהרג פלוני איש אנו מעידין דמריןכן ואינון
 : חייב יודע איני אומר והלה פלוני שור
 לו נמחל אינו לו נותן שהוא אע*פ ן הלכה

 ועתה שנאמר ממנו שיבקש ער
 יהא שלא ומניין הוא נביא בי האיש אשת השב

 אר אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי המוהל
 ר״ג משום אומר ר״י תני גכן׳ •וגו׳ האלהים

 זד, סימן .וגו׳ רחמים לך ונתן אומר הוא הרי
 מרחם המקום רחמן שאת זמן יכל בידך יהא

 אמר רב לך מרחם המקום אין מרחם אינך עליך
 קבלו ולא ממנו וביקש להבירו שסרח אדם

 על ישור דכתיב ויפייסנו אדם בני שורת יעשה
 פדה המן כתיב מה כן עשה ואם וט׳ אנשים

 הדאדתימר ייפה א׳ר וגו׳ בשחת מעבור נפשו
 רע שם לו הוציא אבל רע שם לו הוציא שלא
 :עולמית מחילה לו אין ׳

 ידי את קטע עיני את סמא האומר ח הלכה
 לפטור מנת על חייב רגלי את שבר

 על חייב בדי את שבר כסותי את קרע חייב
 מנת על פלוני לאיש כן עשה פטור לפטור מנת

 האומר ^׳ :בטמינו בין בנופו בין חייב לפטור
 חייב שטזיקתני ידי קטע שמזיקתני עיני סמא

 כלאו שהוא בהן לעזר א׳ר חייב לפטור מנת על
 מילתיה פטור בהין שהוא בהן אבל מתניתא

דר׳ ׳

 ויסבא- א׳( הלכה סוף ששי )פרק שבועות
— . : אי"ה שם בביאורי .

 בתוספתא הוא כן כו׳ ריג משום רי״א תני ׳ftj ]׳ הלכה
צ״ו( סי׳ )ראה ובספרי הי״א( )פ׳ט כאן

קנ׳א )דף שבת מס׳ דילן ־ , ש ונש
 במם׳ דילן ^’בש ועי׳ ע״ב(
 וביבמות עייב( ל׳ב )דף ביצה
 קדושין ובירושלמי ע״א( ע״ס )דף

 בזה דדריש מה ה״א( )פ״ר
 דתנן הא על זה מביא והירושלמי

 אבזרי המוחל יהא שלא במתני'
 בידך יהא זה. סימן ׳ג ר וקאמר

 למבירך למחול רחמן ,שאת זמן כל
 ומוחל עליך מרחם המקים

 למחול מרחם חינך עונותיך לך
 עליך מרחם המקום אי; לחבירך
 ובמתני' עונותיך על למחול
 הא ולפי׳ז מאברהם זה ילפינן

 בשבת דילן ובש׳ס כאן דדרשינן
 דדרשינן מה עם הוא אחד הכל

 קדושין ובירושלמי וביבמות בביצה
 על הגרי״פ מ״ש ועי׳ הניל

 ולפי שם ביצה במש' מליון
 הוא דהמקור ספי א״ש מ״ש

 אמר רב : ע״ה אבינו מאברהם
 במה״פ טי׳ כו׳ שסרח אדם

 וז״ל שכתב וכו׳ יעשה בד״ה
 ז״ל להרמב״ס יצא שמזה אפשר
 ה״י( סובל מהל׳ )בפ״ה במ״ש

 ונתחנן החובל ממנו שבקש כיון
 דכשלא ט׳ ושנייה ראשונה פעם לו

צריך ראשונה פטם לו מחל
שנייה בפעם רעים להרבות עוד

ממט נעלם ובמח״ב טכ״ל
 במס׳ דילן בש״ם מפורשת גח'

דשם פ״א( פ״ז )דף יומא
 ממנו לבקש דצריך להדיא מבואר
 דאיחא פעמים שלשה מחילה

 בשלש לפייסו וצריך אר״ח שס
 רש״י וכתב ב״א שלש

פלשה שורות
של שורות

 בגי וז״ל שס
יפייסנו פעמיס

 או״ח ובשז״ע ה״ט( חשובה מהל׳ )פ״ב ברמב״ס הוא וכן עכ״ל
 אר״ח וז״ל ו׳( תתקל״ח סי׳ )משלי בילקוט וטי׳ ס״א( מר״ו )סי׳
 ועי׳ טכ״ל ב״א שלש שלש של חבורות בשלשה לפייסו צריך

 :התנמומא בשס מ״ש )סק״ג( ז״ל הגר״א בביאור שם באו״ח
 מוה לעיל דתכי הא על קאי דזה נראה כו׳ דחימר הדא אר״י
 קאמר ע׳ז כו׳ רחמן שאת זמן כל בידך יהא זה סימן ר״ג משס

 עליו הוציא אבל רע שס עליו הוציא בלא רק הוא זה דכל ר״י
 ס״ג( )סי׳ כאן היש״ש כתב והטעם טולמית מחילה לו אין ש״ר

 דדילמא כק״ה( תר״ו )סי׳ או״ח במג״א ג״כ והובא מהר״א בשם
 האי נפיק ונא בפיוסא שמע ולא בישא קלא באפוקי שמע אינש
 ענוה שמדת נראה דמ״מ היש׳ש ומסיק חשדא מידי גברא

אף גמורה במחילה ולמחול יצרו לנוף סימל־ הוא וחסידות
 : שהאריך מה ע״ש קשה שהדבר ,

ופירושו פ״מ טי׳ ט׳ עיני סמא האומר גט׳ ח׳ הלכה
 הוא שכן שכתב תמוה וביותר דחק .

 האומר הכי אעזא בתוספתא ובאמת )ספ״ט( כאן בתוספתא
 את קטע ממנה[ יסורין לי שיש ]פי׳ שהזיקתני עיני אח סמא

ק בירושלמי כאן כדקחני דלא וזהו פטור שהזיקתני ידי
אמת

אנשים בשלשה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 106 מס עמוד הירש צבי ליב אריה בן חיים ישראל דייכס, קמא בבא



I)

ה״ט פ״ב תשובה הלכותסדרשעו
 אסור נדה י׳ הלנה י׳ ס׳ עיא הלכות לעיל ועיין ונקי קנ

 הללו מרן דנרי טל שהעירותי וכו׳ נק של אכסדראות לעשות
 דמשנתו מטפס כרארי הכא לפסוק ראוי אין נפשן דממה

 נחשב דהת־ק דראביי עליה רניס פליגי הכא דהא ונקי קב
 אני אומר אמנם בהברייתא. רק הוא סלוגחייהו וגם לרבים
 כהתיק, ולא כראביי פה רביני פסק למה אסר טעם כסיד

 ביוהיכ עליהן שהתודה עבירות ת־ר גמ׳5 שם דאיחא וא5ז
 וחזר בהן שנה לא אס ונו׳ אחר ביוה־כ עליהן יתודה לא זה

 כסיל קיאו על שב ככלב אומר הכתוב מליו עליהן והתודה
 ונו׳ שנאמר משובח שהוא כ־ש אומר ראלי באולתו שונה

 קיאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא תמיד נגדי וחעאתי
 בה ושנה עבירה אדם שעבר ניק רה דאמר הונא כדרב

 אני מה אלא הן והנה וכו׳ כהיתר לו נעשית וכו׳ לו הותרה
 אמר היאן דא'כ אמרה ראלי לא קיאו על שב ככלב מקיים
 אמרה דהוא לומר ואיא אחריו דורות כמה שהיה כדר־ה
 הם הונא כדרב הללו ותיבות אמרה רה וגם ראלי דהיינו
 חידש מאי רה על חקשה דא*כ התלמודא שהוסיף דברים

 שכבר כיון ונו׳ בה ושנה עבירה העובר כל במאמרו הוא
 היו ראלי של מאמריו וכל הזאת והברייתא ראלי בזה קדמו

 גדולי קצת שלדעת מד עליהם וחביבים בנהימ מפורסמים
 ונקי קב שהם מאמריו של צבאם במספר מנו הראשונים

 הונא מרב יפלא ולא יותר ולא פחות לא ב’ק כמנין דהיינו
בשם זה מאמר פעמים הרנה בשים נזכר וגם ראלי מאמר

^שנה
 והיה ראלי בזה קדמו כבר והלא חידשו לבדו הוא כאילו רה

 מה אלא מימרא דהן ציל ודאי אלא רה אמר וכן לומר ראוי
 כן דמקשה הוא דהגמ׳ סתמא קיאו מל שב ככלב מקיים אני

 ושני קרא הן ללמדנו בעי מאי תקשה ראלי דעת דלפי
 הלשון מה רבינו ודייק וכו׳, הונא כדרב ללמדנו דבא הגמרא
 להגמרא לו היה כן וכו׳ ככלב מקיים אני מה אלא אומרת

 שהוא וכמו ליה מניד מאי קיאו על שב ככלב וראלי לומר
 א־ו ראלי על מוסבת קושיא שהן כיון בש׳־ס כן רגיל

 סתמא דגם משמע מקיים, אני ומה הלשון הגמרא מדקאמר
 זה דהרי כראלי מדרשא בבי מורין וכן להלכה ס״ל דתלמודא

 ולזה בהן שנה שלא אעפיי עליהן ומתודה סחר אס משובח
 ככלב מקיים אני מה לעצמו וגם לדידן גם גמרא סתם שואל

 האמור הלשון לסילוק וסעד עזר ומצאתי וכו/ קיאו מל שב
 בדה ע׳ב ניו דף לסנהדרין בחידושיו הרן ג*כ כתב זה דכעין

 הרמלם שם שכתב וכו׳ הכלאים על אף אומר אליעזר ר
 דבגמרא משוס יחיד שהוא אעס־י וכו׳ אליעזר כר פסק

 דהלכתא לאו דאי וכו׳ קרא אמר שמואל אמר מנה־מ אמרינן
 דר׳ מיע למנקע לתצמודא לי׳ הוי מנהימ במקום היא

 אנן נמי היה וכו׳ דרש מיע מיניה לעיל כדקאמר אליעזר
 נגד כראלי הלכה סיל דהגמ׳ דשתמה וכיון הכא בדידן
 או אמורא ביד כס דיש כוותי׳ דפסק רנינו טביד שסיר התיק

רבים. נגד כיחיד לפסוק דהגמרא סחמא

שעזמשנהה״ט פ״ב תשובה הלכות ( סדר

ט הלכה
 או חבירו את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל

עיין מלל, וכו׳ בהן וכיוצא גוזלו או מבירו מקלל
 ורמי שהקשה מה ה־ע פיה ומזיק חובל בהלכות בלח־מ
 שם דלקמן לדבריו סותרים פה שדבריו רבינו דברי אהדדי

 מה וכו׳ בגופו מבירו מזיק דומה אינו בדה שם לקמן ועיין
קושיתו בישוב בס־ד שכתבתי

 לענק מובהק רבו כדין בדורו מופלג דדין בירור
פיוס חיוב

 שיממול עד פטמים אלף אפילו ונא הולן רבו היה ואס ש&
רבו היה ואם רבינו שכתב דה בסיד לערד ונראה לו

 אלא חכמתו רוב ממנו שלמד רבו דוקא טונתו אין וכו׳
 לו שחטא זה אם רק אחת אות אף כלום ממט למד לא אפילו

מונהח כרט דיט ג'כ בסכמה, למוסלג בדורו מפורסם הוא

 אלף אפילו ובא הולך להיות שצריך האמור דין למנין אף
 ולהביא להסתייע שנוכל בלבד ולא לו שימחול מד פעמים

 לענין ה׳ סעיף תעיב סימן איח בש״ע דקייל ממה ראיה
 שם ובש״ע ה׳ ס״ק רמיד סימן נייד השקי וממיס היסבה
 בסיד אתי מקום הנה זו אף שם ובהגה בהמסבר י׳ סעיף

 זה וביאור פה עצמם רבינו מדברי לזה ברורה ראיה להביא
 אלף אפילו ובא הולן להיות צרין ברבו רבינו דברי שהרי

 סייס מים ממקור נובעים הם לו שימחול עד פעמים
 מנינא רבי איקפד התם דאמרינן פיז דף דיומא מהסוגיא

 וכו׳ נתפייס ולא דכפורי יומא מעלי תליסר לגביה רב אזיל
 פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל וכו׳ ביס יוסי ר׳ והאמר

 דברי )ולפי והרא״ש ורבינו הרייף ופירשו וכו׳ שאני רב
 בכיטי רב דהיינו שאני רבו בגמרא גרסתם היתה כן הלח׳־מ

דאפשר הזאת להגהה הכרס אין לפניט בסיד ולמיס וייו

 שלא להורות רבו מלת נקטה ולא רב מלת בכוק נקטה דהגמ׳
 חנינא ר׳ לפני מעולם רב למד שלא באמת רבו מנינא ר׳ היה

 דיט וממילא בדורו וגדול רב היה חנינא שר׳ אלא כלום
 מחל שלא אף לכן שלו והרב רב של רבו חנינא ר׳ שהיה כרבו(

 התלמיד צריך עדיין מעו ממט שבקש פעמים ג׳ אמר לו
 פה, מרן שכתב כמו שיפייסנו עד כ*כ מרט ממילת לבקש

 שהרי רב של רט הי׳ דרח רביט לדעת זה על קשה ולכאורה
 רבי היו רב של רבותיו היד לספר בהקדמתו כתב כעצמו הוא
 מר׳ שקיבל הוא רב של חבירו שמואל רק ינאי, ור׳ חייא ור׳

 לרב ריח הי׳ לא מובהק שאינו רבו ואפי׳ בכימ ועיייש מנינא
 מי דכל דברנו אשר הדבר הוא אלא בסמוך, אברר כאשר
 שישתוו מספר מחי ימצאו ט עד בחכמה ומופלג רב שהוא

 הדור לגדול חשבינן מ־מ כלום לפניו למד שלא אף למעלתו,
 לענין לבד לא ממנו, שקטן זה נגד מובהק רב כמו ההוא

 כקשת לענין אף אלא וי*ד איח בש־ע המפורשים הדברים
 לבקש שהקניטו למי סגי ולא מובהק רב דין לו יש המחילה

 עד פעמים הרנה לפייסו צריך אלא פעמים ג׳ ממנו מסילה
 בדורו ויקר בחכמה מופלג הי׳ וריס לו, ומתפייס שיתרצה
 שישב מותו בשעת צוה הקדוש דרביט קיג בכתובות כדמוכח

 בראש, רב( בימי שהי׳ ריח סתם )והוא חמא בר מנינא ר׳
 לו הי׳ ולפיכן ברשיי ומיי׳ש ישיבה לראש שיתמנה דהיינו

 בריצוי להרבות רב צריך והי׳ מובהק, רבו דין רב נגד לריס
 עד כלום לסטו למד שלא אעפ׳י פעמים מג׳ יותר ופיוס

שנתפייס.

הג״ל לדק ראיה עוד

 שהוא בלבד לא בדורו מופלג שהוא דמי שאמרתי מה והנה
אלא אליו וידמה לערכו שיגיע מי ואין בדורו יחיד

 לו יש מספר, מתי שהם רק כמוהו מופלגים עוד ימצאו אפי׳
 שהקניטו זה נגד בסכמה מופלג שהוא דכיון מובהק, רב דין
 במעלת לו הדומים אחריה אנשים עוד יש אס לן איכפת לא

 של רבותיו לטלהו ומשנינן המה מועטים רק הלא החכמה
 לזה ברורה ראי׳ להביא יש ממנו, אחד וכמופלג שהקניט >ה

 אמתת לראות יש הדעת ושיקול מסברא דגם מלבד בסיד
 רב של מובהק רבו דין לו הי׳ דרים כתבנו דהא הזה, הדבר
 של בדורו שהיו ולוי מייא ר׳ והרי בסכמה, מופלג והי׳ הואיל

 מהסוגיא שנתבאר כמו כמוהו, הערך ויקרי גמלים והיו ריח
 הי׳ חייא דר׳ למידק יש משם ואדרבה האמורה, דכתובו׳

 הוי והא התלמודא מדשייל בבקיאות ממנו וגדול מרח עדיף
סושיא ומאי לראש, לרח למנות לרבי דהיל ופירש׳י חייא ד׳

 טובא עפי וחכים בחריפות מרח עדיף הי׳ מנינא ר׳ הא
 אי מינצת דידי בהדי לריח מנינא ר׳ לי׳ אמר החם דאמרי׳

 הרי בפלפולי לה מהדרנא מישראל תורה משתכחת חיו
 רבי מניד ושפיר חייא מר טפי ושנון חריף הי׳ דרח מבואר
 הי׳ חטנא ר בשגם נאמר וע־כ לראש, חנינא ר את דמינה

 המחודד, בשכלו סלעים ולשבר הרים לפרק בחריפות גדול
 בבקיאות חטנא ר סל יתירה מעלה סייא לר לו הי׳ זה נגד

הרים ועוקר סיר מתם שלמו וכבר מרח יותר הרבה שלמד
 י״ד בהוריות כדאי׳ מעיא למרי צריכין דהכל עדיף, "-סיני

 כמו דבכהיג נראה ועוד רח, הוי והא התלמודא שייל ולהר
 עעמא דהא מסיני, עדיף הריס דעוקר מודים כולם רח

 והייט סעייא, למרי צריכין דהכל משום הוא עדיף דסיני
 ועיין הוא למחסור אן הפלפול ברורה הלכה ידע לא דאם
 חיו דאס שאמר עד כ״כ חריף שהי׳ ריס והנה קמיה, ב׳ב

 הלכה ולכוון בפלפולו להחזירה יכול הוא התורה נשתכחה
 דלא עדיף הריס עוקר בודאי ובזה הפלפול, עיי ברורה
 האמת אם דאף נגדו השתבח מייא דר׳ רק בדין, יטעה

 תשתכח שלא גדולות עושה אני הנה עדיף הריס דעוקר
 וריח סיר הי׳ סייא דר׳ האמור לסי והנה מישראל, התורה

 הסוגיא לפי ישיבה לראש למלות ולטרן הרים, עוקר הי׳
 ללמוד התלמידים דיטלין עדיף סיר מתם דשלחו דהוריות

 המה וגס למודם על חחרין הרב מפי ששומעין מה כל הרבה
 הוא הרב אם משא־כ כרמק, תורה מלאים אסופות בעלי
 יטליס שאינם לתלמידים כ*כ תועלת בזה אין הריס עוקר
 וחריף, חד להיות השכל נכח אין אס החריפות ממנו ללמוד
 התלמודא שייל ושפיר חרנא מי׳ ריח היו שקולים סוף וסוף
 בשנים גדול הי׳ ריח וגם לראש ריח את רבי מינה לא למה
 חנינא ר׳ כמו כ*כ גדול הי׳ דרח שבררנו וכיון מנינא, מר׳
 יחיד הי׳ לא דהא רב על מובהק רבו דין חנינא לר׳ אין א״כ

 יותר בסכמה מופלג הי׳ דעכיפ כיון מזה ושמעינן בדורו,
 זה נגד מ'מ ריס כמו בדורו מופלגים עוד שהיו אף מרב

 ואחד אחד כל וכן מובהק, רבו נקרא הוא כמוהו גדול שאינו
נגד מובהק רב יקרא ההוא בדור למופלגים הנודעים מאותן

כמוהו. בחכמה מופלג שאינו זה

תר״י סי׳ במג״א המובא המי־צ על הערה
 מ־צ בשם כתב ג׳ סיק א׳ סעיף תריו בסי׳ להמ׳א וראיתי

דברי ממט ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ ח״ב
 לא ואנכי מ־צ, להספר ראיתי לא מעולם והנה וט׳, תורה

רבו הי׳ דרח דעתו ואולי הזה, הדיו הוציא מאיו ידעתי
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I)

ה״ט פ״ב תשובה הלכותסדרשעו
 אסור נדה י׳ הלנה י׳ ס׳ עיא הלכות לעיל ועיין ונקי קנ

 הללו מרן דנרי טל שהעירותי וכו׳ נק של אכסדראות לעשות
 דמשנתו מטפס כרארי הכא לפסוק ראוי אין נפשן דממה

 נחשב דהת־ק דראביי עליה רניס פליגי הכא דהא ונקי קב
 אני אומר אמנם בהברייתא. רק הוא סלוגחייהו וגם לרבים
 כהתיק, ולא כראביי פה רביני פסק למה אסר טעם כסיד

 ביוהיכ עליהן שהתודה עבירות ת־ר גמ׳5 שם דאיחא וא5ז
 וחזר בהן שנה לא אס ונו׳ אחר ביוה־כ עליהן יתודה לא זה

 כסיל קיאו על שב ככלב אומר הכתוב מליו עליהן והתודה
 ונו׳ שנאמר משובח שהוא כ־ש אומר ראלי באולתו שונה

 קיאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא תמיד נגדי וחעאתי
 בה ושנה עבירה אדם שעבר ניק רה דאמר הונא כדרב

 אני מה אלא הן והנה וכו׳ כהיתר לו נעשית וכו׳ לו הותרה
 אמר היאן דא'כ אמרה ראלי לא קיאו על שב ככלב מקיים
 אמרה דהוא לומר ואיא אחריו דורות כמה שהיה כדר־ה
 הם הונא כדרב הללו ותיבות אמרה רה וגם ראלי דהיינו
 חידש מאי רה על חקשה דא*כ התלמודא שהוסיף דברים

 שכבר כיון ונו׳ בה ושנה עבירה העובר כל במאמרו הוא
 היו ראלי של מאמריו וכל הזאת והברייתא ראלי בזה קדמו

 גדולי קצת שלדעת מד עליהם וחביבים בנהימ מפורסמים
 ונקי קב שהם מאמריו של צבאם במספר מנו הראשונים

 הונא מרב יפלא ולא יותר ולא פחות לא ב’ק כמנין דהיינו
בשם זה מאמר פעמים הרנה בשים נזכר וגם ראלי מאמר

^שנה
 והיה ראלי בזה קדמו כבר והלא חידשו לבדו הוא כאילו רה

 מה אלא מימרא דהן ציל ודאי אלא רה אמר וכן לומר ראוי
 כן דמקשה הוא דהגמ׳ סתמא קיאו מל שב ככלב מקיים אני

 ושני קרא הן ללמדנו בעי מאי תקשה ראלי דעת דלפי
 הלשון מה רבינו ודייק וכו׳, הונא כדרב ללמדנו דבא הגמרא
 להגמרא לו היה כן וכו׳ ככלב מקיים אני מה אלא אומרת

 שהוא וכמו ליה מניד מאי קיאו על שב ככלב וראלי לומר
 א־ו ראלי על מוסבת קושיא שהן כיון בש׳־ס כן רגיל

 סתמא דגם משמע מקיים, אני ומה הלשון הגמרא מדקאמר
 זה דהרי כראלי מדרשא בבי מורין וכן להלכה ס״ל דתלמודא

 ולזה בהן שנה שלא אעפיי עליהן ומתודה סחר אס משובח
 ככלב מקיים אני מה לעצמו וגם לדידן גם גמרא סתם שואל

 האמור הלשון לסילוק וסעד עזר ומצאתי וכו/ קיאו מל שב
 בדה ע׳ב ניו דף לסנהדרין בחידושיו הרן ג*כ כתב זה דכעין

 הרמלם שם שכתב וכו׳ הכלאים על אף אומר אליעזר ר
 דבגמרא משוס יחיד שהוא אעס־י וכו׳ אליעזר כר פסק

 דהלכתא לאו דאי וכו׳ קרא אמר שמואל אמר מנה־מ אמרינן
 דר׳ מיע למנקע לתצמודא לי׳ הוי מנהימ במקום היא

 אנן נמי היה וכו׳ דרש מיע מיניה לעיל כדקאמר אליעזר
 נגד כראלי הלכה סיל דהגמ׳ דשתמה וכיון הכא בדידן
 או אמורא ביד כס דיש כוותי׳ דפסק רנינו טביד שסיר התיק

רבים. נגד כיחיד לפסוק דהגמרא סחמא

שעזמשנהה״ט פ״ב תשובה הלכות ( סדר

ט הלכה
 או חבירו את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל

עיין מלל, וכו׳ בהן וכיוצא גוזלו או מבירו מקלל
 ורמי שהקשה מה ה־ע פיה ומזיק חובל בהלכות בלח־מ
 שם דלקמן לדבריו סותרים פה שדבריו רבינו דברי אהדדי

 מה וכו׳ בגופו מבירו מזיק דומה אינו בדה שם לקמן ועיין
קושיתו בישוב בס־ד שכתבתי

 לענק מובהק רבו כדין בדורו מופלג דדין בירור
פיוס חיוב

 שיממול עד פטמים אלף אפילו ונא הולן רבו היה ואס ש&
רבו היה ואם רבינו שכתב דה בסיד לערד ונראה לו

 אלא חכמתו רוב ממנו שלמד רבו דוקא טונתו אין וכו׳
 לו שחטא זה אם רק אחת אות אף כלום ממט למד לא אפילו

מונהח כרט דיט ג'כ בסכמה, למוסלג בדורו מפורסם הוא

 אלף אפילו ובא הולך להיות שצריך האמור דין למנין אף
 ולהביא להסתייע שנוכל בלבד ולא לו שימחול מד פעמים

 לענין ה׳ סעיף תעיב סימן איח בש״ע דקייל ממה ראיה
 שם ובש״ע ה׳ ס״ק רמיד סימן נייד השקי וממיס היסבה
 בסיד אתי מקום הנה זו אף שם ובהגה בהמסבר י׳ סעיף

 זה וביאור פה עצמם רבינו מדברי לזה ברורה ראיה להביא
 אלף אפילו ובא הולן להיות צרין ברבו רבינו דברי שהרי

 סייס מים ממקור נובעים הם לו שימחול עד פעמים
 מנינא רבי איקפד התם דאמרינן פיז דף דיומא מהסוגיא

 וכו׳ נתפייס ולא דכפורי יומא מעלי תליסר לגביה רב אזיל
 פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל וכו׳ ביס יוסי ר׳ והאמר

 דברי )ולפי והרא״ש ורבינו הרייף ופירשו וכו׳ שאני רב
 בכיטי רב דהיינו שאני רבו בגמרא גרסתם היתה כן הלח׳־מ

דאפשר הזאת להגהה הכרס אין לפניט בסיד ולמיס וייו

 שלא להורות רבו מלת נקטה ולא רב מלת בכוק נקטה דהגמ׳
 חנינא ר׳ לפני מעולם רב למד שלא באמת רבו מנינא ר׳ היה

 דיט וממילא בדורו וגדול רב היה חנינא שר׳ אלא כלום
 מחל שלא אף לכן שלו והרב רב של רבו חנינא ר׳ שהיה כרבו(

 התלמיד צריך עדיין מעו ממט שבקש פעמים ג׳ אמר לו
 פה, מרן שכתב כמו שיפייסנו עד כ*כ מרט ממילת לבקש

 שהרי רב של רט הי׳ דרח רביט לדעת זה על קשה ולכאורה
 רבי היו רב של רבותיו היד לספר בהקדמתו כתב כעצמו הוא
 מר׳ שקיבל הוא רב של חבירו שמואל רק ינאי, ור׳ חייא ור׳

 לרב ריח הי׳ לא מובהק שאינו רבו ואפי׳ בכימ ועיייש מנינא
 מי דכל דברנו אשר הדבר הוא אלא בסמוך, אברר כאשר
 שישתוו מספר מחי ימצאו ט עד בחכמה ומופלג רב שהוא

 הדור לגדול חשבינן מ־מ כלום לפניו למד שלא אף למעלתו,
 לענין לבד לא ממנו, שקטן זה נגד מובהק רב כמו ההוא

 כקשת לענין אף אלא וי*ד איח בש־ע המפורשים הדברים
 לבקש שהקניטו למי סגי ולא מובהק רב דין לו יש המחילה

 עד פעמים הרנה לפייסו צריך אלא פעמים ג׳ ממנו מסילה
 בדורו ויקר בחכמה מופלג הי׳ וריס לו, ומתפייס שיתרצה
 שישב מותו בשעת צוה הקדוש דרביט קיג בכתובות כדמוכח

 בראש, רב( בימי שהי׳ ריח סתם )והוא חמא בר מנינא ר׳
 לו הי׳ ולפיכן ברשיי ומיי׳ש ישיבה לראש שיתמנה דהיינו

 בריצוי להרבות רב צריך והי׳ מובהק, רבו דין רב נגד לריס
 עד כלום לסטו למד שלא אעפ׳י פעמים מג׳ יותר ופיוס

שנתפייס.

הג״ל לדק ראיה עוד

 שהוא בלבד לא בדורו מופלג שהוא דמי שאמרתי מה והנה
אלא אליו וידמה לערכו שיגיע מי ואין בדורו יחיד

 לו יש מספר, מתי שהם רק כמוהו מופלגים עוד ימצאו אפי׳
 שהקניטו זה נגד בסכמה מופלג שהוא דכיון מובהק, רב דין
 במעלת לו הדומים אחריה אנשים עוד יש אס לן איכפת לא

 של רבותיו לטלהו ומשנינן המה מועטים רק הלא החכמה
 לזה ברורה ראי׳ להביא יש ממנו, אחד וכמופלג שהקניט >ה

 אמתת לראות יש הדעת ושיקול מסברא דגם מלבד בסיד
 רב של מובהק רבו דין לו הי׳ דרים כתבנו דהא הזה, הדבר
 של בדורו שהיו ולוי מייא ר׳ והרי בסכמה, מופלג והי׳ הואיל

 מהסוגיא שנתבאר כמו כמוהו, הערך ויקרי גמלים והיו ריח
 הי׳ חייא דר׳ למידק יש משם ואדרבה האמורה, דכתובו׳

 הוי והא התלמודא מדשייל בבקיאות ממנו וגדול מרח עדיף
סושיא ומאי לראש, לרח למנות לרבי דהיל ופירש׳י חייא ד׳

 טובא עפי וחכים בחריפות מרח עדיף הי׳ מנינא ר׳ הא
 אי מינצת דידי בהדי לריח מנינא ר׳ לי׳ אמר החם דאמרי׳

 הרי בפלפולי לה מהדרנא מישראל תורה משתכחת חיו
 רבי מניד ושפיר חייא מר טפי ושנון חריף הי׳ דרח מבואר
 הי׳ חטנא ר בשגם נאמר וע־כ לראש, חנינא ר את דמינה

 המחודד, בשכלו סלעים ולשבר הרים לפרק בחריפות גדול
 בבקיאות חטנא ר סל יתירה מעלה סייא לר לו הי׳ זה נגד

הרים ועוקר סיר מתם שלמו וכבר מרח יותר הרבה שלמד
 י״ד בהוריות כדאי׳ מעיא למרי צריכין דהכל עדיף, "-סיני

 כמו דבכהיג נראה ועוד רח, הוי והא התלמודא שייל ולהר
 עעמא דהא מסיני, עדיף הריס דעוקר מודים כולם רח

 והייט סעייא, למרי צריכין דהכל משום הוא עדיף דסיני
 ועיין הוא למחסור אן הפלפול ברורה הלכה ידע לא דאם
 חיו דאס שאמר עד כ״כ חריף שהי׳ ריס והנה קמיה, ב׳ב

 הלכה ולכוון בפלפולו להחזירה יכול הוא התורה נשתכחה
 דלא עדיף הריס עוקר בודאי ובזה הפלפול, עיי ברורה
 האמת אם דאף נגדו השתבח מייא דר׳ רק בדין, יטעה

 תשתכח שלא גדולות עושה אני הנה עדיף הריס דעוקר
 וריח סיר הי׳ סייא דר׳ האמור לסי והנה מישראל, התורה

 הסוגיא לפי ישיבה לראש למלות ולטרן הרים, עוקר הי׳
 ללמוד התלמידים דיטלין עדיף סיר מתם דשלחו דהוריות

 המה וגס למודם על חחרין הרב מפי ששומעין מה כל הרבה
 הוא הרב אם משא־כ כרמק, תורה מלאים אסופות בעלי
 יטליס שאינם לתלמידים כ*כ תועלת בזה אין הריס עוקר
 וחריף, חד להיות השכל נכח אין אס החריפות ממנו ללמוד
 התלמודא שייל ושפיר חרנא מי׳ ריח היו שקולים סוף וסוף
 בשנים גדול הי׳ ריח וגם לראש ריח את רבי מינה לא למה
 חנינא ר׳ כמו כ*כ גדול הי׳ דרח שבררנו וכיון מנינא, מר׳
 יחיד הי׳ לא דהא רב על מובהק רבו דין חנינא לר׳ אין א״כ

 יותר בסכמה מופלג הי׳ דעכיפ כיון מזה ושמעינן בדורו,
 זה נגד מ'מ ריס כמו בדורו מופלגים עוד שהיו אף מרב

 ואחד אחד כל וכן מובהק, רבו נקרא הוא כמוהו גדול שאינו
נגד מובהק רב יקרא ההוא בדור למופלגים הנודעים מאותן

כמוהו. בחכמה מופלג שאינו זה

תר״י סי׳ במג״א המובא המי־צ על הערה
 מ־צ בשם כתב ג׳ סיק א׳ סעיף תריו בסי׳ להמ׳א וראיתי

דברי ממט ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ ח״ב
 לא ואנכי מ־צ, להספר ראיתי לא מעולם והנה וט׳, תורה

רבו הי׳ דרח דעתו ואולי הזה, הדיו הוציא מאיו ידעתי
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^משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שעח
 בהקדמתו תינו דמדברי נחמו וככר רב של מובהק שאינו

 רב של רבותיו בכלל ינאי ר׳ התם תשיב דהוא כן נראה לא
 חייא ור׳ הקדוש תינו ורק מובהק, רבו הי׳ לא ודאי והוא
 את ג*כ תינו הזכיר לא מדוע וא־כ המובהקים, רבותיו היו
 רבו מנינא ר׳ דהוי אע״ג רב של רבותיו מספר נתון רח

 מובהק שאינו רבו רק הוי לא ג*כ ינאי ר׳ הא מובהק שאינו
 סנינא, מר׳ מאומה למד לא דת מזה ותשכיל תשמע ואתה
 רח דשאני חשובה מליו יש מרח הוא המק ראיית אס ומוד
 להמ׳צ מדל ואפשר כאמור, בשכמה ומופלג הדור גדול דהי׳

 דת כיון מ״מ בסכמה ומופלג הדור גדול סנינא ר׳ האמנם
מקומות בכמה והתוס׳ רש־י כמ׳ש ישראל כל של תן הי׳

 לו ואין חנינא לר׳ קרובה רב מעלת היתה לכן בחלמודא,
 איכא ושפיר מובהק שאינו רבו כדין רק ממנו יותר יקר לר׳ח

 יש דת ממנו ששמע רק המק מ״ש אפס כדבריו, למשמע
 כיון דת חנינא מר׳ רב שמע דלא סגי דלא דנהי בו להקהות
 סימן ני־ד בש־ן מיין הקדוש, רבינו לפני יושבים היו ששניהם

 כד ועיי״ש כ״ה, במ״ק ספרא דת בעובדא מ׳ש ט־ז ס־ק ש־מ
 מג׳ יותר לדת לפייס רב הוכרח מש*ה דלמא אכתי י״ז ונס״ק

 שמע לא אם ואף מכ״ס מובהק שאינו רבו שהי׳ כיון פעמים
 דהי׳ לו הוא מובהק שאינו רבו דין נמי דת ממנו מעולם

וצ׳נג ביותר בסכמה מופלג

י הלכה
רבינו של בלשונו דקדוקים

 של דרכם זהו וט׳ יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור
וכו׳ ישראל מבני לא והגבעונים ונו׳ ישראל ■®זרע5*"

 ביאור שצריך במה הפשוט דנץ על דבריו אבאר כל ובראשית
 קדשו דברי היות למינים יראה האדם לכאורה כי והוא )א(
 מקום בכל כדרכו היטב מדוקדקים בלתי זאת בהלכה פה

 ששנה למשנה סדר ויש ועתים שד^ניו^חיס הנכבד מחמרו
 הם מותר דברי וכו׳ הרבה לו וחטא לו הצר אפילו מ״ש תינו,
 להתרצה צרין דאם מעט או הרבה חטא אם לי דמה

 בהיצר דאף ידעיק ממילא מעט לו שחטא מי נגד ולהתפייס
 למחול צריך מסילה ממנו ומבקש נכנע החוטא אם התה לו

 בזה הבדל ואין הגזילה את והשיב אמרה התורה דהנה לו,
 בד*מ הוא וא׳כ מאה, כדין פרוטה דדץ להרבה מעט בין

 לרעהו איש כין ריבות דברי הגוף צמר נפשות בדיני לכ׳ש
 הרבה מצער יותר גדול הוא מעט נשגם דגוסא דצערא
 לצער יש גבול מה וגס הגוף צפר הוא רב כי ממון בעניני
 למטן מלתא הא למסתס נפש נוסי לראשונים ה״ל ולא הגוף
 תינו בדברי לדקדק יש ועוד להרבה, ממט בין הגבול נדע

 הנה יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם אסור ואמר דפתח
 מזרע הוא שהאדם במה תלוי׳ אינה האיסור מן המניעה

 אל נוטה ומבטיהם נכון ורוח טהור לב להם שיש ישראל
 וכל להם, אחד משפט וכתושב כגר אלא והרחמים, החמלה

 ככל לעשות ועומד מוזהר הוא ה׳ בנחלת להסתפח שבא מי
 להכניע צריך כן לעשות בטבעו שאין אף ומשפטיו מקותיו

 שנפשו דברים ובמה ישראל המון ככל קוט רצון לעשות לבנו
מהם, הרחיקה והתורה וחומדת! אליהן מתאוה אדם של

 לו הצר אפילו ואמר הדרנא תינו נפשי׳ משוי הנז והנה
 זרע של דרכם וזהו וכו׳ יטור ולא יקום לא הרנה לו וחטא

 אלא לנקום אסור איסור, לשון בזה כתב ולא וכו׳ ישראל
 חסידות מדת מצד כן לעשות ראוי דאין המשתמע בלשון
 הגר הגר וכי ישראל, מזרע הוא היות הדין משורת לפנים
 האיש דאף ומשמע אתמהה, כך מל מצוה אינו בתוכם

 משה טוב שלא אלא עבריין אינו זה על העובר הישראלי
 הוא פשע על ועבור אמת זרע שהם סגולה המם בעמיו

 להיות לאדם אסור במלת תינו דכוונת נאמר ואס תפארתם,
 לא וט׳ הרבה לו הצר אפילו שלאחריו טל נמי מוסב אכזרי
 לא מלות כלל למכתב ה־ל לא א־כ לנקום לו אסור ורצונו יקום
בו. שפתח אסור במלת נכללת היא כבר דהמטעה יקום

הנ״ל הדקדוקים תירוץ

 במל הגאון דהנה לענת הוא כן תינו דברי ביאור אמנם
סי־ במג׳א והובא ס׳ג סימן ס״ס ב*ק במס׳ יש״ש

 סבירו על רע שם המוציא הדין דמצד אע״ג כתב סק׳ה תרו
 לו למחול צריך אינו מחילה ממנו ומבקש מתחרט ואמ׳ב

 אות פיה בהגהמ״יי ג*כ והובא שם דב־ק בירושלמי כדאיתא
 עליו שהוציא למי אף למחול ראוי חסידות מדת מצד מ״מ ט׳

 במ״ש רבינו טק ולזה ברבים, אותו מבזה שהי׳ דהייט ש״ר
 הן רע שם עליו שהוציא דהיינו הרבה לו וחטא לו הצר אפילו
 לנפשו והצר בכבודו שפגם והן בממונו, הפסד בזה לו שגרם

 שמכנה ומה לו, וחטא לו היצר מילי תרי תינו נקט ולכן
 הרבה באמת כי הרבה בלשון דופי והטלת ש״ר להוצאת תינו
גזל טון תעשינה לא אשר המעשים כל נערך מאד הוא
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שעט משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר
 מלשון אלא תינו כן מנה מלבו ולא כגופו, סבל או עושק

 בפיו האומר נמצא ט־ו במירוכין דאיתא כן לו יצא המשנה
 על ru נסתם שלא מציע שכן ממשה העושה מן סמור

 אמר שס בגמרא ואמרי׳ וכו׳ לה־ר על אלא במדבר אבותינו
 מנ׳ל לה*ר של כס גדול כמה וראה בא פרעא בן אלמזר ר׳

 המוציא כן ואבנים העצים על ש׳ר המוציא ומה ממרגלים
 וכמה, כמה אסח על וצער נזק לו מסבב שהוא חבירו על גור
 עליו שדבר דהיינו הרבה לו וחעא לו בהצר תינו כתב ולכן

 למסול רוצה אינו אם איסור פושה שאינו אעפ׳י לה״ר
 הדין דמשורת כיון ופיוס ריצוי דברי בהרבות גם להמש״ר

 המשיר לו שעשה כזה ועצום גדול פשע על לעבור צריך אינו
 תשכ״ג סי׳ יומא מס׳ ריש ובמרדכי בירושלמי כמבואר
 הטוב ועשיית הססד מצד מ־מ כרז מנין המשק סלק ובסמ״ג
 ומתפייס ברחמים מתרצה להיות לאדם לו ראוי והישר

 מבקש כשהוא לו ולמחול שידר עליו שהוציא זה של בתמנונים
 זרע להיות ראוי כן כי לו יעור ולא יקום ולא מסילה ממנו

 משידד. לפנים עושים להיות במדותיהן מובדלים ישראל

ש״ר שהוציא למי למחול .א'צ למה טעמים ב׳

 שאינו דהטעם הגבעוני׳, מן זה לדבר ראיי׳ רביע והביא
ש־ר מליו שהוציא למי הדין משורת למחול צריך

 מתקן דאינו רייב סימן וכתבים בפסקים מהרי׳א נתב
 ולא בהא דשמס דאיכא ממילה לבקש ירבה כי גס המעוות

 המשיר, לו שמשה והסיק הדופי יהי׳ עולם ולזכר בהא שמע
 מפיס מאן הבריות יאמרו כי בדבר טעם תת אוסיף ואר

 מכו יהגה אמת ועתה כזב דובר הי׳ השיר בהוצאתו יבתחלה
 לאיזה ועתה אמת דבר נתחלה דלמא מחילה, ממנו ׳מבקש

 עליו שדבר זה של אהבתו מבקש מה לתועלת או :כרקעעבה
 עליו הגיד אשר הדופי בו אין כי שאמר מה בפיו שקר ׳רוח

 לטעמא מהרייא של טעמא בין לדינא נפקותא ויש :ותחלה,
 אנשים, מאה בפני ש־ר מליו שהוציא זה הי׳ אס והוא דדי

 אחד שגם בבירור נדע שאז שמות אתה לאחר מיד זחחרע
 מזה ששמע מה לאחר להגיד החוצה מקיר יצא לא זהם

 צריך הדין מצד מהרי־א של לעממא הנה שיר, שהוציא
 גם דידי לעעמא אבל מסילה ממנו נקש המוציא אס להתרצה

 אס נפקותא יש להפך וכן הדין, משורת לו למחול א'צ כזה
 המלך בבית יד לו יש הוא אלים גבר ש־ר עליו שהוציא זאיש

 אדם, בני המק מפני יחת ולא השרים אצל נשמעים ודבריו
 ואין הוא מסכן איש שיר הוציא סליו אשר ההוא האיש £נל

פניו שישא מי ואין עמד לא גדולים במקום נשמעים .׳בריו

 על ומתחרט מסילה ממנו ש־ר המוציא יבקש ומכת ר) סע
 מדינא לו למחול צריך דידי לעעמא בשקר עשה אשר

 של המסס עיקר ועכ־פ למחול א־צ מהרייא של ולטעמא
 המק ימחה ולא המסוות לתקן יכול דאיע הוא הישיש

 החטא הי׳ בגבעועס והנה מחילה, לבקש לפניו נהתרצות
 נגמר פ׳ בירושלמי כמאמרם איש ז׳ בהריגת נגדם שחטאו

 כי אחרי נפשותס להשיב א׳א המחילה בקשת ופ׳י הת, הדין
 דאיכא שיר מהוצאת וגרע ארצה הנגרים כמיס דמם שופך
 מעתו אח מסילה המבקש יתקן שלא לודאי הקרוב ספק

 המעוות יתקן דלא גמור בירור דאיכא בגבעועס משא־כ
 את הכתוב האשים ואעפיינ נגדם, להחוטא שיתרצו במה

 מסילה למבקש להעתר וימאנו ערפם הקשו כי הגבעונים
 מבע לא כי טבעם להשחתת שהיא הסבה הכתוב וביאר מהם

 זרע המה טובים כי ולהשכיל ללמוד יש ומזה המה, ישראל
 עם להתחסד בקדש דרכם וזה להתאכזר ידעו לא ישראל

 בקשת פ׳י המעוות יתוקן שלא בדבר אף אותם הפולנים
 וירבה מק המכפר המרחם בה׳ המה דבקים כי המחילה,

 בגבמועס כמו נפשות מסקי במניע דרכם וא־כ לסלוח,
 מהם א׳ מל שיר שהוציא איש פשע מל שעוברים מאכרכ

 יראת והאדם מסילה ממנו ומבקש עונו על מתחרט ואנדכ
 כי העבר, מל מתחרט כי אן רמיה, ברוחו אין כי לעיעס

 האיש הנפש בטבע אשר והטנוה ההתחסדות מדת מצד
 כי ואיננו עק ויטקש ממט אפו שב להיות לו ראוי הישראלי

 ולבס הקדושים ישראל זרע של המלה כן כי לו, ימחול
אדוני ית׳ השם בדרכי והולכי איתנים, בני והרחמים הטהור

רבינו. בדברי הפשע ביאור תבוא פה עד האדונים,

רבינו בדברי דיוקים עוד

 רבינו בדברי בסיד פה הטיק להעמיק אקום ועתה )ב(
במשכיות זהב תפומי והם עמוקים דבריו כי

 כיק חדא הוא, רבינו ביברי הקשה הדבר עדיין כי כסף
 לו שראוי וגנאי רע שם מליו כשהוציא שאף שכתב זה דלבר

 לו למחול והחמלה החענה דרן מל שמים וירא כשר אדם לכל
 בגמרא לא מפורש אינו לכאורה הנה מחילה, ממנו כשמבקש

 ואדרבה והירושלמי וספרי וספרא במכילתא ולא דילן
 משמע נמי וכן רביע מדעת ההיפוך משמע בירושלמי

 יסרק ירושלמי להן הניאו שכולם הראשונים גדולי כל מדברי
 גס ואין למסול, צריך שאינו רע שם מליו הוציא ואם החובל

 המנוה ודרכי חסידות מדת מצד שאמפיכ שיאמר מהם אחד
גדול שבא עד זה בדבר אף שימחזל השלם לאדם לו ראוי
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ה״י פ״ב תשובה הלכות סדרשם
 שכל כ״א זה אין כן, ואמר יש׳ש גשסר מהרש״ל ליהודים

 מדין מצד זה נדבר בכך לחלק ס״ל לא הראשונים גדולי
 הגנעונים, של מובדא מהך רנינו שהניא ראי׳ והן חסידות,

 זה לדין דילן מהגמ׳ בלא״ה וראי׳ הכרח לו שאין למי הנה
 יכריחט לא הגבעונים של עובדא מהן לחוד זו ראי׳ בשביל
 והוא הטשאים נין לחלק דיש נקל, לנבון דעת כי כן לומר

 ממש נפשות מסקי שהי׳ אף דגבעוגיס בעובדא דבבולמא
 שנים עברו כבר אז מיהא הא אנל איש, שבעה מהם שנהרגו

 להרוג שאול שהניח מאז שנה מל׳ יותר הרבה לפחות רבות
 שוב אהני לא אז וא־כ נקמתם, שביקשו ההוא היום עד אותן

 אותו עד בטבעם מתים היו כבר שבלא״ה שאול של מעשיו
 אחד כל בעיט קל שיהי׳ הגנעוטם שנחיראו מפני ואם היום,
 לזה הנה משאול ילמדו כי ארצה דמם לשפוך מישראל ואחד

 מלא אדם ובמתן ישראל מכל מהם המחילה בבקשת די הי׳
 ברש״י ועיין רז״ל כמ״ש בפסוק שם כמבואר וזהב כסף ביתם

 בעולתה ישלמו לא ששוב ידע אדם כל בזה כי שם וברד״ק
 לב רוע אם כי זה אין להם מחלו לא ואפ*ה נם ידיהם

 עליו שהוציא זה כן לא המה, ישראל מבני לא כי ואכזריותם
 )ושם בהא שמע דלא איכא ממילה ממנו שביקש שאף רע שם
 ישראל( גבולי בכל הדבר להכריז המלך יכול הי׳ גבעוטם גבי
 הנה לתועלת או להכרח כ־א מחילה ביקש לא כי יאמרו אז

 עליו שהוציא מזה רע שם המוציא זה של רמתו סר לא מדיין
 כל סוף פד אחריו בניו ובני לבניו וקצף בזיון הוא גס רע שם

 כי העם כל ואמרו רע שם הוצאת הן ישמעו כי הדורות
 וכל סלוני רע דבר משה סלוני איש של אביהם אבי או אביהם

 אמרו רנינו ואס נקל לנבון ודעת הגבעונים גבי שייך לא זה
 מונדא בין האמור חילוק הן ס*ל דלא סברתו מצד כן

 עובדא מהן ק״ו איכא שפיר וא־כ ש״ר מוציא לבין דגבטונים
 הם שקולים ולפחות למחול לו שראוי ש׳ר למוציא דגנמונים

 מה לנו ידוע הלא אבל למחול, שראוי לשניהם אחד ומקרה
 סברתו מצד רק והוא דבר שיכתוב שבכ״מ רבינו לנו שיעד
 מילדי כי דעת לממן לי, ויראה ויכתוב עת אזן לנו יעיר
 ברור הדבר לי ויראה טתב אינו ואם הוא הקדש שכל שכלו

 או בבלי יוצא הוא מלך ממקדש אן p ענה מלבו לא כי
 הנה לי ויראה כתב ומדלא המקומות, מן וכדומה ירושלמי

 שממתא להא אמרה הזכה מסברתו לא כי בבירור מזה נודע
הזה. הדין מקום הוא איפוא איה מחיפוש חיפוש צריך וא׳כ

 ה״ז פ״ח דלק מהירושלמי דהא לענ״ד קשה וביותר
כאן אין חסידות מדת דאסילו לערד משמע

^שנה
 הירושלח מדאישתמיט חדא ש״ר, עליו שהוציא למי למחול
 לח אף למחול הוא מנוים דרך דלפמות זה דבר להביא

 מקומו! בכמה נקדש דרכו זה שהוא וכמו ש״ר מליו שהוציא
 וכו שמים ידי ולצאת למתני או וכו׳ שמיס וירא למתני

 הד היה ואס ובירושלמי, נבלי בתלמוד הרבה מצינו וכדומה
p למתו היא נסלאת לא למחול חסידות מדת מצד פה גם 

 לממו לאדם ראט שמיס ידי ולצאת ומטה חסידות מדת מצד
 מלי הוציא אבל קאמר דהא ועוד ש״ר, מליו כשהוציא אף

 צרי אינו למנקט לי׳ והוי וכו׳ עולמית ממילה לו אין ש״ר
 בתוא ש״ר מליו שהוציא הזה האדם יהי׳ אם דהא למחול

 לסט לעשות וישר טוב בדרך הולך עליה מבני המעלה אדם
 על כשהוציא אף לו מוחל יהי׳ כזה איש הנה הדין משורת

 ודל אלא עולמית מחילה לו דאין הירושלמי אמר והיאך ש״ר
 כמ חסד ורב חסידים נקהל שתהלתו מי דאף לומר צרינין

 משו בזה דאין לו למחול צריך אינו הירושלמי לדעת שנאמר
 דאיסור אפשר ואדרבה וכלצ כלל ומטה חסידות מדת

 אד בני יראו כי ש״ר הוצאת של הקול בזה שמחזיק קעביד
 שו בו אין ולפחות ההוא ש״ר עליו שהוציא לזה אוהב שהוא

חסידות. מדת

 לאדם ראוי חסידות מדת שמצד רבינו מ־ש כן כי ואחרי
ממילה ממנו ומבקש ש״ר עליו כשהוציא אף למחול

 חילוק שאין שסובר לבד סברתו מכח רק הירושלמי, דעת נגד
 דבר וזהו ש״ר, הוצאת לנין דגבמוניס פובדא הן בין לפחות

 אס בירושלמי, ערוך תלמוד נגד יפסוק שרביט לאומרו שא״א
 להלכה מיקר דהוא הירושלמי מל חולק דילן דהתלמודא לא

 חדא בתרתי, רביט על קשה וא־כ הירושלמי, נגד מקום בכל
 הקושיור ביותר נתחזקו ועתה לעיל, עליו העירונו שכבר מה

 דילן בגמ׳ טהור מקומו מקור הוא איפו איה האמורות
 שתי דהתלמודא הואיל ולומר הירושלמי, של דינו על שיחלק

 יראי. האדם הנה הירושלמי מל דילן הגמ׳ דחולק ש־מ מזה
 חלמת לדחות כדאי ואינו בזה יש מהדוחק כמה למינים

 ינ3ר שפסק הרבה דינים מצינו והלא הירושלמי של מרון
 שזכרו אף ירושלמי בתלמוד שנאמר מה מכח רק זה נספרו

 אלי אינו רבינו לדעת אף דהא ועוד בבלי, בתלמוד להם אין
 נקרב ואינו למחול צריך אינו הדין מצד אבל והטוב הישר מצד

 הדי דילן הגמרא הביא לא למה תקשי עדיין וא״כ עבריין,
 ולצאי לפחות הדין מעיקר שהוא מה כפי ש״ר מוציא של הזה
 דהגמר! לומר שצריכין לא אם זה, גס למחול יכול שמיס ידי

קאמו שהירושלמי כיון וא־כ הירושלמי, מל בזה סמכה דילן
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שפא משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות ( סדר
 לומר לרבינו מניל איכ למחול, כאן אין חסידות מדת דאף

 חסידות מדת למכין נמדא הירושלמי על סליג דילן שהגמ׳
 לסי ביאור צריך שנית וזאת מדה־ד, לענין בחדא לי׳ ומודה
 במאי לי ופרנס צא פליגי דילן והגמ׳ דהירושלמי רבינו דעת

 מדת אפי׳ דלדעתו במה להירושלמי בה יש טעם ומה פליגי,
 דילן ולהגמ׳ ש״ר, מליו שהוציא למי למחול כאן אין חסידות

 למי אף למחול לאדם ראוי ענוה ודרכי חסידות מדת מצד
שיר. מליו שהוציא

הנ״ל הדקדוקים על תירוץ

 דדבר האמורות הקושיות כל בישוב כסיד לערד והנראה
לאדם ראוי חסידות מדת דמצד רבינו שכתב זה

 בתלמוד קודש בהררי ויסודתו קבוע מקום לו יש למחול
 לדינו מוכרחת ראי׳ לו יש לשיטתי׳ דהירושלמי רק בבלי,
 חסידות מדת מכת אסי׳ ש״ר עליו שהוציא למי למחול דא׳צ
 ראיית לה אזדא דלשיטתה בלבד לא דילן הגמ׳ אבל

 ונוצמת מוכרחת ראי׳ לה דיש זו אף אדרבה אלא הירושלמי
 עליו שהוציא לזה אף למחול לאדם ראוי חסידות מדת דמצד

ש־ר.

 על מובא rxb קשה לכאורה כי אומר בסיד וחילאדיצי

שביקש אף שיר עליו הוציא שאם דמניל הירושלמי
 אף לו למחול א־צ ויותר פעמים אלף ושוב הלוך ממילה ממנו
 הסברא מכם הירושלמי שאמרו דאם חסידות מדת מצד

 ולא בהא דשמע דאיכא והוא וכתבים בפסקים מהרי׳־א שכתב
 יוכל לא מעוות שהוא שכתבתי דידי מטעמא או בהא שמע

 גיל אלי השמחים שוממה בני רבים כי שיר הוצאתו לתקון
 אדם בני שמים בקדשי וגנאי דופי להטיל מקום ימצאו כי

 כך לומר מאד זר הדבר זה כל הן עולם, של ברומו העומדים
 רחמנים בני רחמנים ישראל זרע שחיו גרידא הסברא מכח

 למנירו למחול שלא להתאכזר יתנהגו השיי בדרכי ההולכים
 השביס תשובת ומקבל חסד כלפי ומטה חסד רב הקרה והרי
 אכל או שרצח כגון המעוות לתקן יטל שאינו בדבר אף אליו

 והוליד איש אשת על בא ואפילו וכדומה אסורות מאכלות
 בתוס׳ היטב עיין למחול וניתן תשונה לי׳ מהני ממזר ממנה

 ובפסקי וכו׳ הערוה על הבא זה בדה עיא ריש מ׳ דחגיגה
 יתברך עולם של מלכו במלך הוא ואיכ י*ד, סי׳ שם תום׳
 לא דמה להבל אדם שאנוש לומר דעתינו על יעלה היאך

 בלב ממילה ממנו מבקש כשהוא לחבירו יממול ולא יתרצה
אף האדם, עיני ראות לפי מבפנים ושוה מבסק נראה שלם

 מתחרט שעתה כיון המעוות, לתקן שוב ידו לאל שאין בדבר
 ותחנונים חן בדברי אותו ומרצה ומפייסו גמורה מרטה

 לעשות לו ומה רגלים שלש זה ברבים ממילה ממנו ומבקש
 לאמרו, שאיא דבר יבין בלבבו הולך ישר כל דבר סוף עוד,

 לא אס גרידא, הסברא מכח רק הזה להדין אמר שהירושלמי
 נרדפה נדעה ממתה הזה, לדין מוכרחת ראי׳ איזה לו שהי׳

 דהירושלמי. ראיות היא מה קדושים דעת לדעת

ואבימלך דאברהם ממקראות ראי׳

 אראנו צורים מראש ני הוא אחזה אני אשר את אמנם
ושרה ע־ה אבינו דאברהס ממעשה לדבריו ראי׳

 בהנך להירושלמי לי׳ דקשי׳ והוא אבימלן עם נרה אמנו
 כי האיש אשת השב ופתה נאמר דשם מובא קדש מקראי

 לאבימלן הקרה שצוה הרי וכו׳ וחיה בעדן ויתפלל הוא נביא
 שם נאמר כן וכמו עבורו, שיתפלל עיה איא פני וישמר שיחלה

 מהם להסיר ביתו ואנשי אבימלן עבור התסלל נרה שאיא
 הקרה צוה לא למה וקשה בהם, ית׳ הוא שלח אשר אסו מרון

 וגס עבורו, תתפלל שהיא שרה פני את וישמר יחלה שאבימלך
 לאיד ושמחה צחקה זה למה קשיא גופא אמנו שרה על

 לאבימלך הי׳ ראוי יותר כי עבורו היא התפללה ולא אבימלן
 היתה היא שהרי מבורו תתפלל שהיא נרה אמנו משרה לבקש
 הי׳ יותר וא״כ במדרש וכמבואר ע־ה, מאיא בצרה יותר

 רחמים עליו תבקש ושהיא לשרה לסייס אבימלן מחויב
 ושיכפר לאבימלך עשה אשר הרעה על וניחם ישוב שהקרה

 לא״א לפייס מחויב שהוא ממה נגדה, שחטא מה אבימלך עון
 היו הס האבות וכל אברהם כי מלתא יציבא כי ואס עיה,

 מעשיהם ובכשרון בצדקתם הרבה ומופלגים גדולים
 הפסוק על רבותינו במדרשי היטב באר וכמבואר מהאמהות

 הם שההרים וגו׳ הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג
 והגבעות אבות, זכות נמשל בהם מאד וגדולים גבוהים
 והרי אמהות, זכות נמשלו בהם כ*כ וגבוהים גדולים שאינם

 מהאמהות הרבה יותר בצדקתה מאד מופלגים היו דהאבות
 וכו׳ בנבואה לשרה טפל הי׳ שאברהם מלמד מאמרם כי )ודע

 בענין האמור המאמר כי במדרש, חיל למאמר סותר זה אין
 לכאורה מוקשה הוא בלאיה בנבואה לשרה אברהם טפילת

 אבל והשכל, רזיל ומאמרי קדש מקראי וכמה כמה נגד
 ה׳ אוצר ביאורו מקום פה ואין ביאור לו יש הזה המאמר

 למשוב לנו וחלילה חלילה אבל רזיל( למדרשי בביאורי יובא
 לב טל להעלות רק ואפי׳ מלהזכיר והס כזה פיגול מחשבות

עיה איא של המועט צעק על אלא הקפיד לא הקרה שחיו
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(משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שפב
 היתה שרה שאס וגס שרה, של צמרה גודל טל לא אנל

 ורצוי׳ נשמעת הפלתה היחה לא שסח אנימלך מל מתפללת
פרי. מושה תסלתה היתה ספק וכלי חלילה יתברך, לפניו

 בקרא נ־ק דמשכת להירושלמי לי׳ קשיא יתירה זאת ועוד
הוא הנה לאחיך כסף אלף נתתי הנה אמר ולשרה שם

 הרמב׳ן והנה וננחת, כל ואת אתך אשר לכל מינים כסות לך
 וגו׳ וננחת כל ואת מאמר שם ניאר התורה מל בביאורו
 ונתפייס נתרצה ע־ה שא־א לנו שסיפר הוא דהקרא

 אלה כל אחרי אף וגו׳ כל את כי שרה כן לא אגל מאגימלן,
 למען לשרה אבימלך ודבר משה אשר והרצוים הפיוסיס

 נתפייסה לא אלה כל הן לו, שתממול ולרצותה דעתה הפיס
 של ובשכחה עמו, נחווכפה כי לאבימלך למחול נתרצית ולא

הכתוב. דבר שרה

 מלבאר להתעלס אוכל לא האמור בפסוק בו דברי ומדי
בו קורא כל דעת למען האמור, הכתוב טונת נס׳ד

 יראה האדם לכאורה כי והוא ושרה א׳א של כבודם גדול כי
 ושרה א*א של הגדול כנודם לסי מתנה זה אין כי למינים
 שחשבו מה לסי וביותר כסף אלף המלך מאת משאש

 והבקר הצאן על דקאי וגו׳ כסף אלף נתתי דהן המפרשים
 הלזה הוא וא־כ כסף, אלף שוים שהיו הקודם בפסוק הנזכר

 הגדולה הרעה על לפייסם ושרה לא׳א כבוד בשם קרא
 המלך כיד מתנה זה נחשב ובמה עמהס, אבימלן שעשה

 ושרה כאברהם אלהין לנר ימיין כאלה חשובים אדם ולבני
 הוא אלף של שפירושו לומר רוצה שם בביאורו שהרמב׳ן ומה
 הי׳ שאבימלן לאמרו, דחוק הדבר פה מ'מ רבים אלפים לשון
 אלפים שנתן דבורו לבאר לו ראוי והי׳ שרה את לפייס רוצה
 ממה יותר בלבה הדברים שיפעלו כדי בעלה ע׳ה לא־א

 הוא כן ומעמו ענינו לדעתי אבל סתמיי, מאמר שפעל
 במה כבודה על לפייסה רצה שרה עם פה בדבורו שאבימלן

 אשר האנשים נגד עיניס כסות לה שיש לה אמר ולזה שפגמה
 נכון אמת אם כי והוא ההוא, הדבר שיראה מי ולכל עמה
 א־א ביד שנתן מה ובקר מצאן ההוא הריבוי בכל כי הדבר

 נגד אפילו שפגמה כבודה על לשרה עיניס כסות זה אין ע׳ה
 כי העולם בני כל נגד ומרש נרה א׳א בית אנשי האנשים

 נתן לא כי יאמרו נרה א׳א ביד אשר והבקר הצאן יראו
 ונדן זונה אתנן כי זה אין אן נפשו, לפדיון זה כל אנימלן

 לכסות זה כל נתן כי מפיס ומאן ולאברהם לשרה לה נתן
 לתקן כדי אבל וצדקתה, תומתה ישרה לאדם להגיד עיניס

ונגד ממה אשר האנשים נגד לפחות רע לה להיות זה דבר

 אתת ממבע אברהם בש נתן שמה יבאו אשר האנשים •"כל
 הי׳ שבו מעדאליע, העמים בלשון הנקרא אלף משקלה גדולה
 וגם המלך, מטבעות בכל p שהוא כמו אבימלך צורת חקוק

 שהי׳ כמו כולו המעשה באותיות או בציור בו חקוק הי׳
 נלקחה ושבאונס הדברים עברו היאך סוסו ועי מתתלתו

של ועהרתה צדקתה בה ומנתה היא ושעהורה המלך לבית
שרה.

 הכתוב דבר שרה שבשבת הרמב־ן לדברי לעניננו ונחזור
בעיני יסלא הדבר ולכאורה היא נתפייסה שלא

 לב ואבירת אכזרית שהיחה נמה לשרה בזה יש שבח דמה
 אבימלך לה שעשה והרצוים הפיוסיס אלה שבכל עד ביותר

 צדקתה לגודל ואם לו, נתרצית ולא נתפייסה לא לו שתמחול
 רשפיה בוערת כאש בה ותהי בלבה אשר טהורה ה׳ ויראת
 חשב אשר הרעה מחשבתו מל באבימלך אפה וחרה אש רשפי
 אליה מבא מנעו כי עליה ה׳ ממלת לולי עליה לבא עליה
 א־כ אבל גמירתו, מנח אבימלך מאת לא זאת היתה ה׳ ומאת

 אף לו, למחול נתפייסה שלא במה שרה עשתה יפה כי הוא
 הגדול והגנות מהגנאי בו יש דכן נרה א׳א לי ופרנס צא אתה
 ברצי ונתרפס ונתפייס אשתו כשרה כ־כ צדיק הי׳ לא שמ׳ו
 מש כי עד בעיניו הדבר הי׳ נקל כי או כסף, ושוה כסף

 אבימלן, עון הוא המעט לאבימלך לו למחול ונתפייס נתרצה
 מיניו נותן ושיהי׳ אלה משתי באמת אברהם לחשוד וחלילה
 אמד צדיק בגנות לדבר וחלילה הנאמן לבבו את והטה בממון

 זו, דרך יתכן לא שרה שבח להגיד בשביל אברהם הי׳ אחד
 דסגס ו׳ סרק שבועות דמסכת בירושלמי שמציע אמת

 הצדיק כבש מפני בקבר כבר הוא אשר הצדיק כבוד הכתוב
 נון בן יהושע בכבש הכתוב שפגם דהיינו מי, עודנו אשר
 הי׳ נשאי נון בן שיהושע אע׳פ הסופר עזרא כבש מפני
 מת כשאחד דוקא זה אבל הסופר מעזרא עובא טסי גדול

או מתים שניהם או שויס כששניהם כן לא אבל חי, ואחד
חיים. שניהם

 כדברי הוא א׳כ להירושלמי קשה הנה כולן על ושלישים

שנתוכמה שרה בשבח ספרה דהתורה הרמב׳ן
 זה למה א׳כ לו ולמחול להתפייס רצתה ולא אבימלך עם

 ששרה התם כתיב לא פרעה עם לה שאירע מעשה באותו
 פרעה גס מסתמא שם גם דהא בדברים, פרפה עם נתוכחה

 כן הדין שהוא וכמו ושרה לאברהם בדברים מפייסם הי׳
 את לו שמשיב שאע׳ס ממון רק מחבירו שגוזל במי אפילו
רביע וכמ׳ש בדברים לפייסו ג׳כ צריך מ׳מ גזל אשר הגזלה
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ה״י פ״ב תשובה ^-^הלכות ( סדר
 שפייסס וכהלכה כדין משה שפרמה ולולי הקודמת נהלכה

 לו הי׳ וא־כ מרסאהו הקרה הי׳ לא ספק כלי ושרה לאברהם
 אשר ה׳ יראת לגודל נתפייסה לא ששרה להזכיר להקרא

 פרמה של מעשה הן נין שהי׳ השינוי ביאור צריך גם בלבה
 צוה אבימלן דגני והוא אבימלן, של ממשה הן לבין שרה עם

 אברהם משה וכן מבורו שיתפלל אברהם פני לשחר הקרה
 לפרעה צוה שהקרה מצינו לא פרעה וגבי מטרו, שהתפלל

 לא גס מבורו ולהתפלל ה׳ פני לחלות אברהם פני שישסר
 מיד אלא פרמה, עבור מתפלל היה שא־א כלל בקרא נזכר

 לא כי דברים נמעט ופייסו אשתו פרעה שהחזיר ולאלתר
 פרעה נשתנה ומה נתרפא, מיד p משה ומלבו ובמעל במרד

מאבימצן.

הלכתא בהך הירושלמי דעת ביאור

 כולהו תיק ולפיכן להירושלמי קשה הי׳ אלה כל יאת
נהמעשה כי בס״ד בהקדיס והוא מסתא, בחדא

 שפשה בלבד לא הנה לביתו שרה אח שלקח אבימלן שעשה
 השנית והרפה לאברהם האחת הרמה דהייט רמות שתי בזה

 לא צרתן בפיסת חלוקים הם ושרה אברהם כי זו אף לשרה
 והיא אחת רעה כ־א משה לא לאברהם כי זה, כראי זה דאי
 שמשה לשרה p לא ופיוס, חזרה מ׳י לתקנה נקל היא ־.ם

 אדם פעולות נרי התקון קושי השניה והרעה רמות, שתים
וריצוי. פיוס דברי ב־א דברות נרי מכ״ש

 נמה והוא אחת, רמה משה לאברהם כי זה ביאור
שתים משה לשרה אבל אשתו, את לו שגזל שציערו

 אשה מבעלה שגזלה שציערה במה שנואה האמת דמות
 מפריד נרגן הדבר בזה אבימלן והי׳ נפש אהבת אהבתהו

 העולם בכל רע שם עליה יצא כי רעה לה עשה שנית *לוף,
 אבימלן, טת הובאה שרה כי הזה המעשה שמע ישמעו *!שר
 יאמרו כי קדשה, בזה היתה צנומה האחת יא^בגוים זנה

 בעצמה היא כי או אבימלן, לבית נלקחה ומרצונה :!מדעתה
 היתה ולא יפיה, את והשרים העמיס להראות שם ;לכה

 היא כי לזונה יסשבוה אן המלן, דבר הדבור מס־י *!נוסה
 לשרה משה לא פרמה אבל זונה, ושית הומיה אשת זלילה

 לא השטה הרעה אבל מבעלה, שגזלה מה אחת רמה :־א
 הי׳ כי אבימלך, הרשיעו לא אבימלן גבי ני פרעה, לה זשה

 תמים בדרן הולן צדיק לאיש האומות בין בעולם /פורסם
 עצמו התפאר וכן ועריות, גזל הוא ובכללן מצות הז׳ :׳ומר

בא וכן וגו׳ תהרג צדיק גס הגוי ואמר אלקים לפני '!בימלן

שפג משנה

 אצלם מוחזק שהי׳ לילה בחזיון נחלום אלקים מלאן אליו
 האומות בין לנביא מוחזק הי׳ לא הוא פרמה משא־נ לנביא,

 מצרים אדרבה המצות שומר לצדיק אצלם מפורסם הי׳ ולא
 מל מקשי׳ מושל ני בכללן ופרעה זמה לשטוסי ידועים היו

 התורה על ננמוקיו *,פירש וכן רשמים, עבדיו גם שקר דבר
 שמצרים לסי הטעם ולן קח לאברהם פרמה שאמר מה על

 של ממשה גבי לפיכן אבימלך אנשי כך לא היו זמה שטופי
 שלולי אומרים יהיו שא־ה מתייראת שרה היתה אבימלן

 לא ספק בלי לעבירה אבימלן להסית לו גרמה עצמה שהיא
 תלוי והקולר היד בחזקת אותה לוקח מעצמו אבימלן היה
 לא כי פרעה של ממשה גבי משא־כ קלות דעתן נשים כי בה
 לביתו, לוקחה היד בחזקת כי בגויס יודע כי גרר עליה יצא

 הרמה אחת כ־א לשרה אף רפה עוד פרעה עשה לא ממילא
 אשתו את לו שגזל דהייט לאברהם, שמשה עצמה ההיא

 מבעלה שגזלה ציערה לשרה וגם הזה המופלג בצער וציערו
לעצמו. ולקחה

 אחת רעה כ׳א משה לא הוא שאף אבימלן גבי ולפיכך
מיד לכן אשתו את וגזל שציערו במה לאברהם

 אברהם היה ממילה ממנו וביקש אשתו אח לו כשהחזיר
 ונתפייס באמת עשה וכן לאנימלן, למחול מדינא מחויב
 די חבירו את גזל דאס ט׳ הלכה לעיל וכמבואר ,rn לו ומחל

 ממט ומבקש גזל אשר הגזלה את שמשיב במה בזה להגזלן לו
 וחטאתו עונו סר ונזה בגזילתו שציערו מה על מחילה

 צרין הי׳ לא לחוד לאברהם שהרע מה מצד ובאמת תכופר,
 עשה ממילא כי מחליו, ויחי שיתרפא לתפלתו אבימלן עוד

 שהמון כיון וירפאהו, דברו וישלח כן יתברן ה׳ לו יעשה
 לו נמחל כבר שהגיעו ההוא להמונש קרובה סבה היתה אשר
 נסתלק העונש גם ממילא בדברים, אותו ופייסו החזרתו נרי
 אברהם של לתפלתו צרין הי׳ שאבימלן מה אן לו, ורפא ושב
 ארב הרע שהרי לגמרי נמחק לא עצמו המון להיות הוא

 בסמוך שנאמר מהטעם לו מחלה לא והיא לשרה גם בקדש
 אפו שב לא )ולפחות מאבימלן סר לא עדיין העונש לזאת
 הוצרך לפיכן ממנו( בדלין היסורין כל להיות לגמרי ממנו

 אל וימתר ה׳ לפני שימו שישפוך אברהם לתפלת אבימלן
 כל לו ויאמר חסד ורב בטובה עמו יעשה כי בעדו, אלקיס

מון. תשא

 פתגם דיציב נהי שרה משא־כ באברהם ניחא זה איברא
האמת הרעה ג״כ לאבימלן מוחלת היתה שהיא

בין פירוד ופשה מבעלה שגזלה נמה שציערה לה שמשה
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שפה משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות < סדר ^משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שפד
 שהוציא נמה היא וגדולה היתה אמת עוד הן אכל הדנקיס

 לשמועה יאמין מי כי ונכריה זר כמעשהו כעולם ש־ר "עליה
 שלא ועתה נכריה גפן לסורי נהפך כשר מלן שאכימלן זו

 וגזל מריות על ולמכור נשזקה אותה ליקש תורה של כדת
 כי אכל נלכד המדומה הכנוד למנין נוגע אינו זה דנר והנה
 והוא כל למין האמיתי נכנודה והיקל יגיע נפש עד זה הוא
 רצתה ולא לשרה, לה סרה היטב ולזה כנפש, התלוי דבר

 לו אין ש״ר הוצאת כי הזה הרע מל לו ולמשול להתפייס
 שאנימלן זה דכר והנה הירושלמי וכדברי עולמית משילה

 שהי׳ אכימלן גני אלא הי׳ לא ש״ר, עליה להוציא לה גרס
 להיכלו מכעלה יד נשזקח כשנלקמה כן לא כשר למלן מושזין

 עליה יצא שלא השני׳ הרעה לה משה לא זה הנה פרעה, של
 עשה ולא זמה, לשטופי מפורסמים היו ועמו שפרטה ש״ר,

 מיד ממילא מנמלה שגזלה שציערה נמה אמת רמה רק לה
 הדין מצד נדנריס לשניהם פייס וגס גזילתם לשניהם שהסזיר

 שהם וכיון רשעתו על גמורה כמסילה לו למשול משויכים היו
 המון, שהוא ונגמיו למטתיו הסנה נסתלקה ממילא לו מסלו

 מכה וכל שלי כל העונש והוא המסוכב ג״כ סר הסנה ונסור
 פרמה הוצרך לא זאת ואיסו ונסרמה, כמצרים ה׳ שם אשר

 הוצרן לא ואנרהס ענורו שיתפלל אכרהם פני לשלות
עמו. נתוכשה לא שרה וגם מליו, להתפלל

עה״ת הרמב״ן דברי ביאור

 על כניאורו הרמב״ן וכדנרי הצדקנית כשכש הכתוב וסיפר
היתה שרה כי הכתוב שסיפר נו והכוונה התורה

 ויקר הנפש מפלת היודעים השלמים כדרן יקרה נפש נעלת
 ככודס המוכרים הנפש ונחי השפלים כדרן היתה ולא מרכה
 n למשאת תנח ונח כמיניה נפשה יקרה אלא הון נמכור
 תפארת יקר את יתירה נינה היתה ומבינת יודעת כי המלך

 לא מפצים וכל ממדה, כלי מכל יקרה היא כי הנפש וגדולת
 את ידע כי אשרית מראשית מגיד הקרה ולהיות כה, ישוו

 לזה לשרה נעשה אשר ואת הרע מן לאנרהס נפשה אשר כל
 לו שימשול ה׳ ויראי ישרים נדרך ילך אנרהם ני הקרה ידע

 לא שהיא לה כראוי ג־כ תפשה ושרה כראוי, כשיפייסנו
 נאמנה היתה וכאשר ש׳ר עליה שהוציא על לאנימלך תמשול

 אס והנה עכורו, תתפלל לא שהיא ורש לו משלה שלא כן
 לא מדיין כי שירפא אפשר היאך כעדו יתפלל לא אנרהם
 ש־ר הוצאת כפנין לשרה שעשה מה המטא לגמרי נסתלק

 תסור והיאך קייס לעונשו הסנה ועדיין לו, ממלה שלא
פני שישלה לאכימלך הקרה יען לזה העונש, הוא המסובב

 לא והוא ענורו שיתפלל נטונה עמו יעשה שהוא אנרהס
 כי אכרהם פני שאת ולמאן לגמרי, לו משל שהרי ממנו ימנע
 נסתלק לא כי אף תפלתו, וישמע וירצהו אלהיו אל ימתר
 אנרהס של לכבודו מ״מ שרה, משמת מאנימלן לגמרי המון

 דנרו וישלש מסד אליו ויט משרד לפנים עמו הקרה יעשה
 השמה כאותו אז אלא לגמרי לו יוותר ולא משליו, וירפאהו

 שם זעיר ממט מעט יפקדהו אכל אז, מון יראה ולא לו יוותר
 וידוע גלוי לקן יפיש או ואיננו עון ישולם כי עד שם זעיר
 יודע אתנו ואין ית׳ לו הנגלות משפטיו דרכי לפי ית׳ לפניו

מה. מד

 שסידור מדת מצד דאסילו מזה מוכש הנה כן כי ומעתה
ששטל לזה למשול ראוי אין ג״כ יתירה וענוה

 למי אף למשול לו דראוי דאל־כ ,rp מליו שהוציא כנגדו
 מ* וכי תקשה א*כ משילה, ממנו ומנקש ש״ר עליו שהוציא

 נביאי. והיתה כמדרש וכמאמרם כאמהות יקרה שהיתה שרה
 ז ולא והמטה השסידות כדרכי עצמה התנהגה לא גדולה
 לכתר♦ בגנותה הכתוב סיפר מדוע תקשה זו אף אלא נלכד
 נתפייסיי ולא נתרצית לא אלה שככל ונוכסת כל ואת עליה

 דאג הירושלמי דנר אשר הדנר הוא ודאי אלא לו למשול
 לו למשול שסידות ומדת שנש כאן אין ש״ר מליו הוציא

דינא בהך והירושלמי הבבלי מחלוקת ■ביאור

 היל לכאורה הירושלמי ראיית כי הדנר נכון אמת ואם
ל! כי כעניי אני אומר אלה כל הן מוצקת, כראיה

 הגמד אכל לשיטתיה, הירושלמי כ״א האמורה הראיה תקום
 דלשיטי זו אף לראייתו דליחא נלכד לא לשיטתה, דילן

 ש/ עליו כשהוציא שאף כהיפוך ראיה איכא דידן תלמודא
 מדי מצד לפשות לו למשול שצריך ממילה ממנו ומנקש

 אנרהג זרע כהן להתנהג הראוים ישרים ודרך שסידוח
 רשוקי פלוגתא יהי׳ שלא )גם מרמ׳ה תורת אשר והנמשכים

דלן(. לתלמודא הירושלמי נין כ*כ

 נדי א׳ צ־נ ננ׳ק דהתוס׳ הוא הדנרים אלה וביאור
קאמי דהיאן הקשו וכו׳ אכרהס אמר כאשר

 תשלי נענה הוא הדנר לאותו צריך והוא שכירו על המתפלל
 והיינ וגו׳ שרה את פקד וה׳ וגו׳ אנרהם ויתפלל מדכתיב

 הוי ונענה כנים שיולידו וניתו אכימלך על התפלל שהוא
 שתל׳ שרה את ה׳ פקד כנר דהא שרה את פקד שה׳ תשלה

 ש ההוא המעשה לפני שהי׳ נפסח דהיינו לכן קודם כן
אי מלידתם ושרה לאנרהם המלאכים נשרו שאז אנימלך

 צפופים, עומדים שם כתירוצם פה דבריהם והנה יצשק
 הכתוב כלשון להולמתן דמוקיס נטצמותן שהדברים דמלנד

 אנרהס התפלל דלולי לומר הוא כיותר הקשה הדנר זו אף
 אמרו שהרי נריווס יולדת שרה היחה שלא וניתו אנימלך מל

 חוה של קללותיה נכלל היו לא צדקניות נשים כמדרש רבותינו
 יותר ממשים ונכשרון כצדקת שאננות הנשים ככל לנו ומי

 כמשנה שם יהושע הסט גס כולנה, על עלתה היא כי משרה
 הקשה וכו׳ שנאמר אכזר שהוא ממל לא שאם ומניין נדה
 ומבקש גזל אשר הגזלה את השיב דאם התם דקתני כיון

 הגזלן עשה ככר נזה הנה צערו לו מוסל והנגזל ממילה, ממנו
 מאשר מליו לכפר לו ונרצה עונו ותם לעשות לו הראוי את

 וא־כ לו הראוי העונש החוטא מן ג״כ מסתלק וממילא שטא
 שרה עשקו אשר העושק את לאנרהס שהשזיר אנימלך קשה

 ושוב לו, ממל אכרהס וממילא משילה ממנו ניקש וגם אשתו
 לכ מל יעלה ולא כענן נמחה שטאו שיהא ממילא ראוי היה
 הוצרך ולמה החטא, מן המסובב עונשו ג־כ ויסור עוד,

 העונש ממנו שיסור אנרהם לתפלת אש־כ עוד אנימלך
 וראוי לכאורה גדולה קושיא היא והקושיא נשרו, ויורטסש

 הירושלמי דרך נרם הקודם נאות ועיין דכוותיה, רכה לגנרא
 דרך לפי אכל קושיתו, כזה ומתיישבת שם rps שכתנתי מה

עצומה. קושיתו דלן הגמרא

 התם דגמ׳ כלישנא לדקדק אוסיף שלישיה, כה ועוד
דכר לאותו צריך והוא מכירו על המתפלל דקאמר

 לי׳ מנעיא דכר לאותו צריך כן גס והוא תחלה נמנה הוא
 עליו שמתפלל דכר לאותו צריכים שניהם גס דהא למימר,

 אנרהם וגם נניס להוליד צריך הי׳ שאכימלן דקמן הן טון
 כריאות טון המרים ניחר וכן התפלל זה ועל לכן צריך הי׳

 על המתפלל זה ככה מל ראה מה ועוד וכדומה, ומושר הגוף
 צריך הוא שגס כיון לשוד שכירו מל רק מתפלל שהוא שכירו

 להתפלל לשונו קצרה הקצר עצמו על וגם שכירו על יתפלל לו
 פי לתת ס׳ו תקצר ה׳ יד אם או שכירו, על וגס עצמו מל

 השלישי ומד לו יחסר אשר מחסורו ד ואיש איש לכל שנים
 לדכר ג׳־כ צריך והוא שכירו מל שהמתפלל הוא דא־כ קשה
 יהיו אס א־כ תחלה, נמנה שהוא רק נענים ששניהם ההוא

 שמעון על ראובן יתפלל ושממון ראוכן נעיר עניים שני כאן
 ג׳כ ושממון ויתעשר תחלה נענה ראוכן ויהי׳ שיתעשר

 ויתעשר תשלה נענה הוא ויהי׳ שיתעשר ראובן על יתפלל
 שנים כה שישתתפו צרה ככל וכן יתעשרו, שניהם ונמצא

שטהם. וינצלו כך שרהס יעשו

 דנוודאי סוברת דלן דהגמ׳ rps אומר בעניי אט לפיכך

אדם מחרב הענוה ודרכי חסידות מדת מצד
 ומבקש מתשרט עתה אם ש׳ר מליו שהוציא למי אפילו למשול
 לא לכדו לו אלא טגע איט כשהש־ר דוקא אכל משילה ממנו

 הי׳ לו מוחל הי׳ לא ואס זרעו, את גם פוגם הוא אם כן
 שיצא ההוא והש״ר הפגם מן זרמו את וגס עצמו את מוציא

 כי בבירור הכל טכירו ידמו לו ימשול שלא במה כי מליו
 לו ימשול אם אבל ש״ר מליו שהוציא ההוא האיש דבר נשקר

 יאמינו כי ואותו זרמו את לפגום אדם לנט ללון מקום יהי׳
 אף ולק ש״ר עליו שהוציא מה טונה לא השמועה לקול הפס

 לזה ולמשול מדותיו על מעכיר ולהיו׳ להתססד ירצה אם
 מה נרי עצמו לכבוד לב ולשום למוש ושלא ש״ר מליו שהוציא
 למשוח רשאי דאדם זרעו, מסט רשאי אינו מ״מ לו, שימשול

 כנודו את מנגד ולהשליך טונתו מל לוותר שירצה מה נשלו
 וכבוד טונת מל לוותר אחרים נשל כן למשות רשאי אינו אכל
 סוף מד זרמו לזרע שטגע מה וביותר אחריו, בניו ובט נטו
 לזה למשול התחסדות שוס כזה אין שנודאי הדורות כל

 מצד לעשות משויב שהאדם מה כי אמת הן רע, שם שהוציא
 אף לעשותו צריך הוא כי דנרים ואין אומר אין הדן שורת

 את הדין דקוב אשריו לנטו גדול היותר הפסד מזה יגיע אס
 אף למשול שממטב הדין שורת מצד כן הי׳ אם ממילא ההר,

 יגיע אם בזה חילוק הי׳ לא כודאי ש״ר, עליו שהוציא למי
 ראי׳ אין כי ואס לא, או המשילה מ׳י אחריו לנטו הפסד מזה

 איש יתן שאס ומעשרות מתרומות יש לדבר זכר לדכר
 התבואה מן לו נשאר ולא לו כראט ומעשרותיו תרומותיו

 תרומות מנתינת עי*ז יפטר לא ונ־נ נטו רענון לשבר
 ירצה אם ק לא להפריש מליו שונה באשר כראוי ומעשרות

 יש כי ואס אמרים לעניים קודמים קרוניו הנה צדקה ליתן
רגלים קצת אכל הגוף צמר לנין ממון נמנין ביניהם לחלק

יש. לדבר
5>8~״51

 מאכימלך אומרים היו הדור שליצני רבותינו מאמר וידוע
נלכד הגיע הזה הפגם וממילא שרה, נתעברה

 וחללה, זונה אשה שהיא לשרה דהיינו עצמם ולאברהם לשרה
 ישמעאל זרע כ״א כשר זרע לו שאין הפגם מגיע ולאברהם

 וכל ישרון ושכטי ויעקב יצחק אכל וזרעם קטורה וכני חרעו
 אינם ונביאיהם ושריהם וכהניהס מלכיהם המה ישראל כיח

 לאברהם, בזה כזיון וכדי מאבימלך אלא אברהם של מזרעו
 אמריו זרעו ולכל יקיר הבן ליצחק גם פוגע הזה הפגם זו אף

ולכל ליצשק בזה שמגיע ממה גדול יותר ובזיון פגם לך ואין
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שפה משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות < סדר ^משנה ה״י פ״ב תשובה הלכות סדר שפד
 שהוציא נמה היא וגדולה היתה אמת עוד הן אכל הדנקיס

 לשמועה יאמין מי כי ונכריה זר כמעשהו כעולם ש־ר "עליה
 שלא ועתה נכריה גפן לסורי נהפך כשר מלן שאכימלן זו

 וגזל מריות על ולמכור נשזקה אותה ליקש תורה של כדת
 כי אכל נלכד המדומה הכנוד למנין נוגע אינו זה דנר והנה
 והוא כל למין האמיתי נכנודה והיקל יגיע נפש עד זה הוא
 רצתה ולא לשרה, לה סרה היטב ולזה כנפש, התלוי דבר

 לו אין ש״ר הוצאת כי הזה הרע מל לו ולמשול להתפייס
 שאנימלן זה דכר והנה הירושלמי וכדברי עולמית משילה

 שהי׳ אכימלן גני אלא הי׳ לא ש״ר, עליה להוציא לה גרס
 להיכלו מכעלה יד נשזקח כשנלקמה כן לא כשר למלן מושזין

 עליה יצא שלא השני׳ הרעה לה משה לא זה הנה פרעה, של
 עשה ולא זמה, לשטופי מפורסמים היו ועמו שפרטה ש״ר,

 מיד ממילא מנמלה שגזלה שציערה נמה אמת רמה רק לה
 הדין מצד נדנריס לשניהם פייס וגס גזילתם לשניהם שהסזיר

 שהם וכיון רשעתו על גמורה כמסילה לו למשול משויכים היו
 המון, שהוא ונגמיו למטתיו הסנה נסתלקה ממילא לו מסלו

 מכה וכל שלי כל העונש והוא המסוכב ג״כ סר הסנה ונסור
 פרמה הוצרך לא זאת ואיסו ונסרמה, כמצרים ה׳ שם אשר

 הוצרן לא ואנרהס ענורו שיתפלל אכרהם פני לשלות
עמו. נתוכשה לא שרה וגם מליו, להתפלל

עה״ת הרמב״ן דברי ביאור

 על כניאורו הרמב״ן וכדנרי הצדקנית כשכש הכתוב וסיפר
היתה שרה כי הכתוב שסיפר נו והכוונה התורה

 ויקר הנפש מפלת היודעים השלמים כדרן יקרה נפש נעלת
 ככודס המוכרים הנפש ונחי השפלים כדרן היתה ולא מרכה
 n למשאת תנח ונח כמיניה נפשה יקרה אלא הון נמכור
 תפארת יקר את יתירה נינה היתה ומבינת יודעת כי המלך

 לא מפצים וכל ממדה, כלי מכל יקרה היא כי הנפש וגדולת
 את ידע כי אשרית מראשית מגיד הקרה ולהיות כה, ישוו

 לזה לשרה נעשה אשר ואת הרע מן לאנרהס נפשה אשר כל
 לו שימשול ה׳ ויראי ישרים נדרך ילך אנרהם ני הקרה ידע

 לא שהיא לה כראוי ג־כ תפשה ושרה כראוי, כשיפייסנו
 נאמנה היתה וכאשר ש׳ר עליה שהוציא על לאנימלך תמשול

 אס והנה עכורו, תתפלל לא שהיא ורש לו משלה שלא כן
 לא מדיין כי שירפא אפשר היאך כעדו יתפלל לא אנרהם
 ש־ר הוצאת כפנין לשרה שעשה מה המטא לגמרי נסתלק

 תסור והיאך קייס לעונשו הסנה ועדיין לו, ממלה שלא
פני שישלה לאכימלך הקרה יען לזה העונש, הוא המסובב

 לא והוא ענורו שיתפלל נטונה עמו יעשה שהוא אנרהס
 כי אכרהם פני שאת ולמאן לגמרי, לו משל שהרי ממנו ימנע
 נסתלק לא כי אף תפלתו, וישמע וירצהו אלהיו אל ימתר
 אנרהס של לכבודו מ״מ שרה, משמת מאנימלן לגמרי המון

 דנרו וישלש מסד אליו ויט משרד לפנים עמו הקרה יעשה
 השמה כאותו אז אלא לגמרי לו יוותר ולא משליו, וירפאהו

 שם זעיר ממט מעט יפקדהו אכל אז, מון יראה ולא לו יוותר
 וידוע גלוי לקן יפיש או ואיננו עון ישולם כי עד שם זעיר
 יודע אתנו ואין ית׳ לו הנגלות משפטיו דרכי לפי ית׳ לפניו

מה. מד

 שסידור מדת מצד דאסילו מזה מוכש הנה כן כי ומעתה
ששטל לזה למשול ראוי אין ג״כ יתירה וענוה

 למי אף למשול לו דראוי דאל־כ ,rp מליו שהוציא כנגדו
 מ* וכי תקשה א*כ משילה, ממנו ומנקש ש״ר עליו שהוציא

 נביאי. והיתה כמדרש וכמאמרם כאמהות יקרה שהיתה שרה
 ז ולא והמטה השסידות כדרכי עצמה התנהגה לא גדולה
 לכתר♦ בגנותה הכתוב סיפר מדוע תקשה זו אף אלא נלכד
 נתפייסיי ולא נתרצית לא אלה שככל ונוכסת כל ואת עליה

 דאג הירושלמי דנר אשר הדנר הוא ודאי אלא לו למשול
 לו למשול שסידות ומדת שנש כאן אין ש״ר מליו הוציא

דינא בהך והירושלמי הבבלי מחלוקת ■ביאור

 היל לכאורה הירושלמי ראיית כי הדנר נכון אמת ואם
ל! כי כעניי אני אומר אלה כל הן מוצקת, כראיה

 הגמד אכל לשיטתיה, הירושלמי כ״א האמורה הראיה תקום
 דלשיטי זו אף לראייתו דליחא נלכד לא לשיטתה, דילן

 ש/ עליו כשהוציא שאף כהיפוך ראיה איכא דידן תלמודא
 מדי מצד לפשות לו למשול שצריך ממילה ממנו ומנקש

 אנרהג זרע כהן להתנהג הראוים ישרים ודרך שסידוח
 רשוקי פלוגתא יהי׳ שלא )גם מרמ׳ה תורת אשר והנמשכים

דלן(. לתלמודא הירושלמי נין כ*כ

 נדי א׳ צ־נ ננ׳ק דהתוס׳ הוא הדנרים אלה וביאור
קאמי דהיאן הקשו וכו׳ אכרהס אמר כאשר

 תשלי נענה הוא הדנר לאותו צריך והוא שכירו על המתפלל
 והיינ וגו׳ שרה את פקד וה׳ וגו׳ אנרהם ויתפלל מדכתיב

 הוי ונענה כנים שיולידו וניתו אכימלך על התפלל שהוא
 שתל׳ שרה את ה׳ פקד כנר דהא שרה את פקד שה׳ תשלה

 ש ההוא המעשה לפני שהי׳ נפסח דהיינו לכן קודם כן
אי מלידתם ושרה לאנרהם המלאכים נשרו שאז אנימלך

 צפופים, עומדים שם כתירוצם פה דבריהם והנה יצשק
 הכתוב כלשון להולמתן דמוקיס נטצמותן שהדברים דמלנד

 אנרהס התפלל דלולי לומר הוא כיותר הקשה הדנר זו אף
 אמרו שהרי נריווס יולדת שרה היחה שלא וניתו אנימלך מל

 חוה של קללותיה נכלל היו לא צדקניות נשים כמדרש רבותינו
 יותר ממשים ונכשרון כצדקת שאננות הנשים ככל לנו ומי

 כמשנה שם יהושע הסט גס כולנה, על עלתה היא כי משרה
 הקשה וכו׳ שנאמר אכזר שהוא ממל לא שאם ומניין נדה
 ומבקש גזל אשר הגזלה את השיב דאם התם דקתני כיון

 הגזלן עשה ככר נזה הנה צערו לו מוסל והנגזל ממילה, ממנו
 מאשר מליו לכפר לו ונרצה עונו ותם לעשות לו הראוי את

 וא־כ לו הראוי העונש החוטא מן ג״כ מסתלק וממילא שטא
 שרה עשקו אשר העושק את לאנרהס שהשזיר אנימלך קשה

 ושוב לו, ממל אכרהס וממילא משילה ממנו ניקש וגם אשתו
 לכ מל יעלה ולא כענן נמחה שטאו שיהא ממילא ראוי היה
 הוצרך ולמה החטא, מן המסובב עונשו ג־כ ויסור עוד,

 העונש ממנו שיסור אנרהם לתפלת אש־כ עוד אנימלך
 וראוי לכאורה גדולה קושיא היא והקושיא נשרו, ויורטסש

 הירושלמי דרך נרם הקודם נאות ועיין דכוותיה, רכה לגנרא
 דרך לפי אכל קושיתו, כזה ומתיישבת שם rps שכתנתי מה

עצומה. קושיתו דלן הגמרא

 התם דגמ׳ כלישנא לדקדק אוסיף שלישיה, כה ועוד
דכר לאותו צריך והוא מכירו על המתפלל דקאמר

 לי׳ מנעיא דכר לאותו צריך כן גס והוא תחלה נמנה הוא
 עליו שמתפלל דכר לאותו צריכים שניהם גס דהא למימר,

 אנרהם וגם נניס להוליד צריך הי׳ שאכימלן דקמן הן טון
 כריאות טון המרים ניחר וכן התפלל זה ועל לכן צריך הי׳

 על המתפלל זה ככה מל ראה מה ועוד וכדומה, ומושר הגוף
 צריך הוא שגס כיון לשוד שכירו מל רק מתפלל שהוא שכירו

 להתפלל לשונו קצרה הקצר עצמו על וגם שכירו על יתפלל לו
 פי לתת ס׳ו תקצר ה׳ יד אם או שכירו, על וגס עצמו מל

 השלישי ומד לו יחסר אשר מחסורו ד ואיש איש לכל שנים
 לדכר ג׳־כ צריך והוא שכירו מל שהמתפלל הוא דא־כ קשה
 יהיו אס א־כ תחלה, נמנה שהוא רק נענים ששניהם ההוא

 שמעון על ראובן יתפלל ושממון ראוכן נעיר עניים שני כאן
 ג׳כ ושממון ויתעשר תחלה נענה ראוכן ויהי׳ שיתעשר

 ויתעשר תשלה נענה הוא ויהי׳ שיתעשר ראובן על יתפלל
 שנים כה שישתתפו צרה ככל וכן יתעשרו, שניהם ונמצא

שטהם. וינצלו כך שרהס יעשו

 דנוודאי סוברת דלן דהגמ׳ rps אומר בעניי אט לפיכך

אדם מחרב הענוה ודרכי חסידות מדת מצד
 ומבקש מתשרט עתה אם ש׳ר מליו שהוציא למי אפילו למשול
 לא לכדו לו אלא טגע איט כשהש־ר דוקא אכל משילה ממנו

 הי׳ לו מוחל הי׳ לא ואס זרעו, את גם פוגם הוא אם כן
 שיצא ההוא והש״ר הפגם מן זרמו את וגס עצמו את מוציא

 כי בבירור הכל טכירו ידמו לו ימשול שלא במה כי מליו
 לו ימשול אם אבל ש״ר מליו שהוציא ההוא האיש דבר נשקר

 יאמינו כי ואותו זרמו את לפגום אדם לנט ללון מקום יהי׳
 אף ולק ש״ר עליו שהוציא מה טונה לא השמועה לקול הפס

 לזה ולמשול מדותיו על מעכיר ולהיו׳ להתססד ירצה אם
 מה נרי עצמו לכבוד לב ולשום למוש ושלא ש״ר מליו שהוציא
 למשוח רשאי דאדם זרעו, מסט רשאי אינו מ״מ לו, שימשול

 כנודו את מנגד ולהשליך טונתו מל לוותר שירצה מה נשלו
 וכבוד טונת מל לוותר אחרים נשל כן למשות רשאי אינו אכל
 סוף מד זרמו לזרע שטגע מה וביותר אחריו, בניו ובט נטו
 לזה למשול התחסדות שוס כזה אין שנודאי הדורות כל

 מצד לעשות משויב שהאדם מה כי אמת הן רע, שם שהוציא
 אף לעשותו צריך הוא כי דנרים ואין אומר אין הדן שורת

 את הדין דקוב אשריו לנטו גדול היותר הפסד מזה יגיע אס
 אף למשול שממטב הדין שורת מצד כן הי׳ אם ממילא ההר,

 יגיע אם בזה חילוק הי׳ לא כודאי ש״ר, עליו שהוציא למי
 ראי׳ אין כי ואס לא, או המשילה מ׳י אחריו לנטו הפסד מזה

 איש יתן שאס ומעשרות מתרומות יש לדבר זכר לדכר
 התבואה מן לו נשאר ולא לו כראט ומעשרותיו תרומותיו

 תרומות מנתינת עי*ז יפטר לא ונ־נ נטו רענון לשבר
 ירצה אם ק לא להפריש מליו שונה באשר כראוי ומעשרות

 יש כי ואס אמרים לעניים קודמים קרוניו הנה צדקה ליתן
רגלים קצת אכל הגוף צמר לנין ממון נמנין ביניהם לחלק

יש. לדבר
5>8~״51

 מאכימלך אומרים היו הדור שליצני רבותינו מאמר וידוע
נלכד הגיע הזה הפגם וממילא שרה, נתעברה

 וחללה, זונה אשה שהיא לשרה דהיינו עצמם ולאברהם לשרה
 ישמעאל זרע כ״א כשר זרע לו שאין הפגם מגיע ולאברהם

 וכל ישרון ושכטי ויעקב יצחק אכל וזרעם קטורה וכני חרעו
 אינם ונביאיהם ושריהם וכהניהס מלכיהם המה ישראל כיח

 לאברהם, בזה כזיון וכדי מאבימלך אלא אברהם של מזרעו
 אמריו זרעו ולכל יקיר הבן ליצחק גם פוגע הזה הפגם זו אף

ולכל ליצשק בזה שמגיע ממה גדול יותר ובזיון פגם לך ואין
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סדר שפו
 חוצבנו צור זה הנה הדורות כל סוף עד זרמו הרע זרמו

ממקומו. וימתק אברהם הי׳ אחד ממנו

בחטאם לאבימלך פרעה בק ההבדל מה הסבר

 אבימלך עם שנתוכמה שרה משתה יפה הנה כן כי ואחרי
כמיש בדברים שפייסה אף לו למשול רצתה י*-״«?־זלא

 שרה טל הקשינו ושם וגר ונוכחת כל ואת פסוק על הרמרן
 ספיר, מתישב ולדברינו כ׳כ ועורף רוח קשת היתה היאן
 היא מבעלה שגזלה מה הצמר כי הדבר נכון דאמת דנהי

 גזלתה אבימלך לה שהשיב לאחר הדין מצד למחול מחוייבח
 פגימת מל וגס מחילה ממנה וביקש בדברים פייסה וגס

 זעניס אשת שהיא ש״ר סליה יצא ידו שמל במה כבודה
 מכש לפחות לאכימלן מוחלת היתה ומס דרכה משרכת

 מדת דמצד כדל דילן דתלמודא יושר ודרכי משימת מדת
 ש־ר מליו שהוציא למי אף למחול ראוי מנוה ודרכי חסידות
 מונו יגדל בזאת אבל לאבימלן, באמת מוחלת היתה ולפיכן

 בנם יצחק מל נזה שיש שיר הוצאת מחמת למחול, ניתן ולא
 הבן להס שיהי׳ נתבשר כנר ושרה לאברהם שהרי זרמו ומל

 אבימלן עם הזה להמעשה קודם שמבר נפסח יצחק יקיר
 הבריות שיאמרו חרמו ליצחק פגם גיכ מזה מגיט וא״כ

 ואברהם שרה של בידם אין וזה שרה נתעברה מאבימלן
 כ״א הדין שורת מצד מחוייבת אינה שהמחילה כיון למחול

 לפיכן אחרים בשל להתחסד רשאי אדם ואין והישר מהטוב
 להתפלל ומכיש לאבימלן, ולמחול להתפייס רצתה לא שרה
 אחרית יודע שהוא והקרה ממנו, אפו מרק ה׳ שישוב עליו
 שהיא שרה פני לחלות לאנימלן אמר לא לכן מראשיתו דבר

 וגס מגורו תתפלל לא שהיא הש־י ידע כי מבורו, תתפלל
 אבמלן של סונדא בהן הי׳ זה כל אפס להתפלל. יכולה אינה
 יודעים היו כבר ההוא המעשה כשאירע שאז שרה, מם

 מס המעשה כשאירע אבל בירן זרע להם שיהי׳ ושרה אברהם
 שוס מלידת ה׳ מסי שרה נתבשרה לא עדיין שאז פרמה

 מושה פרמה הי׳ לא וא״כ וכלל כלל בת או בן אס ממנה זרע
 במה כיא הכבוד לענין שנוגע נמה אף ושרה לאברהם רע

 הוצאת בענין עצמם ושרה אברהם של כבודם לענין שנוגע
 הרע הדבר הי' לא אבל המה, זנונים בית כי מליהס שיר

 להם שיהי׳ אז דעתם על מלה לא כי לזרעם, אף מגיע ההוא
 זרע, להם הי׳ לא עדיין זה אחר רבות שנים שבאמת וכמו בן

 בדברים שסייסה אחר לפרעה שרה גם מחלה שסיר לפיכן
 ע׳* כי לכבודה נוגע הדכר שהי׳ ואע׳ס מחילה, ממנה וביקש
זנונים אשת היא הגרם יאמרו כי שיר, עליה יצא פרעה

^משנהה״י פ״ב תשובה הלכות
 מסלה שבה הענוה ורוב חסידותה מצד מ־מ מפרעה, נבעלת

 פייס וגס גזל אשר הגזילה את השיב שפרמה וכיק אלה כל לו
 לאברהם פרעה צריך הי׳ לא שוב לו ומחלו נתפייסו והס

 כיק ממילא כי ממנו, העונש הקניה שיסיר מליו, שיתפלל
 והנה הסיי, של וכקושיחו ממנו אפו שב אן עונו שסר

 הואיל פרעה, גבי שיין לא זה לקמן, בסיד שנכתוב התירוץ
 וכמו בן לו שיהי׳ אז ידע לא עדיין בעצמו אברהם וגס

 מה הכתרים בן בברית להקביה אברהם שאמר ממה שמבואר
 מכיש וגו׳ זרע נתת לא לי הן וגו׳ ערירי הולך ואנכי לי תתן
 וכמאמרם, עקרה שהיתה אשתו משרי בן אז יקוה שלא

 והמסילה הפיוס נקשת אחר מיד פרעה נתרפא ולפיכך
ושרה. מאברהם

 עבדה שסיר אבימלך של טובדא בהן כי לענינינו ונחזור
להתפייס רצתה ולא בדברים עמו שנתוכמה שרה

 הק כבוד בשביל מסילה, ממנה וביקש שסייסה אף לו ולמחול
 מה נרי המעות לתקן נידה הי׳ ולולי וזרמו יצחק לה יקיר

 הכל, מל לו מוחלת שרה היתה באמת לו מוחלת אינה שהיא
 מה הנה יפגמו, שלא אחריהם לזרעם שיחוסו מעעס ואס

 לא דעדיין לאבימלן ימחלו לא אם ולזרעו ליצחק זה יושיע
 מאבימלך שיאמרו סה ומקשות שפתים הלזות יחשון

 דבר בשום מגרמח איננה שמחילתס וכיק שרה נתעברה
 עם למשות מובס בידם הנה אחריו וזרעו יצחק של לעובתו
 ועל הגזלה צמר על לו ולמשול הדין משורת לפנים אבימלך

 יוכל היאך למימר ליכא דשוב זרעם וכבוד כבודם שפגם
 לזרעו מזיק לאנימלן לזה שמטיב מה אחרים בשל להתחסד

 איע מחילתו דמיי דכיון לזרעו להזיק רשאי ואיע אחריו
 יוכל לא לו ימשול לא אס אף שהרי לזרעו התק מזה מגיע
 לאנשים להם ראוי וכן למחול יכול שפיר המטות לתקן

 עם והישר הטוב לעשות ושרה אברהם שהיו כמו שלמים
 היו אם שכן וכיון שיר הוצאת טל אפילו לו ולמחול אנימלך
 ג*כ סר הי׳ ממילא תכופר וחטאתו הכל את לו מוחלים
 במו זה על אברהם תפלת בלי אף מתרפא שהי׳ ממנו העונש

 תפלת בלי העונש שסר כן באמת שהי׳ פרעה גני שהי׳
 היו לא אס שאף בן הי׳ אם ניחא, זה כל אמנם אברהם,
 אחריו, וזרעו ליצחק תועלת בזה הי׳ לא לאבימלך, מוחלין

 לולי כי אבימלן, של הזה המעשה הי׳ כן לא באמת אולם
 מן נמלט צדיקים זרע הי׳ לו מוסלים ושרה אברהם שהיו

 הי׳ לא לפיכך נפגמים וזרעו יצחק יהיו המשילה ועיי הפגם,
נסוגיא אמרו הרי כי לו, למחול זה בדבר להתחסד בידם

שפז משנהה״י פ״ב תשובה הלכות( סדר

 הללו, עצירות שתי אליעזר ר׳ אמר ה׳ עצר עצר כי שם דלק
 ימחלו לא אס וא־כ באשה, ושתים זרע, שכבת באיש אמת

 בחולה שלה ולפחות חייו ימי כל בענשו נשאר יהי׳ לאבימלן
 יושר לפי שנים ושלש שתים שנים כמה ביתו ואנשי הוא ההוא

 גדול מלך כי בעולם הדבר האלק*ויוודט משפע ומאזני
 ללקחה בשרה יד ושלח הואיל נלקו ביתו ובני הוא כאבימלן

 לומר טוד הדור לליצני איא שוב ממילא לביתו, בחזקה
 הי׳ ושפיר להוליד, ראוי אינו שהרי שרה, נתעברה מאבימלך

 בקדושים מוס והטלת הפגם מן אמריו חרטו יצחק ניצול
 יכולה שרה היתה לא לפיכך לאבימלן, מוחלים היו שלא במה

 בשל להתחסד רשאי אדם שאין אברהם כן וכמו לו למחול
אחרים.

וכו׳ יצחק של איקונין זיו חז״ל מאמר הסבר

 חכם שהי׳ כאברהם דבר פשר יודע ומי כהסכם מי אמנם
שגס עצה וימן להפליא עד בנימוסיות גיכ גדול

 בי והוא והישר העוב מצד לפחות לאבימלך למחול תוכל שרה
 של איקונין זיו היתה כי י׳( סימן נ־ג ס׳ )בביר רבותיע אמרו
 הארן כנפות ארבע על הולך קול ומזה לאברהם דומה יצחק

«3<r ניתן בן לאברהם רק מאבימלך שרה נתטברה שלא לאדם 
 עליה, להקביה להתפלל אברהם התחכם הזאת המצאה וטל לו,

 מוחלים הם נלאיה אשתו שרה וכבוד שכבודו כן כי אחרי
 אמריו הרעו יצחק מצד כיא אבימלן מל עק נשאר ולא לאבימלך

 שוב כ״כ סומא שאיע כיון גס זוטא, ודינא רבה לדינא )ונ'מ
 שיהיו באופן בטובה עמו לעשות אל לחסד יותר הוא ראוי

 לזרעו שנוגע מה אף לגמרי לו למחול יטלים ושרה אברהם
 ייעשה הנה ערן( תשא וכל לגמרי מון נשוא אכימלן והי׳ אחריו,

 לאברהם דומה יצחק של איקונין זיו שיהי׳ באח חדשות ה׳
 ושפיר לאברהם כיא הזרע הי׳ לאבימלן לא כי כולם ויכירו
 הדבר עדיין כי אף גמורה מחילה אבימלן לגבי מחילתם תהני
 זיו כי האנשים ויראו יצחק יולד כי זו מת עד בכבודם נוגע

 שסה לעמים שיוודע ועד לאברהם דומה יצחק של איקונין
 מאז הימים באותן אבל יצחק, את הוליד אברהם כי ברורה
 לשרה יבוזו נח הנה ההוא העת עד לאבימלך שרה נלקחה

 זרים בניס כ״א הס להם לא להם יולדו אשר בנים כי ולאברהם
 אלא כשיולד ליצחק נוגע אינו הזה שהדבר כיון מ״מ מאבימלן

 הענוה ודרכי חסידותם לרוב הם לבדם להם רק מגיע הבזיון
 לכבודם שנוגע מה לו ומחלו כבודם את מנגד השליכו שבהם

 דילן לתלמודא חסידות מדת של והדין המדה היא כן כי לבד
למחול לו שראוי מחילה ממנו ומבקש שיר עליו כשהוציא דאף

 שזיו למעלה שנפקד בתפלתו נמנה איא שהתפלל מיד והגה
 הערך וגדולת טובה היה חה לאביו דומה יהא יצחק של איקונין

 אמרו שהרי איקונין לזיו יצחק שזכה במה מאד גדול ושבח
 שלו איקונין רק אמרו ולא ונו׳ דומה שלו איקונין זיו במדרש

 פנים קלסתר אמרו עיא, סח ברמ דילן בגמ׳ וק וט׳, דומה
 קלסתר מנין ני יצחק של פניו סתם אמרו ולא וט׳ יצחק ,של

 והביא קלסתר נערן הערוך וכמיש פניו זיו הוא פירושו פנים
 אפוהי, וקלסתר יסילון לא סני ואור פסוק מל מהתרגום ראיה

 הראשון ואדם מעלה של דוגמא מעין הי׳ אכרהם של זיוו כי
 התלונה סרה )ובזה היטב זה והבן יוכיחו, אבינו ויעקב

 שאינו אברהם לפני דומין שפניו במה ראי׳ דמאי שהעירו
 פניהם דומה זנונים בני שרוב הטבעיים אמרו הלא מאנימלן

 בעלה ברצון שלא מזנת בין לחלק ומיש האשה במל לפני
 ברצון מזנת לבין תשמיש בשעת בו חוכרת מבעלה שמתייראת

 לזות הסרת בזה אין סוף דסוף זו, תשובה הוא הבל בעלה,
 בו חוכרת במלה אח אוהבת היתה שהיא שיאמרו שפתים
 היחה שבודאי לכך אנוסה היתה אס וביותר תשמיש בשמת
 חלילה האמור פנים זיו כי ניחא לדברינו אבל ננעלה, זוכרת

 יהלך קדוש ממקום שנפשו מי אלא לזה שחכו זנונים לבני
 ושוב זה, והבן נשמתו שורש לפי גבוה במקום בקדושה ושרשו
 ידע אברהם והנה הקדש( נזר בספר אלה דברי כמעע מצאתי

m או דהיינו יצחק של איקונין זיו בענין תפלתו שנתקבלה 
 שנתן או בזה, תפלתו שנתקבלה לאברהם אמר בעצמו שהקלה

 הי׳ דוסא בן סנינא ר׳ ואם תסלחו, שנתקבלה אות הקביה לו
 יודע, הי׳ שאברהם מכיש לא או תפלתו נתקבלה אם יודע

 היא גס מיד תפלתו שנתקבלה לשרה אברהם אמר וכאשר
 על לאבימלן היא גם ומחלה העניה ודרכי החסידות מח לבשה
 היא שטהורה בעולם הדבר יתפרסם כי כבודה פגם ומל צערה
לאברהם. דומה יצחק של איקונין זיו שיראו עיי החטא מן ונקי׳

דבר לאותו צריך והוא חדל מאמר ביאור

 דרשו י׳ סימן ייג פרשה בראשית ספר במד־ר ורבותינו
לזקוניו בן לאברהם ותלד שרה ותהי־ של מקרא

 בו שנחלקו רק לאברהם, דומה יצחק של איקונין זיו שהי׳ וגו׳
 מתיבת תדרש הדרשא אס המדרש בפירוש המפרשים

 בן ותלד שרה וחהר רק דלכתוב מיותר שהוא לאברהם
 ויהי מיותר, ג־כ לכאורה שהוא לזקוניו מתיבת או לזקוניו,

 דרשו וגו׳ ותלד שרה ותהר של קרא מהן כן ובין כך בין מה
הולך ישר כל זאת גם לאברהם, דומה יצחק של איקונין שזיו
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סדר שפו
 חוצבנו צור זה הנה הדורות כל סוף עד זרמו הרע זרמו

ממקומו. וימתק אברהם הי׳ אחד ממנו

בחטאם לאבימלך פרעה בק ההבדל מה הסבר

 אבימלך עם שנתוכמה שרה משתה יפה הנה כן כי ואחרי
כמיש בדברים שפייסה אף לו למשול רצתה י*-״«?־זלא

 שרה טל הקשינו ושם וגר ונוכחת כל ואת פסוק על הרמרן
 ספיר, מתישב ולדברינו כ׳כ ועורף רוח קשת היתה היאן
 היא מבעלה שגזלה מה הצמר כי הדבר נכון דאמת דנהי

 גזלתה אבימלך לה שהשיב לאחר הדין מצד למחול מחוייבח
 פגימת מל וגס מחילה ממנה וביקש בדברים פייסה וגס

 זעניס אשת שהיא ש״ר סליה יצא ידו שמל במה כבודה
 מכש לפחות לאכימלן מוחלת היתה ומס דרכה משרכת

 מדת דמצד כדל דילן דתלמודא יושר ודרכי משימת מדת
 ש־ר מליו שהוציא למי אף למחול ראוי מנוה ודרכי חסידות
 מונו יגדל בזאת אבל לאבימלן, באמת מוחלת היתה ולפיכן

 בנם יצחק מל נזה שיש שיר הוצאת מחמת למחול, ניתן ולא
 הבן להס שיהי׳ נתבשר כנר ושרה לאברהם שהרי זרמו ומל

 אבימלן עם הזה להמעשה קודם שמבר נפסח יצחק יקיר
 הבריות שיאמרו חרמו ליצחק פגם גיכ מזה מגיט וא״כ

 ואברהם שרה של בידם אין וזה שרה נתעברה מאבימלן
 כ״א הדין שורת מצד מחוייבת אינה שהמחילה כיון למחול

 לפיכן אחרים בשל להתחסד רשאי אדם ואין והישר מהטוב
 להתפלל ומכיש לאבימלן, ולמחול להתפייס רצתה לא שרה
 אחרית יודע שהוא והקרה ממנו, אפו מרק ה׳ שישוב עליו
 שהיא שרה פני לחלות לאנימלן אמר לא לכן מראשיתו דבר

 וגס מגורו תתפלל לא שהיא הש־י ידע כי מבורו, תתפלל
 אבמלן של סונדא בהן הי׳ זה כל אפס להתפלל. יכולה אינה
 יודעים היו כבר ההוא המעשה כשאירע שאז שרה, מם

 מס המעשה כשאירע אבל בירן זרע להם שיהי׳ ושרה אברהם
 שוס מלידת ה׳ מסי שרה נתבשרה לא עדיין שאז פרמה

 מושה פרמה הי׳ לא וא״כ וכלל כלל בת או בן אס ממנה זרע
 במה כיא הכבוד לענין שנוגע נמה אף ושרה לאברהם רע

 הוצאת בענין עצמם ושרה אברהם של כבודם לענין שנוגע
 הרע הדבר הי' לא אבל המה, זנונים בית כי מליהס שיר

 להם שיהי׳ אז דעתם על מלה לא כי לזרעם, אף מגיע ההוא
 זרע, להם הי׳ לא עדיין זה אחר רבות שנים שבאמת וכמו בן

 בדברים שסייסה אחר לפרעה שרה גם מחלה שסיר לפיכן
 ע׳* כי לכבודה נוגע הדכר שהי׳ ואע׳ס מחילה, ממנה וביקש
זנונים אשת היא הגרם יאמרו כי שיר, עליה יצא פרעה

^משנהה״י פ״ב תשובה הלכות
 מסלה שבה הענוה ורוב חסידותה מצד מ־מ מפרעה, נבעלת

 פייס וגס גזל אשר הגזילה את השיב שפרמה וכיק אלה כל לו
 לאברהם פרעה צריך הי׳ לא שוב לו ומחלו נתפייסו והס

 כיק ממילא כי ממנו, העונש הקניה שיסיר מליו, שיתפלל
 והנה הסיי, של וכקושיחו ממנו אפו שב אן עונו שסר

 הואיל פרעה, גבי שיין לא זה לקמן, בסיד שנכתוב התירוץ
 וכמו בן לו שיהי׳ אז ידע לא עדיין בעצמו אברהם וגס

 מה הכתרים בן בברית להקביה אברהם שאמר ממה שמבואר
 מכיש וגו׳ זרע נתת לא לי הן וגו׳ ערירי הולך ואנכי לי תתן
 וכמאמרם, עקרה שהיתה אשתו משרי בן אז יקוה שלא

 והמסילה הפיוס נקשת אחר מיד פרעה נתרפא ולפיכך
ושרה. מאברהם

 עבדה שסיר אבימלך של טובדא בהן כי לענינינו ונחזור
להתפייס רצתה ולא בדברים עמו שנתוכמה שרה

 הק כבוד בשביל מסילה, ממנה וביקש שסייסה אף לו ולמחול
 מה נרי המעות לתקן נידה הי׳ ולולי וזרמו יצחק לה יקיר

 הכל, מל לו מוחלת שרה היתה באמת לו מוחלת אינה שהיא
 מה הנה יפגמו, שלא אחריהם לזרעם שיחוסו מעעס ואס

 לא דעדיין לאבימלן ימחלו לא אם ולזרעו ליצחק זה יושיע
 מאבימלך שיאמרו סה ומקשות שפתים הלזות יחשון

 דבר בשום מגרמח איננה שמחילתס וכיק שרה נתעברה
 עם למשות מובס בידם הנה אחריו וזרעו יצחק של לעובתו
 ועל הגזלה צמר על לו ולמשול הדין משורת לפנים אבימלך

 יוכל היאך למימר ליכא דשוב זרעם וכבוד כבודם שפגם
 לזרעו מזיק לאנימלן לזה שמטיב מה אחרים בשל להתחסד

 איע מחילתו דמיי דכיון לזרעו להזיק רשאי ואיע אחריו
 יוכל לא לו ימשול לא אס אף שהרי לזרעו התק מזה מגיע
 לאנשים להם ראוי וכן למחול יכול שפיר המטות לתקן

 עם והישר הטוב לעשות ושרה אברהם שהיו כמו שלמים
 היו אם שכן וכיון שיר הוצאת טל אפילו לו ולמחול אנימלך
 ג*כ סר הי׳ ממילא תכופר וחטאתו הכל את לו מוחלים
 במו זה על אברהם תפלת בלי אף מתרפא שהי׳ ממנו העונש

 תפלת בלי העונש שסר כן באמת שהי׳ פרעה גני שהי׳
 היו לא אס שאף בן הי׳ אם ניחא, זה כל אמנם אברהם,
 אחריו, וזרעו ליצחק תועלת בזה הי׳ לא לאבימלך, מוחלין

 לולי כי אבימלן, של הזה המעשה הי׳ כן לא באמת אולם
 מן נמלט צדיקים זרע הי׳ לו מוסלים ושרה אברהם שהיו

 הי׳ לא לפיכך נפגמים וזרעו יצחק יהיו המשילה ועיי הפגם,
נסוגיא אמרו הרי כי לו, למחול זה בדבר להתחסד בידם

שפז משנהה״י פ״ב תשובה הלכות( סדר

 הללו, עצירות שתי אליעזר ר׳ אמר ה׳ עצר עצר כי שם דלק
 ימחלו לא אס וא־כ באשה, ושתים זרע, שכבת באיש אמת

 בחולה שלה ולפחות חייו ימי כל בענשו נשאר יהי׳ לאבימלן
 יושר לפי שנים ושלש שתים שנים כמה ביתו ואנשי הוא ההוא

 גדול מלך כי בעולם הדבר האלק*ויוודט משפע ומאזני
 ללקחה בשרה יד ושלח הואיל נלקו ביתו ובני הוא כאבימלן

 לומר טוד הדור לליצני איא שוב ממילא לביתו, בחזקה
 הי׳ ושפיר להוליד, ראוי אינו שהרי שרה, נתעברה מאבימלך

 בקדושים מוס והטלת הפגם מן אמריו חרטו יצחק ניצול
 יכולה שרה היתה לא לפיכך לאבימלן, מוחלים היו שלא במה

 בשל להתחסד רשאי אדם שאין אברהם כן וכמו לו למחול
אחרים.

וכו׳ יצחק של איקונין זיו חז״ל מאמר הסבר

 חכם שהי׳ כאברהם דבר פשר יודע ומי כהסכם מי אמנם
שגס עצה וימן להפליא עד בנימוסיות גיכ גדול

 בי והוא והישר העוב מצד לפחות לאבימלך למחול תוכל שרה
 של איקונין זיו היתה כי י׳( סימן נ־ג ס׳ )בביר רבותיע אמרו
 הארן כנפות ארבע על הולך קול ומזה לאברהם דומה יצחק

«3<r ניתן בן לאברהם רק מאבימלך שרה נתטברה שלא לאדם 
 עליה, להקביה להתפלל אברהם התחכם הזאת המצאה וטל לו,

 מוחלים הם נלאיה אשתו שרה וכבוד שכבודו כן כי אחרי
 אמריו הרעו יצחק מצד כיא אבימלן מל עק נשאר ולא לאבימלך

 שוב כ״כ סומא שאיע כיון גס זוטא, ודינא רבה לדינא )ונ'מ
 שיהיו באופן בטובה עמו לעשות אל לחסד יותר הוא ראוי

 לזרעו שנוגע מה אף לגמרי לו למחול יטלים ושרה אברהם
 ייעשה הנה ערן( תשא וכל לגמרי מון נשוא אכימלן והי׳ אחריו,

 לאברהם דומה יצחק של איקונין זיו שיהי׳ באח חדשות ה׳
 ושפיר לאברהם כיא הזרע הי׳ לאבימלן לא כי כולם ויכירו
 הדבר עדיין כי אף גמורה מחילה אבימלן לגבי מחילתם תהני
 זיו כי האנשים ויראו יצחק יולד כי זו מת עד בכבודם נוגע

 שסה לעמים שיוודע ועד לאברהם דומה יצחק של איקונין
 מאז הימים באותן אבל יצחק, את הוליד אברהם כי ברורה
 לשרה יבוזו נח הנה ההוא העת עד לאבימלך שרה נלקחה

 זרים בניס כ״א הס להם לא להם יולדו אשר בנים כי ולאברהם
 אלא כשיולד ליצחק נוגע אינו הזה שהדבר כיון מ״מ מאבימלן

 הענוה ודרכי חסידותם לרוב הם לבדם להם רק מגיע הבזיון
 לכבודם שנוגע מה לו ומחלו כבודם את מנגד השליכו שבהם

 דילן לתלמודא חסידות מדת של והדין המדה היא כן כי לבד
למחול לו שראוי מחילה ממנו ומבקש שיר עליו כשהוציא דאף

 שזיו למעלה שנפקד בתפלתו נמנה איא שהתפלל מיד והגה
 הערך וגדולת טובה היה חה לאביו דומה יהא יצחק של איקונין

 אמרו שהרי איקונין לזיו יצחק שזכה במה מאד גדול ושבח
 שלו איקונין רק אמרו ולא ונו׳ דומה שלו איקונין זיו במדרש

 פנים קלסתר אמרו עיא, סח ברמ דילן בגמ׳ וק וט׳, דומה
 קלסתר מנין ני יצחק של פניו סתם אמרו ולא וט׳ יצחק ,של

 והביא קלסתר נערן הערוך וכמיש פניו זיו הוא פירושו פנים
 אפוהי, וקלסתר יסילון לא סני ואור פסוק מל מהתרגום ראיה

 הראשון ואדם מעלה של דוגמא מעין הי׳ אכרהם של זיוו כי
 התלונה סרה )ובזה היטב זה והבן יוכיחו, אבינו ויעקב

 שאינו אברהם לפני דומין שפניו במה ראי׳ דמאי שהעירו
 פניהם דומה זנונים בני שרוב הטבעיים אמרו הלא מאנימלן

 בעלה ברצון שלא מזנת בין לחלק ומיש האשה במל לפני
 ברצון מזנת לבין תשמיש בשעת בו חוכרת מבעלה שמתייראת

 לזות הסרת בזה אין סוף דסוף זו, תשובה הוא הבל בעלה,
 בו חוכרת במלה אח אוהבת היתה שהיא שיאמרו שפתים
 היחה שבודאי לכך אנוסה היתה אס וביותר תשמיש בשמת
 חלילה האמור פנים זיו כי ניחא לדברינו אבל ננעלה, זוכרת

 יהלך קדוש ממקום שנפשו מי אלא לזה שחכו זנונים לבני
 ושוב זה, והבן נשמתו שורש לפי גבוה במקום בקדושה ושרשו
 ידע אברהם והנה הקדש( נזר בספר אלה דברי כמעע מצאתי

m או דהיינו יצחק של איקונין זיו בענין תפלתו שנתקבלה 
 שנתן או בזה, תפלתו שנתקבלה לאברהם אמר בעצמו שהקלה

 הי׳ דוסא בן סנינא ר׳ ואם תסלחו, שנתקבלה אות הקביה לו
 יודע, הי׳ שאברהם מכיש לא או תפלתו נתקבלה אם יודע

 היא גס מיד תפלתו שנתקבלה לשרה אברהם אמר וכאשר
 על לאבימלן היא גם ומחלה העניה ודרכי החסידות מח לבשה
 היא שטהורה בעולם הדבר יתפרסם כי כבודה פגם ומל צערה
לאברהם. דומה יצחק של איקונין זיו שיראו עיי החטא מן ונקי׳

דבר לאותו צריך והוא חדל מאמר ביאור

 דרשו י׳ סימן ייג פרשה בראשית ספר במד־ר ורבותינו
לזקוניו בן לאברהם ותלד שרה ותהי־ של מקרא

 בו שנחלקו רק לאברהם, דומה יצחק של איקונין זיו שהי׳ וגו׳
 מתיבת תדרש הדרשא אס המדרש בפירוש המפרשים

 בן ותלד שרה וחהר רק דלכתוב מיותר שהוא לאברהם
 ויהי מיותר, ג־כ לכאורה שהוא לזקוניו מתיבת או לזקוניו,

 דרשו וגו׳ ותלד שרה ותהר של קרא מהן כן ובין כך בין מה
הולך ישר כל זאת גם לאברהם, דומה יצחק של איקונין שזיו
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משנה A ה״י פ״ב תשובה הלכותסדר שפח

 ואיוב באיוב, נכונה דברו שלא מה מל יענשו שלא צריכים היו
 לעין נגלה שיהי׳ כדי חנירו שיענשו צריך הי׳ עצמו לטובת

 יענשו שלא ע׳י משא־כ נכונה בו דברו לא וכי צדקתו כל
 דברי שכל איוב, את ולחשוד ללון מקום יש הנה החברים,

 היו הן מטשיו את והרשיע הרע מן שעשה מה ריסיו
 לא ואעפ״כ הרשימוהו, שחבריו נקרא וכמבואר בעוכריו,

 יהיו שלא עליהם והתפלל חבריו בשביל עצמו לטובת ראה
 והוא חנירו על מתפלל הי׳ איוב וכן אברהם וא־כ נענשים,

 מל התפלל שהוא דהיינו עליו, שהתפלל דבר לאותו צרין הי׳
 הי׳ וכן אבימלן, שיחלה צרין הי׳ והוא אבימלן של השלי

 הוא האמור זה באופן חנירו מל שמתפלל מי בכל וכן באיוב,
של איקונין זיו שיהי׳ בבקשתו כאברהם בבקשתו תחלה נענה

 הי׳ אלו ושרה לאנרהס יותר גדולה מוגה הי׳ כי יגין בלבבו
 של כבודן נגלה הי׳ שאז חלה, אשר ממליו אנימלן נרפא

 העולם כל שידמו ולאלתר מיד בנו יצחק וכבוד ושרה אברהם
 שנלקחה הקול שילך מיד שהרי כלל, לאבימלן נבעלת שלא

 הי׳ הכל שהרי שנלקה עמו ושוברו הקול לן הלון לאבימלן
 מיד כשנרפא משא־כ הי׳, לילה שבץ ונגע הלקיחה אחת בבת
 נלקה שלא כיון למרחוק המר יוודע לא הנה שלאחריו, ביום
 אץ החלי לו הלן חלף אור והבקר הי׳ לילה בין שעה לפי אלא

 זה אבל כ־כ והפלא הזרות מן בזה שאין פרסום ואהחלי^ההל
 זר דבר הוא כי אבימלן לבית שרה שנלקחה יתפרסם הדבר

 חזקה, וניד בזרוע בעלה מתחת אשה ליקח נכריה ומעשהו
 דומה יצחק של איקונין זיו כי ויוודע יצחק יולד כי ומד

 יפגמו הימים באותן כן ובין כן בין הנה ויצדקוהו לאברהם
 מנגד השלין אברהם של חסידותו מכח רק בכבודן, איש מי

 ירפאהו, אלהי יואל אמת אלהי אל והסתיר עמו וכבוד טובח
 זיו שיהי׳ בן שתלד לשרה ופקד מיד הקדה מנהו זה ובשכר

 לתפלתו גס הקדה ושמע לאברהם דומה שלו איקונין
 איקונין, זיו במנץ תפלתו שנתקבלה ומה לאבימלן. לרפאות

 טוב שדבר דבר מל אלא בידו, שהיו מע*ט שאר בזכות הי׳ לא
 ההוא והזכות שיתרפא עליו שהתפלל להקלה אנימלן מל

 איקונין, זיו בערן ג־כ מקובלת תפלתו להיות לו גרם
 מל תפלתו שנתקבלה קודם ונפקד נתקבל זה דבר ואדרבה
 דבר לאותו צרין והוא הלשון היטב מתיישב ובזה אנימלן,

 לשני צריכים היו ואבימלן אברהם דהרי היא, כן הכוונה וכו׳
 שיתרפא צריך הי׳ עצמו לטובת שאבימלן מתחלפים תרים
 אבימלך יתרפא שלא צריך הי׳ עצמו לטובת ואברהם מחליו,
 שהוא כן, הדברים היו התם דמייתי באיוב נמי וק מחליו,
עצמן לטובת הם מתתלפיס, דברים לשני צריכים היו ורעיו

ה״ב פ״ג תשובה הלכות ( סדר

ב הלכה — ג פרק

 הכל את הקדה לו שהשיב מה ע׳י באיוב )וכן לו דומה יצחק
 וגו׳, למשנה, וגו׳ איוב שבות אח שב וה׳ כדכתיב למשנה

 רק היסורין שהיו צדיק, הי׳ שאיוב לכל ג־כ נודע מזה
 הקלה לו משיב הי׳ לא שא*כ העונש צד על לא לבחינה
 שם ימייא אבן בפירוש ועיין הכל את לו לכפול ומדש שבותו

 נרי להגיעו יטל שהי׳ והרע ההיזק ממנו יסור אדם בכל וכן
 שעוררט. הדקדוקים כל בזה בס־ד ונסתלקו חבירו( טובת

בפסוק הדקדוקים ויתר הפ״י קושית על תירוץ
 וגו׳ שרה את פקד וה׳ של מקרא לזה ראי׳ הגנר והביא

ותלד שרה ותהר כתיב דקרא מסיפא והיינו
 יצחק של איקונין זיו שהי׳ מוכח דמזה לזקוניו, בן לאברהם

 אברהם כשהתפלל שרה את ה׳ פקד זה ובדבר לאביו דומה
 ההריון בענץ לא מתדמה, יצחק ושל שלו זיקונין זיו שיהי׳
 ההוא, המעשה לפני העבר בפסח בזה הפקידה קדמה שכבר

 אמר כאשר ברה שם התוס׳ קושיח ג״כ rt>3 בזה ומיושב
 שנמנה שאמר לזה ראי׳ בידו תלמודו והביא וכו׳, אברהם

 ולא אבימלן מל שהתפלל ההוא הזכות בשביל האמור בדבר
 לכאורה שהם וגו׳ אמר כאשר מדכתיב אחר זטת בשביל
 שהתפלל זה זכות שבשביל בו הטונה אבל מיותרים תיבות

 הזיו התדמות שהוא מבוקשו מל שנענה הוא אבימלן מל
 אמר כאשר הוא אמר כאשר בתיטת והכוונה שלהם איקונין
 מבירו על המתפלל של זה זכות דרק ש־מ אבימלן אל אברהם

 זה דלמה הפ׳י קושית ג׳כ בזה וסרה לו, שגרמה הוא וכו׳
 את לו שהשיב כיון א־א של לתפלתו אבימלן כלל צרין הי׳

 שוב לו מסל ואברהם מחילה ממנו וביקש גזל אשר הגזילה
 של תפלתו דלולי א״ש מדד האמור ולפי לעונש, סבה כאן אין

איקונם זיו שתהי׳ למטה ופרי למעלה שרש שעשתה אברהם
 מדות מצד לאבימלן למחול רשאים היו לא באמת דומה,

 הכבוד לוותר דרכו לאדם לא כי ענוה, ודרכי חסידות
 מוכח הנה מדד האמור ומתון וזרעו, בנו יצחק של והתועלת

 אח'כ אס ש־ר עליו הוציא כשחברו דאף סוברת דילן דהגמ׳
 מדת מצד דלפחות ממילה ממנו ומבקש מתחרט המוציא
 יגרע לא המחילה שמ״י בתנאי רק לו שימשול צריך חסידות

 צורך שאין דבר הוא וזה בניו ובני בניו תועלת או טובת בזה
 מבואר הוא כי לבארו, מהפוסקים פוסק לשום ולא לרבינו
 אולם אחרים, נפל ולהתחסד לוותר רשאי אדם שאין מאליו

 דהן נאמר אם אלא אינה שנאמרה הגמ׳ של הזו ההוכחה כל
 פסח באותו הי׳ המלאכים מסי יצחק לידת בשורת של מעשה
בן להם יהי׳ כי ידעו כבר דאז דאבימלן מעשה שאירע קודם

 מאבימלן ויאמרו מתק שידברו למיחש איכא שפיר ולזה
 איקונין זיו התדמות ט׳י מתוקן המעות וגם שרה, נתעברה

 והאמירות הדברות כל שסיר ושייכים לאברהם יצחק של
 ושרה לאברהם דהבשורה נאמר אם p לא אבל פה האמורות

 לבית שרה לקיחת מעשה אמר בפסח הי׳ המלאכים מסי
 דאזדא ומלבד התלמודא, בכוונת האמור לכל ליתא אבימלן

 חסידות מדת מצד דלסמות דידן דתלמודא ראיות הנן להו
 מליו שהוציא למי אף שימחול ראוי והחמלה הענוה ודרכי

 ויתקיימו יתעצמו כי זו אף מחילה, ממנו ומבקש ש׳ר
 למחול א־צ ג*כ חסידות מדת דמצד הירושלמי של הראיות

זה. על למוסת לנו היא הנביאה ושרה ש׳־ר, עליו שהוציא למי

לירושלמי הבבלי בין למחלוקת הסבר עוד

 ותלמודא הירושלמי מחלוקת להסביר אתי מקום והנה
דמהרש׳א אזיל לשיטתיה ומד סד דכל והוא דידן

 שרה לקיחת של המעשה דקודם שאמרו דמה כתב לדק בח׳א
בזה יש בן מלידת ושרה אברהם נתבשרו אבימלן לבית

 הראבי׳ד קושיה על תירוץ
השיגו והרארד וכו׳ זכיותיו מל מרובין שעוונותיו אדם

 חיים רשמים יש כי וכו׳ סובר שהוא כמו לא וכתב
 השגתו לסלק רוצה והלח־מ מרן. מ׳ש ומיין וכו׳ הרבה

 למנין אלא בעה־ז וחיים מיתה בענין איירי לא דרכינו באמרו
 וכו׳ לאלתר ונחתמץ דה ט־ז ברה החוס׳ כי ואם מה׳ב,
 אבל הרמדן בשם מ׳ש א׳ אות מיימוני בהגה׳ ומיין כן, כתבו
 הביא רניט דהא לזה ג*כ טון דרבינו לאמר הקשה הדבר
 ושם למד בירמיה והוא מונן רוב על מהכתוב זה מל ראיי׳
 מוסר הכיתיך אויב מכת כי וגו׳ שחטן מאהביך כל נאמר
 עונשי על האלה הכתובים והוראת וגו׳ עונן רוב על אכזרי
 מייתי ראיי׳ מה וא־כ וברעב בחרב בדבר נענשים שהי׳ עה־ז
 עשה ויפה הם דחלוקים עה״ב לעונשי עה־ז מעונשי רבינו
 התוס׳ מ־ש עיניו ראו כי אף הלח*מ של בתירוצו שמיאן מרן

 הקשו שם נדה התוס׳ והנה הרמבץ, נשם מיימוני והגה'
 אנו הרי וכו׳ נסתחין ספרים ג׳ דאמר כרוססדאי ר׳ על

יאריכו רשמים וכמה בנערותם מתים צדיקים כמה רואים

שפט משנה

 מהן שמבואר בתלמודא מקומות דמצינו מתחלפות סוגיות
 מפי נחבשרו אבימלן לבית שרה נלקחה כי המעשה דאחר

 דהירושלמי י׳־ל ומעתה לשרה, בן והנה מיה כמת המלאכים
 דאין הירושלמי קאמר שסיר ולכן נתבשרו ממשה לאחר ס״ל

 ותלמודא כלל, חסידות מדת כאן דאין עולמית מסילה לו
 לאברהם המלאכים באו אבימלן של המעשה דקודס ס׳ל דידן

 למי למחול דא־צ הירושלמי ראיות להו ואזדא ונתבשרו ושרה
 דלסמות התלמודא קאמר ושפיר כאמור, ש־ר עליו שהוציא

 שהקניטו מי לכל למחול לאדם לו ראוי והרחמים החסד מצד
 דלא פ״ג נב־מ התלמודא דמייתי )ודע מליו ש״ר בהוצאת אף
 אברהם של פניו לקלסתר דומות יצחק של פניו קלסתר הי׳

 הנס נעשה יצחק את הגמל ביום רק אלא לידתו ביום מיד
 הוא לוי רק אפס הירושלמי דברי נכונים ג״כ ולפת ההוא

 ורבה רבא עליה חולקים בתראי מאמוראי ורבים הכי דקאמר
 דידן התלמודא כשיטת פסק רבינו כן, ובהיות מרי( בר

 בדרכי עצמו להתנהג יכונה ישראל בשם אשר מי לכל דראוי
 להמוציא אף לי׳ דמצער מי לכל ולמחול משה״ד לפנים החסד

מחילה. ממנו שיבקש אמרי ש״ר מליו

 קו׳ מכס רבינו מל השיג שלא הראב־ד משה ויפה ימים,
 הס דאולי ראי׳ זה דאין בנערותם, שמתים מצדיקים התוס׳
 כדאי׳ יאמין לא בקדושיו הן עליהן שנאמר הצדיקים מאותן

 עיי־ש וכו׳ בכי קרא להאי מטי הוי כי יוחנן ר׳ ה׳ בחגיגה
 אזדא ממילא כן ובהיות וכו׳, הוי ברבותיו מבעט דה בתוס׳

 חיל גברו וגם עחקו רשעים שראינו ממה הרארד השגת נמי
 שנאמר מאותן המה אולי נאמר דג*כ ימיהם, ומאריכים

 דהארין מציט ועוד להאבידו, פניו מל לשונאיו ומשלם עליהן
 הוא וצוה כשר, זרע מהו דנפק בשביל לרשעים אפו ית׳ השם

 להתגרות ולא ומואב ממון הרשעות האומות צרור לבלתי ית׳
 מהן לצאת שעתידין טובות פרידות שתי בעבור מלחמה נהם

 ולא ל׳ס דק במש׳ כדאי׳ המואביה ורות העמונית נעמת
 כוון ולזה למות, רשע הוא בשגס הישראל האיש מהם יגרע
 היודע הוא דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואין במ׳ש רבינו

 במה הזכות, בכלל הוא זה וגם הרעות נגד הטונות לערון
 בן בשמעי מצאנו וכן לה׳, ונאמן אמת זרע יריכו יוצאי שיהי׳
מחלציו. יוצא איש איז כי בראותו משה שהרגו ובמצרי גירא
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משנה A ה״י פ״ב תשובה הלכותסדר שפח

 ואיוב באיוב, נכונה דברו שלא מה מל יענשו שלא צריכים היו
 לעין נגלה שיהי׳ כדי חנירו שיענשו צריך הי׳ עצמו לטובת

 יענשו שלא ע׳י משא־כ נכונה בו דברו לא וכי צדקתו כל
 דברי שכל איוב, את ולחשוד ללון מקום יש הנה החברים,

 היו הן מטשיו את והרשיע הרע מן שעשה מה ריסיו
 לא ואעפ״כ הרשימוהו, שחבריו נקרא וכמבואר בעוכריו,

 יהיו שלא עליהם והתפלל חבריו בשביל עצמו לטובת ראה
 והוא חנירו על מתפלל הי׳ איוב וכן אברהם וא־כ נענשים,

 מל התפלל שהוא דהיינו עליו, שהתפלל דבר לאותו צרין הי׳
 הי׳ וכן אבימלן, שיחלה צרין הי׳ והוא אבימלן של השלי

 הוא האמור זה באופן חנירו מל שמתפלל מי בכל וכן באיוב,
של איקונין זיו שיהי׳ בבקשתו כאברהם בבקשתו תחלה נענה

 הי׳ אלו ושרה לאנרהס יותר גדולה מוגה הי׳ כי יגין בלבבו
 של כבודן נגלה הי׳ שאז חלה, אשר ממליו אנימלן נרפא

 העולם כל שידמו ולאלתר מיד בנו יצחק וכבוד ושרה אברהם
 שנלקחה הקול שילך מיד שהרי כלל, לאבימלן נבעלת שלא

 הי׳ הכל שהרי שנלקה עמו ושוברו הקול לן הלון לאבימלן
 מיד כשנרפא משא־כ הי׳, לילה שבץ ונגע הלקיחה אחת בבת
 נלקה שלא כיון למרחוק המר יוודע לא הנה שלאחריו, ביום
 אץ החלי לו הלן חלף אור והבקר הי׳ לילה בין שעה לפי אלא

 זה אבל כ־כ והפלא הזרות מן בזה שאין פרסום ואהחלי^ההל
 זר דבר הוא כי אבימלן לבית שרה שנלקחה יתפרסם הדבר

 חזקה, וניד בזרוע בעלה מתחת אשה ליקח נכריה ומעשהו
 דומה יצחק של איקונין זיו כי ויוודע יצחק יולד כי ומד

 יפגמו הימים באותן כן ובין כן בין הנה ויצדקוהו לאברהם
 מנגד השלין אברהם של חסידותו מכח רק בכבודן, איש מי

 ירפאהו, אלהי יואל אמת אלהי אל והסתיר עמו וכבוד טובח
 זיו שיהי׳ בן שתלד לשרה ופקד מיד הקדה מנהו זה ובשכר

 לתפלתו גס הקדה ושמע לאברהם דומה שלו איקונין
 איקונין, זיו במנץ תפלתו שנתקבלה ומה לאבימלן. לרפאות

 טוב שדבר דבר מל אלא בידו, שהיו מע*ט שאר בזכות הי׳ לא
 ההוא והזכות שיתרפא עליו שהתפלל להקלה אנימלן מל

 איקונין, זיו בערן ג־כ מקובלת תפלתו להיות לו גרם
 מל תפלתו שנתקבלה קודם ונפקד נתקבל זה דבר ואדרבה
 דבר לאותו צרין והוא הלשון היטב מתיישב ובזה אנימלן,

 לשני צריכים היו ואבימלן אברהם דהרי היא, כן הכוונה וכו׳
 שיתרפא צריך הי׳ עצמו לטובת שאבימלן מתחלפים תרים
 אבימלך יתרפא שלא צריך הי׳ עצמו לטובת ואברהם מחליו,
 שהוא כן, הדברים היו התם דמייתי באיוב נמי וק מחליו,
עצמן לטובת הם מתתלפיס, דברים לשני צריכים היו ורעיו

ה״ב פ״ג תשובה הלכות ( סדר

ב הלכה — ג פרק

 הכל את הקדה לו שהשיב מה ע׳י באיוב )וכן לו דומה יצחק
 וגו׳, למשנה, וגו׳ איוב שבות אח שב וה׳ כדכתיב למשנה

 רק היסורין שהיו צדיק, הי׳ שאיוב לכל ג־כ נודע מזה
 הקלה לו משיב הי׳ לא שא*כ העונש צד על לא לבחינה
 שם ימייא אבן בפירוש ועיין הכל את לו לכפול ומדש שבותו

 נרי להגיעו יטל שהי׳ והרע ההיזק ממנו יסור אדם בכל וכן
 שעוררט. הדקדוקים כל בזה בס־ד ונסתלקו חבירו( טובת

בפסוק הדקדוקים ויתר הפ״י קושית על תירוץ
 וגו׳ שרה את פקד וה׳ של מקרא לזה ראי׳ הגנר והביא

ותלד שרה ותהר כתיב דקרא מסיפא והיינו
 יצחק של איקונין זיו שהי׳ מוכח דמזה לזקוניו, בן לאברהם

 אברהם כשהתפלל שרה את ה׳ פקד זה ובדבר לאביו דומה
 ההריון בענץ לא מתדמה, יצחק ושל שלו זיקונין זיו שיהי׳
 ההוא, המעשה לפני העבר בפסח בזה הפקידה קדמה שכבר

 אמר כאשר ברה שם התוס׳ קושיח ג״כ rt>3 בזה ומיושב
 שנמנה שאמר לזה ראי׳ בידו תלמודו והביא וכו׳, אברהם

 ולא אבימלן מל שהתפלל ההוא הזכות בשביל האמור בדבר
 לכאורה שהם וגו׳ אמר כאשר מדכתיב אחר זטת בשביל
 שהתפלל זה זכות שבשביל בו הטונה אבל מיותרים תיבות

 הזיו התדמות שהוא מבוקשו מל שנענה הוא אבימלן מל
 אמר כאשר הוא אמר כאשר בתיטת והכוונה שלהם איקונין
 מבירו על המתפלל של זה זכות דרק ש־מ אבימלן אל אברהם

 זה דלמה הפ׳י קושית ג׳כ בזה וסרה לו, שגרמה הוא וכו׳
 את לו שהשיב כיון א־א של לתפלתו אבימלן כלל צרין הי׳

 שוב לו מסל ואברהם מחילה ממנו וביקש גזל אשר הגזילה
 של תפלתו דלולי א״ש מדד האמור ולפי לעונש, סבה כאן אין

איקונם זיו שתהי׳ למטה ופרי למעלה שרש שעשתה אברהם
 מדות מצד לאבימלן למחול רשאים היו לא באמת דומה,

 הכבוד לוותר דרכו לאדם לא כי ענוה, ודרכי חסידות
 מוכח הנה מדד האמור ומתון וזרעו, בנו יצחק של והתועלת

 אח'כ אס ש־ר עליו הוציא כשחברו דאף סוברת דילן דהגמ׳
 מדת מצד דלפחות ממילה ממנו ומבקש מתחרט המוציא
 יגרע לא המחילה שמ״י בתנאי רק לו שימשול צריך חסידות

 צורך שאין דבר הוא וזה בניו ובני בניו תועלת או טובת בזה
 מבואר הוא כי לבארו, מהפוסקים פוסק לשום ולא לרבינו
 אולם אחרים, נפל ולהתחסד לוותר רשאי אדם שאין מאליו

 דהן נאמר אם אלא אינה שנאמרה הגמ׳ של הזו ההוכחה כל
 פסח באותו הי׳ המלאכים מסי יצחק לידת בשורת של מעשה
בן להם יהי׳ כי ידעו כבר דאז דאבימלן מעשה שאירע קודם

 מאבימלן ויאמרו מתק שידברו למיחש איכא שפיר ולזה
 איקונין זיו התדמות ט׳י מתוקן המעות וגם שרה, נתעברה

 והאמירות הדברות כל שסיר ושייכים לאברהם יצחק של
 ושרה לאברהם דהבשורה נאמר אם p לא אבל פה האמורות

 לבית שרה לקיחת מעשה אמר בפסח הי׳ המלאכים מסי
 דאזדא ומלבד התלמודא, בכוונת האמור לכל ליתא אבימלן

 חסידות מדת מצד דלסמות דידן דתלמודא ראיות הנן להו
 מליו שהוציא למי אף שימחול ראוי והחמלה הענוה ודרכי

 ויתקיימו יתעצמו כי זו אף מחילה, ממנו ומבקש ש׳ר
 למחול א־צ ג*כ חסידות מדת דמצד הירושלמי של הראיות

זה. על למוסת לנו היא הנביאה ושרה ש׳־ר, עליו שהוציא למי

לירושלמי הבבלי בין למחלוקת הסבר עוד

 ותלמודא הירושלמי מחלוקת להסביר אתי מקום והנה
דמהרש׳א אזיל לשיטתיה ומד סד דכל והוא דידן

 שרה לקיחת של המעשה דקודם שאמרו דמה כתב לדק בח׳א
בזה יש בן מלידת ושרה אברהם נתבשרו אבימלן לבית

 הראבי׳ד קושיה על תירוץ
השיגו והרארד וכו׳ זכיותיו מל מרובין שעוונותיו אדם

 חיים רשמים יש כי וכו׳ סובר שהוא כמו לא וכתב
 השגתו לסלק רוצה והלח־מ מרן. מ׳ש ומיין וכו׳ הרבה

 למנין אלא בעה־ז וחיים מיתה בענין איירי לא דרכינו באמרו
 וכו׳ לאלתר ונחתמץ דה ט־ז ברה החוס׳ כי ואם מה׳ב,
 אבל הרמדן בשם מ׳ש א׳ אות מיימוני בהגה׳ ומיין כן, כתבו
 הביא רניט דהא לזה ג*כ טון דרבינו לאמר הקשה הדבר
 ושם למד בירמיה והוא מונן רוב על מהכתוב זה מל ראיי׳
 מוסר הכיתיך אויב מכת כי וגו׳ שחטן מאהביך כל נאמר
 עונשי על האלה הכתובים והוראת וגו׳ עונן רוב על אכזרי
 מייתי ראיי׳ מה וא־כ וברעב בחרב בדבר נענשים שהי׳ עה־ז
 עשה ויפה הם דחלוקים עה״ב לעונשי עה־ז מעונשי רבינו
 התוס׳ מ־ש עיניו ראו כי אף הלח*מ של בתירוצו שמיאן מרן

 הקשו שם נדה התוס׳ והנה הרמבץ, נשם מיימוני והגה'
 אנו הרי וכו׳ נסתחין ספרים ג׳ דאמר כרוססדאי ר׳ על

יאריכו רשמים וכמה בנערותם מתים צדיקים כמה רואים

שפט משנה

 מהן שמבואר בתלמודא מקומות דמצינו מתחלפות סוגיות
 מפי נחבשרו אבימלן לבית שרה נלקחה כי המעשה דאחר

 דהירושלמי י׳־ל ומעתה לשרה, בן והנה מיה כמת המלאכים
 דאין הירושלמי קאמר שסיר ולכן נתבשרו ממשה לאחר ס״ל

 ותלמודא כלל, חסידות מדת כאן דאין עולמית מסילה לו
 לאברהם המלאכים באו אבימלן של המעשה דקודס ס׳ל דידן

 למי למחול דא־צ הירושלמי ראיות להו ואזדא ונתבשרו ושרה
 דלסמות התלמודא קאמר ושפיר כאמור, ש־ר עליו שהוציא

 שהקניטו מי לכל למחול לאדם לו ראוי והרחמים החסד מצד
 דלא פ״ג נב־מ התלמודא דמייתי )ודע מליו ש״ר בהוצאת אף
 אברהם של פניו לקלסתר דומות יצחק של פניו קלסתר הי׳

 הנס נעשה יצחק את הגמל ביום רק אלא לידתו ביום מיד
 הוא לוי רק אפס הירושלמי דברי נכונים ג״כ ולפת ההוא

 ורבה רבא עליה חולקים בתראי מאמוראי ורבים הכי דקאמר
 דידן התלמודא כשיטת פסק רבינו כן, ובהיות מרי( בר

 בדרכי עצמו להתנהג יכונה ישראל בשם אשר מי לכל דראוי
 להמוציא אף לי׳ דמצער מי לכל ולמחול משה״ד לפנים החסד

מחילה. ממנו שיבקש אמרי ש״ר מליו

 קו׳ מכס רבינו מל השיג שלא הראב־ד משה ויפה ימים,
 הס דאולי ראי׳ זה דאין בנערותם, שמתים מצדיקים התוס׳
 כדאי׳ יאמין לא בקדושיו הן עליהן שנאמר הצדיקים מאותן

 עיי־ש וכו׳ בכי קרא להאי מטי הוי כי יוחנן ר׳ ה׳ בחגיגה
 אזדא ממילא כן ובהיות וכו׳, הוי ברבותיו מבעט דה בתוס׳

 חיל גברו וגם עחקו רשעים שראינו ממה הרארד השגת נמי
 שנאמר מאותן המה אולי נאמר דג*כ ימיהם, ומאריכים

 דהארין מציט ועוד להאבידו, פניו מל לשונאיו ומשלם עליהן
 הוא וצוה כשר, זרע מהו דנפק בשביל לרשעים אפו ית׳ השם

 להתגרות ולא ומואב ממון הרשעות האומות צרור לבלתי ית׳
 מהן לצאת שעתידין טובות פרידות שתי בעבור מלחמה נהם

 ולא ל׳ס דק במש׳ כדאי׳ המואביה ורות העמונית נעמת
 כוון ולזה למות, רשע הוא בשגס הישראל האיש מהם יגרע
 היודע הוא דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואין במ׳ש רבינו

 במה הזכות, בכלל הוא זה וגם הרעות נגד הטונות לערון
 בן בשמעי מצאנו וכן לה׳, ונאמן אמת זרע יריכו יוצאי שיהי׳
מחלציו. יוצא איש איז כי בראותו משה שהרגו ובמצרי גירא
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היראהיוגד. ו נ י ב ר לספרמד

 יצרו את ויכוף קעד. מאומה. כל ישחית לא ואף בחמתו כליו יקרע
 לצורך, שלא בדברים יתרון מה כי בטילה, משיחה אף יתאוה, אשר מכל
ולחבריך. לאחיך רצוי והוי קעה. פשע. הרבות אם כי זה אין

 עד אותו ותרצה לך אך אדם, עם לך וקטטה בלילה תשכב ואל קעו. י
 לי חטא הוא תאמר ואל פיוס ממנו בקש לך חטא אם ואף שיתפייס,

 ותהיה לבבך יגבה לא למען אליו, ולך יצרך את כוף לפייסני, לבא עליו
 לב". גבה כל ה׳ "תועבת ה׳(: ט״ז, )משלי שנאמר הבורא, בעיני מתועב

השם חלול כי הבאי, בדברי אפילו לשקר שלא הזהר מאד ומאד קעז.
 מארבע הוא כי בהפסדו; שכרו יצא בשקר, להשתכר לא ואף בדבר. יש

 לצים, כת חנפים, כת שקרים, כת השכינה: פני מקבלות שאינן כתות
 אין אמת אומר שאפילו בדאי, של ענשו וכן הרע; לשון מספרי כת

 הכא כתיב זרה, עבודה עובד כאילו בדבורו המשנה וכל לו. שומעין
ט״ו(: י׳, )ירמיה התם וכתיב כמתעתע" בעיניו "והייתי י״ב(: כ״ו, )בראשית

תעתועים". מעשה המה "הבל

מקור

 יצרו את "לכוף ב׳: ל״ב, ב״מ קעד(
פסחים ותום' תום׳, עיי״ש עדיף".

הגר״א. ובהגהת ב׳, קי״ג,
יומא 1 ב׳ ה׳, חגיגה — בטילה משיחה אף

 גרונך "מנעי מש״א; א׳, ע״ז,
 הי״ד. דעות, מהל׳ פ״ב ר״מ עיי״ש; בו׳",
 "ברוב :י״ט י׳, משלי — ,וכו׳ כי זה אין

דר״נ אבות ;וגו״׳ דברים
כ״ב. פ׳ סוף

 מה ב׳, קי״ח, שבת ;א׳ י״ז, ברכות קעה(
דברי על עברתי לא "מימי שאמרו:

______________זעבב^____________—
נמשך רבינו ואחרי א׳. ב״ח, מגלה קעו(

 ס״ב אות חיים" ב״ארחות הרא״ש
שם. החיים" ב״מקור היטב ובארנוהו

 עיי״ש. א׳. פ״ז, יומא — וכו׳ הטא אם ואף
 א׳. פ״ו יומא וע׳ א׳, ל״א, שבועות קעז(

"אמת" כי — בדבר יש השם הלול כי
 באות רבינו כמש״ב הקב״ה של משמותיו

כדאיתא אמת, הקב״ה של וחותמו רי״ז,
א׳. נ״ה בשבת

 מובן, אינו — בשקר להשתכר לא ואף
הבאי בדברי שאפילו הקדים כבר שהרי

היא כי הליצנות, מן והזהר קעח.

זז א יר ה

 הוא "כי :שסיים מה כן וכמו :לשקר אסור
 לישב, אפשר זה מיהו וכו"׳. כתות מארבע
 בשקר, להשתכר של זה פרט על מוסב שאינו

 ובספר שקר. של האיסור עיקר על אלא
 מצאתי נושן ישן ספר ע״פ המוגה היראה
 שלא הזהר "ומאד אחרת: בנוסחה זו פסקה
 יש השם חלול כי הבאי, בדברי אף תשקר
 אלא בשפתיך, ימצא לא ושקר ועולה בדבר.

 ובתלת השלום מפני לשנותם שמותר בדברים
 בפוריא במסכתא, בדבוריהו, רבנן משנו מלי

 לשקר, תחמוד ואל ב׳(. כ״ג, )ב״מ ובאושפיזא
 יצא אז כי בשבילך, אחרים שישקרו לא אף

כו׳". כתות מארבע הוא כי בהפסדך, שכרך

 א׳. מ״ב, סוטה — וכו׳ מארבע הוא כי
 א׳. צ״ב, סנהדרין — כו׳ המשנה וכל
 ב׳. ס״ט, סנהדרין — בדאי של עגשו וכן

ב׳. י״ח, ע״ז קעח(
 זוטא ארץ דרך — לעברות שניה היא כי

ספ״ו.

 "שחיק :י״ז ג׳, אבות — וכו׳ מעברת והיא
בו׳". ראש וקלות

ב׳. י״ה, ע״ז — וכו׳ המתלוצץ וכל



ט אפרים זוטא KV3 ספרי ספירי
 היזק להם שיש אמ״פ הוצרכו, לא החשתלחים אף *מנן

מעושה: גט מלשון שיכפוס שיטשיאוס, : בזה
כשהיא החטאת על טליה :לפי פירוש לשה, ה.

 ויקרא ובתי״כ חיה כשהיא משמע וטליה קיימת,
 נאמר הכי יליף שיי •תיבה

 וידוי להל! ונאמר וידוי כאן
 וידויו להלן האמור וידוי מה
 כאן האמור וידיי אף חי על

 ופירש ט״כ חי מל וידויו
 בשעיר להלן ונאמר הראב״ד
 ההיא על מיהו כיע והתודה

 דא״כ לדקדק יש דרשה
 דס״ל ביומא דר״ש אליבא
 נילף מעכב שעיר דוידוי
 על אלא :מעכב הכא דנם

 מייהי דבהכי מקדש, ■ביאת
 הקול לשמיעת וה״ה קרא

 בהאי רכתיב שפתים *בימוי
 שאר מרבה את ומנין :קרא

 דבר אמרת‘ המנות כל
 נירסת הוא ק וההודי,

 ע״ג מ״ע בםה״מ הרמב״ס
 וילפינן נשא בפ׳ והחינוך

 סתם דהכא כלומר מוהחודו
 המצית כל שאר דכלל ומשמע

 והתירו וז־ל החינוך וכיס
 כאלי הכתיב ענדרש בלומר

 מיוחד: דבר סל נכתב לא
 דהיל״ל חטאתם, חטאת
 ומדכחיב החטאת את והתודו

 חייבי לרבות משמע חטאתם
 פ' ובתיטך וכריתות מיתות

חטאתם הכי כתב נשא

 לא :בחי״ל התורה דניאל וכן וגו׳ בגרים ואבדתם שלפניו
 חימש מביא אין לעכו״ם נשבע אם גוים, ידי על

 חובה ויקרא בחו״כ איחא והכי מתודה ואינו ואשם
 שחשבו יעשו כי : לאתרים פרט בעמיתו וכחש פכ״ד

 כתיב מדלא דייק לעשות,
דאמרינן והא עשו אשר

 בפ׳ אהרן וידוי גבי שנאמר
 דהוא משמע ט״כ אח״מ
 חמאת דיליף לה מפרש
 מחטאתם הכא ' דכתיב
 מה ח אח־ בפ׳ הנאמר

 וכריתות מיתות חייבי החם
 בזמן יכול :כאן ה״נ ■בהא
 שאין דס״ד מביאין, •שהן

 הוא אלא מ״ע לבדו ■הוידוי
 קמיל הקרבן אחר •נגרר
 כזמן ואף בפ״ע מציה דסוא
 :דוידזי מ״ע יש קרבן מאין
 דקרבטת כארן,דבפגיינא אלא

 מון ואת :בארץ שהם כתיב
 כתיב בחקתי בפ׳ אמתס,
בפסוק כדכחיב בגלית יומדבר

 לא המשתלמים אף ומנין הוצרכו
 משה אל ה׳ דבר כאשר ת״ל הוצרכו

 עשו מעצמן הן ישראל בגי עשו כן
ואהרן: משה שיעשיאום הוצרכו לא

 איש ישראל בני אל דבר וידבר, ה.
והתודה שנאמר לפה אשה, או

 יתודה יי׳( ה׳ )ויקרא עליה חטא אשר
 החטאת על עליה חטא. אשר הטא על

 אין משנשחטה לא קיימת כשהיא
 ביאת על אלא היחיד שיתודה במשמע
 כל שאר מרבה את ומנין המקדש
 אף ומנין והתודו דבר אמרת המצות
 חטאת אמרת וכריתות מיתות

 בלא מצוה לרבות חטאת כל חטאתם.
 עשה מצות לרבות יעשו כי תעשה

 מנין ליחיד אלא ודוי במשמע אין
 והתודו דבר אמרת ודוי לצבור אף

 ומנין מתודין מביאין שהן בזמן יכול
 בני אמרת מביאין שאין בזמן אף

 מיתות אף ומנין והתודו ישראל
 כל חטאתם. חטאת אמרת וכריתות

 כי תעשה בלא מצוה לרבות חטאת
 במשמע אין עשה מצות לרבות יעשו
 ודוי בגלות אף ומנין בארץ אלא ודוי

 עון ואת עונם את והתודו אמרת
 לך אומר דניאל וכן ם* כז )שם אבותם

 ז( )ט הפני□ בשת ולנו הצדקה ה׳

 אל דבר לך: חטאנו כי מה מפני
 ואין מתודים ישראל ע״י ישראל, בני

 ע״י ולא גוים ע״י לא מתודים
 לגרים פרט ישראל בני או תושבים

 או איש הגרים: לרבות איש אמרת
 ולא לעשות שתשבו יעשו, כי אשה
שבינו מה האדם» חטאת מכל עשו:

 הקב״ה אין רעה מחשבה
 לומר היינו למעשה מצרפה

 טל כמו אוהו סענישין שאין
 הוה מיהו חטא אבל המעשה
 ללמדך רבה במדרש כדאיתא
 לחטא אדם שמחשב שמשעה

 ט״כ במקום ממל כאל'
 חייב בתשובה שב וכשהוא

 לבין שביט ממה11להתודוח
 רשמע הארס דחטאס חברו,
 מקור ומכאן לאדם שחטא
 מהשינה בפ״א הרמב״ס דברי

 בחברו החיבל וכן שכתב
 ששילם אמ״פ ממוט והמזיק

 שיתח־ה סר מתכפר אינו ל'
 האדם חטאת מכל שנאמר

 מקור הראה יהכ״מ ס״כ
 צ״ב ב״ק מש״ם להרמב־ס

 לו שנותן אע״פ שם דאיתא
 ממט שיבקש מד נמחל אינו

 דחוקים ודבריו מ״ב מחילה
 מחילה שיבקש אמרינן דהחס
 כתב והרמב״ס מחברו
 מחילה בקשת והיינו שיתודה

 על אף :\למטל ח’השי מאת
 דמוהתודה מתודים, אשמות

 חטאת דרק משמט חטא אשר
 חטאת דלשין וידוי טטון
 האשם את נם ומרבה כתיב

 אשם לה מרבה ובספרי
 לשון כלומר ואשמה מדכחיב

 הנשבט לרבות ממל אשם:
 מטל מדכחיב לשקר, בשם
 בדבר אף ליה משמט בה׳

 שהוא אלא ממון של שאיט
 ה׳ בשם הנשבט כגון לה׳

 לרבות :המקלל וק לשקר
 יליף שיתודו, מיחוש חייבי כל
 הנפש ואשמה מדכתיב לה

 שמתחייב מי דמשמט ההיא
 דרבי ונראה מחורה בנפשו

 שיתזרו ב״ר מיתות חייבי גם
:ח׳־ג בסנהדרין כדאיחא J

 הגזלות ועל הגניבות על חבירו לבין
 על אף למעול, הרע: לשרן ועל

שהן בזמן יכול מתודים אשמות
 טעון שלו שהודע אשם יכול למעול ת״ל מביאין שאיך בזמן מנין מתודין מביאין
 הנשבע לרבות מעל למעול ת״ל חטאת טעון שלו הודע שאין אשם אף ומנין חטאת

הנהרגין אף יכול שיתודו מיתות חייבי כל לרבות ואשמה ואשם והמקלל. לשקר שם1

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס10 מס עמוד אריה צבי בן זאב אפרים גרבוז, אפרים< >ספירי זוטא



שלההלכות חידושי

ז.ןוצרחחכסה|3
ח״ח* ס׳ אתו רכנו לימוד משעות אחר, ע״י נרשם

)תשי״ט(
 כבי מהימן שהוא מאיש לה״ר קבלת בענין

 רק מותר "אין חיים: החפץ כתב תרי,
 עד מחברתו עצמו את ולהתרחק להאמינו

 ומכ״ש וכו׳ הרעה מדרכו ששב יודע אשר
עי״ז". ח״ו להכותו או בממון להפסידו שאין
 בלב. הנשארת ששנאה להוכיח יש טו[^המהרי״ק אוח ]שם ונבמ״ח ח׳[ סימן ז׳ ]כלל

כבין ולא לבד, למקום אדם כבין נחשב בלבד בודאי כחובה להפסיד "דלענין מהרי״ק הביא
 עליו אמר אם אפילו מהימן, לא אחד העד

 כל' דלאו תרי, כבי עליו סומך דהוא הבעל

 להפסיד כדי העד לאותו להאמין כמיניה

 מביעתא יותר וישר פשוט וזה כתובתה.
בכותמא".

 שנאה אס לחקירה ראיה שמכאן להעיר ויש
בין או לחברו אדם נין בגדר הוא לחברו בלב

ד׳.

 לחבריי צער גורמת השנאה שאם למקום. אדם
 בין. בכלל שזה ספק אין שהוא אופן באיזה

 לא בלב שהשנאה באופן אבל לחברו. אדם

 כבין נחשב האם שבלב, דבר ונשארה נתגלה
 אם ונ״מ למקום. אדם כבין או לחברו אדם
מל׳ וכדומה. בעיו״כ, פיוס חובת עליו חלה

 בגדר בלב שנאה היתה אם שהרי לחברו. אדם
 לחלק מקום שאין בודאי אז לחברו, אדם בין
 דברי שלפי ומכיון לשנאוחו. או "להכותו" בין

 תרי" כבי עליו ב״מהימן יש הנ״ל המהרי״ק
 כמיניה כל דלאו אע״פ לשנאותו, היתר

 הוא דלהכותו משום כרחך בעל הרי להכותו,
 לגמרי היא בלב שגאה ואילו לחברו, אדם בין
למקום. אדם בין

ח.

הרע• לשון עבירת על ותשובה רעים אהבת מצות בענין

)ר״שכ״ו(
 דאם פסק לשה״ר הלכות חיים בחפן הגה

 אז הרע לשון עבירת על חשובה לעשות רוצה
 כשב דינו דבריו נתקבלו דאס מתחלק, הענין

 דבריו נתקבלו לא ואם לחבירו, אדם בין על
 ]כלל יעו״ש למקום, אדם בין על כשב דינו

 זה. לדין מקור הביא שלא י״ב[ סימן ד׳
 לחבירו אדם בין מיקרי דלא מדבריו ויוצא
 בממון או בגוף ידו מל נפסד חבירו אם אלא

 נתקבלו לא שאם כתב כך ומחוך בכבוד. או
 כעבירה דינו לחבירו הפסד כאן שאין דבריו
למקום. אדם שבין

 מעשה דעושה אמינא הוה דמסתפינא ולולי

בלשונו. רשימה מתוך *

 אדם לבין נחשב ה״ז רעים, אהבת מצות לבטל
 חבירו נחשב זה ידי על דגם משוס לחבירו,
 מיקרי, הפסד רעים אהבת דהפסד לגפסד,
 דבריו נתקבלו שלא הרע לשון שמספר ומכיון
 שבין עבירה הוה שוב אהבה מצות על עובר
 לא בלב חנם ששנאת ואע״פ לחבירו, אדם

 טעמא היינו עליה, כששב חבירו ריצוי בעי
 אשכחן ולא בלב, אלא עליה עבר דלא משום

 אבל שבלב, דברים על חבר ריצוי דין

 שנאה דברי מדבר או מעשה, כשעושה
 דאפילו בגמרא, דאיתא בהך דנכלל בודאי

 ובודאי לפייסו. צריך בדבריו המקגיט
של דיבור הוה עצמו מצד הרע לשון שסיפור

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)348 מס עמוד יואל חיים בן יצחק הוטנר, זצ״ל יצחק הפחד בעל למדן הזכרון ספר



ל צ" ז יצחק" "פחד בעל ן למר הזכרון ספרשלו

 דבריו. נתקבלו לא אם אפילו שנאה
בחינוך דיעוין להנ״ל ראיה להביא לי ויש

 דהקללה הרמב״ם בשם שהביא דמקלל, ל״ת
 של עצמו וכל המקולל, על כלל פועלת "אינה
 עצמו. המקלל משוס אלא אינו דמקלל הלאו
 פסק תשובה הלכות דהרמב״ם חזינן ומ״מ

 ריצוי דוקא בעי דמקלל, לאו על דתשובה
 תיבעי אמאי חיים החפץ של ולדבריו תבירו,
 דבריו נתקבלו כלא הוה קללה הרי ריצוי,
על פעולה כאן אין הר״מ דלשיעת מכיון

 הר״מ דכונת לומר ואין עיקר. כל המקולל
 בקללה, שיש הבזיון מצד לפייסו דצריך היא
 למינקט להר״מ ליה הוה לא כן דאם אינו דזה

 המבזה בהדיא לפרש לו שהיה אלא מקלל,
 על הוא דהפיום מזה ומוכרח חבירו. את

שבדבר. הבזיון על ולא הקללה עצם
 החמוד דלא בל״ת חינוך במנחת עוד ועיין

 לחבירו, אדם בין הוה תשובה דלענין שכתב
 בלא כמו דדינה תחאוה, דלא בל״ח כתב ושוב

וצ״ע. תחמוד.

ט.

לפייסו• צריך בחברו החושד בעניו

)תשכ״ו(

 שם דאיתא ע״א ל״א דף ברכות יעוין
 מקרא זה וילפינן לפייסו, צריך בחבירו דחושד
 בכשרים חושד אם דממ״נ וצ״ב דעלי. מיוחד
 ואם קרא[, ל״ל ]א״כ לחבירו אדם לבין נחשב
 באמת אמאי לחבירו, אדם לבין נחשב אינו
הגכר. דברי בפירוש טובא וצ״ע .לפייסו, צריך

 על הקשה חיים החפץ דבעל בזה ונראה
 היא זכות לכף דדיון בפוסקים דמבואר הך

 תשפוט בצדק של דאורייתא עשה מצות
 דמשמע אבות, בפרקי המשנה מלשון עמיתך,

 טובה מדה אלא אינו זכות לכף דהדיון משם
 דמשנה זה על ותירץ חסידות. של והנהגה
 לא דהתם כלל, מכירו באינו איירי דאבות

 יודע אינו שהרי תשפוט, דבצדק דינא שייך
 עשין, ]פתיחה, צדיק או ביווני הוא אם

 דבודאי נימא, נמי אגן אף ומעתה ג׳.[. במ״ח
 בעי עמיתך תשפוט בצדק טל דטובר לן ברירא

 היא וטריא השקלא וכל חבירו. ופיוס ריצוי

 הכונה ואין מכירו, שאינו בחבירו בחושד רק
 של הטובה ההנהגה על עבר דהחושד באופן

בלשונו. רשימה מתוך *

 דגם מכירו, האינו כלפי אפילו זכות לכף דיון

 המחייבת הטובה ההנהגה שמצד בודאי בזה
 גם אותו המחייבת היא היא בתחלה, אותו

 אלא חבירו, את לרצוח תשובה בשעת
 כלל, עבר דלא באופן היא ועריא דהשקלא

 לה ומשכחת הזו, הטובה ההנהגה טל אפילו
 חוב. לצד הנוטים הניכרים דברים בו דראה

 זכות לכף לדונו מחויב דהוא בגוונא דבודאי
 הניכרים דברים מה?י לא השפוט, בצדק מצד

 באופן אבל משפט. כאן אין דאכתי גרידא,
 אלא כאן אין תשפוט, בצדק חובת עליו דאין

 שפיר בכה״ג טובה, עין של טובה הנהגה
 דחזא מכירו שאינו באדם לחשוד לו הותר

 העובדא היא והיא הניכרים, דברים ביה
 דברים בה חזא וגם הכירה דלא וחנה, דעלי

 של איסור שום על עבר לא כן ועל הניכרים,
 אצלו היה החשד ואדרבה בכשרים, חושד

 סוף דסוף מכיון דמ״מ אלא גמור. בהיתר
 חובת כאן יש בטעות, היה דהחשד הוברר
 ילפותא לזה דבעי בודאי דא כגון וכל פיוס,

היטב. ודוק מיוחדת.
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הלכות חידושי

 אין ואכתי זו. לגאולה זכר משום בה יש שכן
 יצ״מ וזכירת להוד החודש דקידוש מספיר, זה

לחוד(. מניסן המנין ידי על

 זו קושיא הנ״ל הריטב״א דברי ולפי
ביום זו בפרשה כתיב דהא מסתלקת

 הזמן קדושת ואין קודש. מקרא הראשון
 דין בית ידי על החודש קידוש מבלי במציאות

 מצות להם נתן שלא דעד ונמצא ישראל של
 קידוש מצות להם לתת מוכרח היה פסח

החודש.

 הריטב״א של בדעתו עובא דמסתפקנא אלא
מתבטל הזמנים חשבון דכל כונתו אם

חודש כאן ולית החודש לקדש ב״ד כאן כשאין

קסה

 החדשים דהשבון היא דכונתו או כלל השרי
 קדושת כאן דאין ורק מתבטל אינו הכללי

 תמוה קמא דלצדדא טובא עיון וצריך הזמנים.
 השון חודש אח׳׳כ יקדשו האיך כן דאם מאד,
 תאמר ואם תשרי. חודש לו שיקדם מבלי

 הרי כן אם לתשרי, אח״כ מקדשי דבאמת
 היה שלא וכגון יום אלף בת שנה לה משכחת

 ניתן לא וזה שמד משום החודש לקדש ב״ד
 לפוסצדדא מאד מוזר בודאי כן וכמו להאמר;

 מתבטל אינו הכלל דחשבון ספיקתנו של בתרא
 כן דאם מתבטלת, הזמנים דקדושת ורק

 השרי, לחודש עשירי יום שיהיה לה משכחת
 יום של היוה קדושת עליו תחול לא ואעפ״כ

זו. במבוכה עיני יאיר והשם הכיפורים.

יט סימן

תשובה לענין אונם בדין

 כפרת דבמהלך בע״ה ראיה להביא לי יש
r דעביד כמאן האונס את דנין התשובה

 דבשבועות החטא. מן פרישה לענין אפילו
 ומגלה עול בפורק רבי דמודה אמריכן י״ג דף

 הכיפורים יום דאין בשר ברית ומפר פנים
תכרת, מהכרת לה וילפינן תשובה בלא מכפר
 יכול לאחריו תכרת כיפור יום לפני הכרת

יעו״ש. בה. עונה ת״ל תשובה עשה אם אף
 פ״א מילה ]הלכות הרמב״ם לשיטת והנה
בערלתו. מת אם אלא בערל כרת דאין ה״ב[
 המפר על יכפר כיפור דיום מ״ל איך כן ואם

 את מל אס דממ״נ תשובה. כשעשה ברית
 ואם כרת, ביה לית תשובה בלי גם הרי עצמו

 וע״כ תשובה. כאן אין הרי עצמו את מל לא
והיינו באונם, עצמו את מל דלא דאיירי

)תשי״ד(
 עשה ואמ״כ במזיד עצמו את מל לא דמתחלה

 עצמו את למול יכול היה ולא ונאנס תשובה
 )וכידוע כרת איכא שפיר תשובה בלי דבכה״ג

 שמוציאתו היא התשובה ורק האגודה(. דברי
 ליה דיינינן דנאנס דכיון אלמא כרת. מידי

 הדין ומסתברא החטא. מן כפירש
 אנוס הוא אס לחבירו אדם שבין בעבירות

 ירה קונטרס )ועיין הריצוי. בקשת טל
 מה • תשי״ב הכיפורים יום מאמר האיתנים

 ובמה הגרי״ס מרן בשם בסוגרים שם שהובא
 המבואר פי שעל דבריו, עם בקשר שם שנאמר

 וזכינו מעיקרו.( דשם הספק הוא נפשע בכאן
 של הזהב בלשונו עבא מרגניתא בזה למצוא

 שכתב ה״ב[ פ״ב השובה ]הל׳ הרמב״ם
תעלומות יודע עליו שיעיד עד התשובה בעיב

ח׳. אות לסוף ב׳ מאמר הספורים, יום יצחק, פחד *



ל " צ ז יצחק" "פחד בעל מרן ל זכרו! ה ספרקסו

 עדות של זה לשון אשר עוד. לכסלו ישוב שלא
 הלבבות חובת בשאר מצינו לא תעלומות יודע

 יתכן הנ״ל ולפי ללב. מסורין שכולן אע״פ
 דנאנס דאע״ג דהיינו לן משמע קא דקולא

 מטילה התשובה שחובת המעשים עשה ולא
 תעלומות יודע עליו שיעיד כל מקום מכל עליו,
 החטא, מן פורש היה נאנס היה לא שאם
 ואולי מחטאו. המתכפר תשובה בעל זה הרי

בנכרת דאיירי הנ״ל ראיה לדחות מקום יש

 כרת איכא הר״מ לדעת גם דבכה״ג הגיד
 דנסתלק מכיון התשובה מועלת שפיר ובזה

 אלא למעוות איכא כשאכתי אבל המעוות,

 התשובה. כפרת כאן אין בתיקונו, אנוס שהוא
 חטאת לענין וטרינן דשקלינן בהך צ״ל וכה״ג
 שיש זמן דכל דרמב״ם, אליבא דמילה בכרת
 להרמב״ם, כרת זדונו ליכא אכתי לימול בידו

 הגיד. בנכרת וע״כ חטאת, שייך לא ובמת

דוחק. זה הרי מ״מ

כ סימן

ביצה* מסכת ריש רש״י בשיטת ביאור

,א סימן
לטעמיה ד״ה רש״י ע״ב ב׳ דף ביצה א(

דאורייתא, דמוקצה מהכא ויליף
 וכן הראשונים רבותינו עליו ותמהו עכ״ל.

 דרבה ילפותא הך דהרי עירובין. בתום׳ הוא
 קיימא לא אבל אמינא ההוה לפי אלא אינה

 הך סותר :[]מז שם בסוגיא דהא במסקנא.
 אינו דמוקצה שם דאי׳ דברייתא מדינא דרבה
 ישראל. משקה מצד לקרבן הבהמה את אוסר

 אמרת ואי לו. גרם אחר דבר דאיסור ומשום
 לי מה גופו איסור לי מה דאורייתא מוקצה
 ביה הדר זו קושיא ומכח אחר. דבר איסור
 מוקצה, עצי ועייל הבערה אפיק דקאמר ממאי

יעו״ש. הקדש. עצי ועייל הבערה אפיק אלא
חטאת דשוחט איתא מ׳ דף בחולין והנה ב(

 שלש חייב לע״ז בהו! בשבת
 ומשום חוץ שחוטי ומשום שבת משום חטאות.

 נחית לא תנא דהך כתבו שם ובתום׳ ע״ז.
 אפשר היה למניינא נחית היה דאם למניינא,

 ביום שהיה וכגון חטאות ארבע דהייב לומר
על אחד גדול בשם להקשות ושמעתי כיפור.

 מבואר דהלא דילן. מסוגיא הללו תום׳ דברי
 באכילה אסור היה מוקצה דאם דילן מסוגיא

 משקה מצד לקרבן פסול היה מדאורייתא
 יומא הוה מוקצה דאיסור ואע״ג ישראל,
 יום של היום קרבנות כל ולפ״ז קגרים

 המותר דמן זו פסלות עליהם יש הכיפורים
 באים דאנו לומר צריך כרהך על אלא לישראל,

 ריש בש״ס שאמר וכדרך בכך מצותן מצד עלה
 שאני. בכך דמצותן ודם חלב לענין הנשה גיד

 היום, בקרבנות אלא זה שייך לא כן ואם
 נבוא פסולין הם הרי דעלמא קרבנות אבל

 אפשר אי וממילא ישראל משקה מצד בפנים
 חוץ שחוטי משום בחוץ שחיטתן להתחייב

 היובא ליכא בפנים לבוא ראוי שאין דמכיון
 להוסיף לתנא לו היה אפשר אי כן ואם בחוץ.

 הכיפורים, יום מצד גם דחייב ולומר המנין על
 היה כיפור דיום זו הוספה מצד דאדרבה

 דין מן ובר חוץ. דשהוטי חיובא מכאן נגרע
 הכשרות בטצם לומר גדול דוחק זה הרי

 מצותן מצד הוא כיפור דיום היום דקרבנוח
סברא הך הש״ס קאמר דלא מדחזינן בכך,

ביצה. מס׳ על שיעורים מתוך *
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קעז כ מאמר

 אם ורק לנסיון. עצמו והכנים הצער, את עליו הביא בעצמו שהוא

 גרובה", "אוהבם נבואה גילתה שבה תשובה, של פרישה■ היא הפרישה
 שאפילו כך כדי עד ההוה, מן העבר את מפרידים אנו בתשובה ורק

 מכאן. היא מסולקת הנסיון, צער את עליו סיבב בעצמו שהוא העובדא
אגרא". צערא "לפום של החק את בכאן להשליט ויתכן

-----♦-----

כ מאמר

 עליו לעמוד שזכינו הגדול החידוש על חזרנו פעמים כמה א.
 העוסק לכל ללב טלוגמא הוא זה חידוש יונה. רבינו של מתורתו
 עליו, בנוי התשובה שעולם השני, העמוד הנה התשובה. בעבודת

 הלקו להבא, קבלה של הזה העמוד להבא. הקבלה של העמוד הוא
 השני, בעיקר עיקרים. לשני שלו עיקרים העשרים בחשבון יונה רבעו

 הקבלה כי יונה רבינו כותב השני בעיקר התשעה־עשר. ובעיקר
 עוד הזה בדרך לשוב יוסיף לא כי לבבו בכל שיגמור היא להבא,

 בכל גמר רק שאם אלה■ מדברים ומבואר יוסיף. לא פעל און ואם

 הנדרשת הקבלה היא היא עהד. הזה בדרך לשוב יוסיף ,לבל לבבו

 בעיקר אולם הכפרה. את המערבת הקבלה היא והיא לבעיל-תשובה.
 וזה הקבלה. בענין עליונה מדרגה שיש כותב הוא עשר התשעה
 השם יראת בנפשו יוסיף הזה, כענין לו יזדמן לא ...ואשר לשונו:

 כיבוש די היראה כח יחלוף וכאשר הימים, כל ככה ביומו, יום דבר■
 הוא לבות בוחן ז^לא התאוה, בעוצם משלו ומסת יצרו את הזה בכה

 כענין לידו ויגיע נסיון לידי יבוא אם כי יודע, הוא נפש ונוצר יבין
 במדרגה השם לפני הוא והנה יצרו, מיד נפשו את יציל הראשון,

 כי מללו, ברור שפתיו הרי לשונו. כאן עד התשובה. מן העליונה

 שיגמור הוא הראשונה המדרגה מדרגות, שתי ישנן להבא בקבלה
 ושיעורין מדידה שום כאן ואין עוד. הזה ,דרך לשוב לא לבבו בכל
 לעמוד העוז ואת העצמה את לבעליה לתת בכחה יש זו קבלה באם

להכניס הנדרש, הוא לבבו" בכל ה״יגמר ורק נכשל. שבו הנסיון באותו



יצחק פחד קעח

 המעכבת היא הזו והדרגא הגמורה. התשובה לתורת הזו הקבלה את
 הקבלה. כעניין מזו, עליונה דרגא עוד יש אבל להבא. דקבלה בדינא

 בכתה תזה והשיעור שיעורין. בה ויש מדידה בה שיש הקבלה דהיינו
 אשר בנסיון ולעמוד ביצרו, לשלוט העצמה כדי עד זו, קבלה תוקף של
 המעכבים הדברים מן כשהיא להבא הקבלה !ראותה ונמצא, נכשל. בו

 שבה. בגסיונות כח־העמידה במדידת שיעורים בה אין התשובה, את
 הבעל־ של ללבו מלוגמא שהוא למעלה שאמרנו הוא זה חידוש ועל

תשובה.

 תשובה בהלכות שכן, כן. אינו הרמב״ם של דעתו אולם ב.
 בה הביא ולא בתשובה. שנאמרה להבא הקבלה דין עצם הביא שם

 בעלת־ היא להבא שהקבלה להדיא כתב ואדרבה חילוקי-מדרגות שום
 לכסלו ישוב שלא והעצמה העוז בעליה אצל יוצרת שהיא כזה, כה

 הנמצא השלב באותו לפניך הוא הרי היטב. שם יעוין לעולם. עוד
 בדברי הוא נמצא התשובה, מן■ העליונה במדריגה יונה רבינו בדברי
עצומה. מחלוקת והיא התשובה. את המעכבת במדרגה רמב״ם

הזו. העצומה המחלוקת שורש על לעמוד בידינו שעלה וב״ה, ג.

 תשובה, בעל ׳דמי היכי איתא, ע״ב פ״ו דף ביומא שלנו בגמרא דהנה
 !רב מחוי הימנה. וניצל עבירה דבר לידו שבאת כגון יהודה רב אמר

 רבינו העתיק זו גמרא מקום. באותו פרק, באותו אשה, באותה יהודה,
 יונה רבינו כי נמצא לכשנתבונן אלא עשר. התשעה בעיקר יוגה

 דידן. בגמרא נמצא שהוא מכפי נוסח בשינוי הגמרא לשון העתיק
 באה זה ועל תשובה, בעל !דמי היכי היא, הנוסחא דידן דבגמרא
 טחוי הימנה. וניצל לידו עבירה דבר שבאת כגון בגמרא, התשובה

 של הגמרא דברי את בהעתקתו אבל וגומר. אשת באותה יהודה, רב
 כסא עד מגעת תשובתו אשר .תשובה בעל איזהו הוא הנוסח יונה, רבינו

 לידו עבירה דבר שבאה כגון התשובה, באה הזו השאלה ועל הכבוד,
 דלפי הוא, ברור ודבר מקום. ובאותו פרק ובאותו אשה, באותה וגומר

 כללא דהרי בגמרא, היא מפורשת יונה רבינו של שיטתו זו גירסא
 בנסיונות העמידה בתוקף היא נמדדת להבא דקבלה מילתא דהך

וניצל לידו עבירה דבר שבאת דכגון זו, טסוגיא הוא נובע בה, הגנוז



קעט כ מאמר

 דלפי דגמרא, בנוסחא הוא תלוי מדידה של דינה כן ואם הימנה,

 שמגעת תשובה איזה היתר. בגמרא דהשאלה יונה ,תבינו שהעתיק
 זו, לשאלה בגמרא שהשיבו התשובה גם ממילא הכבוד, כסא עד

 הגעתה בסגולת דהיינו התשובה של העליונה במדרגה היא עוסקת
 בתוקף ,זו !דמדידה עצמה, זו סוגיא מתוך ושמעינן הכבוד. לכסא

 הקבלה לדין ענין אינה בה, •גמצא בנסיון עמידה כה במה הקבלה,
 הקבלה את יונה רבינו שחילק הוא וזה בתשובה. מעכב בתורת להבא,
 בתורת להבא הקבלה את סידר השני בעיקר לתרתי. בתשובה להבא

 בתורת להבא הקבלה את סידר עשר התשעה בעיקר ואילו מעכב,
 עמידה של תוקף בעלת כשהיא במצבה דהיינו עליונה, מדרגה

 זכה. ראם עשר, התשעה בעיקר שכתב והיינו הכשלון. של בנסיונות

 התשובה של העליונה במדרגה הוא הרי להבא, הקבלה של זה בשלב
 וכל הכבוד. לכסא מגעת שאמרו הגמרא ללשון וכונתו השם. לפני

 שהיא הרמב״ם של לגירסתו אבל יונה. רבינו של הנוסחא לפי זה
 את שהתחיל מלשונו להדיא, נראה שכן שלנו, בגמרא דאיתא מה כפי

 דבר לידו שבא זה תשובה, היא זו אי תשובה מהלכות השני הפרק
 התשובה. מפני עשה ולא ופירש לעשותו בידו ואפשר בו, שעבר
 זו תשובה שהרי שלנו, בש״ם לפנינו שהוא כמו ממש זה והלא ונוטר,

 שהוא שלנו בגמרא איתא בו, שעבר דבר ליידו ובא שעבר זה כגון של

 את הרטב״ם סידר כן וכמו בעל־תשובה. דמי היכי השאלה על תשובה
 הוזכרה לא זו גירסא ולפי תשובה. זו אי השאלה על הזו התשובה

 עוסקיס והתשובה שהשאלה אלא בתשובה, מיוחד מדרגה כלל בגמרא
 הרטב״ם סתם שפיר ולפי״ז מיוחדת, מדרגה מבלי סתמא בתשובה

 קבלה !דהיינו להבא. הקבלה של במהותה אחד שלב אם כי כאן ,דאין
המכשול. בנסיונות עמידה של תוקף שיעור בה שיש להבא

 קבלה שכל הרמב״ם לשיטת במבוכה כאן אנחנו ונמצאים ד.
 עיקר, כל קבלה איננה בנסיונות, עמידה של תוקף בעלת שאיננה להבא

 רבינו לשיטת ובניגוד לכסלו. ישוב שלא לבו בכל גמר אם ואפילו
 לענין הדין הוא מה גמורה, קבלה הוה לבו בכל הדעת שגמירת יונה
 מפייסו הוא ואח״ב בשמעון, פגע ראובן אם שהלא לחבירו. אדם בין

עלינו הרב״ם ולשיטת לו. למחול מחויב שמעון מחילה, ממנו ומבקש



יצחק פחד קפ

 ממנו ומבקש מפייסו הוא ועכשיו בשמעון שפגע ראובן■ אם לחקור

 לבו, בכל לשמעון מפייסו שראובן שאע״פ הוא, שהמצב אלא מחילה,

 יז!דמן שוב ואם בנסיון לעמוד ראובן של בכחו אין אם■ מקום, מכל
 לראובן למחול שמעון מחויב האם שוב. ראובן בו יפגע הקודם, הנסיון
 •הוא יונה רבינו של דלשיטתו היא דפשיטא ומילתא גוונא. בכהאי
 אדם בבין גם מעליא קבלה הוה זו לשיטה שהרי לו. למחול מחויב

 בגסיונות עמידה של תקיפות שאין רכל הרמב״ם לדעת אבל למקום.
 פיוס נקרא זה■ דאין לומר יתכן שפיר כן אם כלל, היא קבלה לאו

 על מחילה חובת כאן אין וממילא עיקר. כל מחילה ובקשת

 נם לחבירו, אדם בבין חבירו פיום ׳דלענין טובא, ומסתברא שמעון.
 הוא מחבית המחילה ובקשת הפיום שיעור רמב״ם, דשיטת אליבא

 רשימת אליבא למקום אדם בבין להבא הקבלה של השיעור אותו הוא
 גמור פיום הוה בהכירו, לפגוע לא לבבו בכל שגמר דכל יונה. רבינו

שיחתינו. ונפרש מחבירו. מחילה בקשת לו ועלתה

 ולבקש חבית לפייס להכירו אדם בבין החובה מקור הנה ה.
 שהוא וכמו הבעל־תשובה. של המעוות■ תיקון מחובת נובע סליחתו,
 אדם אם דאמנם■ לפרשו. צריך זה ותיקון הט״ז. בעיקר יונה ברבינו

 הוא שהזיקו מה לו משלם שהוא זה ידי על הרי חבירו ממון מפסיד
 במצער אבל ההפסד. נתבטל התשלומין ידי רעל המעוות, את מתקן

 במקומו והבזיון הצער הפיוס,■ לאחר אף הרי שביזהו, או חבירו את
 שבדבר, הקפידא את להסיר הוא מועיל שהפיוס מכיון אלא עומד.

 בזה אצלנו נתברר הענין והסברת הוא, המעוות תיקון בכלל זה גם
 להיות רק מחייבת אינה כמוך, לרעך ואהבת של עשה מצות :הלשון
 האהבה דטבע■ דמאחר אהוב. להיות מחייבת היא שגם אלא אוהב,

 להיות ההשתדלות■ גם •ממילא אהוב, להיות שואף אוהב שכל היא, כך

 לחבירו, אדם בבין חטא רכל ונמצא נכנסת. היא אהבה בכלל אהוב,
 בהכירו. פוגע שהוא מה א( פגים. בשני ואהבת מצות ביטול הוא

 לחבירו נותן שהוא מה ב( אוהב. להיות החובה מצד הוא זה וביטול
 להיות החובה מצד הוא זה וביטול בדין. עליו תרעומות של היתר

 נקרא חיבירו דאז■ חבירו את מפייס שהוא לאחר כך ומשום אהוב.
מחבירו נוטל הוא הפיוס ידי רעל ונמצא לו, מוחל אינו אם אכזרי



קפאכ מאמר

 המעוות. לתיקון הפיוט הוא נחשב זיר, ומצד התרעומות. היתר את
 היתח הגרי״ם מרן של ידעתו כי שמענו, שלפנינו הדור גדולי ומזקני

 לו ולכשיוודע מזה, יודע חבירו ואין הכירו, על הרע לשון שהמספר
 לבקש להמספר לו אסור אז כי מזה, יצטער הרע לשון עליו שדברו
 לו ליהודיע יצטרך המחילה בקשת ידי דעל משוט מחבירו, מחילה
 ואין לעצמו. מחילה לקבל בכדי להכירו מצער ונמצא בגנותו, שדבר
 ולפוט חבירו. לצער היתר לשמש יכול לעצמו המחילה קבלת צורך

 זקוק דהא תקנה. לו ואין דצריך היא בזה דהכונה נראה היה רהיטא,
 לפי אבל ממנו. לבקשה האפור תקנה לו ואין חבירו. של לסליחתו הוא

 הפיוס חוכת של עצמה דבל כיון כן, תדבר דאין יתכן שנתבאר מת

 את מחבירו נוטל שהוא בזה הוא והתיקון המעוות. תיקון משום ׳הוא
 על תרעומות לו שיש דמי לדון נראה היה כן אם התרעומות. היתר
 אלא מחילה, ממנו לבקש שרוצה בחבירו הוא ויוידע בדין, חבירו
 למחול הוא דמחויב אונם, איזה מפני זה את לעשות יכול הוא שאין

 לבקש לו שאסור באופן לחבירו דהחוטא ונמצא בקשתו. בלעדי גם לו
 מחילה להשיג בלבו ומשתוקק חטאו על שב כשהוא מחילה, ממנו

 של התרעומות היתר את נוטל הוא עצמו זה ידי על הרי מחבירו,
הוא. המעוות תיקון בכלל עצמו זה אף ממילא חבירו.

 והרי תשובה, ועשת בהכירו, הפוגע כי במושלם, תפסנו כן ו.

 למחול מחויב חבירו אז כי — הסליחה, בקשת ועל הפיום על אנום הוא
 הזה והנימוק נימוק. טעון זה דבר ועדיין סליחתו. בקשת בלעדי גם לו,

 שלא בהכירו הפוגע כי היא רווחת הלכה הנה בירורי־דברים. טעון

 והרועים הפוגע. על תרעומות היתר להנפגע לו יש אז כי — כדין,
 תרעומות". אלא עליו לו "אין מאמרם על הגרי״ם■ מרן■ של דיבריו הם

 הלא כי זה. היתר של ובמקורו בטעמו דבר שמענו שלא וכמדומני

 תשנא לא על ועובר חנם, שנאת זה הרי ,בחנם, חבירו על המתרעם

 פרשת התורה על ברמב״ן היטב עיין תטור, לא על גם ואף בודאי,

 בהיכי טעוני־הסבר, דברים שכתב תטור, ידלא ללאו בנוגע תטור לא
 תרעומות של דמילתא סתמא ט״ט אבל שנאה. בלי נטירה של תימצי

 שאם אומרים, אנו ובזה שנאה. ויגם נטירה גם זה הרי כדין, שלא
דהיינו תרעומות היתר הכירו על לו יש כדין, שלא בו פגע הכירו



יצחק פחד קפב

 שנראה ומה זה. להיתר הטעם הוא ומה שנאה. והיתר נטירה היתר

 דטבעו אגפיה, שלבו מצד הוא ההיתר כי ההשקפה בהתחלת בזה
 מצד ובפשוטו בנחת. הדעת על מתקבל זה אין הוא. כך אדם של

 שלא או כדין היתד, הפגיעה אם בין הבדל בזה■ אין האנושי, הטבע
 היחד, בו כשהפגיעה התרעומות לסלק מחייבו אתה ואם כדין.
 לחייבו לך היה האנושי. לטבע בהתנגדות הוא שזה אע״ג כדין,

 טענה בלי גם אבל כדין. שלא היתד, כשהפגיעה גם התרעומות, בסילוק
 הוא בדין, שלא בפגיעה התרעומות שהיתר במשמע הדבר אין זו,

 ה״ז תרעומות היתר לו שיש שבשעה משמע, דבפשוטו אונם. מטעם
 יודע שהוא פי על אף להדיא, בלבו התרעומות להחזיק לו הותר

 אצלי המקום וכאן אלו. מתרעומות לבבו את לנקות לו שאפשר בנפשו

 לנפגע התרעומות היתר בטעם לי אומר שלבי מה שיחתי לפרש
בדין. שלא היתד, שהפגיעה במקום

 כסף טקנין בו דהחוזר איתא הזהב פרק ריש במשנה הנה ז.
 מי לו ואומרים שפרע במי קאי מקום מכל בו, לחזור שיכול אע״ם
 ממי להפרע עתיד הוא הפלגה דור ומאנשי הטבול דור מאנשי שפרע
 ליה, לייטיגן דמילט דהיינו רבא אמר ובגמרא בדיבורו. עומד■ שאינו

 והיינו בעמך, כתיב קללה באיסור מקום טבל לקלל, דאסור גב על ואף
 בעושה המתחיל דבור תוספות שם ועיין עמך. מעשה בעושה דוקא

 מעשה עושה אי,נו האי טיקרי לא הלשון: בזה שכתבו עמך מעשה
 הזה הטקח על לקללו אם כי בחנם, לקללו מותר שיהא לענין עמך
 חידוש זו מסוגיא אנו ולמדים התוספות. לשון כאן עד שפרע. במי

 דווקא מקומו אין עמך מעשה■ עושה אינו של זה דשם נפלא,
 על לחול הזה השם יכול ששפיר אלא כולו, האדם לכל בנוגע

 למעשה בנוגע ורק ואך שלו, פרטי למעשה בנוגע ורק אך האדם,
 מעשה עושה. שאינו האדם של בדינו האדם את לדון לנו אפשר קו

 מחבירו לנפגע התרעומות בהיתר לענינינו אנו הוזירים ומכאן עמך.

 ראותו וכאמור. ונטירה שנאה של היתר כאן שיש ובודאי כדין. שלא

 הוא מוגה דיזה׳ב, דפרק מסוגיא המצודה לנו שהעלתה הנפלא החידוש

 הוא ני׳דון זו לפגיעה בנוגע כלומר התרעומות. היתר של ביסודו

זו, למעשה בנוגע ורק ואך עמך. מעשה עושה כאינו הפוגע, האדם



קפגכ מאמר

 והיתר האדם, של לכלליותו כללל נוגע זה אין אבל כן. שנידון הוא

 ורק אך הטה מוגבלים התרעומות אם אלא נוהג אינו התרעומות
 לתרעומות •להם להרשות הוא גמור ואיסור זו. פגיעה למעשה ביחס
 כי באימה אנו שאומרים אלא עוד ולא לגבולם. חוץ להתפשט הללו

 הרע לחלק דוקא היינו לרשע, שנאה שהותר דהא דס״ל שיטות הנך גם
 אותו הוא הוא זו, שיטה של דמקורה האדם. של לכלליותו ולא שבו

 משבן, דחזינן הזהב. דפרק הסוגיא מן אותו שלמדנו נפלא חידוש
 ממש, בהלכה אפילו לחלקים, היא מתחלקת האדם של דכלליותו

 על הם חלים ולכתחלה שבעצם השמות של לחלותם בנוגע ואפילו
 עמך, מעשה עושה אינו של השם אותו דהלא האדם. של כלליותו

 אנחנו הכי ואפילו כולו, האדם כל על ובעצם לכתחלה נאמר שודאי
 שאין ואומרים לפרטים, אותו ומפרטים הזה הכללי השם את מחלקים

 עובדא אל הזה האדם של בהתיחסותו אלא האדם על הל הזה השם
 ניתן רשע שם בחלות דגם רבוותא להנהו להו וסבירא ידועה. פרטית

 שבו. ידוע חלק על אלא נאמר לא לרשע השנאה והיתר כן. לומר
 המפורש הדין ובין לרשע השנאה יבין גדול הבדל דיש הוא ברור ודבר

 של למעשיו בנוגע איירי דגמרא דינא שהרי הזהב. הפרק בגמרא
 עושה כאינו נירון הוא זו מעשה שלגבי אומרים אנו ובזה האדם,
 הרשע שנאת בדין אבל לקללו. מותר שלו זה מעשה ועבור עמך, מעשה

 הלבבות חובת מאיסורי היא הרי דשנאה שבלב. לדברים נוגע הדין
 שבו. הרע לחלק שבו, הטוב חלק בין חלוקה מקום כאן ואין היא.
 לעובדא שבנוגע ולומר לסיים שאפשר ידועה, עובדא שום שם דאין

 חלק בין ובכלליות בסתטא מחלקים שאנחנו אלא השנאה. מותרת יזו
 אלא אינה זו חלוקה של עצמה כל שבו. הטוב חלק ובין שבו הרע

 וממילא, ידועה. פרטית לעובדא אותה להגביל אפשר ואי בהפשטה,
 מכיון סוף סוף אבל הזהב. דפרק מסוגיין שמענו לא גוונא בכהאי

 שנאת לדין בנוגע גם זו מפשטת חלוקה שמחלקים לרבוותא שמצינו

 החידוש אותו של בכללו נכלל זה שכל להאמר, ניתן שפיר שוב הרשע.
הזהב. דפרק הסוגיא מתוך הנלמד

 מחבירו לנפגע התרעומות היתר דטעם לדין איפוא, זכינו, ח.
עושה כאינו הפוגע הוא נידון זו פגיעה דלענין משום הוא כרין, שלא
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יצחק פחד קפד

 גם אם שאלתנו על ברחבת לדון מקום■ לנו יש זה ולפי עמך. מעשה

 הוא מחבירו מחילה ובקשת הפיוס שיעור לחבירו, אדם שבין בחטא
 עמידה של תוקף דהיינו הרמב״ם של להבא הקבלה לשיעור דומה

 מחילה ובקשת פיום שלענין או לעולם, לכסלו ישוב שלא בנסיונות
 לא לבו בכל גומר שהוא שכל אלא נדרש, אינו זה תוקף מחבירו,

 ולפי המחילה. ובקשת הפיוס לשלמות הגיע כסר חטאו, על לחזור
 דבודאי זה. לספק מקום כלל אין זה במאמר בגו שנקלטו השרשיס

 רבינו של לשיעור שלו להבא הקבלה במדרגת שהגיע אדם ובודאי
 אותו לדון אפשר אי אופן בשום לבו, בבל הדעת נמר שהוא יונה
 קיים הרי עכשיו, המצב דלפי מכיון עמך, מעשה עושה דאינו בדין

 זה ולפי עמך. מעשה עושה הוא הרי לבו, בכל סדעתו וגמר חובתו

 שוב עטך. מעשה עושה של במצב עכשיו נמצא שהפוגע מביון
הנפגע. מאת התרעומות היתר נסתלק

 החובה של עצמה שכל זה במאמר לנו שנתפרש ומאחר ט.
 ומה המעוות. תיקון חובת מפאת הוא סליחתו, ולבקש חביזרו לפייס

 הפיוס ידי שעל משום היינו תיקון הוא הסליחה ובקשת שהפיוס
 נתבררה הלא התרעומות. היתר את מחבירו נוטל הוא ובקשת־הסליחה

 דאין דס״ל להבא קבלה לעגין הרמב״ם לשיטת דאפילו ההלכה לנו
 וגמירת־ בנסיונות, עמידה של תוקף בעלת■ כשהיא אלא להבא קבלה
 פיוס לענין מקום, מכל ;להבא קבלה קרויה אינה לבו בכל הדעת

 של תוקף בעלת להבא קבלה דורש הפיוס אין מחבירו מחילה■ ובקשת
 היא המחילה ובקשת שלם, פיוס הוא שהפיוס אלא בנסיונות. עמידה
 -דטאחר לחטאו. יחזור שלא לבו בכל בדעתו גמר רק אם שלמה, בקשה

 התרעומות, היתר את מחבירו שנוטל בזה הוא הפיוס של התיקון רכל
 שגמר כל הרי עמך, מעשה עושה אינו מצד הוא התרעומות והיתר
 היתר מחבירו ונסתלק עמך, מעשה עושה הוי שוב לבו בכל בדעתו

 ובזה לתקן. צריך פיוס שכל מה זה פיוס תיקן וממילא התרעומות,

 יונה רבינו שכתבו יונה, רבינו של לשיעורו מודה הרמב״ם גם
תשובה. בהלכות קבלה־להבא בדין שלו העיקרים מעשרים השני בעיקר



תקצח סימן )מרגליות( חסידים ספר

 חובת ידי יצא לא גזל ממי יודע ואינו מחמשה מאחד שגזל מי אמרו כי הזהר בני מהמה ויותר י״ב( י״ב )קהלת כתיב
 אשר אמר למה גזילה שאמר כיון גזל אשר הגזילה את והשיב כ״ג( ה׳ )ויקרא וכתיב ואחד. אחד לכל שיתן עד שמים

 יותר או חודש באותו או שבוע או יום באותו השיב לא ואם עליו יותר להוסיף אין השיב שגזל יום באותו אם אלא גזל
 לשער שיודע מה לפי אדם אותו ויאמר לו שהשיב עד שחסרו מעת מרויח שהיה מה כפי הגזילה על להוסיף צריך

אע״פ הצער יחשוב מזה ולבד שהשיב עד שנחסר עת מן גזל באותו להרויח יודע היה כמה האיש ]אותו[ עסק )אותו(
 כך עצבון היא ובושת בחמשה חייב החובל שהרי הצער לחשוב צריך שמים ידי לצאת אבל תורה הצריכתו לא זה שכל *

 ומצטער אלף לו שיש אדם ויש שגזלו בליטרא חושש ואינו ליטרין מאה לו שיש אדם יש כי לנגזל צער כמה ידע בכאן
 הוא מצטער ממנו לוקח ואם מעט לו שיש ויש ממנו. יותר מעט הרבה לו שיש מאותו ליטרא באותה לו שלקח על

 לחשוב צריך זה כל ומצטער חסר ועתה ולובש ומעדן ושותה אוכל היה ממנו שגזלו קודם כי ומשקהו מאכלהו בחסרון
 כמו הנגזלים ולפי שגורם מה כפי להם לתת להם שגרם העידונים וחסרון עליו הנסמכים ולכל לו שגורם צער הגזלן

 שנשאר וכסף הענויין. כמנין יתענה חדשים שני או חודש אם בגופו דין לקבל וגם והמתבייש המבייש לפי הכל שאמרו
 נאמר ועליו התענוגים נגד ועינויין ממון מאותו שנהנה התענוגים כנגד משלו מוסיף וגם לקבל יחפוץ לא טורחו אפי׳ לו

כזכיות. לו נעשו זדונות

בר־אילן** ׳אונ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נאו*
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כח •#סיני פרק ; יומא . , יעקב קוזיך
■

 דרך גפאין נרסא שהמן סה ממות מומת דמי® זאעיג
 J® גדולהאוליעימירה ניוןשהיאאשה הי׳ מ׳מענור אנשים לקבל

 שית צפי מקרה דדך הלנה ססיא ידע לא ובאמת בן לעשות מנמס
 לקנלעכ״ע ממוייג דנרגל מכלל שנת ולא לאחדש ומדנתינ הילד

♦ הרי״ף ז׳וע״ןנח״דו® דק מה״תית פ״ס ני»נ*ס ועיין
עראי Sdfc על נמוסיף דהוי פירש׳י pp עליה שאפרוש □ה

 בהאיכיורמשוסמועיף אין הוא דעראי מן מנר ר״א ובאמת
 וקשה מפס הענוד שנא מישראל ושנט שנס כל לך אק אמר לוה אהל

 ׳®«וד שלא למנש יא!׳’ כזנות חטא הא שופט שממון שבט העמיד האץ
 שלא טון לזמרי אונ״ל“שיפטיסדףע׳ע ריש נדאי׳נמדרשילקע שופט

 נלן ראונניסוף נלקס’כלאי קנוע מלכות ®קרי מלךרקו׳ימיסלא
 סור סוכה לחט שמה ושהגיע לכלום xw לא לק לש המדרש נשם

 דלפא ®ה ראיה דאין ר׳י הי׳סבזר סדין עליה זשאללומהשאפיוס
 שלא כלשנם לך אץ אמר לוס ממס מיא יצא שלא שנטשמעון של עונשו

 סעמייומלכים ויהודא ננימן שנה ראי׳שאמר לו רימז ועוד נביא העמיד
 יהודאכמו שאול בית מלבות ג״נ נמשכה לא למה וקשה ע״ענניאיס

 )גבעה פלגש לנד׳שמנזאוסגותני® לואלל שאול המלוכה רק שהי׳
 דע■ רכל ש״מ אד® רק שעה לסי המלוכה שחטף יערוף ואב מימן לק

 א&< רמוצווצארגהלומרלומי׳לפישלא ארעילאנחשבלכלוסכלזה
: וק׳ל מלבזולקאח״כיצאכפיר״שי שמע מרשלא ־'

דאע׳גדמ׳נאתד׳ למימי דאתי נראה העליון בגליל
 ס^ףלאדועיג מרבנן נייבא ושרי או® ידעו דלא

 לימרססנראדנפשיה לאדזפינפשיה נאתראדלאידעיואע״הצאמה
 מדת של נדלק שמעתי לא אמר שתה שלא ומה סרנו ששפע מה רק

 מעו׳נמלק מסברא ®ף ה שנודא' אע״פ דאבות פ׳ה כלאי׳ מכעיס -
• מרבו ששמע מה יק לשאול השיג לא מ*מ העיון - •

 עלץ ®לון® ®ש מה כלומר השמועה מפי אלא א;ק דבריך כל
 ממלא סקן נדון תהא שלא כיי השמועה מעי אומד אתה 'יפה

 שאין אףגדב' השמועה ספי לא ינריךאינן כל אנל הנחנק( נדאי׳נע
 :מלתו שק השיב פיו עליך חולק

jnppfln, לומרנראהשהוזקקלוהכדישצאיסשחמשרלם 
מרס שלא ל® השמועה מפי הכל אומד שלכן .•י

, .,____ _ ■ ■ כטמרחףשהתרגז נ׳לרה׳ס מסרי הולך ואנכי שהתפלל אנלהס -ק״ל כשהי׳־יושב קאתד ק מל בישיבה שאמר פירות ־פשה לא שתפלתו הכל את לעקר שניקז לק על קנ״ה3

*P "® 7 ט’כ *.1י °3' °' נמה 1”זע ס׳ פ׳ מ’ש*גי> נינ? ’’673י ימהQ Q ד׳ו וט׳וסניל לע ®ק ניקה שחתה יתמההסתמההרי פ׳ו לוקסונו׳ י הקנ״ה ודוקאננליקס וסע׳ש על נירש תנא אלי אובל »רנת
• ־ ־ שאינם ומן כל קימת מה״ל הרשעים אנל »א*כ ממתיו מהפך

• שלימה במקב? חחיין

 םמהשמהרץ’גש עיין ואשוב אחטא ואשוב איופא
 ראשון ינפעס א׳שמע® גדול וגשם ככל אמי דלמה

 א׳ שהוא תשונה מנות לקיים אתפאואשונה״תיאומרשרונה מר1שא
 י נידו מהלקן אין לק זה תירץ לו הנ׳אין פעם אגל מנות מתרי״ג
 אסנוא מתחלעכסל וודלקקתני קושיא מתק גופא מתני׳ ועג״ל
 pnop על וא׳קאי למקם אדם שנין עמי»ץ על א'קאי דהיינו ואש!
 א׳ סעס קתנירק וית״כמכפרלא אחעא אדסלחנירואנלאנל שנין
 מכפר יס״כ אין לחסרו, אדם שנין ענייית כמתרץכי סמתנ׳ענמו מא

‘: אחת סעס רק קתני לא לכך כלל

 עיין מכפר תשונה אין ג״כ ברישא קתני א דל הא מכפר יה״כ ^יל
ע׳דדאין שפי׳גסלישנאדסיפא להרמנ׳ס הפשטות 5נ? ’

 נראה ויותר פירושו סובל אינו המשנה לשון משמעות אנל ®!®קן
 תנעול שלא כדי ׳ מכפר תשונה אין לומר רנה תשונהלא גני תיישא

 כ’משא תשונה לידי לנא נידו מסעיקן שאין אלא תשונה ®שי בפני דלת
ל’ק1 מאיליו הנא. »ה״כ

נעצמו.יטהר! שעתירהקנ״ה כיון כלומר ישראל
 גלות טומאת 'שלימהשאין. גא!לה ויהי׳ •אתכם . .. ..

. “ 'מלש לב לכם אחקמנתן .
כגל ג׳ למספר מכונין דהכל נראה שורות בג/ לפייסו ן״גךייך*

. '׳ י. ך9אגת שהקניט ונשמה ת1ר גפש  היינו מרים שלשה לו לעשו משוה למימר וליכא fi) שא ועתה
 ממט ניקשו לק והמכירה לנור והשלכת! כתונתו קפשסת

 וגו* למחיה ני לטונה משנה אלהים להם וי׳למדפיים ג׳עעמים
 כני לו שעשה מריס ושאר המפירה על לק ספירתו היה >ץועדלא

׳ - שמעון;ת*ל3םיתסי1סגגיס7שילסלססב>ח
 שהוא' לפי לו מחולין ®וטסי! ניה״כ קרי הרואה *ף

 בענירל מהרהר ואינו בה-עינויים מעונה
 תעיד נגדו ומשאת! לפיו סדורין שעוטתיו בודאי הוא קרי רואה זמ״»

 נדחה טומאת! לכך וה כ ניה ונטהר לבו בכל תשונה שהרהר בולאי
 כלסשנהדאוליאפ״גדא׳הו ידאג ולק לגמרי טהור שיהא כיי לקוץ

 לו עלתה ואס. נתשונס סיפר לק שנה נאותה שימות מוי חרמוליה לא
 ע״כ ילאה מממת ולא ה׳ מאהבת לנו נבל בתשובה פרסי ואפ״ה מנע

• יעים. יאריך זרע ויראה עא׳ב ק שהוא -•מנטע

יומא מסכת נשלם
- סוכה .מסכת ־•

,דהיינומיום ®ויד לאירדי^זנינהלמטה
 השכינה עיקר היתה מתפלה גי שעלתה —

 י׳ט נראשיתס׳ כדאי׳..ברנה □תחמנים © מעולם £$!
 כין היום לרוס נגן מתהלך על־פסוק

ggjpagypgg למעלה השכינה נסתלק שקטאאדה״ר 
אדם לבני נתן האדץ4מדקדקהקרא ולק י

 לרשות ירדה לא והאמון לה׳ ג״כ. הארץ אד״הרהיתת נימי »שא״כ
 ומרכתיב מורידין ואין נקדש דמעלין י׳למשום ®ו׳ד פחות דלמסה

 לאעלהלמעלס אדה לנכי שנתן האק כך ובו׳ שתים השמים קרא בשד

• . •י' מעשרה למטה רק
 הקנ״הממד* מהסךמחתיושל צדיקים של 7לת3ת י’י דף

 גני ק כתיב דלא הא רחמנות לעדת רגזנות
כלומראףשהתרנז נ׳לרה״ס ערירי הולך

עני פרק.
 רנונרגלכששמסזיינלראוע אדסלהקצילפני ביי1ד כז

פעמיס שלש שנאמר כ® רגלים גשלש השכינה הני
 פנ» כקבלת 1דס רם פני להקביל ו״נ1•וי p וכורך כל יראה בשנה
 ק״וש אתית גירסא נ׳י׳הי׳להס זנכיננאלמלכ״ם נרד״ק שטנה

 ראיה שפיר ®יתי והשתא ונרגל בשגת רבו להקנילסני אלם סייג
 4הלכתאליוהיוסלאחרשולאמתטרש״ינעלהישלשונ® אתה מדוע
 במקום ר״ח להם ים והנשים לאשתו י כן שאמר כיק הסונה לה אמר

 ®הש״מדכשב׳ נטא׳תסי׳ת״ןיפ״ש הובא בפסיקתא כתנואר רגלים
 שנת הגיזננל הקנל אס המונחר לקנלודהייגולמכוהק מנעי ורגל
ה״ע ג״כ שלפנינו f דנוסח ואבשר רגל נכל לקנלו מחוייב ועכ׳ע >שבת

"•־•ן »־> ־׳» ׳■/•! — *״• י** ־י «----—' ן '••ץ •»״ג י■
 בעילה שיסה שלאשתו אלו קכ®ס למעלת לומרניון

 ® דין אפה ממם ללמוד כוונתו ®חה שח חכם אמה ללמודדאס יש מה
 נלער ר״ג של ;!®חתו כ׳א דף נש״ס שאמר כ® לנעלה דינר ולא מוסר

 סומאת הלכות ®ף ועי״ללפז״שהרמב׳ס • וק״לואשענוהואקיאי
 הרעואסרי׳עס לשק. לידי מביא הארניס פס נטילהשל כרעתשהשיחה

 נייק ס״ח של ®מת קאמר לק בתורה יעסוק סלהר״ע ויננל יעשה
: מצה״רע למכל לימד *-
 מסייען לסהר והנא הכל ולמין ללמוד לבו שנתן כלומר הכיח לא

־ תאק ומנאתי ויגעתי לו * • '
 סנמ ותוסועיץ ®דנשרףעקמררש״י עוףהעורחעליו

סיב המעופפים החזיקם על קאי דפוף !עי״ל ®'ס״א יסודא
 עיף ונקראים דימו מחופי׳ דבל! דרבנן מאני הני וכדאמריק הת״ס

ע״י לפעמים שגא יעוף כחלום pi עוף יה!גי רשף עני העמק ע״ש
3 7Cז ל1ל13מ"
 ירן על ושונה דקדקלומריזשב ושונה שהי׳יושב

קשית בעמידה רסת עומד הקורא ר״פ דאי׳עסגלפ
• *mX* Mr It* — — -

אל, הלקית הדי הסקמה יתמה 1 ע ונו לוקה ־
 %״ המאורות של הגלגלים תנועת מהלך פ ע להיות ממויינין

 פ׳ ריש ייסף ־יי התשנוןאףאסיהיוכולסנדיקסוכןסתמ׳נעל
 מדאי לי ימי6 ילי* המט 'כה סל’פ יא'! נרא^יז

 »»באו® מ’ס ותמעתם ועהלכתם הגלגל הכלח הםע״ע.
 U להני יזמן פיה יהי6’ יפת'’ ■י »ו למז® לענש לסכינא חללא תונ* דאמרינןהאימאןדבמאדיסזס׳מפל ®'רעכגוזנא מזלו הוא

 ..,ג וגו׳ קמתי אל השמים מאותות או רטנו ®שין ישראל ..

-׳ ■־ - * עניות: רוח כי®׳-לגסות רוח גסות וער

r . שליעי, פרק
 ותהדשא נעולו^פייש"׳ גול משפטושינא סיאוהג אני □י 5 דף

אפ״השונא שלי והכל סלסכליללה' אע״עשעולה

 לאמיתו אמת דין 0 כל דאמרינן הירש ע"ד אמרי® ואני נעולה גזל
כאלו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)57 מס עמוד יוסף בן יעקב ריישר, יעקב עיון
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ראשון דרוש בא ר»ת3
 W חטאתי ויאמר ולאהרן למשה לקרא ן>»הר אומרן

והעמל) הפעם אך חטאתי נא שא ועתה )לכס {{■היבם
 חטא מה 1M חטאנו שהזלל חטאתי אןמרז לדקדק םעז׳שי לה'

 • ועתה מאי שאנה ועזה אומרו ויע ולכם שאמד »»הם
 חטאתי שאמר מה עוד שנפרש מה עם שיוכן לי ונראה

 לשל תי• ופירש הרשעים עמי • ואני סנריק ה הניגש
 לתחויי ה הקב כקש חלקסי׳קציז כפ דאית' והוא יתבאר ועור

 ונתקייס בדורן ונשתכל יזייקים כענור וכהו לתהו העולם
 !נתקררה כצדקיהו ונסתכל צדקיהו של בשכילדזרו וכן דעתו
 לכן דורו כשניל או המלך כשטל נמלים שפעמים נמנא רעוע
 וראיתי בפעסהזאתחטאחי ואב העז שאמ'שלח ה׳הנדיק אמר
 צדיק אני שאין עלינו שיצית מה לכל ראויים ואנו הנייק שה'

 בעכורס או אובעכזרילהציל צדיק ועמי רשע אני /עמירש׳או
 ער עבריו לו אמרן שבכל עתה ולכן הרשעים ועמי אני •אבל
 נייקי' הם יהא שאם פתה להם שפתח למוקש לגו זה יהיה מיפי

 אלהיכם לה' אני חטאתי אמר אותם ויגרש עיכב והןא ינצלו
 אלא חטאתי שלא לי שיסלח ראוי ואמנם שבו שככר עמי ולא

 ויחונן ה' לי ששלח שזהו הנכרים נא לכן אמרתי שככר בעדכם
 מה הכל שאשלח בקשתם שאתם אלא לחוג השף דרך ואין לי

 עמכם כעסתי ולכן חטאתו בעדכם כן ואם אצהיכם אמר פלא
 כיין והעתירו נא שא לכן חטאתי ובשבילכם כלומר ולכם 6ו!

מעלי לח'ויסר שתעתירו היא רק אב חטאתי גרמתם שאתם
• לאתר מרו ואין והה המות את רק________

 מכפל rf אין עב בהיתשונח ל1 תר°מכס כמש שיוכן זל עור
 אבל למקום ארם שבין עבירות וכו'אלא תשובת ולא

 אן מקללז או בחברו החובל כגזן למכרו ארם שבין עבירות
 מה לחברו שיתן ער לעולם לו נמחל איכז זכיוצאבהם גוזלו

 צריך לו חייב שהוא ממונו לו שהחזיר אעש* וירנהז לו שחייב
 לי קשיח הלשון וכזה ע״כ לז שימתול ממנו ולשאול לרצותו
 ממנו מחילה צריך גזלתו לו והחזיר גוזלו דאפילז נראה שמכאן

 מזיק דומה אינו כתב ומזיק חובל מת כפת ואילו לן שציער על
 מה ששלם כיון תכרו ממון שהמזיק ממונו למזיק בגופו חכה
 לז שנתן אעפי כתביו חובל אבל לז נתכפר לשלם חייב .ישתזא

 איגז נכחת אילי כל הקריב זאפילו לו מתכפר אעז "הדברים
 כ’ע לו זימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל )לא לז מתכפר
 בתב משזכה כה כאן ואיך לז נמחל ששילם כיון דבנזל משמע
 הנראה ולפי שירניזו עד קיימת חטאתו עדיין לו שילם שאפילו

• בזח שהרגיש מי ראיתו ולא היא חזקה קושיא
 ממון מחברו שהגוזל לומר אפשר ריהטא לפוס זאפנס

ניער וגס ממונו ממנו שגזל חרא תרתי עמו עושה .
 ממנן נפשו נוטל כאילו מחברו פרזטה שוה הגוזל כל שהרי 13

 ובחברו תגזול לא על שעבר חטא המקום לבין שנינן נמצא
 בכלל כמעט זה והוי לן שציער בצער ואי בממון 6 שתים חטא

 תננזבן לא כשפרי אמרן וככר נחכלממש שאינו עם נחבל
 לכן לחכריה שמנער לו ולהחזיר לצערו שהוא אפילועחלמקט

 חכרו ממין שהמזיק זכו' מזיק דומה אינו אתר ומזיק חובל בה׳
 שמעיקרא צער כאן שאץ לו נתכפר שהזיק מה לן ששילם בחן

 שהוא תה לו כששילם אב לו וישלם שיוליכנולכיר הציזקאותי
 יישובה בה כאן אכל ממכרו אמרהגזול לא ולכן פטיר לו חייב
 ליטלו תקומה יטד סאי/לו חושכ שעה שמאותה גזלו או אמר

והצער עצמו הגול’א ,תלת f עש הרי כן אש שגזל מה ממנן

 לאן שהרי לו נתזנשל ,ודא ממון ן לעני אז נפשו נוטל באילו דהוי
לעשיתתשיבה כא שאם צריך צערו לענין אך הוא לעשה הניתק

• ליבוה כןנראה לו שימחול עד שירצחו מחטאיו
הזאק כפעם פרעה שהרי בעצם הכתובים יוגנז ובזה

 זיגדש במ׳ם ונזיפה בדחיפה ואהרן משה את ניא 1 ח
 הייתי אלי ומןשכאתם כל עתה עד א6 פרעה פני מאת אותם
 חטאתי צא בן אס פני מעם אתכם גדשתי ולא לכס עמד חולק

 לשלוחי ראוי שאין עמכס בפעססזאתחטאתי אפן עמכם
 כפעם כן אם כמותו ארס של ששלזחז בנזיפה לגרשם דרחמנא

 ואס באמור ולכם דברו קיימתי שלא אלהיכם לה חטאתי הואת
 אילי אביאכל אם שאפילו ירעתי עלי שתעחירולת' אומר אני

 אין אתת ה שליח אותי מוחל אתה שאין ן זמ כל שבעולם נמות
 ועתה כל תחילת לכן יוכםזלסכמ״שהר וכפרה סליחה לעוני
 הזאת שבפעם הפעם אך חטאתי נא ה'שא אל התפלל קורם
 על מחלת שככר כך ואחר הפעם אך !!ש עמך חטאתי דוקא
 השנים )טובים עדיף רבים שתפילת אלתיכם לה' והעתירו עוני

 חטא לז שאין חשם שכחטא רכים כלשון אמר ולכן האחד מן
 והעתירו אמר התפילה בענין אך באהרן לא ה׳ שליח זולתשהוא

תתפללו כך ר ואח לי תמחולז שאחם שכחן נאמנה ידעתי ובזה
• הזח המות את רק מעלי ייסי זדאי

אינא רנינז הישע"למשה פרעה בין הויכוח בענין ואמנם
 שתם ומכינו עבדיו זאתלב א*ל דהקב°ה למירק

 האנשים את שלח למוקש לנו זה יחיה מתו כמשער עצה נתנו
 וגו׳ מיומי לומר לפרעה העיר מי לדקדק & ותו וגו' )יעברו

 ליה למה 1 כמדבר ולחוג לעכור אלא שאלו לא מעולם )הלא
 שאחר משה ברכיי ותו שאלו שלא דבר זלתתבפיהס להעיר5"

 בצאננו ובבנותינו בבנינו אומר ושוב נלך ובזקנינו כנערנז
 הניח לתה ותו בחד דתסגי פעמים שני נלך דלמח נלך זככקרנז

 אומרו ותו )וקנים נערים עם ולא ובקר צאן עם וכנות הכניס
 הקטנים מכיאים למה לכנים ולא היה לתם שאם לנו הי חג כי

 כחגיגה יאיתא כי שהתחלתי כמאמר שיובן לי והנראה
להקביל חסמא זל׳אכן ברוקא בן b כשתלך פק

 את הקהל ח״ל בב״ה היה חרוש מת לתם שאל בפקיעין b פני
 והנשים ללמוד באים אנשים אם וטף ונשים והאנשים העם
 א׳ל כריליתןשכרלמכיאהם למיץכאים הטף לשמוע באים

 • ע״ב מתני לאבדה וכקשיעז סיתה^גירכס טוכת מרגלית
כדיליתן שתשיב כמה נדקדק שככא"אלחכתוכיס וקודם

 שפיר אתי מביאים לתה שואל היח שאם וכו' שכר
 לתשובתו ה1ש׳ 11 אין באים לתה ששאל לשאלה זאתאך תשובה
 וכו׳דתילתאזוטריזו מרגלית ולריב־אמר זאתלריא ות?מה

 לי מאי בידכם לי היעה דניסי לגרסאות ותו לגבייה! היא
 ן בא iFהתום' במ°ש היטב יובן שזה ולעד שלתסהיתהזלאלז

 אמ׳ללמזר לא לשמוע! באים ונשים מדקאמר טיושלסי דאיתא
 נתז את ללמוד ארם שיכול שאמר עזאי רכן להא דליתא מכאן
 פ׳היה כסוטה והנה כלימוד לא כשמיעה אלא אינן אלא תורה
 כן אתר להג׳שניס חולה זכית לה יש אם גכיתתני' כי דף מטל
 שהזכו׳ תדע תשתה שאס חורה □תי את ללמוד ארס חייב עזאי

 כאילומלמדה תורה כתי את המלמד אומרכל וריא תילתלה
 כקכתפלזתפי׳כקבחזונזתותפלזיג רונחאשה ור(א תפלות

 בראסל דר* if ופרם* ופרישות ממנות של קבין »תשעח עתי
כאזב שהת;ר•; הכתחורה שתלמוד טוב אין ג״נ bi ולפיכך

בה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס206 מס עמוד אליהו בן יוסף חזן, יוסף עין
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רש*פי• ©ז דף יומא שמיני פרק הכפודים יום
 נד׳א ס׳ה אנוס ■

סייד תומסיזא
 נדיב קז מכורי!

 עי* עי׳א מז מעה
 קט דף יבמות »ש׳

 דידמאג מהו רבדיה
 לזו כי מנומר ב

 גנו׳ נפשי תעייב
 אמרו שדקדק וזכו

 יושן לא נסיפא
 שיזת. לראות מדריך
 אמי לא !ברישא
 וטיט .שאול לראות

 הזוכים התלמידים ט
 נם אתם תת! לא

 כיוןשהם שחת לראוח
 • כמעשיהם צדיקיה

 אלמלא המזכה אמנה
 הוא יהא שלא מעעס

 ותלמידו גניכנם
 נא החטא כיה ננ׳ס
 עעמא מהאי א״כ לידו
 נפשי נ תעז שלא דיי

 לרדת כלומר לשאול
 אנל תעזיהו לא שאול

 איחס שמונע ר^די
 )איי . שחח ומ7?

:כיה(

 גאונים הדושי
 כי שיורה מה בריסיה
 אק מקדה• מראש
 אנ כרהשין מארס
 נמשך לעולם יראש
 וכן לאניו גס המוח
 ויניע וינה יעלה אליו

 קנר זה כל ומיראת׳
 עשה ירצה ארן נ כיסו

 מתחת למעה ובצרות
 כל נארןלנענוריטה

 כשיהיה לעורה זה
 לאג-ך מתחת סוא

 על סעפר וישיג נקגר
 וכמו כשדיה. האדן

 ירצה או . שביארט
סללו שהמעשים

 משרים. שנלמד ואטהזא בנדב :מפניו לקום הצטר אח להטריח שלא טוב לא בימיו מעה לו בא שלא פנים לו שנשאו מה .ט׳ בימיו הרמה
 .תז על בא חשא אין :וניתותרו לישרף ראוים היו הס אף אלמא שאין המלכים מן אחד שהוא עה״ב ואיבד רשעו הוסיף שעי״ז לו הוא
 ממג לא כי :לידו תבא שלא מלפניו העבירה את מרחה הקב״ה לצדק טוב במשפט צדיק להטיח ואמר סיב שטלו הבא לעולם חלק להם
* y ׳*®ב :מלהכשילו החטא את מונע שהקב״ה למדט .נפשי לא זה פגם פשוטו לפי קאי אדלעיל ואדרבה טוב כתיב לא בקרא ונו'
PyJ1* • יע שאבדה בנפש מחויב כתיב לאמד בנהפכי יקד< הנןותל 3נןו

ויסול חשו מניחין אלא יטל שלא .ט שמזבק אלא לעצמן שזובק דיין לא לצדיקים מלתא שהיא דרשו החיטר בוי״ו ולהטות

1 בנדב לשרף שראוין לאהרן לו היו בנים ]שבמה[
 לרשעים להם אוי להם עמדה אבותם שזכות אלא הנותרים י( )ייקרא שנא׳ ואביהוא

.הדורות בל סוף עד בניהם ולבני לבניהם שמחייבין אלא עצמן שמתייבין דיין לא
 אלא נמליאל רבן של עבדו כטבי לסמך ראויין שהיו לכנען לו היו בנים הרבה

: להם גרמה אביהם שתבת
 הרבים את המחטיא וכל ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה *כל שם פא

חטא אין הרבים את המזכה כל .תשובה לעשות בידו מספיקין אק
 כי טי( )תהנ׳ים שנאמרב עדן בגן ותלמידיו בניהנם הוא יהא שלא מ״ם ידו על בא
 הרבים את המחטיא ובל .שרת לראות חםידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא
 בגיהנם ותלמידיו עדן בנן וצא יהא שלא תשובה לעשות בדו מספיקין אין

:בו יתמכו אל ינום בור עד נפש בדם עשוק אדם נח( )משלי שנאמר
 בידו מםפיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר משנה ע״ב[ פה ]דף פב

 אדם שבין עבירות .מכפר יוה״ב אין מכפר ויוה״ב אחטא תשובה לעשות
 את שירצה עד מכפר יוה״ב אין חבירו לבין שבינו עבירות מכפר יוה״ב למקום
 תטהרו ה׳ לפני חטאתיבם מכל «()ייקי* עזריה בן אלעזר רבי דרש זו את .חבירו

עבירות

 להטות ונגב ראוי שכן נסשיה באנפי
 לחייבם מאזנים כף להם שמכריעין לצדיקים
 שם כפרש״י לעוה״ב וזוכין ט׳ בעוה״ז
 פני® לו נשאו שלא ממשה ליה ומייתי
 :זמנו קודם מת הקל אחד חטא בשביל

 זטת להן שעמד אלא המתרים שנאסר
 רש״י שהביא המדרש סוהר זה ט׳. אביהן

 מאד ה' התאנף ובאהרן עקב פ׳ בחומש
 נם ואתפלל ט׳ בנים כילוי זה להשמידו

 מחצה לכפר הפלתי והועילה אהרן בעד
 מוכח דמזה עכ״ל נשארו וב׳ ב׳ ומתו

 טל] ראויין היו אהרן דבהטא אדרבה
 זה הכי ובלאו משה תפלת לאו אי לישרף

 עירובין במשכת שאמרו מה סותר המדרש
 שתורו משוס אלא אהרן בני מתו שלא

 דאמר למאן ואיכא רבן משה במי הלכה
 והא דהא בזה תירץ והרא״ס היו יין שתויי
 עד :בחידושיט בעירובין להווע"ש גרת'
 הצדיק זכות גבי לעיל ט׳. הדורות כל טף

 סוף עד בניהם לבני שמזכין שאמר ניחא
לאלפים חסד ועושה כדכהיב הדורות כל

 ועל בניס על אבות טון פוקד כדכתיב רביעי דור עד אלא מחייבין דלא קפה הדורות כל סוף עד בניהם לבני שמחייבין שאמר רשע גבי הנא אבל ונו׳ לאוהבי
 יוזם לעמן אלא רביעי דור עד אלא הוה לא דההוא קאמר עונש לעמן לאו כו' טף עד בניהם לבני מחייבין דרשעיס הא וי״ל .רבעים ועל שלשים על בנים בני

 פחח ונו׳. נפשי העזוב לא כי ר״גנשנא׳ של עבדו כטט ליסמך וראוי שבעבדים וטוב מעולה טא אס נס עבדים הס כנען של זרעו הדורות כל טף דעד קאמר
 חסידיך התן דלא כיון לשאול ולבא חוטא להיות נפשי תעזוב לא עצמו על דוד שאמר לנסתר רבים בלשון וגו' חשידיך ההן ולא וסיים בעדו וכמדבר יחיד בלשון
ט׳ ממחין אלא יטל שלא ט יתמט אל פרש״י ־ ט יתמט אל כו׳ המחטיא וכל :בנ״ע ותלמידיו בניהגס הרב שיהיה ראוי דאין שחת לראות תלמידיי שהם

ריטב״א ׳ הכותב
םנ«־ יוה״ב אץ מכפר הספורים ויום ארמא המשנה בפירוש נתב הרטב״ם לדקדוק כוון מלהכשילו החטא אח שהקב״ה;מיגע למדנו .פרש״י נפשי תעזוב לא כי

יעזרהו לא ולפיכך תשובה לעשות בידו סספיקין אי! כמאמרם נו׳: העבירה אח מדהה הקב״ה בט״ש וכן הבחירה. שרש לסתור שלא כדי אשתי
עונותיו לו שיתכפרו כדי לעשות לו שראוי מה כפור בצום שיעשה השי״ח

1 עב״ל להכירו אדם שבץ עבירות סנפו־ אינו המשתלח ושעיר היום באותו

ראש ,?(.פרח
 ח״ק להם נהיות

 רניעית '1 פעמים
 עשירית שהוא

 פשנסיסכנ״לוו׳פעס
 מאות ל״ה פולה ס׳ק

 אן הלוג וניפוח
 הקני׳ס מרח בודאי

 נ׳ו ממדח גרע לא
 •צמצם כלא וצריו
 ננ״ב כדאי׳ נמדתו

להוסיף וצריך פ׳ז דף

הרי״ף
 לא* לנא כמדבר דור ראייס היו לא וכן להם עמדה אביתם שזכות אלא לישרף יאיים לאהרן

 עזב לא דהיצ׳ל בכתוב חלוקית השתי ונרמוו להס עמדה משה של שזכותו אלא התמיה ניוס
 שאח וללרזריד לפניי עוב מלת לדרוש הוא סוב לא רשע פני שאת ומדכתיב רשע פני שלח
 אלא פנים לו לשאת שלל כלומר נמשפע צדיק להטות סוב נדרש הול ונם טוב לל רשע פני

להסות

יעקב עיון
 ונסה כשל למר דלמה שמתרץ מה נש״ם מיין ■ ולשוב לחטל ואשוב אחטא האומר :כרי׳ף
 חשונס מצות לקייס שריצה לומר הייתי ולשוב לתעל שלומר ראשון דנפעם שמעתי ל׳ גדול
 וענ׳ל • נידו מספיקין לי! לכך זה תידון לו לי! הב׳ פעם לנל מצות מתרי׳ג ל׳ שהיא

 על קלי ל׳ דהיינו ולשוב לתעל כפל מתהלה קחני דלכך זו קושיל תתרן נופל דמתני׳
 ויוה״ג לתעל לצל לנל לתנירו ארס שנין עבירות על קלי ול׳ למקום לדס שנין מבירות

 ברישא קתצי ילל כל • מנסר יס״כ אין :לחת עמס רק קתני לל לכך נלל מכפר יוס׳ב לין להכירו לדס שנין עכירות ני נמחרן עצמו כמתני׳ ובל ל׳ פעס רק קתני לא מכפר

יוסף עק
תקצורנה. רשפים ושטח ימים תוסיף ה׳ יראת י( )משלי דכתיב מהם צו פוחתין

צו פויזתץ לאו אס .שנותיו על צו מוסיפי! זכה אם אמרין ורב:; ר׳ע דברי כך

יושף ענף "
 • נכיחר לו נעשית נו׳ מספיקין לין בו׳ לתעל האוכר פב

ולכת • בחשובה חוזר אינו כהיתר דנעשה דניון פרש״ ע׳ב
 כ׳ז דף קטן במועד
מססיקץ אין הלשון

ונלותו לשה בלותה במשקל להיות צריכה התשובה עיקר דהנה ונראה • סדוקדק איע , . ׳דיו1
 על שיתננר והעיקר פרק ונליחו מקום

 וניתן היתר מביאת הטעה ניע: המקדש
הר׳ בראשונה כשחטא כן ולס • ימתקו

 בית משחרנ למז׳ל והנה • תלותו לשכר צרי
 ננוניס מיס מבירות ככל יכן ■ איסור לביאת
שנית לו יזדמן ולס • דלסורל נעעמל נהנה

יעקב גאון
 עזריה ר׳אבן דרש

 אדס שבץ סבירות
 יוה־: לץ לתנירו
 פשיטא . כי׳ ממזר

 ולמד צל קמ״ל פאי
 תתעבר שהכה מאחד
 כלקל וכי כסלך
 שיהיה לומר דעתך

 את כשיסיים נקי
 שצריו פשיטא סמלו
 שתעו( מי לח )פייס

שמאשים כפו :גרו ת

 פעמי שתי חטא כנר לס לנל המשקל תשובת שפיר סי■ ממנו ופירש כזה ליסוד
 אז כהיתר אצלי
לי לת'כ עצמו

 ונעש
יפרוש

?!,מסס , .
 . תטלתיכסלפניה'תטהרו ככל ה׳(־. דרוש דת״ )סמל מספקת תשונה שלינה כלומר
 לא לשר בתורתכם נתיב ר״נ לה הגיורים נלוריל שללה לי' פ׳ב י׳ז דף ר׳ה נמס׳

 משל לך למשול לה תמר :ן ה; יוסי רני לס נטפל י הלץ פניו ס׳ •של יכתיב פנים ישל
 הגיע • המלך נחי׳ לו ונשבע כמלי בפני זמן לו וקבע מנס בתנירו שנושה נאדה למה׳ד

וחי .הלידה נעת לו שנקצבו השנים שהם משום ועשרים

 ר, ולף כאיסור לצלו שהיה כראשונה כמו הזקה תאיתו אין
ל׳ וז״ש • המשקל חשוכת ואינו כן כל היצר שבירת נזה

 מפסק ראיה ר״ע הביא היאך זהב פעמוני נספר והקשה .ע"נ משנותיו
 מפרש דהוא ותירץ .לו משלימין רק זכה ס׳ל הוא הא ימים תוסיף ה׳ יראת
 משנות שנחקצרו ממה דה״ט תקצורנה רשעים ושנות ימים תוסיף ה׳ יראת

 אדם לשום שנגזרו מאתר הוספה זה אין וא״ב .ה׳ ליראת מוטפין רשעים
 עכ״ל אדם לשום שנגזרו כיו! תוססת זה דאי; החולץ בסרק התום׳ שכתבו וכמו

 ליפסר זמנכם הניע לא ני האמנתם אילו הא כאן האדאמר הכל. וא׳כניהא
 סנתקצרו משנים דהייט אדם לשוס שסדרו שנים מאות; מוסיכיין כשהיו משום
 ושנים ימים מינו ושנותי ימי מלאו היום שאמרו הא ניר,א ונם . המדבר לדור

 מאה שניו מספר בתורה הקניה שרמז מה ניחא ונס הלידה. בשעת לו שקצבו
השמם רק בחורה רמז שלא כיון לחסוא מוכרח היה ולא .לו מוכיפין היו מריבה במי חוטא היה לא

 .פי פרשה טף רנה במדבר ועיין . מהרש״א עיין .להם עמדה אבויתס שזכות אלא :וכנ"ל ניחא בודאי לו מוסיפי; זכה שס׳ל ולרבנן . הצידה בשעת לו שקננו
 הסצמד שכל מלמד תורה שלמק לפי משה הולדות ונקראו אהק בני אלא מזכיר ואינו רש" כתב ונו׳ ומשה אהרן תולדות ואלה א׳ פשוק נ׳ במדבר ליישב ונראה

: להם אב שנקרא משה הייט להם עמדה אטהס שזטת אלא כאן שאמר מה וא"כ .ילדו ■כאעי כתוב עציו מפלה תורה חברו בן את
 יוה״ג אין לחבירו אדם שנין עבירות במשנה סי' שראה נתב יאיר חות נספר והנה .לזה זה שנין חסאתיכס ולא . הסהרו ה׳ לפני חסאתיכם בבל תי

 דבריהם שכוונת ואפשר נרי״ף. ועיין ע״כ. למקום שנינו לעבירות ואפילו כלל מכפר יוה׳ב אין חנירו לבין בינו עבירה יש דאס הרצון מכפר.
 האלן ומה .מ׳ רציחה נמנה כגון לחנירו אדם שנין כעבירות כשני והלק למקום אדם שנץ בהעברות האחד החלק • הלקים לשני נחלקים כעבירות כי

ספגירזת
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מבמהרש״אפז פד׳ דף יומא שמיני פרק הכפורים יום יש״י

 שוב זימני תרי שחטא דטון .טנא כדרב
 לסי תשובה לעשות בידו מססיקין אין

 דלא ליטא :כהיתר עליו דומה שהעבירה
 תשובה בלא אסי׳ ]לעיל[ דאמר .כרבי

טא שעליו מאחר .שאני אגב :מנסר

 ענין ומה דמייתי בקרא משרש זה אין
 מבואר טא מים לזריקת הסהרה דמיון

 לב כמ״ש טמא שנקרא יצה״ר טומאת כי
 שטא טמא דאיכא מכלל וט' לי ברא סטר
 שטא הטומאה לצד האדם את מסית

 לצדיק רשע צוסה כמ״ש מת טומאת
 בסי מת שטומאת וכמו להמיתו ומבקש

 מקוה במי סהרה וגס חטאת מי הזאת
 לגוף טהרה יצה״ר בטומאת בטי כן

 טל השטר מן היא שהזייה וכמו ולנפש
 עצמו ע״י במים והטבילה אתר ט״י הטמא

 עליכם חרקתי הזה הדבר כן הטטר לפגי
 על הקב״ה הפטר מן היינו וט׳ סיס

 מכל וטהרתם הנשמה לטהר הטמא
 לפגי ח״ש הגוף טומאת היא טומלזתיכם

 וסמך הגוף מטומאת מטהרים אתם מי
ומי ה׳תטהרו לפני לעיל דמייתי אקרא ו.ם

 דלעיל אימאתיכס ה׳ ל»י קאי זה לדרש .ט׳ למקים אדם שבין עבירות :ע״ש ס׳ לשוב בידו להספיק משמים ט יתמכו אל סרש״י משלי וכנמר מ״ש
 אסיסא ה' לפני קאי כו׳ מי לשני ישראל אשריכם דדריש ור״ע חברו שלפני חטאתיכס ולא ה׳ לפני עשיתם אשר חטאתיכם מכל יכפר הזה ביום כי מיניה
 הס דישראל והיינו ט׳ מטהר מנץה מה ה׳ ישראל מקוה ואתנר ביה מסיים ילקוט ובמדרש וגו׳ חרקתי שנאמר אתכם מטהר עצמו שהוא אתטהרו דקרא

 ע״י גמורה טהרה להם שיטה וטיט הטבילה היא ומקוה בהזייה חטאת מי הם וט׳ עליכם וזרקתי וז״ש וטבילה הזאה דבעו מתים כנומאי בתטאתם
 חטאתיהס כל על ההב״ה להם שמוחל
ט׳.ולכאורה מטהרין אתם מי לפני וק״ל:

יוסף יד

m פ׳נ פו לעיל 
 יג שבועות נ : וש׳נ
ע*נ: ז כריתות ע׳א

 עבירות מכפר יוה״ב למקים אדם שבין עבירות
 את שירצה עד מכפר יוה״ב אדסלחבירואין שפין

 מי לפני ישראל אשריכם עקיבא א״ר חבירו.
 שבשמים אביכם אחכם מטהר ומי אתסמיטהרין

 מהורים מים עליכם וזרקתי ׳*י( )יי״קאל שנאמר
ישראל מקוה יי( אתבםואומר)ירםי.־■ גלוליבפאמהר טומאותיבבומבל מכל ומתחתם

:ישראל את מטהר הקב״ה אף הטמאים את מטהר המקוה מה ה׳
 הונא בחרב לי למה זימני תרי ואשוב אחטא ואשוב אחטא ע״א פז דף גמרא

עבירה אדם שעבר "כיון רב[ ]אמר הונא רב דאמר רב[ ]אמר ־
 ויוה״ב אחטא :כהיתר לו נעשית אימא אלא ס״ד לו הותרה לו הותרה בה ושנה
 בל על אומר[ ]רביב דתניא ברבי דלא מתניתי׳ לימא מבפר יוה״ב אק .^בפר

 תימא אפילו מכפר יוה״ב תשובה עשה לא בק תשובה עשה בין שבתורה עבירות
שבקאדסלחבירו תנןעבירות אבהו לרבי חבו יוסףבר רב ליה שאנתרמי אגב רבי

ה׳ לפני חטאתיכם מכל טי( )'יקיא דבתיב חברו את שירצה עד מכפר אקיוה״ב
. תטהרו

:וט׳ נכון ורוח וט׳ ברא עטר לב ועד״ז משמה מהרת היא חדשה ורוח הגוף טהרת היא חדש לב לכם ונתתי לה ומפרש הנשמה מטומאת אסכם מטהר

גאונים חרושי
 וטמן קיר שזכרני

 תשובת להיותה אותה
 היצה׳ד לחחטלוס

 שהוא בראשי להשיבם
 ומושל כעולם אב

 שניארט. כמו באנשיו
 הוא כי זכר ולוה

 כיום לטא אן נעצמו
 לר'מ ונראה מיסיס
 נחלום גס פהקין

 כחלים לילה חויון
 להסיתו ן י ק ה מ

 על בלילה ולפתותו
 נלנט ודובר מעכבו
 שיתעסק בנקר ננקר

 לעצתו וישמע היא גס
 לידו יניא כאופן
 נראשו שמונת הניע
 שניארט כמו •רצה

 ינא הנה שנאמצעיסו
 וכל ווהב כסף לידו
 פן כ׳ •קרה אבן

 ידכם ויעני יתרושש
 חכמתו נס ונפל ישוח

 וה אחר לו עמדה לא
 המסכן חכמת כי

 אינם ודבריו בזויה
יפות וצמה נשמעים

יעקב עיון
 דאין ע׳ד דסיפא לישנא נס שפירש להרמנ״ם המשניות נסירוש עיין פנפרת תשונה אק ג״נ

 לא תשונה גני דנרישא נראה ויותר פירושו סיכל אינו המשנה לשון משמעות אנל מספיקין
 נידו מספקי! שאין אלא השונה עושי בפני דלת תנעול שלא כדי מכפרת ששונה אין ר׳ל
 שעתיד כיון כלומר • ישראל אשריכם :וק׳ל מאיליו הנא יוה״נ משא׳ג תשונה לידי לנא

הקדוש

הרי״ף
 הוסיף פה לן וקשיא • ונו' לחברו אדם שנין עבירות :לו לפוג והוא למונה דיס למות

 שאמר מהכתוב ראיה לנו להניא נא ואס קודם מהאמור יותר לדרוש עזריה נן ר׳א עוד
 א״ר אלא ונו׳ למקום אדה שנין ענירוש ולומר לחזור לו היה לא א״ב -ימהרו ה׳ לפני

 נא אס דר׳ע דעתו מה נבאר ועוד ימהרו ה׳ לפגי ימאתינם מנל שנאסר מנין אלעזר
נד לפני ישראל אשרינס שאמר זה מהו ועוד דבריו כוונת לט נודע לא נ׳ לחלוק או לפקש
.עהורים פיס עליכם וזרקתי מפסוק הניא ולא תטהרו ה׳ לפני מפסוק ראיה הניא למה ועוד אתכם מסהר ומי מטהרים אתם פי לפני וכפל הוה והשנח האישי מהו פטהרין אתה

 תלויה לחברו אדם שנין ענירוש ג׳כ לו שיש וכזמן מכפר יוה׳׳כ למקים אדה שנין שהעכירות לומר פנה וממט המקרא דרש עוריה נן שי׳א ונלע׳ד • ה׳ ישראל מקוה ואומר פאי וע״ק
 וזה נ׳ה המקום לני! ניט שחטא עונותיו לו לכפר לו פתרצה הקנ׳ה אז ומפייפו אותו מרצה שהוא וכיון חכרו פס שחטא מה סל לחנרו שירצה עד למקום אדם שכין עוניתיו כפרס
 נא אפנה שסהרו עוד לומר צורן מה אתכם לטהר נאמר כנר והרי תטהרו ה׳ לפני לומר וחור חטאתיכם מכל אתנה לטהר עליכם יכפר הוה נייס כי מדכתיב ר*א דרש הדנר
 לביניכם שנינינס מענירות האדם כני אתם שתטהרו כתנאי למקום אדם שנין פנירוס דהייט ה׳ לפני חטאתיכם סכל אחכה לעהי עליכם יכפר יוה״ג יכפר ה1ה ביום ט לומר

 דרש זו את שאמר תהו למקום אדה נין שהה ה׳ לפני תסאתיכס מכל אתכם לטהר יכפר לא יוה״כ גס לחברו אדם שנין נפנירות תטהרו לא ואס לחנרו אדם שנין עכירות דהייט
 ואומר לישראל לשנת הכתוב שנא הוא תטהרו ה׳ לפני הנהוג שאמר שטה והנר ר״א דדריש אדרשא פליג עקיבא דר׳ נ״ל • ר״ע אט־ :בכתוב שדייק הוה הדקדוק שהוא אצפור רני
ה׳ פולה אדון לפני מטהרים אתה פ׳ לפני שלכם ואושר מעלתכם דעו לומר שהוא תעהרי ה' לפני כי ישראל אשריכם חטאתיכם מכל אתכם לטהר סצינה יכפר הוה שכיום כיי!
 לבק אדם נכפרס תלויה ישראל סהרת שאין לדנר וראיה ככן תלויה ישראל של פהרתן אין לניט שניט נסכירות לחנרו האדם ירצה שלא אע״פ וא'כ אליו קרובים להיות נכה נחר אשר

 לחנרו שהכעיס לחטאתו נם ושמא לטהר נידו שאין האדם נשניל הקנ׳ם סהרת תתעכב היאן שכן וכיון הארה ולא המטהר הוא כ• שנשמים אנינה אתכם מטהר טי שהרי מכרו
 ועוד לחברו ירצה שלא אט'פ כולכם חטאתה אשר גלוציכם סכל אתכם המטהר הוא נולכס של אנינה היא הלא עמו שחטא ולחברו חברו עם לחוטא לכולכם אחכה הקנ׳ה ^יטהר
 ארז כגין עכירות אדה של נידו שאי! ונומן במקצת מכפר יוה׳נ דאין למימי אדעחין היסק הכי דמשום המכפר הוא שיוה״נ תימא דלא כלומר שנשמים אנינה אתנה מסהר סי עז

 איט אתכם הסטהר אלא למקום אדם שבין עבירות דהייט כמקצת מכפר יוה׳נ אין גס לחברו אדה שנין עבירות נתכפרו שלא נומן אנל למקום אדה שנין עבירות מכפר יוה״נ או .חברו ™
 הקנ׳ה של עהרתו מעכב ואינו חנירו את רצה שלא פ’אע למקום אדם שנין סבירות על יטהר הוא המטהר הוא שהקנ׳ה וכיון אתכם המטהר הוא שבשמים אנינה שהוא הקנ׳ה אלא יוה׳נ

 שחטא מה בשביל האדם מהרת תלויה תהיה אין לטהרסו זקוקים שכולכם וכיו! המטהר הוא שהקנ״ה כאן הרי חטאתיכם מכל וטהרסס פלינה חרקתי שנאמר למקום שחטא עכירות על
 אתנה אט»ר. גלולינס ומכל עומאותיכס מכל וסהרתס דכתינ חברו את שירצה פד למקום אדה שנין עבירות אפילו מסהר הקניה דאין למיסר איכא קרא מהאי גס וכ׳ת חנרו עס

 הניא לוה אתנה אטהר למקים שביניכם גלוליכס ומכל 16 לחברו האחד שירצה דה״ט סהרתם רצויה תהיה חניריכם לנין ניניכס שאתה בזמן לדרוש הוא קרא נכאי הנוהרה ופדנפל
 בקדשים לאכול כדי קרנן להניא שצרין זב כגון תמור טמא שיש דאע׳ס טמאים מיני כל מטהר מקוה ומה נמקוה לישראל מטהר שהקניה כאן הרי ה׳ ישראל סקיה ואומר אחר פטק

 הקניה גס קרנן להניא עדיין זקוקים שהה אפילו כעמאיס כל עטהר מקוה ומה הטומאה לענין מועילה »ימ הקיק לענין הסבילה מועילה שאינה ואע׳פ שעשה הענילה לו מעיצה ולא
 לסנרה שמן לתת ויש מרוצים יהיו שלא ונין לחבריהם מרוצים שיהיו נין ישראל את מטהר והקניה לוה מעכב וה אין מ’ס שירצהו חברו לכפרת זקוקים הס שעדיין אע׳ס ישראל אס מטהר

 יוה״ב שיכפר כ״ש הקניה לפני תשונה פשה פלא אעיפ למקום אדה שנין סבירות מכפר יוהיב אס קיו וא'כ תשונה פשה שלא אע״פ מכפר יזה׳נ אומר רני ננרייתא אמרי שהרי ריס
 אחטא האוסר היל״ל דא׳נ ותימה • וכו׳ נה ושנה עבירה עבר הונא הדרג זימר תרי ואשוב אהטא : חברי אח לרטת דהייט לחנרו אדם שנין מהעבירות תשובה עשה שלא עיפ6
 ממס למנוע אמירתו הגי לא וכפועל במעשה ניס חטא שלא שכל לפי אחת ננת הכל ואשור אחטא ואשוב אחטא דאפר מיירי דלא לי ונראה תשוכה לעשות נידו מספקין אין פעמיה ב׳

 שענד לפי תשונה לעשות השניה כפפה בידו מספיקין אין וחעא ותור ואשוב אחטא ואמר אחרת פעה וחזר תשונה ופשה וחטא ואשוב אחטא דאמר פפרשא סכי נרחין ופל • ממנה
 עדו וחטאתו תשונה לעשות נידו מפפיקין אין לכן עכשיו שחעא החטא אלא נידו ואין סוד חטאתו לו חזכר לא האחד נפעם השונה שעשה שכיון משב הוא כי כהיתר צו ומסה ושגה
 אנל הראשק מהחטא תשונה שעשה אחר לחטוא השונה אלא כהיתר לו נפשה איט כי שחטא פי על אף החשוכה ממט מונעים אין אחטא יאמר וחור וחטא אחטא האומר אנל סמדר

 ספלה לשון הוא דפללו דס׳ד למאי וקשה • ונו׳ תק יוסף רב ליה רמי :שחטא החטאות כל סל תשונה לעשות נידו מספיקין וה אחי וה פעה ק׳ שחטא אע׳ס תשונה עשה שלא נל
 מכפר יוה׳כ למיףם אדם שנק נענירום שהרי ונפרה פיוס לו שאין ומשמע לו יתפלל פ׳ יחטא לה' ואם אומר מא אין נפי לאקשויי ליה מה פלט ומנסר ופפיימ מפללו שהקמה ויום
לחנרו ופיימ לחנרו •חטא אס וה״ק פיוס מלשון דדייש לפסקנא ופ׳ק • מ קושיא נתחדשה משפט לשון אלהיס ופללו שדרשם «נשט דפשפע מפא אימא הכי אי המקשה לגב־ ואץ

יוסף ענף
 . חטדך ס6 ופייס לן • לן מחול סלטיי לו ואמר • המלך את לפייס נא פרסו ולא האדן
 המשל לפי והרי . פ׳נ לחברו אדה שכין בעבירות כאן למקים אדם שנין כעבירות כאן ה׳נ

 מיד סלסס לו מחל והמלן ־ להמלן ואחד לחנרי אחד . חעאת נ׳ כהלואה נחיחור פשה
 למקום אדה שכין נפכירוס כאן ה'נ קאמר ופ׳ז למניח פ״ס לא שעדיין אע״פ הפיוס אחר
 ואפשר חברו אח סייס שלא אפ׳ע והפיוס המשונה אחר לו יטפר המקום שחלק משמע נו׳

:ס׳ש ט' דין גזר קודם כאן שם י׳ע כהירזן ס׳ל סוריה כן אלעור שרבי
אלא

ראש עטרת
 כדאיתא ממאה אחד

 איתא דוה ואף שה
 מסתמא אמשקל שה

 דרא אמדה הדין הוא
 שם מפיק קרא פחד

 נשו׳ת מצאתי ובן
 קע״ג שאלה יאיר חות

 דמשמע שם דכתג
 הסמ׳ס י ר נ ד פ

 במרת רנה והישנ״ם
 להוסיף צריך הלח

 ממאה אחד הכרס
 נעץ עין נשמודד

 ה״נ וא׳נ . וט״ש
 הקנ׳ס מוסיף כודאי

 ממאה אחד אמידתו
ל׳ס פולס והוא

יוסף עץ
 .כו׳ וגניבה רציחה על שהזהיר צהקכ״ה שחוטא f> .צשתים נס נחלקים המכירות

 העכירות סל חשוכה עשה אס והנה .רצחו או אותו שגנב לאדם שמשא ואחד
 נניכה פל תשונה עושה אס אכל . מיד סקנ״ה לו מוחל לכד למקום אדם הכין

 חכירו את פייס שלא זמן כל חלקו נם לו מוחל הקנ״ה אין וכדומה רצירזס
 יצה״ר סומאוז כי .ט׳ סיפהרי; אתם מי לפני :לחברו שמגע החלק סל

את מסיח שהוא פמא דאיכא מכלל וגו׳ לי ברא פהור לב כמ״ש מפא הנקרא
 נפומאח בפי ק .מקום כמי פהרה וגס חפאת מי הזאח בפי מח שכפומאח וכמו להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה כמ״ש מת פומאת שהיא הסזמאה לצד אדם

:ט׳ מקוה מה .ה׳ ישראל מקום ופסוק וגו' עליכם וזרקתי פסוק הביא ולוה .ולנפש לנוף פהרה יצס״ר
ימא

 יעקב נאון
 ישראל אס הנביא
 ופצה לריב הן לאמר
 שהם וגו׳ תצומו

 01 שנצום תושבים
 פס להם יתכפר
 ימוש בכל שחטאו

 רינות כדברי השנה
 כי מעריהם היו ג

 . לוה זס מכין מה
זה לדד היך וביד

'•:׳ נראה היי.ע״ג

י. י-?• מ איני זה
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: פ'נ קפג מג

 גאונים חדדעי
 ונחלו . פי« נלא

 אל . tiim •סצס
 כחכמיז. חנם ל •סהל
 . אוחו שזכרם כמו

 נהוגן ר'פ לו והחג
 hv החלומית ס

 חלומות ודבר• •דנדון
 מורידץ •]ולא נמל לא

 שסם אחרי סס
 •רצה פ׳ש של חלוסזס

 העיכ״ו דרך אסרי
 מ״ש נשם שנקרא
 החנמיס בדנו•

 שסרח פ׳ נחמרם
 נשנס •אנל נפ״ש

 ממש נהם ולוה..אח
 עולם שיו^ז"

 . שפס גנז" רפט
 ממש נהס אץ ולזה

 לא ומכופל•! נפלץ
 . קייסין ולא ש״ק

 הנס נ׳ וכר ולזה
 ה׳ דרך שמד ר״ע

נמו כים נשם הממו

 השיגיא פי׳ עיין כו׳ יחטא אם ה״ק .ט׳ אימא א״ה ט׳ אלהים ופללו
 אם הוא לישנא ודא ויתפלל דפלל לומר הכריחו דמי דחוק וטא בסרש״י

 הוא משפט מלשון דפלל ואימא הפלה מלשון ואס ומשפט סלילות מלשון
 ובין המקשה דבין לפרש ונראה מיד ליה הקשי ולא הוא הפלה מלשון ויתפלל

משפט מלשין סלל ליה מפרשי המתרץ

 הפלס לשק ופללו וקס״ד .אלהים ופללו והבתיב מכפר: אינו לחטוא בימך
 15וה .דיינא אלהים מאן :עליו ומכפר ומפ״סי מכללי שהקב״ה היא ופייס
 דפללו .הכי אי ביניהם: ישפוט הדיין כא[ ]שמיה בפלילים ונתן מלשון ופללו
 בשביל ישפטט מי .לו יתפלל מי סיפא אימא :ניגשו משפט לשון דקרא

למקום הרבה שלוחים אין וט המקום

 ראש עפרת
 מאות לל׳ה רנשדת

 ד׳ מנל וכשתסשה
 אחד לוג רניפיח

 תשפ׳ד זה נסך המצא
 רדעים פחית לוג

 לד׳ 01 ונשתחלק
 כוש לכל מגיפ סנזת
 נקירוג לד. רמח

 מששה פחות דמינו
 וא״נ .מלוג סד

 אני׳ לדינור שפיר
n וכו׳ דדוד כסא 

 הססן דפוכח וסי*ס
 לידש ראויס חדשאל

 מפונה ע^׳ית
 פפולס לכל ־«■"־״
 פ*ה זה משכון ולס•
to ■דכיים דדה 

 טס וה״ס פחח
 של כתזת מד׳ אמד

רנ׳א יחזיק מסם

 לאיש איש יחטא אט י( )ש״א כתיב והא תטהרו
 אימא הבי אי דיינא אלהיט מאן .אלהיט ופללו
 אלא לו יתפלל מי איש יהטא לה׳ ואט )שם( סיפא
 לו אלהיטימהול ופללו לאיש איש יחטא אט ה״ק
 :ומע״ט תשובה לו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואט
 חבירו את המקניט כל יצחק רבי אמר פג

 שנאמר לפייטו צריך בדברים אפילו
 כפיך לזר תקעת לרעך ערבת אט בני ו( )משלי

 באמרי נלכדת פיך באמרי נוקשת (שם) וכתיב
 בכף באת בי והנצל בני אפוא זאת עשה פיך
 בידך לו יש ממון אטא רעיך ורהב התרפס לך רעך
 אמר רעיט. עליו הרבה לאו ואט ד פסת לו התר

 של שורות בשלש לפייסו וצריך חטדא רב
 אגשים על ישור *( )איי־ שנאמר אדם בני שלשה
 אמר .לי שוה ולא הערתי וישר הטאתי ויאמר

 אל מחברו א(מטו המבקש כל חנינא בר יוסי ר׳
 0 )בראש•״ שנאמר פעמים מג' יותר ממנו יבקש

 אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה
 רב אמר מת ואט ונו׳[ נא שא ]ועתה וגו׳ וחטאתם

 ומעמיק אדם בני עשרה מביא הבו בר יוסף
ולפלוני ישראל לאלהי חטאתי ואומר קברו על

- - וי'
 מד הכי אין .קאמר הכי : ממט ליפרע
 איש יחטא אם וה״ק פיוס לשין דקרא דפלול
 לו ימריל אלהיס וירצהו לחברו ופללו לאיש
 אס בעדו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואס
 עלי היה כך שבידו מעבירות שב איט

 :מרעתם שישובו במו את מוכיח הכהן
 זר בשביל .וגו׳ לרעך ערבת אס בני

 באמרי נוקשת אם או :בממון לערבו
 ]וגו׳[ זאת בדבריסזעשה פיך.שהקניטתו

 ממון עסקי על .רעך בכף באת כי והנצל
 לו ופרע התרפס[ ]לך ידך( פס )התר לך

 רהב הקניטתו אס פיך אמרי מוקש יעל
 ממנו לבקש . רעים עליו הרבה :רעך

 לסי מלא כתיב דקרא בהרא רעיך מחילה
 פעמים ג׳ .שורות בג׳ :רביס לשון שהוא

 ישור שנאמר פעם בכל אנשים בג׳ יסייסהו
 אדם בני מג׳ פחותה שורה ואין שורה לשין

 :אחת פעם הרי .חמאתי :יד:[ ]ביצה
 .לי שוה ולא שנים: הרי .העויתי וישר

 אין נא. שא ועתה נא שא אגא :ג׳ הרי
 מילתא ליה הוה :בקשה לשון אלא נא

 לו היה אבא רבי בהדיה. אבא לרבי
 • אזל :לו שחטא ירמיה רבי על להתרעם

 זרזיפי :אבא דר' אדשא יתיב ירמיה ר׳
 השפחה שוסכיןשהיתה טיפי התזת .דמיא

 כרביבים לו וחמה טיפין ]וזרזיפי שיפכה
ורדף

 נחטא ונחלה סלק
 כזדזנוש אן סמע

 השכל פצו גגשסש
 סד סנפו •דיג אין

 נגרש סגה סשסג
 אלכיס לס' סיחח־זת

 כמשה החגג סייס
 הדעת ונמעלה משפר
 לס' ססה־ה ■ »»מג

 כייס לוס והגג דס46
 אל העלים וזזדוסס

 עליכם ופגד ישכל
 לס »ס '.*ית
 מד סחר ולגנים
 לסגן וסלים הסגה

 ל< . שקלקלס מה
jcmv ס״ט מס*ד 

on tart wrta 
* w »נודא■ מנ

 אס כתיב והא וה״ק הפלה מלשון ויתפלל
 שהקב״ה אלהיס ופללו לאיש אש יחטא

 נגד שחטא איש מאותו ליסרט ביניהם ק
 קתני ובמהני׳ החטא כסי העונש חברו
 חברו את שירצה עד לו מתכפר דאין

 ביניהם פדן דע״י דיינא אלהים מאן ומשר
 לו נמחל חברי נגד שחטא מה על הדין
 מי איש יחטא לה׳ ואם סיפא אימא ופריך
 לו שיתכפר אפשר הדיין וע״י לו יתפלל

 מיתת ואם מלקות עונש אס העבירה כפי
 לאיש איש יחטא אם דה״ק ומשר ב״ד

 לו ימחול ביניהם דן שהדיין אלהיס ופללו
 לה׳ אס אבל כלים עוד עליו ואין חברו
 פפללו דמה בעדו יתפלל מי אש יחטא
 לא ג״כ מיתה או מלקות בעונש הדיין
 כדאמרי׳ תשובה שיעשה עד כלום לו יועיל
 עם השובה דבעי כפרה חלוקי בד׳ לעיל

 הרבה לאו ]ואם :ודו״ק ואחד אחד כל
 :פשוט[ גט ס״ס מפורש .כו׳ רעים עליו
 כאן ואין פרש״י עיין .ט׳ שורות בג׳

 בשורה בפ״א אומר זה כל דחימא הוכחה
 אהא דסמיך פירש והר״ן אנשים ג׳ של אחת

 פא ועתה נא שא מאנא דזשינן דבשמוך
 ונראה ג״פ משמע ודאי דההוא וגו׳ נא

 בג׳ האדם מתפייס חותר בזה הטעם
 משיהפייס אנשים בג׳ פעם בכל פעמים
 מצינו וכן אנשים ט׳ ע״י גם בפ״א האדם

 ובין עדר בין תשימו ורוח שאמר ביעקב
 ויצו גו׳ לאמר הראשון את ויצו וגו׳ עדר
 דאיט וגו׳ הפלשי אח גס השני את גס וגו׳

 ר״ל עכ״ל בקשה לשון אלא נא אין רש״י ופירש .מנ״ס יותר יבקש אל :וק״ל אחר טעם המדרש ע״ס שם פירש ורש״י בס״א להתפייס בג״ס מתפייס חמה
 דא״כ בזה ימאן התלמוד אבל כען שבק וכען שתרגומו עתה מלשון הוא בכאן גס התרגום דלפי עתה לשון שהוא נא יש אבל בקשה לשון bib פה האמור נא אין

 מג"פ. יותר יבקש דאל מהכא לילף מנ״ל להקשות ויש לבקש נ״פ דצריך בקשה מלשון דטלהו למימר לן אית בקשה לשון הוא ע״כ מהם דחד וכיון כפול הוה
כרחך על נא הבקשהג״פ הכא דכתיב הא וא״כ בפ״א להם נחרצה יוסף דהאודאי וי״ל מג"פ יותר ממט מבקשים היו נ׳ בפעם יוסף להם נחרצה לא אם ואימא

הרי״ף יעקב עיון
שימחול נוראי ותחנה בתחנונים ויפ״שנז לה׳ יחטא 86 נס א״כ לו •מתיל אלהים לרצותו ונתן אחריו גלות סומאח שאין שלימה גאולה ויהיה אתנה לסהר נפצסו מא כרוך הקדוש

יעשם ולא יחטא לה׳ אש דמ״ר• לומר דאי; •דישנו נד איש יחטא לה׳ ואס קאמר וכיני לו רוח נפש נגד ג׳ למספר מכוון דהכל נראה ■ שורות נג׳ לפ״מ ושריך :חדש לג לנס
ואס דקאמר ופ״ק לו ׳מחול לא לחנרו גש יפייס לא אס נזה דכיוצא לפי ׳פ״שנו מי תשונה היינו דניים שלשה לו דעשו משוס לרדמר ולינא • נא שא ועתה :אותם שהקנים וטסה

תה׳׳כ לו יתפלל מ׳ קאמר לא ואמא׳ פונים ומעשים תשונה יתפלל.לו מ׳ איש ׳הפא לה׳ מופייש די׳ל פפמיס ג׳ מחילה ממם ניקח לנן והמכירה לנזר והשלכתו כותנסו הפשפש
כדתנן עשהתשונה אלא מכפר יוה'נ שאין ונ״ת למקום אדם שנץ סבירות מכפר יוה׳נ כדתניא להם

 ויוס״נ חולה תשונה תשונה ופשה ל׳ת מצות פל פכר דורש ישמעאל רני שהיה כפרה חלוקי נד׳ כדאמרי׳ מכפרת אימ לנדס נסי תשונה מ׳ס התשונה פס מכפר ויזכ׳נ נדחה לנדל
 חנט אח ירצה שלא ואט׳ס לחדרו אדם שנץ פנירות ניוה׳ג לו מוחל שהקנ׳ה ופיוס תפלה לשון ופללו לדרוש ס״ד ומעיקרא ה6ונר •וה׳׳כ הזכיר ולא חשונס כאן הזמר ולפה סכפר

 ולא למקום שחפא דהיינו איש יחפא לה׳ ואס לשמים שלנו כיון ניוה״ג לו מוחל נ״ה כקדוש לחברו אדם נץ אלא למקום אדם שדן פנירוח נידו שאין היון מ׳מ פדיץ נמסים ולא
 ולא נלכד למקים שדם מס לו ׳מחול ,והלוא תשונה פשה ולא לחנרו ארס ונין למקים אדם נץ שתים נידו ש־ש למי נ״ש נחשונה למקים פייסו שלא כיון לו למחול יתפלל תחממי פשה

 אימירץ הקטרת קודם לאכול למקום אדם שנין סגירות נידם היה וגם בחזקה לקחתי ואמר הכהן נפר ונא קניהם ששיהו לישראל שנינס פדרוח פל מוכיחם היה ופלי ואלו אלו א *®יזיל
 ופ״ח לחברו שיוסא ממה נתחרס אס וריאה מצפה הקנ׳ה למקים ג'נ נשחפא אנל למקום אדם שנץ סנירוח נידו נשאץ לחנרו אדם שנין פנירזת דמכפר נה• מד אי כ׳ ציה לא אשר
 לה' אס סיפא אימא משפס לחן הוא דפליל הכי אי xמק ניניהס ■שחס הדיין צחנרו אדם שנין שעבירות דמשני ולמאי לא לאו ואס לו ומנסי למקום שחטא מה סל שנחחרס יודה היא

 לחנרו למחול שירצהו זולתי יי סל או ידו פל לחברו ופייח לאיש איש יחטא אס וה״ק חוס לשו! הוא דלפולס ומסיק ממס ליפרפ למקים יש שלוודס כמה והרי ישפיס •0 איש י»א
 אלא שיפייחהו אדם לגני מוחל הקדה שאץ לו ס׳ לי היא אץ שאס זולתו לו יתפלל נד תיש יחטא לה׳ אס איל חנרו שיתרצה עד לו מוחל אים שהקדה לפי לו ימחל אלהיס גס

 שהוא מה על להוכיח נא שהיא לפי כאן יוכ׳כ הזכיר לא ולזה כפרתו ולקרב לחג לו ראוי פצעו נאדס חלו׳ דנר שהוא וכיון לו ומוחל ממט מתפייס וה׳ להקנ׳ה שיחב נפצמי הנזסא
 כך שכתג ז׳ל רש" כוון ולוה יוה׳׳כ שינא פד כזמן תלויה שהמחילה כיון מהתחנה האדם יתרשל כנפוריס יום להזכיר נא ואש מעצמו הפיג וימנע יסרשל פלא אדס של נידו חלד
 נא שפל• שכיון אסר לוה •והיש כוכיר ולא ועע׳ע החגה לו הסלל’ מ׳ אמר שאין בדקדקם פה ליישב נא אנל לכאורה יתרי□ דנו״ס וסם סרפסס שיחכו נייז אפ עיכיי( הכהן סלי ומה

 ניזז שהוא פונים ומעשיה החנה אצא נפדו להלין יעמוד נד איש יחטא לה׳ אס לסם אמר וכיה מחטאם לחנ נסו סל נידם חחא סס אלא ניהחתו כדגי׳ מנש־ לא למיז להוכיח
 לננץ פלי רמו ועוד פליסה •נפר יוה׳נ כי יודנ עד מהרה מלשיג יתרשלו שכזה לפי יוה׳ג תוכחתו נדנר׳ סזכיר לא ולכך משדה מדרכיכם חס חכו ולכך מיזפאז לחג אחז של

 מרפתם שיחנו נסו אה מוכיח פלי היה לכן חפאחו נעד להתפלל יטל זולתו אדם אץ איש יחםא לה׳ אש כי נעמד חפאחס להם כ׳ ששפר דם נע נכתפלל דח שאץ סזסיזס כחחה
 : • מרעתם שיחנו פיניחם »יה שנכולס לה׳ אדם וכץ לחנרי אדם שנץ סדרות סל כיה לנניו מוכחש שנכלל ואפשר .מרעתם החנם יעח אם כפרמם ,תלייה נעצמס כי

 שלא ממק יחונעו רעהו נעד ערג שיצא שמחוך לפי פיך נאמד׳ מקשת דהיינו לחנירו כמקנים סנץ הערמות נסחק שהזחל שמס נראה לנארה • וט׳ לחדיז הסקנים
 אמרי על לפ״ח רפים עליו והרנה מחילה ממט חנקש גה מקום מכל לפורעי יד פס התר התרפס שהוא כפרנסת פרפין שמלנד כאן ונצפוה ולולזלו נדנריס להקניפי נא הוא לו כליה

 לחןרדספ״ג שהוא לח פלא נתינ רסיך דרש ז׳ל ירש"' שירות שלש הוזכר לא רפיך דורכנ דנקרא ואפ״ס וט׳• אשים סל יחר שנא׳ חרות נסלש לפיינז תריך מ: שזלזלת ץ9
 stawi פיוס לסנץ אדם נר של חרות ג' שהזהיר אחר נסקוס ומציט רסיס הרנה יהיו נמס ידפס ולא חדס סליו סתם מפיג דת נרי» חרוש ג׳ נא סוכר לא יעדיש

ג» מא נא ישא חד החג דאנא לומר צריך • ליוסף חאמרי כה שנאמד וט׳ מסו המבקש •־ סס הכמסת חרות השלש הס רנדס עאז שכרנה לייזר גמממרש ששה •לעד מעא

. :בו שחבלתי זה
 )נפקא אבא דר׳ (’אדשא ויתיב אזל בהדיה אבא לד׳ מילתא ליה הוה ירמיה ר פד

זרזיפי )אקיקלתאי((מטא אטהא[מיא דשדיא כנישא^(]בהדי לה ושדיא אטתיה

. מיסט ד( • יל6ג(.טהיד,נ(*מתלע גיביך«.2ס» לתזייד«ג3 א( דב׳הורגמן.
ו»ספ



■ק■ יי מג טדמ״א פח פ! יף יומא שמיני פרק הבפורים יום ר׳ש־י
 אילי לו כחטא מי לפני .נפשיה ממצי :ע״ב[ תהליס בספר אוץ זרזיף
פעמים ומשלש ושינה עיבר .ותני הלקה :לו וימחיל מהילה ממנו יבקש
 .נפשה למקטל :]רב[ אשא. קאזיל :לו חשא השנה .שיהא יהדי :רבות

ראש עצמית משבר . רישא :הבר .פליג :למות מענישו הוא עכשיו
 רבו
עב

 :העץ מן הגרזן שלף .נרגא :בהמה
 של אי נביאים של מקרא פרשת . סידרא
 היה הוא וגם .ח״א ר׳ אתא : כתובים

 לראש בשבילו וחזר עמי לפשוק חפן
 :לעצמו היה מחמיר .שאני רב :הפרשה
 רב על חלים ראה .לרב ליה חזא הלטא

 ראש נשיאיה סימן והיא בדקל שתלאיהו
 כדאמר הוה ישיבה ראש רזכיכא ור׳ וגדולה

 חנינא קג:[ ]כתיבות פטירתו בשעת רבי
 זה חלום וכשראה בראש ישב חמא ברבי
 נוגעת מלכות שאין לפי למות דאג לרב

 מהכא אידח״ה. ואמר :חברתה במלכות
 ולא לראש יהיה ושם מפני לבבל ויברח
 ביוה״כ. קרי הרואה בשבילו: למות כדחיין

 סימן .מחולין עונותיו :במהמין >לא
 ידאג :ימים יאריך זרע יראה הוא ישוב

 תעניתו קבלו לא שמא . כולה השנה כל
 נעבד להשביעו שבידם במה והשביעוהו

 :פניו על קיתון לו ושפך לרבו טס המוזג
 לו מיבשת מת שלא . שנה לו מלחה ואם
 ובן עליו שהגיט טובים מעשים בידו שיש

 העולם כל שהרי תדע :הוא הבא עולם

 לא .שבע והוא :מתשמיש .רעב כולו
נתענה

 ג״ס עד ייתר ממנו מבקשין היו בפ״א נתרצה היה לא שאילו לאשמעינן
 .ונו׳ ירים מאשפות אנמיה ]קרי :מג״פ יותר יבקש שאל לדעלמא ומינה

 וגו׳ ירים מאשטת קרא האי קרי יה ירים ע״ש ירמיה דנקרא אנמיה ר״ל
ט׳ מדעת־ למיפק צריכנא השתא א״ל :אשפה במקום היא האביון ירמיה

ר׳ דא״ל יר״ל שלנו גמרות בנישחית נ״ה

 מנייה ft’s ת ר׳ה »
 כתע׳אלעילכנע״נ:

• ע״א נו נדטת נ

גאונים חדושי

 להוציא באת השתא עד ירמיה לרבי אבא
 בחתיך השתא לי שחעאת מה מדעתי

 אנא הד נחשפה לעשיתך בך זלזלי ביתי
 שזלזלו על שתמחיל מדעתך להוציא צריכנא

 טבחא ההוא בהדי מלתא ה״ל רב :בך[
 ודר,אחר צו תטא שהטבח ,כפרש" ט'.

 הטבח דעה לט ט׳ לפיוסיה אנא איזיל
 חטא שהיא הטבח נענש וע*כ בן אמר
 רב אבל לרב לפיישיה לו והיה רב נגד
 שזלזל נס לפיישיה אצלו לילך בנבירו זלזל
 .ט׳ שאני רב :אבא בשמו לקראו ברב
 פירש ולא ההם התלמיד אבל פרש״י עיין

דאפי׳ שאני דר; אדלעיל ששמך ונראה

 אנפשיה ורך אשפה אמרעשאוני ארישיה רמיא
אזיל( וקא )שבקיר. אביון ירים מאשפות קיש( )תחלים
 ירמיה ר׳ הדר אדהבי נפק)אבתריה ר'אבא ישמע
 עלי השתא צריבא לא א״ל בתריה ואתא אפיה
אדעתך[ צדבגאלמיפק השתא א״ל ]לאפיה רמי(

 זירא רבי . רעיך ורהב התרפס לך י( )־־״לי דבתיב
 ממצי^ליה הוה בהדיה טילתא ליה דהרה מאן בל

 היכי כי ליה וממצי קמיה ותני וחליף נפשיה
:מדעתיה ליה וניפוק דניתי

 טבחא ההוא בהדי טילתא ליה הוה רב שם פה
 מטא בי אתא לא שתא ירחי תריסר אזל

 אנא איזיל אטר אתא ולא דבפורי יומא מעלי
ט־ קאזיל היבא א״ל הונא רב ביה פנע לפייסיה

 למיקטל אבא אזיל אמר לפלניא לפיוטי א״ל
 לי לית זיל את[ ]אבא א״ל אבבא קרא אזל נברא

 אישתמיט רישא פליג קא הוה בהדך טילתא
:וקטליה ארישיה מתייר, (5]גרמא[ )נרגא(

]עייל[ דרבי קמיה סידרא פסיק הוה רב פו
 אתא לרישא הדר קפרא בר עייל לרישא הדר חייא רבי אתא ע״ב[ פז ]דף

 הנינא רבי נקט לרישא הדר נימא דאתי בל א״ל חמא ]בר׳[ )בר( חנינא רבי אתא לרישא הדר רבי בר ר״ש
 חנינא בר יוסי רבי והאמר הכי עביר והיבי .איפיים ולא דכפורי יומא מעלי תריסר לגביה רב אזל בהדיה מילתא

 י׳בל רבא והאטר הבי עביד היכי חנינא ורבי .שאני רב .פעמים מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחכירו מטו המבקש כל
 מאן ונטית בדיקלא ליה חקפי לרב ליה חזא חלמא חנינא ר' אלא פשעיו כל על לו מעבירין טדותיו על המעביר

:נדהיין ולא אירחייה *( אמר הוי רישא בדיקלא ליה דזקפי
 נחמן[ דרב קטיה ]תנא ישמעאל( רבי )דבי תנא ישפשף ולערב וטובל יורד. ביוה׳יב קרי הרואה ת״ר ע״א פח דף פן

 תני .לימחל סדותן מאי'םדותןב לו סדוחן עונותיו הניא והא לו מחולין עונותיו ביוה״ב קרי הרואה
 שנה לו עלתה ואם כולה השנה בל ידאג ביוה״ב רך הרואה ישטעאל[ רבי ]דבי יצחק( בר נחמן דרב קמיה )תנא

תמי רב אתא כי .שבע והוא רעב בולו העולם שכל תדע יצחק בר אר״נ הבא עולם בן שהוא לו מובטח
ך22א בבבל אורייתא ולנסר דלידל חיני כי איפ״ם ולא רשותא למעבר ביד ש״ט הנמרא נושחת •(

יעקב עיון הרי״ף

לגבי ונ״ש לפיישיהאזל לו שחטא לטבח

כל כלימר ע": :ל
 העולם מה היותו •וו•

 !כל כוכרנו כמי
 המטקש לתכלית זה

 קת שלעדג והנרצה
 וינא נוצותיו ככר

ווה נידו ותלמידו
ר׳ס מול אסרו ודאי

רבי
 ניצרת׳יז

 ע״ש[
ק״ק

שלא ער ]אלהי )בגח׳( :חנינא
קירא היה ם״ם מפירש .ט׳ איני

ט' סדירין עינותיו והתניא
,1י־־ קא־י־ לא אמאי

 •יצוא כוציה נעריה
 ה י ל ק : לאורתא
 כ• . ואתא לכיסיה

 המאמר פשיעות כפי
 נאמיז רצה מה קשה
 לפי האמנם ואתא

 נהה תסולק דנרינו
 . הקושיא זאת שקעה

 אפרו ונביאור
 הפועלים נמצעאפ״ק

 •צאו לפעלו אדם •צא
 שכח לקנל צדקי:

 ערג ערי ולעמדתו
 עמדתי שהשלים מי

שזה הר• .ערג עדי
יל ומירר מאצות עיטתיו כד,קח;

 השגה כל ידאג דאג ולכך ממש סדורין
 בעלתה איירי ע״כ מחילין עיטהיו ודקר,ני

 טלו העילש כל שהרי :ליישב ויש שנה לו
רעב

 שר׳ם ניאורינו דגר•
כ׳ דרך שמר הנה

 עד׳ עמדתו והשלים
כמו שכח לקנל ערג

ראש עשרת
 , חיה כמצץ לוג

 ריצו דאני׳ ואפשר
 נ; אישי דגר׳ לתרן

הפשר דדורש יהודה

 מנין אנל ג״ס ממנו שיקשו דמצינו דנה׳ להקשות ואין נ׳ פפם הוא נא שא וסתה
 כשלא פעמים מג׳ יותר לנקש רשות יש שאם לפי מנ׳פ יותר ממנו נקש’ שלא עכוג לנו

 ונו׳ ציה אביך לומר להם והיה פטמים נני יוסף יתפייס לא שמא לחוש להם היה א׳כ נתע״ם
 נקשה של פעמים שלש אלא שצוה לו אמח לא ולמה ממנו לנקש שיש הפעמים כל כסדר

אותו תפסו והס מהארס לנקש שאפשר נחל היותר הנדר היא פעמים שהשלש ודאי אלא

 תחם ושאר המכירה על רק קפידתו היה דלא משמע ונו׳ למחיה כ׳ לטינה חשנה אלהיס להם
עוניו!•! ניוה״כ קרי הרואה ק׳ל: שמעו! ותפיסת הגניע להה{נפחד שילם כנר לו שעשו .

 מדאי הוא קח חאה ומ׳ח נענירה מהרהר ואינו עיע״ס נה׳ מעונה שהוא לפי • לו מחולין
 לכן נמה׳נזה ונטהר לנו נכל תשונה שהרהר נוראי תמיד נגדו וחטאתי לפניו סדוח! שעונותיו
חר לא יאיכז אע״ג דאיל׳ השנה כל ידאג ולכן לנמר׳ טהור שיהא כדי לחון נדחה טומאתו

 שולח לעני דתעחך
 קשי יס׳ו אמן קא׳

 וסמי: אותו דהא
 ס׳ אלעתיד קא•
pn ואמו אני׳ 
 דדו! פי׳ וכו׳ דש׳מ
 דמהשולת הכי אמר

 צורר נגד שערכת
 דיד וכסא מוכח
 כמ>׳ רכ״אלוג יחזיק
 ל; ותו וכנ׳ל ררה
 ידניג •איי וה׳ נדד

:ניערתי

יעדי גאון

יוסף עץ

 עליזה ואעכ״כ השביעוהו מדעתו ושלא בזאת נתענה לא . שנע והוא תי
שכשעלתה נתנאל קרבן בסכר וכתב הוא נמור שצדיק לדעת יש שנה לו

p יוסף ענף
 והמיחא א׳ סעיף חר״ו ם" נא׳ח כחג הרמ׳א .נו׳ לרג ליה חזא תלמא חנינא ר׳ אצא פו

קשה מ״כ. דיומא( )נמרא מחילה המנקש לטונת שמנוי! לא הס מלמחול אנוח יכיה לא
 היה וה א׳כ ט׳ למות דאג ת על וה חלום חנינא רני שכשראה הנא שפרש•׳ מה לסי הא

 ננתינות אי׳ הא נרא: ישנ חמא נר’ חנינא רני נוקאמר כיה 'שינה ראש חנינא דיני שנהג רש"׳ על קשה ועוד • מחילה המנקש רג לעונת ולא המוחל חמנא רני ל»וונת
ידני נעה שהרי ׳שינה ראש הנינא רני שהיה קורס לננל נרח דרג אלמא ס׳ש נחשיה חנינא רני ויתיב אפס ורני נפשיה דנח ש״מ אמר • איקלע רנה ננרא לרג א״ל ק׳ג דף

רני פיה לא ונאמת • ונו׳ אימר ותנ.ר דנתינ רני מצואת שינה’ ראש שיהיה נעות שהיה ר׳ל היה ׳שינה ראש הנינא ייני ,שפרש' דמה לומר וצריכין רני לפני כשאמרו היה חנינא
נננל ראש נאמת שהיה נמו לפניו ׳שינה ראש שימה רב מל וה לו חלם דלכך שנר חנינא דרני מפרש דרמ״א לומר י: א'כ י כדלעיל נעוח כיה רק • אפם רני משים ראש עדיין חנינא
)א״ר( מחילה כמנקש רג לעונת הוה ושפיר יחסיים לא ולכך .ראש הנינא רני נם שיעשה כח מהרה רג ימוש וא״ג סנ׳ל נש׳ם נדמשמע גא׳* כאן חנינא רני שנעשה קודם

גירשת לפי אנל .שם שינה ראש ויעשה ור׳ל ע״נ נננל אורייתא ולגמר דלזיל היכי כי איפ״ס ולא רשות' למענו נע׳ מינה שמע אמר הנמרא גירשת לפי אלא יפה עולה לא פירושו אנל
הוא . ׳שינה ראש יהיה שרג נחלום לו שהראו וה מביפק היה הנינא שדני לפר: נראה לכן .כן לפרש צינא ימית לא שהוא נפשו על ירא שהיה דיושמע נדתי׳) ולא אדחוק אמר ,נ•טר הפץ

כמי קודם והוא אחריו אך .׳שינה ראש דג נס שיהיה שננור שידע ואת לו שהראו או . נראש ישנ חנינא שאמר .רני דנח שיקויים כדי נמות רג ויצטרך לפניו ׳שינה ראש שיהיה
מוה מוכח ג־כ ומכיס .אני נדח״ן ולא ראש שם ויהיה לננל כוא אדח״ס אמר לכן .רג אתריו שימלוך כדי למות הוא ויצטרך נראש חנינא ישנ יהא מיתתו שלאחר רני צואת שהיה

 אלא .קמ״ו( מכינון נרנוח נעי׳ )ועיין תחלה נ־נ שיהיה עד נשיאות מליו לקנל שלא נחרה לו היה לפינתו חנינארק רני חושש הים לא ראם ש״ר מחילה המבקש לעונת שכשסכוין
:מחילה המבקש רב לעונת נם חושש כשהיה ע'כ

 לשפשף צריך ואינו ועונל יורד ניוס קרי ראה אס כלומר ישפשף מנערג ואס אימא אלא .כיו לערב ירפא הב הרא׳ש נרנינו אנל .כו׳ ניוה׳נ קרי כרואה ת׳ר פז
מפגי

איין־ביין נ( נעשטעללט ענטגענען א( ן. ם ג ר^ור ם ה

 »ה מכפר •ויה אי!
 ו׳ אחטא האומר
 ׳ מכפר כפורים

 כ:עה! הפוכה כי
 א שנק העניחת

 ו כ• נ׳ה למקים
 יודע אדם שים

 נלתי שונג א ־-ו ש
לטסה הנותן לנדי

 י. שננה נ׳ היודע
 •ו׳כמכו הולנד לי
 אז שנין עכירות אך

 המן הוא לחרירו
 מניחן שהכל

 •ו אין הוא שמויד
 לה שנא' לפי מכפר

 מ אותו ה״ט ה׳
 י כ׳ נגלה שאינו
 כשו! וטיט ה׳ לפר

 התא מצד כנעשה
•מלס 610 ש
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יוסף עץ ח ז ו ה פרה יומא ירושלמי המת־ ביתש

 למ׳ש חילוף קצת כאן ויש באורך יומר זה נמוג ובמנחות ביומא שלט בגמרא ב
אחד זקן לי נזדמן והיום אמר ושם :חורים לבוש זקן כאן הזכיר שלא שם

 מולקין פיהו לומר ראוי ואין עמי יצא ולא ממי נכנס שחורים וכעוף שחורים לטש
אשר הספר מוטעה הוא אולי הצדיק שמעון מפי ששמעו כמה לומר רצוני במציאות

 ; הפרסים כל נספור להאריך חשש שנא אי לפני
נר פירוש אין . וכו׳ גש בר דהוה לי אמר מאן

 פניהם ודמות פסוק שהרי ממש אדם נש
 המינות* חיות מד׳ אחד על הוא אדם כני

 מאן נאמרו לו השיב מה כן ואס לאדם הדומה
 א״ל תאן לומר כוונתו אבל נש נר דהו» לי אמר
 נר הצדיק שמעון סס ההולך ההוא הזקן שהיה

 לאדם הדומה המרכבה חיות מארבע אחד ר״ל נש
 למפלה העולה דמוח היה ההיא שהזקן אומר אני

 יתכלה הקב״ה דמות והוא המרכנה חיות מכל
 ונשמרתם ואומר צוח שהכתוב רב עלוי זה מכל
 ומן . ממינה כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד

 שאמר מה שיצדק כדי זה לדקדוק לחוש ההכרח
 תועלת לי יצא ונס .נש נר דהוה לי אמר מאן
במה למפלה שהזכרתי הלשון הנדל לתקן מזה
 אס שמירים לטש זקן בירושלמי כאן הזכיר שלא
 שמנח שכיון הספרים בכל כתוב שכן הדנר אמת
 מועד נאהל יהיה לא אדם וכל קושית הכרח

 לשמעון הנראה שהזקן לומר בירושלמי כאן הוצרט
 להקדיש כנוי אלא מלאך דמות היה לא הצדיק

 אין יתיב יומין ועתיק דניאל שאמר כמו הוא ברוך
 ופעם לבנים פעם מלבושים בשינוי ט להאריך
 אלא לבנים בלבוש לו נדמה תמיד אלא שחורים
בשניה כמו עמו יצא וצא עמו נכנס שנה שנאותה

: עמו ויצא נכנס שהיה הראשונים

תבלמאמר כתיב שלנו בגטרא נ זה
 כי הנשוך כפי הנדל קצת ביניהם

 וכאן מלבין זהירית של לשין היה צא אמי שס
 די שנא כלומר מאדים זהורית של ולשון אמי
 ומתעלם מתאדם שהיה אלא מלבין היה שלא
 היו וכן ראשונה שהיה ממה יוחד האודם גוון

 שם אמד עוד . נחרט קרוב הפריצים מעפה
 הוסיף וכאן מאליהן נפתחות ההיכל דלתות והיו

אותן נופלין שהיו ואמי הכאב להגדיל ביאור

 וחיו אלילה נשמילת מנפרב המקדש שומרי
 בלילה שגם ר״ל פתוחים אותן ומוצאין משכימין

 להחריב פינאו לאויבים סימן מאליהן נפתחות היו
 בגמרא אבל שמירה שום נו תועיל לא כי הניח
 מזכיר אינו בלבד מאליהן נפתחות שאמר שלנו
 קפן הנדל יש האחרונים נל וגס . כלל לילה
 היה ולא אמד שם כי בלבד הדבור סדור לענין
 ובאן דולק מעלני נר היה ולא בימין פולה גורל
 הגדיל וכאן כבה מעדני ונר בשמאל פולה אמר

 כנה מערבי ונר בשמאל פולה בפי׳ והזכיר הכאב
 פי על אף דולק היה ולא פולה היה לא אמר ושם

: ושמאל כנה הזכיר לא אחד שהענין
ופי׳ תגר מלשון ומדון ריב איש . קטיגור ד

 בנתתל שם שורה שכינה שאין שימן .כבה מערבי נר היה ג :שס עמו שהיה הזקן היה
 8למ עד דולק היה זה ולפני . בפירקין כדלעיל בישראל שהשכינה פדות הזה שהנר

 ידו נכנה כאשר ולכן נ״ב דף בשנת נדאמרינן בישראל שורה שהשכינה לפדות חי׳ וזה
ול בנבלי כדגרסינן אדום נשאר פי׳ .מאדים זהורית של ולשון : מסם סרה שהשכינה

ממאז שהיה שפירושו לומר יש עוד מלבין. היה

יעד  מ׳ באהל יהיה לא אדם פני פניהם ודמית א( בהם)יחזקאצ
 הקדוש אומר אני נש בר דהוה לי אמר מן לון אמר

:היה הוא ברוך

ששי פרק שעירי שני
 היה המקדש בית חרב שלא עד שנה "ארבעים תני ג

. מאדים זהורית של ולשוןב .כבה מערבי נר
 ההיכל דלתות נועלין והיו .בשמאל עילה שם של ונורל

 רבי לו אמר .פתיתים אותם ומוצאין ומשכימים מבערב
 יודעין .מבהילנו אתה למה היכל היכל זכאי בן יוחנן

 דלתיך לבנון פתח יא( )זכריה שנאמר ליחרב שסופך אנו
:בארזיך אש והאבל

שביעי פרק לו באו
 כשירות בא בר חייא רבי אמר .לבן בבנדי ולמה’ ד

 למעלה מה .מטה של שירות כך מעלה של
עז( א

שירות בך
)ו למטה אף בדים לביש בתוכן אחד ואיש ט( )יחזקאל
משמש גדול בהן מה מפני .' ילבש ־־•••קרש בר כתונת

 בנגד אמר דרבנן חברין חנניא רבי . בלים בשמנה
 בריתי ב( )מלאכי ימם על ימים לשמונה שהיא המילה
 בבנדי משמש אינו מה מפני . והשלום החיים אתו היתה

אל כל( )::שלי •מם על סימון רבי אמר .תאיה מפני זהב
 קטינור •מאץ •מום על לוי רבי אמר . מלך לפני ר

 להם ויעשו צב( ושמות בהן כתיב אתמול . סנינור
: זהב בבנדי ומשמש עומד הוא ועכשיו . זהב אלהי

 לו ונתנה בפרה לו היה לא בשננה נפש ההורג ה
 שנאמר נדול בהן של מיתתו זו בפרה התירה

:הגדול הכהן מות עד בה וישב לה( )במדבר

תתד
1IW/4

 חשאתם לכובד סימן וזה שהיה ממה יותר
 לאויבי סימן פרש״י .פתוחין איתן ומוצאין

 ליחרב ששופך אנו יודעין : ציכנש שבאו
 מבהיל את צמה ולכן . לזה סימן והפתיחה

 לבג פתח שנאמר : בשפתה לצרה דיה
 ונהר המקדש בית אלא לבנון ואין . דלחיך
שמל: ט״ש לבנין
בקלפי ערף נפרק

: ט״ש פ"א בויק״ר

 נבג׳ הכפויים טוס משמש כה״ג . ולמה ד
ימו כבשאר זהב בבגדי ולא לבן

 מצא של . מעלה של בשירות : השנה
 כלים בשמונה : ברקיע המשמשים השרת

 בפירק לקמן דמשיק ואע״ג . השנה ימות בכל
 ישי ליה קשיא הכי מ״מ . לשפרה באין שטלן

 לח הנוספות נד' וכה״ג בד' הדיוט כהן
 לזכור צריך שהיה . המילה בנגד :)קה״ט(

 ל' פרשה סיף בש״ר כמ״ש שם ציככוש כדי
 . שס העומדים המלאכים ט יפגעו שלא

 והיי .כהנים מנשאר יותר ט יקנאו לכבודו
 והשלום החיים אתו היתה בריחי דמייתי
 וו ושלום חיים לו היה בריתי זכות שטי׳י כלומר

 זהב בבגדי משמש אינו מה מפני : 'וזק
 יתגל שלא .הגאוה מפגי :הבפורים ביום

 בר הקדוש המלכים מלכי מלך לפני בכניסתו
 לחוג ואין שיתכפר החטאים על לבקש בבואו

 מש! חדש מעם מיסיף סימון ורבי .להתגאות
 p רבה ובויקרא . מלך לפני תתהדר אל דכתיב
 ; דאיתא אחד מעם הוא כי מפורש נראה פכ"א

 תתה׳ אל שום על נאוה מפני אמר לוי ר'
 ו! הירושלמי בין השנויים כי אף . מלך לפני

 ז! . קטיגור שאין :ט״ש מאד רבים המדרש
לש ט לכניס סניגור נפשה העגל את נו שעשו

: ישראל פל לכפר ביוה״ב ולפנים

 גו! מפני ירא והיה .כפרה לו היה לא ה
מק! מערי באחת וישב וכדכתיב הדם

פו יתכפר הכה״ג ונמות הדם מגואל צהנצל

 כדאיר ישראל ל
אמו אחרים פעמים ועוד

שמיני פרק הכפויים יום
 למימר צריך חבריה על דחטא הדין אטד שמואל ו

טבות הא קבלוה ואין . עלך סרחית ליה
 הה״ד קדמיהון ליה ומפייס נש בגי מייתי לא ואין

כ״א פרשה רנה ויקרא נ : לא בנלי ר׳ה נ : ג”ס סוטה תוספתא לט יומא בנלי א יוסף יד

הדס וגואל מולדתו. ארז אל נשוב לו ונרצה
בשגגה הנשפך דם נקמת עוד לנקום עוד .ל

:ונקי זכאי כאיש נחשב כי

צר מטרו על דחטא הדין אמר שמואל ו ע
 חטאתי בפיוס צו שיאמר

 להב צריך לאו ואס . מוג הרי מחילה מקבל
: בפניהם ויפייסט אדם בני

וו

מנר שונא סניגור תגר קורא קטיגור
, , , - מלחמה ושונא שלום ואוהב זכות מלמד שהוא

 ל זה מנין בפירוש רש״י שכתב מה שנזכיר ראוי זה ולחקן יומתו. בחפאו איש אצלט קדום אמיתי והשורש בשגגה הורג על לכפר היא גדול כהן שמיתת שנאמר זר מנין יראה הגה ה
 מעמ המפרשים כחנו ועוד . שניהם חעא יכופר הגדול הכהן ובמיתת ולרוצח לכהן משותף היה זה שחטא נראה כן אס בישראל תקלה מארס פלא להתפלל גדול ־כהן

והחסיד .חטא כלא מיתה אין חז״ל מ״ש פס זה מאמר להסכים
מק! מארס פלא להתפלל גדול לכהן לו שהיה

 1 ואפשר . בספריהם יעיינו כאן נזכירמם להאריך ואין כגדול הכהן מוח פד הרוצח גלות בהמשך הפשע דרך סל אחרים
 שקרה כמו ימות נא אחד באופן ני ימים אורך מחת מיתה לחייבו השפרה כחוע קל פון להם נחשב מעשה ואנשי
למיתה אותו שיחייב חטא אשר פון בו שימצא ראוי אין וגו׳ דעת ישמרו כהן שפתי כי סליו שנאמר מליו! חסיד

להיות כי כאן אמר זי שעה וכסי ואהרן משה במיתת.
ע״ר ייכהיייג לפון נחשב היא כי בשיי.,. ההורג חטא רק

 הגז ;כהן
שנח: מי

עון את אסר; ונשא עליו

 שהוא נראהמכאן ו
ואחר הפוצב

 כנס ונאמר נחשוב וכאילו וגו' 1:רא
 ית ונזה מישראל א׳ נפט מימת שסבב

 לאי איש יחטא אם בזמננו שנוהגים מה )נ( ספות של מנהג
שמואל כוונה זאת ואין ממנו מחלה לבקש הפולב יבא ההקדמה זאת

כשג מושא יחיד נל כפרת הוא הזה העולם מו ופטירתו )א( הכה״ג בנפש נקשרת ישראל איש-ני שו יקד אשר ;ים
חטא נצה מיתה אין גדיל בכהן ם

 פי לקבל שירצה העלוב פס ומדבר שלום פושה אמצעי ניניהם נכנס נדברים והקניפו
קבצו לא ואם פלך סרחמי לו ויאתר העלוב לפני מעצמו ילך פהעולב אלא

סראד. יפה

 אבל לשבח כפם ט יש רש״י מדברי שכתב הא׳ הפפס קושי' קופימו כימה ואילו )א(
ראוי כיה יומר בנפשו ישראל בני נפשות הקשר מפני דאי נכון אינו הב׳ פעמו

 קושיא אינה מעיקרא הקושיא אמנם . ישראל בני פיחעאו הפשעים ופל הזדונות על למוח לו
שמיתתן נפ״ק לפיל שאמרו נדרך סליו מכפר שנמיחמו אצא נפונו ימות שכ״ג דל״ק כצל

: ונכ׳ד שם לדבר טעמים כתבתי וכבר מכפרה צדיקים של
לי מה לפייסו הולך פוף דסיף דכיון מעצמו ילך שהמוצב שצריך למ״ש הכרח מצאתי ולא )נ(

 פנ כלל אצלו הפולב שילך מבלי מתפייס העלוב אס ואפי׳ בכך מתפייס פהפלוב מאחר כן או
מילתו תציא ובדידי׳ בלאי׳ה לו מוחל שהעליב מאחר עציו נכפר ובזיון לנושה צורך ומה דמי

I"•
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 אנשים של שורה יעשה . אנשים על ישור צג( )איוב
 כן עשה אם .לי שוה וס& העויתי וישר חטאתי ויאטו־

 וחיתו בשחת מעבור נפשו פדה )שם( אוטו־ הכתוב עליו
 קבריה על לטיזלומפייסיה צריך מיית ואץ . תהיה כאור

 העבירות כל בשאר ייסא א״ר . עלך סרהית וטימרליה
: עולמית מחילה לו אין חברו על רע שם בטיציא אבל

וערבה לולב פרק סוכה מסכת
 אהלי את ה׳ והושיע יב( )זכריה סרונגיא בא רבי דרש א

דרש . בו׳ כתיב והושע . בראשונה יהודה
 בשדה "ושבנה מקריה תצאי עתה בי ד( )מיכה זירא רבי

 אומר יהושע רבי אחי בן חנניה . כתיב בשדה ושכינתי
 . מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי נ( )שמוח

: כתיב הוצאתך אשר
 עברה כוכבים עבודת אלעזר בן שמעון רבי בשם תנינ ב

עמך מפני ז( )ש״ב טעמא מה . בים ישראל עם
 רבי לו אמר . ואלהיו גוים ממצרים לך פדית אשר

 הקדש את עושה נמצאת כן אתה אומר שאם ה״ו עקיבא
 כביכול ממצרים לך פדית אשר לומר תלמוד מה . חול

:פדית עצמך כאילו
 רבי בשם ר״א בירייה עולא חלבו רבי ברכיה רבינ ג

לצדיקים חולה ראש להעשות הקב״ה עתיד חנינא
 ונשחו״ע: זה פסוק על ובילקוט מ סי׳ וישלח סדי נ סי׳ נח ס׳ נחנחועא עי׳ א יוסף יד

תשא כי ס׳ חנחו׳ עז פ׳ רנה במדבר מא ופ׳ לד פ׳ רנה שמוח חלק פ׳ בכלי נ
 פרק מגילה ירוסל׳ נ : קא מזמור ושוח״ט לו פ׳ ואדר״נ פ׳ד פסקא ח׳א וספרי ראה וס׳

סי׳ל: פ׳א רנה קהלת עלמות כן על פסוק חזית יא ם' ויק׳ר פ״נ מו׳ק ידו׳ למפרע הקורא

 ובין תכירו לו נתרצה כין .כן עשה אם : שורה לשון ישר מערש אנשים, מל שירם יעשה
 :אנשים על ישור דקרא סיפא והיא וגו' נפשו בשלום פדה אומר הכתוב סליו לו נתרצה לא

 ובבבלי .לך חסאתי שם ולומר קברו סל לילן צריו כנגדו שחסא זה מת אם . מיית ואין
 שם במוציא אבל ייסא ר' ודברי קברו. סל אדם בני פשרה להביא שצריך אימא פ״ז דן יומא

כאן לימא עולמית מחילה לו אין תכירו על לס
 קוף נ״ק בירושלמי נזה איתא אנל בירושלמי

 לש מחל נשלא דמיירי זה על וכתב החובל פרק
 וד׳ פוט. ימפר לו ומחל חי הוא אס אבל נשמת

:ארק חעא מכל וישמרנו מפוניט ימהרנו

 הקב״זד שאמר כביכול הוצאתך הכתיבה
 בהוצאתן הייתי אשר אלהיך ה׳ אנכי הפסוק שיפור וכן פמהס מהגלות יוצא היה נפצמו
 הוצאתן היחה לי אשר אלהיך ה׳ אנכי דה״ק יתכן ולי כתב יפ״מ )נספר :מצרים מארן

 פמן מנילה ונמסכת כתינחס נפי פסוקים הג' דרש בביאור שכתבתי במה לי דמסייפ תנא הוא פדית נפצמך כאילו כביטל דבריו וסוף אלפזר בן שמעון רבי נשם דתנא ומאי פ״כ(
 שכינה ליגאל פחידין כשהן ואף וט׳ לבבל נלו וט׳ לפילס נצו וכו' למצרים גלו פמהס שכינה שגלו מקום שבכל ישראל חנינין יוחאי בן שמעון רני מאמר למעלה כתוב הפיר בני

 ענין ולהיות לאדום גלו גורס היה לא מאמר אוחו כל שנתב הרימב״א מלשון הנראה כפי וגס . לאדום גלו הוזכר לא המאמר זה ממט שהפחקתי מגילה מסכת ונסער .וט' פמהם
 כן וממון בגאולה אלא הזכירה ולא הארץ נקצוי מפוזרים שאנו הזה הגדול נגלות שהשכינה הנמוג אמר צא השכינה כטד מפני לשוט וזה פה אכמבט הייפנ״א פנמנ מה ממודם
 גלום גורמין הגאולה שמאחרי! שפונומינו נמצא נגלות שהוא אלא גאולה נשפת נגאל שהוא על רנומא ללמד נא צא ודאי אנל הנמוג דרך אחז התנא וכן נגלות שמא ג״כ (דט

 האין נקצוי הגליט והם שני בית שהחליט רומי הרביפית החיה שהוא אדום גלות נשס מכונה במוט אנחנו אשר הזה הגדול הגלות הרבה בספרים המפורסם ונפי . פ״כ ,ינה
 שנאמר פמהס שכינה לאדום גלו נו׳ שנאמד פמהס שכינה למצרים גלו לשונו וזה שס שנזכר אחרים נספרים ומצאתי נקשתי ואח״ב ר&ני׳י הזכירו שלא הריפנ״א אמר שעליו מזה וימשך

 מא זאת גייסא וכפי פ״ב יון גניך פל ציון נניך ופוררתי שנאמר פמהס שכינה ליון גלו כו' שנאמר פמהס שכינה לנבל גלו נו' שנאמר פמהס שכינה לפילם גלו מאדום נא זה פי
 לפן ל׳ נראה לק .זה פירוש כפי נמלים הרימב"א דברי ונם וכו׳ ליגאל פמידין כשהם ואף המאמר סוף מיותר היה כן כאס נו שאנחט הארוך גצומינו פל לאדום גלו לפרש נמנע

 ההכחז ומן ראשון בית תורנן קודם ישראל שבפי לקצת אדום יד פל שהיה פיפי גלות פל לאדום גלו לפרש שראוי ישנים ספרים בג' או נב׳ מצאתיה שכן מופפנו תהיה שלא הגירסא
 האק. כנסות נד' מפוזרים ישראל שכל כזה הארוך גלותינו פל רומז וכו' ליגאל פחידין כשהם ואף בסוף שאמר מה וא״ס יון ולגלות פילם לגלות מוקדם במאמר שכתוב טון p לפרש

 טונס הימה שזאת לומד וראוי .הרפית לאומה מכונה שיהיה מבלי הגדול גלות צודק שמו וזה מפוזרים וישמעאל אדום תחת שאנחנו כיון אדום גלות לכנותו מקום אין זה ונפטר
 מונם במקומו כבודו החידון לפנין אמנם נכון דקדוק הוא הקושיא הרגש כודאי כי הריסבי׳א לקושית אחר תידון לכתוב ראיתי וגם . מופפת גרסא פל דבריו יהיו שלא כדי הייפנ״א

 . פמהם שכינה וכך כך נלו בפירוש ולאמר אלה ה׳ פס לחזק ראוי היה האדן בקצוי מפוזרים הזה הארוך נגלות ולהיותינו בפירוש צר לו צרתם נבל אמר הנביא שהרי p נל מספיק שאינו
 אמונה לנו לרמוז כזה הגדול הגלות בפירוש הזכיר כשלא ,ישב" שכונת הקושיא זאת במילון חשבתי מתלמידיו תלמיד ואני מספיק יומר מירון וצחק להתגדר סרב לי »ימ ומקום
 לנבל גלו למצרים גלו שאמר למה חמה נראה שהיה וכך בנך גלו אמר לא ולזה ופד למולם אחריה גלות עוד ושאין עולמית להיות פמידה ממנו שהגאולה והיא קיימת והנמחה אמתית

 כלל גלות לשון נו הזכיר לא זה ולנמל אחר גלות שינא אפשר היה ממט גאולים היומינו שאחר הזה הארון בגלות יהיה כן מסם אחד בכל וגאולה זה אחר זה היו כס הגליות ששני וכמו
 פמהספדפתה כגלות שהיסה כביכול כמהס נגאלת השכינה גס פולמיס צפוצמי קיימת להיות פמידה גאולה הזה הארוך הגלות מן ליגאל פמידיס כשהם ואף נאמרו עליו רמז אלא

 שבוחן את ה' ושב וגו׳ הברכה האלה הדברים כל עליך יבואו כי והיה שאמר שטחך אח ה׳ ושב מפסוק שהובא מהראיה מוכרח וזה .הדורות כל סוף פד גלום עוד אין ממט הגאולה ואמר
 המודיפ פסיק נין גדול הנדל שיש נו שאנחט ירושלמי במאמר רמז זה שגס ואחשוב .אחריה גלות פוד שאץ גאולה פל אמורה ההיא הפרשה וכל דגו׳ השמים נקצה נדחך יהיה אס וגו׳

 והמפייו .ה' יגאלן שס וגו' בבל עד וזאת בשדה ושכנתי מקריה חצאי עבדים. מבית מצרים מארן הוצאתיך אשר גלות. בשניהם שכתוב שפברו גליות הב' המזכירים פסוקים לב׳ גאוצתיגו
 הזה הגלות טנד אל ורמז מצפין שאנו הגדולה הגאולה פל ניבא p ואחר ישראל שופפ אח הלחי פל יט בשכם נאמרו אחר גלות רמז כ' יגאלו מס הנפחת שאחרי יראה נטאה נאותה
 ועוד ארן אפסי עד יגדל פתה כי וישנו אלמים ה׳ שם נגאין ה׳ בעוז ורפה ופמד לזיז סמוך וכתוב יורזא נמהכת למפלה וכתוב רז״ל שדרשו כמי וגו׳ יולדה פת »ד ימנם לכן ואמר

 פל לרמוז ממט והגאולה נבל גלות שהזכיר אחרי פ״ה מיכל• הנביא שהוצרך זה מכל יראה למפלה וכתובים משיתט ביאת פל שלט בתלמוד מז״ל דרשום פרשה באותה אחרים פסוקים
 יטה הקב״ה וכניטל אחריה גלות פוד שאין הפחידה הגאולה פל הנסית רק גלות הזכיר לא בראשונה יהודה אהלי את ה׳ והושע שאמר זכריה ננטאח אנל ממנו וגאולה הזה הארוך ,גלות
 ונכון אמתי הוא הריפנ״א לקושיה שחשבתי פהמירון אני אומר דבר סוף .שפירשתי כמו והישפ שכתוב נמה שנרמז כמי פמהם נגלות מצפפר היה ההיא הפת שפד ישראל פם נושע

 פ״ס שאף מהאומות אומה לשום הזה הארוך הגלות ליחס מקום שאין שהנחתי ההקדמה כפי קושיא לאומה אחר מירון לחרן אפשר ועוד . הפק גדול אמוני■ תורניי פיץ רומז להיותו
במלכות מ6 שאין לפי עמהם שגינה וק p למקום גלו ני הזכיר ולא רשנ"י נצשוט דקדק זה נפטר ומים מצפון וממפרב ממזרח האומות כל בנו החזיקו p אחרי רומי ניד היה שתתלמו

: הראשון נתירון רמוז אמוניי הפגין מקיים הוא השני והתירון הזה הבולל מהגלות כוללת גאולה נגאלים כשהם ר״ל פמהס שכינה נגאלין שהם ואף נסתם ואמר מחמד שרפי
וצדיקיר מכאן צדיקים כתיב לחולה לחילה לבנם שיתו הה״ד לצדיקים חוצה ראם לפשות הוא ברון הקדיש פמיר השמיני ביום ויהי רנה ובויקרא בירושלמי חל פרן בעיון כתוב ג

ישב כביכול סהקב״ה זה ופיים פגול שהיה המנורה כפתור בפירוש זה מאמר הניא בחיי הרב ובפירוש פ״ב נלס״ז לופ״ה תחול פירוש באמצם הוא ברוך והקדיש מכאן
בעגולה

סוכה מסכת
. והושם ביה קרי י׳ מסר .נתיב והושע א

עם יהודה אהל' את פירש ויהיה
 דלשץ משום בשדה. ושכינתי : יהודה אהלי

 לא שטן דלשון . ליה מינפי גלות או עלעול
 ביה דריש . והשקע בשלוה הדירה על אלא יפיל

 של הדרש . כמהם גולה שהשכינה בשדה. ושכינתי
 בהפעיל הוצאתיך אשר יהושע ר' אחי בן פנניה

 נם כי הפסל. וזה הה״א נמלאפוי׳ם הוצאתיך כמו
 כדאימא נגולה פמהס השכינה הימה במצרים
 . ע"ש ט׳ הסנה ממוך למה נ׳ פ׳ רנה נשמות

 . צ"ז[ סי׳ פ״ד נע"י ]וטא כ״ע דן ילה ונמו
 משוררת כנה נטשפת נהושפטח אימא ;4|

 נהושפת • נ״ה דישע מצוינת לנוחה . 'יושב
 אמנם ומצאתי נקוב . אתכם ומצאתי מאמר

 פ״ש פסח של שני ליום כסילוק וכ״ה .ב״ה
 ואפ״ג . כתיב הוצאתך : הפייע במפרשי

 שהגמרא פעמים נמה . מלא מא דנספריט
 התיס׳ שכחנו כמו פלט הספרים על שולק

: יוצאת נהמה במה נפרק
 פסל הייני ישראל. פס עברה טכביס עבודת ב

 כדאיחא צרה נים ועבר נאמר פעליו מיכה.
 משא כי סדר נמנחומא מ״ש ועיין . חלק נפרק

 מא ואלהיו . חול הקדש את : בענן י"ד סי׳
 חול אומו פושה ואמה . נמחק ואינו קדש שם

 שהיית . פדית עצמך כאילו :למחקיה ושרית
: ישראל של בצרתן מצרים בגלות

 בירושלמי זה מאתר .נו׳ עתיד אמר ברכיה ר׳ נ
 הקורא פ׳ מנילה כירושלמי רק לימא סוכה

:יוסף ניד ופיין .פ״ג קפן ובמוסד .למפרע
סביב. שפי' נכלאים דמנן הכרס מחול ,מל סביב פי׳פגולה תולה. ראש להעשוח הקב״ה עתיד

 מוד .שמואל לשץ דקדוק יורה וכן לו שימחול בפניהם פניו לחלוש וחוזר פמו אנשים יניא
 לפיית שההליכה שנאמר וראוי ונו׳ קבריה פל צמיזל צריך מיית ואי שאמר רפו מליו יגיד
 הנושה וזאת העלוב לפייס מעצמו ילך שהפולב רק בידיעה הקדמה נהס אין והמת המי לפני

 לפיינ<י וכשמלך נדברים אלא הקניפו לא אפילו לחברו חמא מאשר פליו לכפר הם ובזיון
 בפניהם ויאמר אנשים פשרה פמו יוליך קברו פל

ישיב> והם נו שפשפתי זה ולפלוני לה׳ חכאתי
: לך מחול לך מיתר לו

סוכה מסכת

 פד אצלי קשה הימה המאמר זה כוונת א
סמוך הכתובים המאמרים שבקשתי

 הפירוני והס . העתקתי ממנו אשר נספר לו
 בתלמוד חז״ל לדברי מסכים הפשה דרך פל לפרשו

המאמר לשון וזה להלן סאיאר כמי שלט
: לו הסמוך

 אחר הנא ברכיה לר׳ אחר ומאמר זה מאמר
לומר והעירוני הרהינוני הס זה

 וכתיב קרי פסיקים ג' דורשין החכמים שטנת
 שכביטל רבים במקומות רז״ל שאמרו למה לרמוז

 טשפ הוא וגס בגלותן ישראל עם מצפער הקב״ה
 הללו פקוקים שלשה דקדוק יורד וזה פמהס

: נתיבתם נפי
 זכרים בנבואת הוא •הודה אהלי את ׳5 והושע

מחצת שיורה כמו המשיח ביאת פל
 לכל רפל סף ירושלים את שם אנכי הנה הפרשה
 בירושלים תחתיה פוד ירושלים וישבה ונו' העמיס
 ט מא לנתיב קלי בין וההבדל . ונו' ה׳ והושע
 יהודה אסלי אח ה׳ יושיע יוצא פופל הוא והושיע

 לקרותו שאפשר יוצא לפופל דומה אינו והושע אנל
 נחיד״ק נקודה ה' אות תהיה כאילו פירוש והיושע

 אלי פט כמו ויהיה ופתח בקמן שי״ן וא"ו ואותיות
 טשס שיהיה כביכול נעצמו מתבודד שהוא והושעו

:סכמז בזה ודי יהודה בתשועת
 גלות פל זו נבואה בשדה ושכנת מקריה תצאי

 שם נבל פד ובאת אמר שכן נאמד בבל
 ישראל לעומת נטי והקרי ה׳ יגאלן שם תנצלי
 ההולכת השכינה פל שרומז כניטל ושכנתי וכתיב

 : ישראל פם בגלות בשדה הולכת כמהם
אבל אותך מצאתי יוצא פועל הוצאתיך אשר



הצדה עיר

 האי ונא בחכמי האי לא מופלג דלא ותיכא ממנו, חכם מהבחור
 והוא ר״א מרחמי הזקנה אחרי הלך דבכ״מ בעיני נראה בזקנה

 דהיכא.דמרווייתומופלגי, דמופלגבזקנה והוא דמופלגבחכמה
 חרווייהו הווי דלא דהיכא מכלל וכוי החכמי אמר בישיב׳ הולכי

 פי׳ מדלא ומסתמא בלבד מהס אי אמר הולכי׳ וכו׳ איימופלגי'
 סכס קלח יותר שהבחור ,דבשביל חזקני אחרי דהולכי׳ למימר איכא
 שהוא מאמר בכך בוש אינו והמכס הזקן, את לבייש לו אין ממנו

 )ונראהדל״א עוד לו חולקי' זקנתו שבשביל הוא יודע ממנו זקן
 דזהו כבוד לו חולקי׳ מבירו של חכמתו דבשבי׳ הזקן דיודע
הנער אין לעולס אבל בחכמה ממנו גדול שחבירו מתביי׳ בעצמו

I ויוקד׳ זקן יעשה שהמכס וסו׳ זקנתו, הג״ז שלא ע״מ תתבייש 
 בשם כתרן )ולא הסמ׳יג הסכי׳ ולזה עכ״ד• קלת( ממנו נחכה

 הארוך ובסת׳יג בכ״מ( החכמה אמד בזה שהולכי' סכי הרא״ה
 בו יש וחנאי החכם את הזקן קרס וצ״ל ט״ס נפל בשניה׳ והקצר
 בזקנה דמופלג ונראה כהנ׳יל מופלג מהם אחד כשאין דהיינו
 וזה לגבורות הגיע גטי׳ בס״נן ליה דקרו שני׳ לפי שהגיע היינו
 יותר ומכס זקן האי אס אבל בחכמה מופלג שאינו לבחור קוד׳

החכמה אחרי הלך דבישיבה נתי אמדי׳ בזה בשניי מתמופלג
. ודו׳יק מיתת

 שנאמר בשבילי הנעשה ובל משמשי• וכל ע״ז לאבד לץ■(
עבדו אשר המקדמות כל את תאבדון אבד י־־־( ־’)י־י

 את ושברתם מזבהדתם את ונהצתם אלהיהם. בדים שם
אי בה־ל אבל אדריה לרדוף מצדה בא״י ובו׳ פצבוהם
:בלבד אותו שנכבוש מקום בבל אלא בצודין אנו
 תיא וזי׳ל לבאר הוסיף קפ״ה במ״ע הר״מ וכו׳ ע״ז לאבד

והשמתה האיבוד מיני בכל כל׳ ובתיה׳ ע״ז לאבד כצונו
 מופלג יותר שיתי' במת מין כל וחיתוך, והריס' ושריפה בשביד'
ומש׳יכ וכו' רושם להס נניח שלא והכונה ההשחתה ממהר <ויותר
 אהה ואי הוא תספרי ל' וכו׳ בחייל אבל לרדוף מצוה אתה בא״י

 מה״ל פ״ז בחבורו הר״מ והוסי׳ ע״כ אחרי׳ לרדוף במייל מצוה
 וצ״ב עכ״ל שבו עי׳ז כל נאבד אותו שנכבוש כ״מ אלא וז״ל ע״א
 הע״ז לאבד בידו יהי׳ היאך המקוס כבש לא עדין אס בא״י דגם
 י״לעדין אס גס בא״י לדעתי הכוונה אבל ההוא במקו׳ בית׳

 קוד׳ הזאת מהעיר יצא אל הסמוכי׳ מקומו׳ בכיבוש נעסוק
 לה והשייך בתיה ובכל האלילי׳ בכל ההשחתה מעשה בעשה-
 מארן האלילי׳ לעקור עסקו עקר יהי׳ זה כי למקוס יצא ואת׳־כ

 ואמ״כ א׳ מקו׳ אל כשיבוא עסקו חמלת זה יהי׳ לכן הקדושה
 לישיבתו ראוי שתתי' כדי בת ישבו אשר הגוי׳ בהורשת יתעסק
לי, אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא הכי כמאמר ההוא במקו׳

אס ורק לאלילי׳ העוברי׳ עס ללחוס עליו הטילה לא בחייל אבל
 עם איזה עס ילמוס ותומי׳ באורי׳ ושאלה הגדול ב״ד בהסכמת י

 גבול ולהגדיל להרחיב או להסיר-הכזקי׳ כדי או אחת עיר או
 ואז יכבושו אשר המדינה או מהעיר הגילולי׳ י״ל-להסיר ישראל,

רק' לעשות •עליה׳ מוטל וזה אחדי, לאל העובדי׳ בהם ישככו
 אז ההוא המקו׳ מיושבי לגור להס ואין לפניה' המקו׳ ככבש אחר

 לשבת ירצו כי בעת מעשיהס תמלת תהיי זה כי כוחן הדעת
 המקף .וכיבוש המלחמק גמר קורי לא פניי כל ועל הזה, במקום

................ודוייק ז״ל והרי־מ הספרי בדי נכלל וכ״ז ההוא '

 ואוז העיר את ולשרוף לע״ז הנדחת עיר, את להרוג □ץ(.
הבה י״ס )י־יי־ שנאמר שלה דהוב בתוך שללה ׳בל

 כל ואת ‘ובו׳. הרב לפי ההיא העיר יושבי כל את תכה
 העיד את באש ושרפת רחובה תוך אל הקבוץ שללה
 עיר על ששמעו הבהול דין בית אבל שללה. בל ואת

 תלמידי שני להם וישלהד אמה הוא אם ידרשו הבדהת
 מצוין דין בית באדילתם עמדו ואם אותם להזהיר הכמים

 מי כל העיר אנשי ודנין לצבא עליהם לעלות ישראל לבל
 העוברי• נמצאו ואם עיז שעבד עדים שני עליו שיבא
 מן נמצאו ואם ניצל העיד ושאר אותם פוקלין מיעוט
הרב: ובניהםוכפםלפי נשיהם עם העובדים ממין רובה העיר
 עמיו וחס וכוי וישלמו עי וכו' נע״ז הנדחת עיר חת “להר

דחוה׳ בעיני ברור ונרא׳ עכ׳יל, וכו' מצווי׳ ב״ד באוכת׳
 ישובו אס אף ע״א, עובדי כבאר נענשי׳ והתראה בעדיי שעברו

 שלות" העונש החוטא על להביא שלא כדי החשובה הועינ לא כי
 מועלת והתשובה חוטא, לכל בס שיענשו ישראל לשופטי התורה

 שלא והטף הנשי׳ ■ויהרגו הככקי׳ ויאבדו העיר תחרב שלא רק
 עיי תחלה אותס מזהירי׳ ולכן עונשי', בני שאינס ומהס חטאו

 שהבין כמו ולא ככתוב, ולעשו' לשמוע דבריהן יועילו אולי ה״ח ב׳
 הדבר טוב כ׳ ולכן דין, בהס עושי' אין בהס חזרו דחס הראב״ד
 אסר מועלת תשובה מצאתי לא אבל התשובה, להס שתועיל
 יהדג אל התראה בלי דבוודאי וכוונתו עכ״ל, ומעשה התראה

 והתראה, בעדיי דעברו וע״כ העיר יושבי כל ומכשייכ אדי שוס
 כ'מ ה וד׳ הת״ח ב׳ אליה׳ שיבואו אחר בשיחזרו לאלו תועיל ומה

 לא ב׳.הת׳'מ אליה׳ שבאו דקור־ דהבין ונראה כלל, הבינותי לא
 כלה הודחה א׳ שעיר להב״ד עדיי ב' שאמרו ורק בהתראה עברו
 ואם־עלמי בהם, ולהתרו׳ • להזהיר׳ מ״ס ב' הב״ד להס שלמו ולכן
 עבדו לדין. בואם שבראשי׳ אעפ״י עוד, ממטוא למנעס בידם
 בהס עושי' אז לא ואס כלל אותי לענוש ולא להניחם מוטב לע״ז

 המזהירי׳ ביד שעלתה הגס הראב״ד השיג וע״ז כה<ב משפט
 תיו עדין הזה למקו׳ ביאחס שבראשי׳ כיון מחטוא בסוף למנעס
 כיון גמורה התראה זה דאין כ׳ ולכן בס שהתרו אמר חלטאי׳

 מהעיר פרטי איש לכל ולא תעיר לכלל רק מזהירי׳ שאין
וצ״ע: ודו״ק

 שנאמרו־מ־י ויתודה. השב לפני מחטאו ישוב החוטא ט־ן(
ונו■ האדם חטאה מכל. יעשו כי אשה אוי איש הי(

 אנאלהשם הוטא •ויאמר עשו. אשר חטאתם והתודו'את
 נהמתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך ופשעתי עויתי הטאתי
 בעלי וכן׳ זה לדבר הוזר איני ולעולם ממעשי ובושתי
 על או שבבתם על קרבן שמביאין בעת ואשמות חטאות

 ויומרו תשובה שיעשו. עד בקרבנם להם מתכפר אין זדונם
 ומהוייבי'מלקה דין ביה מיתות הייב• בל ובן דברים. וידוי

 תשובה שיעשו עד בלקייתן או במיתתן להם אץ.מהכפר
 לד נמחל■ •אינו להמר• אדם שבין עבירה כי ודע ויתורו.
 שירצהד צריך ונם לו שהייב׳ מה לו■ שישלם עד לעולם
 לךפמא למחול הבירו ירצה לא ואם מהילה ממנו וישאל

 .מכנו״לפמל. ומבקשים אדם\פדנעיךבד בני שלשה לך
 • .להיות.אכזךי-.מלמהול נדול עון הוא ירצה לא עוד ואם

כדרךשמצינו,־ביהף׳ לרצות נוהין להיות ישראל של ודרך



ד הצדה עיר
 מביא מהילה ממנו שיבקש .קגדם הבירו מת ואם >אהיו.

חטאת; להם ואומר קברו ומעמידן.על אדם בני עשרה .
 ואמם וכך כך לו שעשיתי זה ולפלוני ישראל אלהי •לה־
לו יורע היה לא ואם ליורשיו יהדר ממון לו חייב ־היה

דין: בבית יניהנו יורש
 לחמיו אדם שבין עבירה כי ודע וכוי מחטאו ישוב דזהיטא

דזה ונראה ןג״כ לו שישל׳ ע־ לעולם לו נמחל אינו
 שנטל מרוצח גרע לא לו, באין אבל בו, לשלם מה מ״ל דווקא
ב״ד ע״י במיתתו ואפ״ה שעיוות, מה לתקן גירו שאין כיון ■נפשו,
 שאני שהומת זה שי״ל ואעפ"י עונו, מתכפר הווידוי $אחרי

 כל עונו נתכפר דלא הגוף בעונש יענש שלא והגוזל מהגונב
מועלת דתשובה בעיני הנראה זה הניזוק או להנגזל שיל׳ שלא

לעשותו: שביכלתו כ״מ שעושה כיון לכל

עם וידעת e״ )יני'= שנאמר המאורע כל על הרין את לצדק י״ן(
מיברך. אלהיך הי בנו את איש ייסר מאשר כי לבבך

 להזק כדי הזה בעולם יפורין להם שלחתי אני הקב׳יה אמר
יאהב אשר את כי לחשוב להם והיה הבא לעולם זרועותם

יוכיח: ה׳
 לא חשובי שעשה אס׳ אם הארוך הקמ״ג ז״ל וכו' הדין להצדיק

כי בלבו למשוב מ״ע בהחלה, כאשר בטוב ענינו יבוא
 הקב״ה היה חשובה, שעשה קודם כי עניניו, נשתנו לטובתו

 העוה״ב, מן לטרדו כדי בעוה״ז שעשה המנות שכד לו משלם
 שעושה וכדרך עד וכו' להאבידו פניו על לשנאיו ומשלם שנאמד

 משלם כך בעוה״ז שעשו המצות שכד לשלם'להם לשונאיו
 וקיימי׳ זכאי׳ שיהיו כדי בעוה״ז, שעשו העבידו׳ עונש לאוהביו
 המאודעו׳ על שמהרהר תשובה בעל או צדיק אדם וכל כעוה״ב,

 זרועתס חזקתי יקרתי אני אומר הכתוב עליו לטובתו, ^!אינם
 בעות״ז יקורי׳ להס שלחתי אני הקב״ה אמד רע יחשבו ואלי
 למשוב להם והי׳ רע, יחשבו ואלי הבא לעול׳ זרועהס לחזק כדי

והחינוך הר״מ ועכ״ז הנעימי׳ עכ״ד יוכיח ה' יאהב אשר אח כי
* המלוח. במנין הכתוב זה העלו לא

י׳( )ד:ר-ם שנאמר יום. בכל פעמים שמע קריא׳ לקרא י״ה(
 בערב אותה וקורץ ונר ובקומך בשכבך בם ודברת

 ירמז ואין המזיקין. את להבריח בדי' כוכבי׳ צאת קוד■
 באצבעות יורת ולא שפתים ב יקרוץ ולא בעיניו אדם
 של בדלת להאריך וצריך עראי. קריאת‘ תהא שלא
 ואץרוחות' ובארב׳ וארץ בשמים שימליכהו כדי ■אהד
 יראה שלא דאהר באלף יאריך שלא וצריך בהית יהמף

 יאמר כך ואהר מעט ישתוק היום וכשיאמר הד אי כאומר
 ולא לבבך על יהיו היום אומר באלו יראה שלא לבבך על

 בו קורץ אץ תלים ,מי או צואה שיש מקום כל למחר.
 או ילאהוריו היו אם אמות ארבע תרחיק בן אם אלא

 להרחיק צריך ובן עיניו. מלא ירחיק .לפניו הם ואם לצרדין
 יביש׳ הצואה היתה ואם המת. ומן מן'הקבר אמת ארבע
 אם תלים ומי תתפרו־ זורקת, שאם ער מכחיש יותר

 ואם 'כנגדן. לקרות מותר. ניכר רישומן ואץ בקרקע נבלעו
שם. לקרות מותר רגלים מ־ על או הצואה על כלי כפה.

 אפלו בשרו על צואת בשיש שמע לקרות אפור נם
 אלהינו יחוה ישראל שמע קריאתו: עיקר בבגדיו. מכוסה

 ובמל לבבך בבל אלהיך יהוד־ז את ואהבת אהד. יהוה
 מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מאדך. ובבל נפשך

לבבך: על היום
 היינו להדחיק יצריך אמות דד׳ ודע וכו׳ פעמיי ק״ש לקרוא

גס רגלים, והמי הצואה ממקו׳ ולא הריח שכלה ממקו'
 בכלי המוטלי׳ דגלי׳ ממי אבל התור', מן הוא הצואה מן הרחקה

 שיוצאי׳ בשעה אלא תורה אקר׳ דלא תורה, איי ליכא בקרקע או
 א״ח ובש״ע ע״א דכ״ה בש״ק כדאי' להרחיק צריך דאז האדם מן
 היינו לבבך, על עד משמע ק״ש דעקר ומש״כ מי, קעיף ע״ו סי׳

 ולא לעמוד צריך לבבך על ע־ יס״ל גאון הודאי’ רב כדעת
 כדבא פסק הארוך הסמ״ג אבל כוונה, דבעי מהלך כשהוא יקרא

 לא בגייסא טרוד וכשהי׳ פ״ר דק הוא ק״ש יעקר הנשיא )וכד״י
 אלמא יצא בשינה ונאנק ראשון פ׳ קרא דאמד יותר( אומר היה

 בעי לבד ראשון דפי כר״מ דהל׳ שם נמי וכדאמד ק״ש עקר דזהו
 בשינה בנאנק דבא בשם הקמ״ג ומש״כ שס התו׳ וכ״פ כוונה

 מרי׳ ק״ש )ודיני :ע״ש רב בשם דרשב״מ בדיה ר״א הגי׳ לפנינו
 וצרי׳ א׳ למצו׳ וערב בבקר ק״ש ימנה למה ול״י ט״ן<( עד ח״ן סי׳

 ביו׳ שזה )אעפ״י לזה זה דומי׳ הס זא״ז שא״מ שאעפ׳יי לומר
 ביום( ששניה׳ הביתין ובי תמידי׳ לב׳ דומה ואינו בלילה וזה

:אי למצות יחשבו הס

 ה־ את .־עבדתם נ״ג( )שמות שנאמר יום בבל להתפלל !"׳ט(
ביפי נפשכם: ובבל לבבכם בבל ולעבדו וני אלהיכם

 יהוצדק בן ויהושוע וזרבבל עזרא הם הגדול׳ כנסת אנשי
 על. אומרים שאנו ברמות י״ה ותקנו הב עמדו וחבריהם

 הקרבנוה: כמניין קבוע— בזמן התפילות ותקנו תברר
 כאילו מלמטה ■עיניו נותן בתפלה העומד יופי רבי אמר
 עומד כאילו למעלת פנוי רבו ויהית לארץ מביט הוא

 מלאכי■ כעי־ זו אצל זו רגליו שיכוין וצריך בשמים.
 כרגל הרגלים שני משמע ישרה רנל ורגליהם שנאמר

 זו.באיפת אצל זו לבו על ידיו שישים הרץ והוא אהד
 גבוה במקום אדם יעמוד ואל רבו. לפני כעבד וביראה
 עומד הי. קראתיך ממעמקים שנאמר משום ויתפלל
 שיכלו עד ממתין. ברכיו על שותתין רגלים ומי בתפלה
 וכן אמות ארבע הרכין. הכור מגללי מרהיקץ גבם המים.

 אדומים: תרנגולי׳ ומצואת הנסרהת הנבילה מן מרהיקץ
 ומתפלל .פוסק תפלה זמן והגיע בתורה עומק שהיה מי

 בדברי יעופק כאלו היי ציבור בצרכי עוסק כן אם אלא
 סכנת מפני אלא הפילתו מפסיק המתפלל אץ הורת.

 בשעת אדם אל',יאהוז7מפקינן שמתו מי בפקק נפשות.
 מקומה בבל ישראל תורה: ספר ולא בידו תפילין תפילה

 ודרך ירושלם לצר חלונות להן שיהיו משתדלין כליותיהם
 אתך במערב יושבץ ואנו משם: תפילתן את מכוונין שם

שאינל ובל;.והסומא.7 יכנגד'׳א״י. ומבוונץ'למזרח ישראל
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יהושע ו דרושעמק כד

 דהכל דאמרי׳ לברר טק סל ונשובה ונמקורה דרטט נמסשה
שנסתסקו להאחרוניס וראיתי שירצה. עד מכפר _בלהירואין\וה״כ

 אח שירצה עד מכפר יוה״כ שאין לחבירו אדם שבק דברים אם
להכירו ירצה אם ששני או ג״כ יוה*כ לכפרח צריך אם סטרו

לכפרמ_יו>^כ_גנר^ בעי דודאי ספס זה דאין נראה ולי _בלחוד.
טחו ובעד בערו וכפרי נדד( )דף דיומא בפ*ד דאמריק וכפי
 ולאחיו ילביחו לו ששוה כשרה איזהו ישראל קהל כל ובעד
 דמים פחן דאלו ',ופירש הקשורה זה אופר הוי ישראל כלל ולכל
 ישראל על והשעיר הכהנים ועל עליו מכער שהפר בטלן שוק אק

 למדט הנני׳ ר׳ דהחני ומשני שמכפרח לקמורח מנק החם ואמרינן
 וחנא העם. על ויכפר הקטרח אח ויחן שנאמר סמכפרח קפורח

 דבר יבוא לה״ר מל מכפרת קטורח מה על ישמעאל ר׳ דבי
 לכפרח במי לה״ר דפק אלפא חשאי ממשה מל ויכפר שבחשאי

 חבירו. אח שירצה מד בלמוד מכפר יוה״כ אין עטם אבל יוה״ב,
 ע״ז והחשובה חשובה. בפי יוה״ב כפרח דבעי שביארט ופיק
 בעיניהם. לעק נחשב למאדואיט בזה הורגלו שהעולם לפאד קשה
 אק ואשוב אחטא האומר פז( )דף דיומא בחרא דאפרינן\ס׳ וכסו

 ואשוב אחטא ואשוב אחטא לפיפר ליה למה בנכד ופריך מכפר יוס*כ
 ושנהבההוחרה סבירה שעבראדס כיק דאמר הונא כדרב חריזיפני

 והרמב״ם כהיתר. לו נסשיח אימא אלא דטחך סלקא לו הותרה לו
 אח ממכבין דברים ועשרים ארבעה היא( )סיד חשובה בהלכוח

 אחמא'ויוהיכ האומר זה ובכלל ואשוב אחטא האומר ט׳ החשובה
 זימר חרי דוקא אמריק דמנו׳ הלמלס על הקשה הלחים ]והנה מכפר
 ונדחק חשוכה. לעשוח בידו מסטקין אין ואשוב אחנזא ואשוב אחסא האומר

 חדי מיש הגמרא דקאמר דהא למימר לי נראה ופ׳ב בחירוצו. הליום שם
 אין לו הוחלה בו ושנה עבירה אדה שעבר כיון דאמר הונא כדרב זיפני

 חרי דפיש מנסר דפנא בחד אבל מנשיה אינה זיפני בתרי דווקא הסי׳
 )דף דנתוטח בס־ד דאמרינן כמו הוא הפנק אלא זימנא. חד ומיש דמני
 ואפייק פלו נהובסה ונחארמלה אירסה וגירשה בחו אח המארס מ*ב(
 זיפני חיי נחארפלה אבל ונחארמלה השיאה וגירשה דהפיאס סעמא הסס

 הוי זיפני בחרי דאמר בדכי תנא קם־ל אורחיה ואגב לאינסובי חזי לא

 משום השני .^מן כחובה לה דאין משה לנינו גשם הניא והלאיש חזקה.

 שבחוב פה תפלי לאחר כסחנשאי בה קריק לא לאינסובי חזי רלא דניון
 אנלג בחונה לה ים השני נק לודאי פירושא להן־ דליחא הרא־ש וכמב ליכי.

 כר יבמתו מל הבא ,בס אמר דכה־ג היא דקפלנית למסיע פילמא דאגלאי
 אלמא ע׳ב. להנשא שאסורה ראשה בקלקולא צאשחעויי ניחא ללא אלא

 ונתארמלה השיאה וגירשה השיאה חנא אסס׳ב אחרינא דנא יאשמועינן אע־ג
 אמסא ומנא חד דאמל לאפ״ג דכוותיה 7וה אחר. סלן עוד לאשמופינן

 עוד לן משפע קא דהתנא אלא חשובה לעשות בידי פססיקין אץ ואשוב
 הוא דלמה זמני. מרי ואשוב אחנוא ואשוב איזפא האומר וחנא א• עגין

 העבידה לעשות סליו שקשה מסני אך לחטא שרוצה כיץ ואשוב אחשא אומר
 וישוב יחסא שהוא בגסשי ממנחם ע־נ שופכו!. חה חה מסיתו שיצרו אלא

 דממנימיןדעד תנא לן משפע וקא תשובה לעשוש נירו איןמססיקץ וע״כ
 הוא וע*כ .הראשונים. סעחיס שני היינו עבירה לעבור עליו קשה נמה
 לט אין שוב סעמיס ב־ שעבר מכיון אבל זמני תרי ואשוב אססא אתגר

 שדופה אלא עוד ולא העבירה. לעטר לו ונוח לגמרי. כהישר לו ונדמה נוקסו
 אומר סח זימני תרי מ׳ש הגמרא אומר ועח חעא בה ושאין כמישור מליו

 לא ושוב לו הוחרה בה ואה עבירה אדם שעבר ביק דאמל הונא נדיב
 נסקותא אץ חשובה למשוח מססיקין דאץ הדבר עיקר לענץ אבל שישוב. יאמר

 הרמב׳ס כתב שסיר וע'כ זימני. חיי או ואשוב אחסא אחד סעס האומר בץ
חשוכה]. לעשוק בידו מססיקין אץ זימנא קר ואשוב אאחס האומר אפילו
ממט לפרום קשה ומאד בזה הורגלו שהעולם לה״ר”־בעק וא*כ
 אח יפייס אס בתנאי ודוקא גמורה חשובה לזה צריך ע*כ

 והנה חבירו. אח שירצה פד מכפר יו״כ אין בלא״ה אבל מטרו
ארם שבין דברים על חמא מל שאומרים סה טועים העולם

11?3dRA7/rv«1

 כל מיטיל איט זה ודבר מטרו את פייס שלא אט״ס למטרו
 עטרות שאפי׳ שביארחי מה לסי ואפי׳ מטרו, אח פייס שלא זמן

 שחטא החטא שמלבר אלמא ויוה״כ חשובה צריך למטרו אדה שבק
 מטא מל לשיב צריך אעס״ב מטרו את שפייס אפיס למבירו
 מטרו על רע שה והוצאת ולה״ר ברטלוח המקום לסט שחטא
 לפני חטא שיש כיק וא״כ מנה. ובשנאת מטרו בכבוד ושזלזל

 המקום לסט שחטא חטא על שאוסרים פח סומכים פ״כ המקום
 המקום לסט בזה שחטא שהמטא מועיל איט אפפ״כ אך מס

 מטרו אח סייס שלא זמן וכל למטרו שמטא החטא פס אטד
 מועיל מטח אח שפייס לאחר אם ט התשובה כלל מועיל איט

 למטרו אדם שבק דמפא בס״ד.]והעטס שאבאר וכמו התשובה
 במדרש דאיתא כמו הוא מטרו. אח שירצה עד יוה״כ מועיל איט

 מנס על וכי לדוד הקטה אמר יצא משספי מלפניך דוד שאמר
 מקבלים אינם הא לו אסר לפניהם ודן לך סנהדרין בראתי

 משפטי מלפניך הוי וסע״נג חשובה שומד מקבל אחה אבל שוחד
 והטעם הוא הטנק אך שוחד. מקבל הקב*ס איך ולכאורה יצא.
 גוחנים היו אם אבל לזכות. שמטה מפני שוחד מקבל הדיין ראק
 סס אזי לדק טסו ילך ולא שפייסו עד עמו שדן להבגרד שוחד
 והוא הדק הוא הקטה והנה לדק. עמו לילך יצטרך ולא מוב

 ומנדט חשובה שומר לו טחנים ואם לפניו שחטאו בעצמו הבט״ד
 ונפשו ישיבט ומי בא׳ והוא מעכב מי סקב״ה לו שיממול לפייסו
 בדברים אבל למקום. אדם שטן בדברים דוקא וזהו רעש. אותה
 שחטא טק ומנדט חשוסס מקבל הקב״ה אק למטרו אדם שבק

 ואק חטה את שמסיים וכיון מטרו. אח שיפייס פד למטרו
 לפני שמפא החמא אלא נשאר ולא הקסדה שוס מליו למטרו

:כמפר יוה*כ מס וחשובה חשובה למקב הקטס טח קום.המ .
אח כניורח שאלהיבלורי׳ חץ )דף דריה דפ״ק כנס׳ יוק ובזה

ה׳ ישא וכתיב פנים ישא לא אשר בתורתכם כחוב ר״ג
 הדבל למס משל לך אמשול הכהן יוסי ר׳ לה גשסל אליך סטו

 ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע מנה בחבירו שנושה לארם רומה
 ואמר המלך אח לסייס בא פרעו ולא זמן הניע המלך בחיי לו
 בעבירות כאן געי הכא חבירך. אח ופייס לך לך מחול עלבוני לו

 אעס״י פי׳ למטרו. אדם שבין בעטרות כאן למקום אדם שבק
 חה סומצ אינו משירו של עלבק מל החמא על מוחל שהקטה

 נז״ו. לאחר כאן נדד קודם כאן ולמד עקיבא ר׳ שבא מד שאומר
 דומם הדבר למה משל לך אמשול דאומר דהא הוא והענק

 הכחוטם מיירי חלוקים עבירוח דבב׳ לתרץ רצה שלא סי׳ כו׳
 למקום. אדם שבין בעטרות מיירי אליך פניו ה׳ ישא שאומר רהא
 לחבירו. אדם שבק בעבירות מיירי פנים ישא לא אשר דכחיב והא
 שביארנו וכמו למטרו. אדם שבק בעבירזח אפי׳ דמיירי אלא
 משל לך אמשול אוסר גרז ג״כ המקום לפני מטא בזה שיש
 בפני זמן לו וקבע מנה במטרו שנושה לא׳ דומה הדבר למה

 ופייס לך ט׳ פרעו ולא זמן והגיע המלך בחיי לי ונשבע המלך
 דמטונא ודררא המלך כבוד בס שיש דאע״ג הרי סבירך. את
 צריך ובסמונא חמילה כבודו טל המלך מוחל אטס*כ מבירו של

 שים טק למטרו. אדם שבק בדברים ה*נ וט*כ מטרו אח לסייס
 לה״ר על שעבר טל הקב״ה לפני שמופא החמא דהיינו איסור בה

 לפגי שמפא ממא מל להחודוח יכול אעם״כ וכה״ג. ורטלוח
 ומ״ז הצווי. טל שעבר מל לו שימחול הקטה את ולבקש הקטה
 ר״ע שבא עד מטרו את יפייס ואח״כ אליך פניו ה* ישא נאמר
 דברים ט הס דהחם לנמשל. דומה המשל שאין משום ולימד

 בחיי לו שנשבע לזה והוסיף ממק מובח למטרו שחמלהנחמייב
 האיסור כל הרי הכא אבל נפרדים. דברים ב׳ הם ט*כ הפלך.
 זמן וכל הוא א׳ דבר וא״כ חבירו של האונאה או הממק משום

והוא ג*כ האיסור לו נמחל איט לו שימחול מחטרו בקש שלא
.——כפו-------------------------------־--------------------------
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 דאין כשמואל דקיי״ל לדידן האחרונים המפרשים שהקשו כמו
 עסקינן לא להמוציא מסייע רובא ואפי׳ הרוב אחר בממון הולכין

 מליו צאחויי מצינא לא ממונא דבתורת נהי וצמאי המוחזק. מן
,ס על שעובר ב״ד כשרואין כהרי איסורא מתורת עליו נייד

 וא*כ היא. איסורא נסי וגזל הימנו ומפרישין אוהו כוסק איסיר
 אחר הולכין דבאיסור איסורא מצד מידו להוציא להמוחזק נכין«

 משוס הוא האיסור כל דהכא מידי. קשה לא ובאמש הרוב.
 ממילא רובא בחר אזלינן לא דבממון דקיי־ל כיון וא״כ ממון.
 בחשובותי ביארחי וכה״ג ס*ז( )סי׳ בהשובה ועיין איסורא. ליכא
 דחנן בההיא כ״א( )דף מעילה דסוף החום׳ מל ח(יי )סי׳
 אח שהוציא כיון ט׳ הכיס לחון שנפלה הקדש של שרוסה התם

של פרומה האי דליבטל חימא החום׳ והקשו מטל סראשונה
:ט׳ שנפלה הקדש

 ל״ח( )דף דביצה בפ״ה אמרינן דהא להקשות יש ולכאורה
דאעע החס מסקינן דקא ואנרג בטיל. לא דממונא

 בדבר דוקא הייט בטיל. מיהא איסורא אטפ״כ בטיל לא דממונא
 דאית ראט*נ בשחוטה בטילה נבילה כגון בממון תלוי האיסור שאין

ft וכן הממון. מחמת האיסור שאין דוקא הייט בטלה. בעולם ליה
ואפי׳ מעירט שביתם שקנה במה תלוי העיקר חמומין לענין

 בממון תלוי האיסור אין וט*כ מהני. לא טתה לו מקנה הי׳ אס
 טון הממון מפני רק הוא האיסור שכל במקום אבל כך, כל

 איסורא בטיל לא דממונא כיון וא״כ הקדש של זה בכיס פרוטה
 דאמרינן אלא בזה מחלקינן דלא דאפשר שס וכתבתי בפיל לא נמי
במה אפי׳ בטל מיהא איסורא במיל לא דממונא נהי מקום בכל

ג״כ: בממון חצוי שהאיסור
 דאמריק וכמי מהממון. האיסור חלוק ג״כ דבהקדש לומר דיש <יןך

מגזל יותר הדיוס גזל קשה לוי א״ר פ״ח( )דף דמב בפ*ה
 וסי• לממא. מטילה הקדים וזה למעילה חטא הקרים שזה גטה

 כי נפש דכחיב למעילה חטא בו הקדים הדיוט גזל הרשב״ם
 קרי גזל בהתחלת מיד בטמיתו וכחש בה׳ מעל ומטלה תחטא

 וחטאה מעל תמטול כי הקדם וגבי כפירה, משעש חטא ליה
 בא החטא שאין כיון וא״כ שנהנה. מר חוטא נקרא דאינו בשגגה

 ואט״ג והממון האיסור דברים ב׳ הוי מ׳־כ הנאה שעת עד
 משום לומר שיש שנסכחי ]וע־ש כטיל מיהא איסורא בטיל דממונאלא

במקום אבל 1נםיל נמי ממוגא יע־כ מונעין לו שחין ממון דהוי
 :בממון האיסור תליי וטיב ממון משוס רק הוא והאיסור •

שלמדוח" עונשן קשה נב׳יב( )שס לוי רא״ר מה יתיישבובזה
 הכא7 בתשובה אפשר דהחם כו׳ עריות של מעונשן יותר

 אס אפי׳ ממונא. מהדר דלא כמה דכל בחשובה. אפשר לא
 שיוציא עד החטא נמחל אינו אעפ״כ טבירה טל תשובה יעשה

 יותר הדיוט גזל קשה אסר וט״ז בתשובה. אפשר ואי מת״י הגזילה
שגזל. משעה בא והחטא למטילה. חטא הקדים שזה גבוה מגזל
 נמחל אינו הממון החזיר שלא זמן וכל כממון. האיסור תלי ומ*כ

 דכחיב לחטא מטילה שהקדים גבוה בגזל משא*כ כלל. החטא
 הנאה שמח מד חטא הוי דלא בשגגה וחטאה מטל תמטול כי

 הוי דהחמא מטל ומעלה חחמא כי נפש כחוב הדיוט בגזל אבל
 הרי אחש בבח חלים והממון דהאיסור כיון וע*כ הגזל. מהתחלת

 איןהקב״ה הגזל לחבירו החזיר שלא זמן וכל בזה. זה חלויס הם
 דאמרינן וכמו חשובה. יעשה אס אפי׳ האיסור טל לו מוחל

 אבל למריה. דמהדר פד בממונא אבל י״ט( )דף דברכות ס*ק3
לנמשל דומה המשל אין וט״כ כלל. חשובה לטשות יכול אינו בלאי׳ה

לסחוב: .שיין איני קמלו דכבוד משוס לחבירו חייב שהיה לא׳ _
 למגילח דהנשבעממע ז׳( ס־ק ע׳ג )שי• חו־מ נש״ע דאיהא

אלמא משבועתו. פסול לו שמחל או בינחיס השמיסה והגיע לזמן
הממון שנמחל וכיון בממון. שבועה האישור תלי לחבירו לפרוע נשבע דאש

 שנמחל וכיח בממק האישור תלוי בזה דגש אלמא השטעה. אזלא ממילא

 שהגיעה לטון סעעא היינו דהחס אינו זה האישור אזיל ממילא הממון
 החוב לו פורע אש לי דמה השבועה. נתקיים כאילו הוי מחל או השמיטה

 שנשבע דמי שאחת בסעיף הרמ׳א שכתב למה דמי לא וע־כ לו שמוחל או
 שטעמו מכח חייב מ׳מ צו לשלם חייב היה שלא אעפ׳י למטרו. לשלש

 דכיק דמי שבועתו דקיים דכמו למימר ליכא כלל חייב היה דלא כיק דהתס

 שביארתי וכמו שטעתו מכח לשלש צריך וע־כ מעיקרא. חייב היה שלא

 ובדרוש ה׳( )ס׳ בחשובה דלבסוף מחילה ונין דמעיקרא מחילה שבין החילוק
 שכ'מ( )ס׳ ביו״ד הנדז שכתב במה לומר יש נסי וכן ודו׳ק. וע־ש ואיש א'

 אבל לעצמו בנודר אלא אמורים אלו דברים ואין המחבר שש שכתב במה
 לוחבירו והתיר מלאכה, לו לעשות או לפורעו למטרו נשבע או נדל אש

 כאלו הריני שאמר פירוש הס׳ז ע׳ז וכתב השאר לו הוחל לא מקצהו
 הומר לא מ״מ מקצת אוחו לו פרש כאלו דה״ל הפרשן מקצת נתקבלתי

 למבירו נסחייב דככר כיק כולו דהומל אמריק לא אחל אדם דלגבי השאר לו

 השם מן לא ולעש ע־כ. מקצתו לו שויתר נמה הפסיד לא הכל לו לפרוע
 דוקא אלא כולו הותר מקצתו שהותר נדר אמריק דלא הפעם אלא זה הוא

 שאבא יודע הייתי אילו שאומר מק או מעיקרא דעוקרו חכם ע׳י בניחר
 כאילו הריני שאומר מה הכא אבל כיז( )דף מדריש דאיתא כמו ביניכם

 צריך תבמקצ שטעה קייס ראש ודא! מה השטעה קייס יהר נתקבלתי
 שימחול חבירו את לסייס שיראה א׳ כל וט״כ[צריך\1?ולי לקייס

 שארי אל הגזל לו להחזיר צריך מבירו של גזל בידו יש ואס לו
 אדם דב״ק ספ״ח בירושלמי דאיתא וכמו עליו. שיש תביעות

 אדם בני שורת יטשה קיבלו ולא ממנו וביקש לחבירו שסרח
 חמן כשיב מה ק עשה ואם אנשים טל ישור רכחיב ויסייסנו

 מה מל לו שימחול מהקמה ויבקש בשחת. מטבור נפשו פרה
 רכילות או לה״ר טל נמי עבר שהרי בזה. המקום לפני ",שחטא
 :אמן שלמה כפרה יוה־כ טלינו יכפר ואז דגזל. לאו או

ילעשי׳ת ז דרוש
 להאי מטא הוי כי יוחנן ר׳ ה׳( )דף דחגיגה בס״ק גרסינן

ממהר טד והייתי למשפט אליכם וקרבתי בכי קרא
 עבד שכיר. שכר ובטושקי לשקר ובנשבעים ובמנאפים במכשפים

 או רינ״ז אמר לו. ים תקנה צהעידו וממהר לדונו מקרב שרבו
:כחמורות קלות הכתוב עלינו ששקל לגו

כמה ירושלים. הבת לך אדמה מה אטידך מה במדרש ואיתא
א׳ נביא אומר ר׳ נתן ורבי רבי בכס העדתי נביאים

 בישראל ,ה ויעד דכתיב הוא הדא הערבים בק אחד ונביא בבוקר
 נביאיה שני אומר נחן ר׳ ח,יזה כל נביאי כל ביד וביהודה
 עבדי כל אח עליכם ואשלח הה״ד בטרביח נביאים ושני בשחרית
 עוד בערב. ושלוח בבוקר השכם ושלוח השכם יוה הנביאים

 משה ירמיה. ישעיה משה איכה בלשין גחנבאו ג׳ איכה במדרש
 ירמיה לזונה היחה איכה אמר ישעיה לבדי אשא איכה אמר
 איכה במדרש דאיתא הא בהקדם ויובן בדד. ישבה איכה אמר
חטאו ישראל אבל וכו׳ היחה לנדה ט*כ ירושלים חטאה חטא

: היחה לנדה ט״כ ולקו
 שלקה מי ס׳יא( )רף דסנהדרין בס״ט דאמרינן מה ע״פ ויובן

פטורים אוחו ומאכילין לכיסה אוחו כינסין היו כו׳ ושנה
 בר דגברא עסקינן כריתות של ובמלקיוח נבקעת שכריסו עד

 החס ואמרינן ט׳. קטלא מקרב דלא הוא ,יקריב הוא קטלא
 מחזיקות מלקיות סבר ומר מחזיקות מבירות סבר דמר דפליגי

 בכיסה אח״כ דינו ושנה שלקה מי מחזיקות מלקיוח למ׳יד וא״כ
 שלקה ביק רק מלקות עונש רק העבירה טל מגיט שאין אע*פ
 ט״כ ירושלים חטאה חטא אומר טח לכיפה אותו טנסין ט״כ ושנה

ולקו שחטאו פי׳ ולקו שחטאו ע״י במדרש ואיתא. היחה לנירה
ב׳

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)173 מס עמוד יחיאל בן אייזיק יהושע שפירא, יהושע עמק
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שונים בענינים ותשובות שאלות

בש״ס בסוגיות ובאורים חדושים

מאת

האדיר הגאון

זצ״ל יהושע^בוימעל הרב

תרצ״ד[ בניו־יורק לראשונה ]נדפס

 חתנו ע״י מחדש נדפס
בוימל מרדכי יוסף הרב

והארות הערות עם

 קונטרס בסופו ונלוה
דורות" "שלשה

O הכולל
חיים ופרקי אגדה דברי חדו״ת,

של
 ז״ל נחום רבי הג״ר אא״ז הגהמ״וז אבי

 ז״ל משה יואל הג״ר אאמו״ר
הי״ד —ז״ל יהושע הרב ואחי

תשל״ו — ירושלים



 במילה גזרו לא דלהכי והר״ן, הריטב״א לתירוץ גם ובאמת
מספיקא ספק, רק הוי דשופר משום יעבירנה, שמא

 זה הנה גזרו, לא ולכך ודאי, הזמן הוי במילה אבל דיומא,
 הרי בדירן אנן אבל ,המצוד, לבטל דנין אנו אם רק יונח
 לעשות אפשר רהא הפריעה, לבטל כלל דנין אנו אין

 בכלי לפרוע שלא לגזור יש שפיר ע״ז בצפורן, הפריעה
 לגזוז, איך ללמדו בקי אצל שילך יעבירנה, שמא מחשש

 יעבירנה שמא מטעם בשבת כלים טבילת שאסרו כמו
 פריעה לענין הכא הדין והוא י״ה. דף ביצה בש״ס כמבואר

 דשמא מחשש להתחיל, אפילו בשבת לאסור יש בכלי,
יעבירנה.

 שנחלקו הותרה, או דחויה הוי בשבת מילה אי הדבר ובגוף
בתשובת מבוארין הדברים הנה ז״ל, האחרונים

 דשבת ודאי ונראה לשונו, וזה ל״ז, סי׳ ג׳ חלק התשב״ץ
 דלישנא ואע״ג הוא, בלבד דחויה דלאו למילה, הותרה

 אצלה לדחות שבת ניתנה מילה דוכתא בכל הוא דתלמודא
 גדולי על ופלא הותרה, יוצצ_דמילה ומפורש שהותרה, ה״ד,

 כי ובאמת התשב״ץ. דברי הביאו שלא הנ״ל האחרונים
 מילה אי דאפילו דחויה, או הותרה אי כך כל נ״מ אין בנ״ד

 אסור דמ״מ נ״ט, סימן אריה השאגת כתב מ״מ הותרה,
בדבריו. עי״ש מלאכה, לריבויי שכן ומכל גברא, לרבויי

 אסור בכלי הפריעה כל דלעשות לדינא, מדברינו והיוצא
ולגמור בכלי הפריעה להתחיל אבל ממנהגא, בחול

 מדינא אסור ובשבת ממנה,גא, אפילו דמי שפיר בצפורן
 שלא במלאכה ריבויי דהוי משום בכלי, הפריעה לעשות
 אפילו טעמא ומהאי יעבירנה, דשמא מטעם וגם לצורך,

אסור. בצפורן ולגמור בכלי הפריעה להתחיל

 גם דמי שפיר בע״פ להתפלל שאפשר כיון וע״ב יעבירנו, שמא
 היא הגזירה יסוד עיקר כל שהרי אינו, זה אבל הסידור. מתוך
 שהכל בדבר אבל הבקי, חכם אצל וילד בקיאיו הכל דאין משום

 קדוש או בציצית גזרינן דלא וכמו כלל, לגזירה ליכא בקיאין
 הכל שאין בפריעה אבל בקיאין, הכל רכזה משום וכדומה,
 דשמא גזירה הך משום לאסור דיתכן אר,״נ אולי בקיאין,

כלי. בלי לעשותו שאפשר דבר הוי אי אפי׳ יעבירנו,
 בשבת, להיות שחל פורים אריב״ל ע״א, ד׳ דף מגילה ועי׳

 פורים איריא ומאי דפריך וכו׳, יום של בענינו ודורשין שואלין
 טעמא היינו ולכאורה קמ״ל, דרכה משום נגזור דתימא מהו וכו׳,
 ודורשין, שואלין מצות לקיום לכלי צורך דאין משום גזרינן דלא

 והסביר ברבים, פורים אגרת לדרוש שפירש שם רש״י עי׳ אולם
 אח״ב שגזרו אלא בשבת, היה קריאתה זמן דעיקר דכיון בפנ״י
 לדורשה מיהא חייב מ״מ דרכה, משום בשבת לקרותה שלא

 ולפ״ז עכ״ד, קריאתה, עיקר מצות יוצא דממילא בשבת ברבים
 המגילה, בגוף העיון מתוך תהיה דד,דרשה הוא דינא שם הרי
 אמינא דהוי הוא הכי ומשום ממש, הקריאה במקום הוי רזה כיון

 גזריגן, דלא קמ״ל דמסקינן והא דרבה, משום בזה גם לגזור
 ובקי, לחכם אלא זה חיוב שאין מפני דהוא שם בפנ״י הסביר
ע״ש.

ט סימן
 בהררי ובקי החריף הגאון הרב האהוב חתני כבוד

 מרדכי יוסף הרב אוצרו ד׳ ויראת צמ״ס תורה

דקראוי־הייטם הרב שליט״א ל ע מ י ו כ

אחדש״ת.
 בעת בידו, תורה ספר שאחז באחד טוב לא המקרה ע״ד

ונפל הס״ת, ונתגלגל תורה, שמחת ביום ההקפות
 איך ושואל בידו, החזיק השני וראש לארץ האחד ראש

 שראו שם העומדים גם ואם להתענות, מחויב אם להתנהג,
להתענות. מחויבים הס״ת, נפילת

ובייש, והזיק הגג מן נפל במשנה, פ״ו ב״ק בש״ס הנה
מתכוין. שיהיה עד היבשת, על ופטור הנזק על חייב

 ומזיק חובל מהלכות א׳ פרק ברמב״ם הלכתא איפסקא וכן
 אם אלא הוי לא דבזיון ומבואר א׳, סעיף תכ״א סי׳ ובחו״מ
 לעולם, מועד דאדם אף הגג, מן בנפל אבל לבזות, מתכוין
 ר,בשת על מ״מ ליזהר, לו דהי׳ בנזק חייב טעמא דמהאי
 ס״ת בנפל לכאורה א״כ בזיון, הוי לא מתכוין דבלא פטור,
ולא שוגג דד,י׳ כיון מדינא, כלל כפרה צריך אינו מידו,

כלל. בזיון ליכא נתכוין,
 בבזיון כפרה חיוב לענין בושת, מדין ראיה אין באמת אך

בזיון איכא מתכוין באינו גם דודאי קודש, כתבי
 פטרתי דד,תורה ורק נתבזה, מקום מכל רהא באדם, אפילו

 אבל שם, בש״ס כמבואר ידה, דושלחה מקרא מתשלומין,
 וראיה מתכוין. ואינו בשוגג אף איבא בפרה, חיוב לעניו
 בושתו, דמי שאמרו אלו כל צ״ב, דף ב״ק מש״ס לזה,
 עד לו נמחל אינו רש״י( בושתו, על )שדואג צערו אבל

 והרי עי״ש, האיש אשת השב שנאמר וכו/ ממנו שיבקש
 צריך מתבוין אינו אפילוד ומוכח ,1הי׳ שוגג אבימלך התם

 כפרה צריך קודש, כתבי של בבזיון שכן ומכל ,מחילה לבקש
 דאבימלך דומיא ב״ג גבי דרק לחלק, דיש ואף בשוגג. אף

 הש״ס כדמסיק למד, ולא ללמוד לו דד,י׳ השוגג, על חייב
 דפטור מתכוין ואינו דבשוגג אפשר בישראל אבל שם,

מצאתי לא כי ובאמת לבקש. צריך אינו מחילה גם מבשת,

 אומר שהי׳ אבימלך של שבשגגתו לי, נראה הי׳ בפשוטו .1
בבושת פטור מצינו שלא בושת, לשלם גם חייב באמת מותר

 שחייב, מסתבר לבייש בנתכוין אבל לבייש, מתכוין באינו רק
 מתבירו שהגונב נראה וכמו״ב בדבר. איסור שאין שסבור אעפ״י

 סק״א ב״ה בסימן קצוה״ח לדעת ]אף גניבה, מאיסור ידע ולא
 שהדבר ידע לא שאם לעולם, מועד אדם אמרו לא שבגניבה

 בתשלומין מתחייב ודאי ,ע״ש[ השוגג על מיחייב לא חבירו, של
 בו שאין סבור שהיה אעפ״י המעשה בגוף שהזיר כיון מזיר, כמו

איסור.



הלכה ט סימן ח״ב עמק רכו

 מחילה, לבקש צריך בשוגג ישראל אי מפורש, זה דין
 לבקש צריך ישראל דאףמשמע,_ הש״ס לשון מפשטות אך

מכוין. באינו אף מחילה,
 מהלכות ו׳ פרק דהרמב״ם הוא, בזה לדון שיש מה אך

אסור כולן הקודש כתבי כתב, ח׳ הלכה התורה יסודי
 עכ״ל, מרדות מכות אותו מכין ביד וד,מאבדן וכו׳, לאבדם
 דברי על העובר ככל מרדות, מכות כתב, שם משנה ובכסף

 הוא קודש כתבי בזיון דאיסור מדבריהם ומבואר חכמים.
 רל״ד בסי׳ הנתיבות דברי לפי ומעתה דרבנן. איסור

 אין בשוגג דרבנן דאיסור בחיבורי( פעמים כמה )הבאתיו
 בזיון באיסור גם א״ב אכילה, באיסורי אפילו כפרה צריך
בשוגג. כפרה צריך אין דרבנן, איסור רק דהוא קודש, כתבי

 כתבי דבזיון זה דדבר מלבד תברא, לא מהא גם באמת אך
בש״ס דהרי ברור, אינו דרבנן איסור רק הוי לא קודש

 מצות יהא שלא וכסה" ד״ושפך מקרא יליף כ״ב, שבת
 קדושה דם וכי שם, ואמרינן ברגל, יכסה שלא עליו, בזויות

 ואם ממצוות, עדיף קדושה בו שיש דדבר ומוכח בו, יש
 בזיון מכ״ש דושפך, מקרא מה״ת הוא במצוות הבזיון איסור
 לא דד,תם לדחות, שיש ואף מה״ת. דהוי ודאי קודש כתבי
 בזיון, לענין ולא מקדושה, הנאה איסור לענין רק קאמר
 ועיין ,2ותבין ב״ב דף שבת למס׳ הרמב״ן בחידושי ]עיין
 מקום מכל שם[, יוסף הבית ובדברי כ״א, סי׳ או״ח בטור

 שיש בדברים בזיון לענין דגם משמע, הש״ס לשון פשטות
 צריך הכם״מ ולדברי דושפך, קרא מהך ילפינן קדושה בהן

 וזה בעלמא, אסמכתא רק הוא דושפך ילפותא דהן־ לומר
דוחק.

 איסור רק הוי לא קודש כתבי דבזיון נתפוס אי גם אמנם
כפרה צריך בודאי מידו ס״ת בנפל מ״מ דרבנן,

 שלא בו יש קדושה דם וכי יוסף רב וא״ל שם: הרמב״ן ז״ל .2
אלא הן, נזרקין מצוה תשמישי והלא שירצה במה בו ינהג

 קדושה בהן נוהגין מצותן בשעת מצותן, לאחר שנזרקין אע״פ
 שבקדושה כדברים בהן נוהגין ה״נ עליו בזויות מצות יהי׳ שלא

 בזיון דדמי משום ולא מצווזן, בשעת חול שמוש בהן ואסורין
 דכל הרמב״ן מדברי ז״ל מו״ח ולמד עכ״ל. להו. מדמי לבזיון

 הוי מצותן דבשעת משום הוא בזויות מצות יהי׳ שלא האיסור
 שזהו משום חול בשמוש גם אסורין זה שמטעם שבקדושה, כדבר
 לאתר היינו בו יש קדושה דם וכי דאמרינן ומה לקדושה, בזיון
 בה דיש נמי הכי אין המצוד, קיום בשעת אבל ,המצוד, קיום
 לביזוי תורה איסור וכסה מושפך ילפינן ושפיר קדושה, גדר
שבקדושה. דבר

 מדמי לבזיון בזיון דדמי משום ולא הרמב״ן שמסיים ובמה
 הש״ס מדמי דאיך אמת, שפת עי׳ האחרונים, קו׳ ליישב יש ליה,

 להרצאת בזיון בדרך הוא המצוד! קיום שעצם ברגל כיסוי איסור
 אח״כ ורק כתקנה ההדלקה מצות את שקיים חנוכה נר נגד מעות
 לא הוא וכסה דושפך מקרא דמייתי הא ולהרמב״ן מעות, הרצה

 בו שאין בדבר דאף ילפיגן דמהתם אלא חנוכה, לנר לדמות כדי
בו שיש כדבר לה חשבינן המצוד, קיום בשעת מ״מ קדושה

 דרבנן איסור שבין החילוק דלכאורה בשוגג. אף מדיגא
 לן בייל כללא דהרי ביאור, צריך בשוגג תורה לאיסור

 ד״לא מקרא תורה איסור יש דרבנן איסור דבכל הרמב״ם,
 וצריך דרבנן. לאיסור תורה איסור בין מה וא״ב תסור",

 שוין דבריהם יהא שלא התנו שחכמים דמצינו כיון לומר
 וספק לחומרא דאורייתא דספיקא ספק, לענין תורה לשל

 דמשום הרקיע, זהר בספרו התשב״ץ והסביר לקולא, דרבנן
 לשל שוין דבריהם שיהי׳ חכמים רצו לא התורה, כבוד

 תורה, לשל שוין דבריהם אין שוגג לענין גם ולכן תורה,
 הכסף לפמ״ש וא״ב כפרה, צריך אין דרבנן באיסור ובשוגג
 גם ס״ת דבקדושת ב', הלכה י׳ פרק ס״ת בהלכות משנה

 קדושת חומר דמשום מזה, ומבואר לחומרא, דבריהם ספק
 גם הדין וחזר לקולא, ספק שיהי׳ חכמים התנו לא ס״ת

 לדעת אף תורה, איסור בכל כמו כפרה שצריך שוגג לענין
הנ״ל. הנתיבות

 הכס״מ, דברי בביאור כתבתי ב׳( סימן )לעיל ובתשובה
לחומרא, דבריהם ספק ס״ת קדושת חומר דמשום

 שיהי׳ חכמים התנו דלהכי הנ״ל, התשב״ץ דברי עפ״י
 יהי׳ שלא כדי התורה, כבוד משום להקל, דבריהם ספק

 בקדושת דנין דאנו דהיכא וממילא תורה, לשל שוין דבריהם
 לחומרא, ספק שיד,י׳ התורה כבוד הוא זה אדרבה, הס״ת,

ואכ״מ. בזה, והארכתי

 צריך אין בשוגג דרבנן דאיסור הנתיבות דברי ובגוף נ
הן, הומשין חמשה נ״ה, ב״מ בש״ס הנה כפרה,

 דמאי, של מעשר ותרומת מעשר ותרומת תרומה האוכל
 חומש ס״ט, שבת בש״ס כמבואר לכפרה, הוא חומש והרי

 דהוא כדמאי דרבנן איסור דאפילו ומבואר קרבן במקום
משפט בספר ועי׳ כהנתיבות. דלא ,3כפרה צריך מדרבנן

 לה יש מתקיימת והמצור, שדולק זמן כל חנוכה בנר וגם קדושה,
מעות. נגדה להרצות דאסור וממילא שבקדושה, כדבר דין

 אלא רבנן, שחידשו איסור שאינו דמאי דשאני לישב נראה .3
דמאי, תרומת דכשאכל ונמצא הוא, טבל שמא לחוש שאמרו

 דרבנן, החשש דעצם ונהי דאורייתא, תרומה אכל שמא חיישיגן
 אכל אולי חומש הצריכו כן זה, מחשש לאכול שאסרו כמו מ״מ

 שאסרו שבמקום האחרונים, כתבו ]וכיו״ב דאורייתא. תרומה
 איסור או לכהן שבוי׳ כגון מה״ת, איסור חשש משום חכמים
עי׳ דרבנן. ספיקא שאינו מספק מתירים אין עכו״ם, גבינות

גבי ז׳ סי׳ אה,"ע תשובה ובפתחי ד׳ ס״ק ק״א סי׳ יור״ד ט״ז
התום׳ שכתבו ממה לזה הוכחה להוסיף ויש לכהן[. שבוי׳
תקלה מביא הקב״ה אין אמרינן דלא השתא( )ד״ה ז׳ גיטין

 אכילה אבל עצמו, מצד שאיסורו דאכילה במידי אלא לצדיקים
 אין יומא איסור שהוא ביו״ב כמו האיסור, בשעת דהתירא

 יש ומעתה גברא. איסור רק הוא דיוכ״פ כך, כל מגונה הדבר
 אין והלא דמאי שאכל אסי מרב ו׳. בחולין מקשו מה להבין,
 הנתיבות לפי דרבנן איסור והרי לצדיקים, תקלה מביא הקב״ה

דדמאי וע״כ באכילתו, גנאי כך כל ואין גברא, איסור רק אינו



הלכה כח כז סימן ח״ב עמק ערב

 דגורן דומיא הוי לא אופן בכל טהורים והשיריים טמאה
 נשתנה מה דאמר יוסי ר׳ על קשה לכאורה וא״כ ויקב,

 שנא הרי הנ״ל, בתוספתא היפה על הרעה מן התורם מן זה
 עשה איסורא חדא רק ליכא הרעה מן דתורם ושנא

 איסורא תרי איכא הטמא מן ובתורם חלבו, את דבהרימכם
 דגורן דומיא הוי דלא איסור והשני דבהרימכם עשה חדא

 הידועין משנה הלחם דברי עפ״י י״ל ביאור וביותר ויקב.
 בשמאל חליצה לענין י״ז הלכה חליצה מהלכות בפ״ד

 כשר נפשי׳ באנפי חד דכל פסולי תרי דאיכא דהיכא שחידש
 בדיעבד, אף פסול אהדדי מזדמני אי מקום מכל בדיעבד

 הטמא מן בתורם וא״כ ס״ה, סי׳ ח״א יו״ד יצחק בבית עי׳
 ודומיא דבהרימכם עשה איסורא תרי דאיכא הטהור על

 כיון מ״מ דמי שפיר בדיעבד חדא דכל אע״ג ויקב דגורן
 ולכך תרומה ץזרומתו אין בדיעבד אף אהדדי דגזדמנו

 בשוגג ורק תרומה תרומתו אין דבמזיד במתניתין קאמר
 דבהרימכם עשה דהא ויקב, דגורן אחד איסור רק הוי דלא
 תרומתו בשוגג ולכך הנ״ל התום׳ כשיטת בשוגג ליכא

.3נשתנה מה ר״י פריך ומאי תרומה,
למידין למ״ד קאמר שם בירושלמי דהרי נכון, הדבר אמנם

ויקב, דגורן היקש איכא שפיר אפשר משאי אפשר
 היקשא ליכא אפשר משאי אפשר דנין אין דס״ל למאן אבל
 משום הוא הטהור מן תורמה דאין דטעם לומר וצריך כלל

 וא״כ הנ״ל, הר״ש כשיטת המוקף מן שלא אטו גזירה
 איסורא, הדא רק ליכא שוב הטהור על הטמא מן בתורם

 דאין טבילה לענין יוסי לר׳ ס״ל מ״ו יבמות בש״ם והנה
 דר׳ שם דמבואר עיש״ה אפשר דלא משום מאמהות דנין
 שפיר לשיטתו וא״כ אפשר, משאי אפשר דנין אין סובר יוסי

 רק איכא דבתרווייהו הרעה מן מתורם זו נשתנה מה מקשי
 תרומתו במזיד דגם ס״ל וע״כ דבהרימכם עשה איסור
 יוסי לר׳ רק ניחא כ״ז אמנם הרעה. מן בתורם כמו תרומה

 משאי אפשר דנין ס״ל בתוספתא הת״ק אבל לשיטתו,
 כתי׳ יוסי ר׳ קושית על להשיב הוצרך לא ולכן אפשר,
 דלדידי׳ כלל, לאכילה הזי דלא טפי גרע דטמא התוס׳

תרי איכא דבטמא משום הטמא מן תורם טפי גרע בלא״ה
איסורא. חדא רק ליכא הרעה ובמן איסורי

 במעשה שינויים שני כשיש דדוקא לחלק נראה לענ״ד .3
ושינה דהואיל אמרינו אהר, שינוי הוא אהד וכל החליצה,

 כשאין משא״ב כשרה, חליצה פעולת כבר זה אין פעמים שני
 בזה הטהור, על הטמא פן איסור יש רק ההפרשה בעצם שינוי

 פעולה רק עשה דמ״מ כיון איסורים, שני ע״ז שיש לן איכפת לא
 יסוד לדעתי והוא הטהור, על הטמא מן היינו כדין שלא אחת
 אחרונים שתמהו מה הרבה בזה ומתישב הלח״ט, בשיטת נכון

עליו.

 ויקב, דגורן קרא דדריש הירושלמי לשיטת רק יונח זה וכל
דלא ע״כ דרשא הך הביא דלא בבלי בש״ס אבל

 הטהור מן תורמין דאין והטעם היקשא, הך ליה סבירא
 הטהור על בטמא גם וממילא המוקף, מן דשלא מגזירה הוא

 על הרעה במן כמו דבהרימכם עשה איסורא חדא רק ליכא
 מן מתורם זו נשתנה מה לדוכתא קושיא והדרא היפה,
 משום טפי גרע דטמא לחלק התום׳ הוכרחו ולכן הרעה,

הוא. חריף כי ודו״ק ולק״מ, כלל לאכילה חזי דלא

 בא ר׳ מקשי דשפיר הנ״ל הרידב״ז קושית מיושב ובזה
תורה, דברי על לעבור דעתו על עלה דלא ממל בר

 מזיר, על רק קרא קפיר דלא ר״ת על עבר לא דבשוגג ואף
 הירושלמי דלשיטת ויקב, דגורן איסורא ד״ת על עבר מ״מ

ויקב. דגורן איסורא איכא בטמא

כה סימן
 כש״ת ועניו חסיד חו״ג המאוה״ג הרב ידידי כבוד

 שליט״א מענדלאוויטש פיבל שרגא הר׳

ת״ו דפה המתיבתא נמהל

4אחדש״ו

 מתלמידי אחד בדבר דעתי לחוות מאתי דרש אשר ע״ר
הפרושים אחד בעצת — להתנהג שהתחיל המתיבתא

 והן הכסת, ציצית כבן במלבושיו, הן משונה באופן —
 כ״ת למשמעת סר ואינו יתירה, בפרישות תהלוכותיו בשאר

 עי״ז ומטריד כמוהו, שיתנהגו התלמידים שאר על ומשפיע
 יבוא שלא כ״ת עליו גזר ולכן ההנהלה. ואת רבותיו את

 לשמוע מסרב הוא אבל השיעורים. לשמוע אולפנא לבית
 הדין מן הכה כ״ת ביד שאין — הזקן מורו בשם — באמרו

הענין. תורף זה בהמתיבתא, ללמוד מלבוא למנעו

 שלא עליו שגזר במה כ״ת עשה שיפה וברור פשוט זה הנה
דינא רבותיו מטריד שהוא דכיון להמתיבתא. לבוא

 דף ב״ב במם׳ הוא ערוך וש״ס המדרש, מבית להוציאו הוא
 ורגלו אמה המשים בתוך אחת רגלו ירמי׳ ר׳ בעי ע״ב כ״ג

 ירמי׳ לרבי אפקוהו דא ועל מהו, אמה לחמשים חוץ אחת
 מטריח שהי׳ אפקוהו דא ועל שם וברש״י מדרשא, מבי

 דמטריד משום שם גרשום רבינו בפירוש הוא וכן עליהם.
 ירמי׳ שרבי ודאי והרי עכ״ל, ממש בהן שאין בשאלות להו
 על השגיחו לא זאת ובכל וחסידות בצדקות מתנהג היה

 רבותיו, מטריד שהי׳ בשביל מדרשא מבי ואפקוהו צדקתו
 מ״מ בפרישות, מתנהג שהוא אף זה בתלמיד מכ״ש כן ואם
מבית להוציאו הדין שורת רבותיו, את מטריד שהוא כיח



רעג הלכה כח סימן ה״ב עמק
 התלמיד, לגבי תורה ביטול בזה באולי שיש ואף המדרש. •

 לעזוב הוכרח מדרשא מבי דאפקוהו ידי על ירמי׳ ר׳ גם הנה
שלחו ע״ב קס״ה דף הנ״ל בש״ס כמבואר לבבל וגלה מקומו

שם. יעב״ץ מהר״י בהגהות ועי׳ וכו׳, מתם

ויושב לצאת מסרב התלמיד ראם נראה, מזו גדולה ואמנם

 עביר קא .איסורא השיעורים לשמוע ובמקומ- ־
 ג. ברצונו שלא מרבו לקח לשמוע גזל דאיסור מדררא
 ואומר מכריז ר״ג שהי׳ ע״א כ״ח ברכות מש״ס לזה וראיה

 ולכאורה המדרש, לבית יכנס אל כברו תוכו שאין תלמיד כל
 דתוכו זה ענין הרי בהכרזתו, ר״ג הועיל דמה תמוה הדבר
 שאין יודע בעצמו התלמיד רק אדם לשאר ניכר אינו כברו
 הוא דמבחוץ לחצבי הדמיון שם במהרש״א עי׳ כברו, תוכו

הועיל לא וא״כ עי״ש, אפר רק בו אין ובתוכו ושלם מלובן
 כברו. שתוכו ויאמר יכנס אחד רכל בהכרזתו כלום
דררא איכא הרב ברצון שלא מרבו דלומד נאמר אי ואמנם

 לא דבודאי בהכרזה, הועיל שפיר גזל, דאיסור
 מלבוא עצמם ימנעו וממילא גזל, איסור על לעבור ^&שידי

 שלא דללמוד מזה ומוכח ר״ג, ברצון שלא מדרשא >בי
 הרמב״ם מלשון אולם איכא. איסורא הרב של ורשות ברצון

 שענין קצת משמע א׳ הלכה תורה תלמוד מהלכות ד׳ פרק
 עי״ש ובדיקה, חקירה ע״י לידע יכולין הי׳ כברו תוכו

 המדרש, לבית אותו מכניסין ואח״ב אותו בודקין שכתב
 אלא ליכנס מונע היה הפתח דשומר שם משנה בלחם ועי׳
 תלמיד כל ע״ב ע״ב יומא בש״ס ועי׳ אותו, בודקין הי׳ אם

 דהיינו מפרש ושם חכם, תלמיד אינו כברו תוכו שאין חכם
 תלמיד דגם כאן במהרש״א ועי׳ שמים, יראת בו דאין

 תלמיד בין לחלק דאין שמים, יראת בו שאין היינו דהכא
דאיכא מכאן להוכיח דאין וממילא יעו״ש, חכם לתלמיד

הרב. של בע״כ בלומד גזל איסור
רצ״ב סי׳ חו״מ דש״ע מהד זה דין ללמוד יש באמת אך

 ספר הבירו אצל המפקיד וז״ל המחבר שכתב כ/ סעיף
 ספרים שאר וה״ה ויקרא, עצמו בגלל יפתח לא וכו׳ תורה
 אסור כך ממנו לקרות שאסור וכמו שם, וברמ״א ^כו׳,

 ת״ח אבל הארץ בעם מילי והגי אות, אפילו ממנו להעתיק
 כי ממנו ולהעתיק לקרות מותר בזה כיוצא ספר לו שאק
הוא לזה והמקור עכ״ל. אצלו הפקידו דהכי אדעתא ודאי

 וה״ה מעילה, משום בו אין קול דהרי לדון יש לענ״ד .1
גזלה. באיסור מעילה איסור תלי מתלי דכידוע גזלה, איסור

 סוברים דיש חסר, לא וזה נהנה רזה בסוגי׳ כיצד פ׳ בב״ק )ועי׳
 שם תום׳ אבל חסר, שלא כיון למונעו יכול אינו בתתלה דאף

למונעו(. דיכול להו פשיטא
 קלקול גורם השמיעה עצם את הרי דכאן לדון יש לענ״ד .2

את וא״כ שם, נמצא שהוא מה אלא בספר, קריאה כמו
השיעור. שמיעת ע״י נעשה הקלקול

 דחבר שכתב המקצועות ספר בשם רצ״ב סי׳ ב״מ במרדכי
 שלא לכתחילה ואפילו ממנו ולהעתיק בו לקרות מותר ות״וז

 ואדעתא בו, וילמוד חבר דהנפקד הוא דיודע משום ברשות
 דכשהן שולחני אצל מעות מפקיד כמו הפקידו, דהכי

 במדרש דאיתא משום הטעם, ושמא בהן, משתמש מותרין
 נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו ולא קרא הדין על משלי
 בקיצור המרדכי עכ״ל ומעתיקן, ד״ת שגונב מי לבזות שאין

קצת.
 ב׳ שהם המרדכי בדברי הבין מ״ה ס״ק שם הסמ״ע והנה

השני וטעם אצלו הפקיד דהכי דאדעתא חרא טעמים
 הוא הטעמים שני בין מינה והנפקא לגנב. יבוזו אל משום
 בודאי הראשון דלטעם בו, יקרא שלא בפירוש דקפיד היכא

 לטעם אבל דהקפיד, הזינו דהרי בו לקרות לחבר דאסור
 ומסקנת בו, לקרות מותר בקפיד גם יבוזו אל משום השני

 יבוזו דאל השני טעם העתיק לא דהרמ״א דכיון הסמ״ע
 וממילא הפקיד דהכי דאדעתא משום הטעם דעיקר מוכח

 חבר. הנפקד אם אפילו לקרות אסור בפירוש במקפיד
ליה וסבירא הסמ״ע על חולק ל״ה ס״ק שם הש״ך אולם

 שהוא כיון בו לקרות דלענין צריכי, הטעמים דשני
 כיון ורק יבוזו דאל הטעם מהני לא בקריאה קצת מתקלקל
 הפקידו, דהכי דאדעתא מקפיד אינו מסתמא חבר דהנפקד

 הטעם מהני לזה הפסד ליכא דבזה ממנו להעתיק לענין אבל
 שלא בפירוש במקפיד אפילו להעתיק שמותר יבוזו דאל

 אפילו מותר כלל הפסד דבדליכא לפי״ז ונמצא להעתיק.
 רק אז בו, לקרות כמו קצת, קלקול שיש והיכא מקפיד, אי

 ומהל הפקיד דהכי דאדעתא משום בו לקרות מותר בסתמא
זה בו. לקרות אסור בפירוש במקפיד אבל קצת, ההפסד על

בזה. השיטות ביאור הוא
 תלוי דהעיקר הסמ״ע לשיטת מיבעי׳ לא בנ״ד לפי״ז, והנה

יבוא שלא עליו דגזרו כיון ממילא לא, או מקפיד אם
 לבוא לו דאסור בודאי א״ב זה, על מקפידין הרי לביהמ״ד
 לדעת אפילו אלא כ״ת. ברצון שלא בע״כ השיעורים ולשמוע

 היינו מ״מ שמקפיד, אעפ״י שרי ממנו דלהעתיק הש״ך
 יבוזו, דאל הטעם מהני כלל קלקול דליכא להעתיק דוקא
 מכל א״כ במקפיד, אסור קצת קלקול דאיכא בו לקרות אבל
 את וגם רבותיו, שמטריד רב קלקול דאיכא בנ״ד, שכן
 בע״כ שם לומד אם איסורא דעביד בודאי מנהל בתור כ״ת
 קלקול דאיכא דהיכא לפי״ז ונמצא רבותיו? ברצון שלא
 שלא להעתיק יבוזו דאל הטעם מהני דלא מורו כ״ע קצת

ברשות.
 דברי להבין צריך לכאורה דהנה לומר, יש ביאור וביותר

להעתיק להתיר יבוזו דאל הטעם שכתב המרדכי
מדעת שלא בפקדון משתמש אם הרי ברשות, שלא ממנו



הלכה כח סימן ח״ב עמק רעד

 וא״כ גזלן. נקרא מדעת שלא שואל כמו גזלן הוי הנפקד
.3 גזל איסור הותר יבוזו דאל הסמך בשביל הכי

סי׳ במרדכי הובא הראבי״ה דד,נד, נכון, הדבר באמת אך
 הגי גזלן הוי מדעת שלא דשואל דאע״ג כתב רס״ב

 הוי לא למצוד. דנתכוון היכא אבל דעלמא, בשואל מילי
 אי מ״מ מדעת, שלא לשאול אסור דלכתחילה ואף גזלן,
 דאינו אף לפי״ז ונמצא >־, עיש״ה גזלן מיקרי לא ושאל עבר

 נתכוון הרי והעתיק עבר אי מ״מ מדעת, שלא להעתיק רשאי
 איסור רק הוי דלא כיון ושוב גזלן, נקרא ולא למצוד.

 אף להתיר יבוזו דאל מקרא הסמך מד,ני ממילא לכתחילה,
 פרק כתובות הר״ן דברי עפ״י ביותר ויונעם לכתחילה.

 חוב, ובעל אשד. בכתובת דלהכי שכתב יותר, בד״ה הכותב
 והאיך יחלוקו הדין דמן אף לאשר, ולא יהבינן חוב לבעל
 בע״ח גבה דאם דקיי״ל דכיון הר״ן ותי׳ האשה, את גוזלין
 שיתנו לתקן חכמים יכולין הלכך גבה שגבה מה מאוחר

 אשד. לישא רוצה משהאיש דיותר מטעמא לבע״וז לכתחילה
 הדין מן בו הבע״וד״זכה גבה כשכבר ושוב להנשא רוצה
 ה״ה וא״ב לעינים, קילורין והם עכ״ד, גבה שגבה דמה
 חכמים יכולין שוב גזלן, נקרא לא העתיק אם דבדיעבד הבא,

 זה וכל לכתחילה. אף יבוזו דאל מטעמא להעתיק להתיר
 לאסור בא דאתה ורק מתקלקל, דאינו להעתיק לענין דוקא

 אבל יבוזו, דאל הטעם מהני לזה מדעת שלא שואל מטעם
 לא ולזה ממש, גזלן הוי הרי קצת דמתקלקל בו לקרות

הש״ך ודברי גזל. איסור להתיר יבוזו דאל הטעם מהגי
.5בטעמם נכונים

 דאינו דהיכא הש״ך לדברי ראיה להביא יש ולדעתי
מהד בדקפיד, אף להעתיק שרי כלל מתקלקל

 בית שומר הניחו שלא ע״ב ל״ה יומא הזקן דהלל עובדא
דברי לשמוע ארובה פי על וישב ונתלה ליכנס המדרש

 ללמוד, רשות לו ונתן חפץ שהשאילו שאיירי ליישב נראה .3
על שהרי גזילה אין ובזה ממנו, יעתיק שלא מקפיד אבל
 כעין בזה, גזילה שייך דלא גזילה, אין ובד,עתק מרשהו, השימוש

גזילה. בקול שאין שופר בהל׳ הרמב״ם שפסק
 שאינו רק היא שכוונתו לי ונראה שם, ב״מ במרדכי עינתי .4

סי׳ בסמ״ע ועי׳ עביד, קא מצוד. שסבר משום לעדות נפסל
 ליפסל שרק לקמן, הובא ק׳ בסי׳ התה״ד מסיים וכן סק״ו ל״ד

 לפרש ואין בלולב(. )היינו מיקרי הגזול דבר אבל לעדות,
 בחוה״ט שם איירי שהרי לכם, מיחשב שאינו היא שכוונתו
 לומר מקום יש ואם לכם. בעינן ולא שם, בשאלה כמבואר

 ועיין שוגג, שהוא מטעם אלא אינו הסברא מצד גזלן שאינו
 למזיק, דומה ואיגו גזלן אינו בשוגג שגזלן כ״ד. סי׳ קצה״ח

 כ״ד, סי׳ עיי״ש במזיק משא״ב לעולם, מועד שאדם שנתרבה,
 לחבירו אדם שבין במצוות שוגג שכל לפענ״ד, אמנם סק״א.

 כפל, חייב אעפ״ב תגנוב, לא של מהלאו ידע שלא גנב כגון
 בה׳ חייב אעפ״ב יוסיף, דלא מלאו ידע שלא בחבירו חובל וכן

 בלאו עובר שאינו במקום שאף במנ״ח מאינו מזו וגדולה דברים.
עליו חייבים שאין עמך, מעשה עושה באינו כגון יוסיף דלא

 המדרש בית שומר והרי ואבטליון, שמעי׳ מפי חיים אלד,ים
 מהנכנסים, ממון לגבות מאליו העומד במוכס הי׳ לא בודאי

 בלי לכנוס יניח שלא ,נצטוו־ ואבטלין שמעי׳ מפי ורק
 מפי לקח לשמוע להלל לו הותר איך יקשה וא״ב תשלומין,

 ולהעתיק ללמוד דהא 6 רצוגם נגד ואבטליון שמעי׳
 להעתיק או לשמוע דמותר ומוכח להו, אית דינא חד מספר

 לשמוע וקרוב .ז הש״ך כשיטת יבוזו אל משום בדקפדי, אף
 בש״ך הובא הי״ג ז׳ פרק דב״ק בתוספתא שאמרו שזה
 שנקרא אעפ״י פרקו ושונה והולך חבירו אחר המתגנב שם
 שמתמנה דבר סוף וכו׳ יבוזו אל שנאמר לעצמו זוכה גנב

 שהיה הזקן הלל על רמזו זה במאמר וכו׳, הציבור על פרנס
 על פרנס שנתמנה וסוף חיים, אלהים דברי לשמוע מתגנב

 בתירא. דבני בעובדא ע״א ס״ו בפסחים כמבואר הציבור,
הרמ״א השמיט דמדוע הוא, בזה לבאר עוד שנשאר ומה

 אפילו להעתיק מותר יבוזו אל דמשום המרדני טעם
 כהמרדכי הלכה דאין הסמ״ע הוכיח זה דמטעם ברשות, שלא
לטעם הרמ״א השמטת ליישב הרבה נדחק שם והש״ך בזה,

עי״ש. יבוזו דאל
 תכ״ז סי׳ מציאות אלו פ׳ מרדכי בהגהות דהנה בזה והנראה

ולצרכו לצרכה שטחה שם, הש״ם דבעי אהא הקשה
 לא וזה נהנה זה הוי הרי ליה מיבעי׳ קא דמאי והקשה מהו,
 בלא שהוא הכא דשאני ותירץ סדום. מדת על דכופין חסר

 עכ״ל. גזלן דהוי מדעת שלא לשואל ודמי הבעלים ידיעת
 בו, לקרות דאסור ס״ת דמפקיד בהא יקשה לכאורה ולפי״ז

 בו לקרות יאסר ואמאי חסר, לא וזה נהנה זה הוי הרי
 גזלן, דהוי כתי׳ לומר ואין שטחה. גבי המרדני כקושית
 מצוה הבא דהא חסר, לא וזה נהנה דזה הדין ליכא ובגזלן

 כמ״ש גזלן ל״ה מצוד, דעביד והיכא בו, שקורא עביד קא
בשטחה דרק ™י, קשה לא באמת אך הנ״ל. הראבי״ה

 שממון הסברא ויסוד דברים. בחמשה חייב מ״מ יוסיף לא משום
 מזיק כל כגון חייב אזהרה שאין במקום ואף אזהרה, בעי לא

 שמשתמש מצוה שעושה שחושב כיון וממילא אזהרה. בו שאין
שנתבאר. וכמו באונסין מלהתחייב פוטרו זה אין חבירו של בספר

 הוי דלא גבה שכבר אחרי שם שהרי ולחלק לדון ויש .5
יכול אחד דבל ההלכה הוא דכן גבה, דשלו משום הוא גזלן
 משום אינו גזלן נקרא שאין מד, כאן משא״ב ולתפוס, להקדים
 גזלן, דין זה על חל לא קעביד דמצוה כיון אלא שלו, דנעשה

 שלו הוי בדיעבד שם משא״ב לגזול, לאסור יש לכתחלה וא״ב
בע״ה. נכון חילוק והוא ממש,

 הי׳ מהלל ביקש שהשומר שהתשלום מסתבר לא לדעתי .6
ויותר בשכר, ללמד אסור שהרי ואבטליון, לשמעי׳ תשלומים

 תשלום בעד או טרחתו בעד לעצמו הכסף לקח שהשמש מסתבר
בארובה. לשמוע איסור אין וממילא המקום

 קפדי דלא ישמע, מבחוץ שמישהו קפדי לא דשם לומר יש .7
בפנים להכגס שאפשר ממד, דליותר בפנים, היושבים על רק

לד,ו. איכפת לא



ערה הלכה כט כח סימן ח״ב עמק
 זה דהוי המרדכי קאמר שפיר כלל חסרון דליכא לצרכה,

 א״כ קצת, דמתקלקל בו לקרות אבל חסר, לא וזה נהנה
 מגלגלין מקצת דבהסר ע׳׳א כ״א ב״ק התום׳ שיטת נודע הא

 לקרות אסור ושפיר חסר לא זה הוי לא וא״כ הכל, עליו
 דאיכא לקרות לענין ניחא זה ואמנם בדקפיד. מתוכו
 להעתיק אבל חסר, לא זה בגדר הוי לא ע״כ קצת, חסרון
 שוב א״ב שם, הש״ך כמ״ש כלל חסרון ליכא דבזה מתוכו
 אף מותר בלא״ה הרי יבוזו, דאל טעמא כלל לי דלמה יקשה

 מדת על דכופין חסר לא וזה נהנה זה דהוי משום בקפיד,
.8כלל דעתו בעי ולא סדום

 חולק שם במרדכי הובא דהראב״ן דכיון לומר, צריך וע״כ
למצוד. דנתכוין היכא דאף וסובר הראבי״ה, על

 הטעם מהני לא ולדידי׳ מדעת, שלא שואל אם גזלן מיקרי
 זה מטעם מיפטר לא בגזלן רהא חסר, לא וזה נהנה דזה

 הוצרך ולכך שם, המרדכי שכתב כמו חסר לא וזה נהנה
 מותר הראב״ן לשיטת ד^גז יבוזו דאל להטעם המרדכי
 מבואר, ק׳ סי׳ הדשן בתרומת והנה בדקפיד. אף להעתיק
 הוי לא למצוד. דנתכוין דהיכא כהראבי״ה קיי״ל דלהלכה

 צריכנא לא לדשן ולפי״ז מדעת, שלא שאל אם גזלן בגדר
 חסר, לא וזה נהנה זה הוי דבלא״ה יבוזו, דאל לטעם כלל

 טעם בלי גם דלדידן דמרדכי, הך הרמ״א השמיט ושפיר
 ודו״ק ד״ש״ך, כמסקנת בדקפיד אף להעתיק מותר יבוזו דאל

בזה. היטב
 בי׳, איתנייהו דתרווייהו דשן דבנידון לדינא, תבגא

יוכל שלא חסרון והוי רבותיו מטרש שהוא
 לבית לבוא שלא עליו נגזר דבפירוש קפדי, וגם להמנות,

לשמוע. מסרב אם איסורא דעבש בודאי המדרש,

 לעולמים היה כבר הנ״ל, התלמיד תהלוכות ענין ובעיקר
קרא עליו נשען ישראל בית אשר קדמון וגאון

 צ״ו סי׳ ז״ל ברונא מהר״י בתשובות והוא זה, על תגר
 על קטן בטלית שלובשים הבחורים על נשאלתי שכתב

 מצוה לקייומא להו דניחא ואומרים בפרהסיא, בגדיהם
לפי הכל והשבתי לא, או ליוהרא חיישינן מי בפרהסיא

 שלא אף אסור להבעלים א״צ זו שפעולה רכל לתרץ נראה .8
לצרכו בשטחה משא״ב אחר, של בחפץ שמשתמש כיון חסר,
 המחשבה משום ורק לעשות, מוכרח השטיחה פעולת הרי ולצרכה,

 חסר, לא הוי הא המרדכי מקשה ע״כ אסור, לצרכו גם שהוא
הבעלים. עבור גם עושה עצמה דהפעולה כיון לאסור שיש ולא

 והשאלה הגנב, על יש הלא כפל דחיוב דשם לחלק נראה .9
אדם דאין מטעם דלבעלים, אמרינן לשלם, למי רק הוא

 פטור דיהא היא השאלה הלא כאן משא״כ וכו׳, סחורה עושה
 דאם עושה, הלה כיצד סברת מועיל ומה חסר, דלא כיון לגמרי

 מחני מה ממון תשלום דין אין חסר בלא לבד הנאה רעל ההלכה
דמשתרשי. הא

 למיחוש דאיכא נ״ל ריהטא ולפום והאדם והזמן המנהג
 בפרהסיא, ללבוש רגילים שאין ועכשיו וכו׳, מר״ת וראיה

 שכן כל לבחור, רב בין שניכר לבוש והוא רבנים הם אי
 אלעזר גבי אשכחן וה״נ וכו׳, ואסור המתמיהין מן דהוי

 אוכמי מסאנא דמסיים ע׳׳א נ״ט דף הכונס בפרק זעירא
 וכו׳, העם בני משאר דמשני מאן ביה דמחינא אלמא וכו׳

 דבר אומר רשב״ג וכו׳ ע״ב י׳ דף דתענית בפ״ק מוכח וד.״נ
 דבר כל לכ״ע הרי עושה, צער של דבר עושה אינו שבח של

 שבקינן ולא ביה, ומחינן לעשות רשאי אינו לו שבח שהוא
 ישראל כנ״ל השם, את וליטול כתלמיד עצמו לעשות ליה

 זו שלא הכלל על נדון וממנו קצת, בקיצור עכ״ל מברונא,
 להתלבש בגפ״ת צרכם כל שמשו שלא תלמידים לפני הדרך

הולמתם. שאינה הפרישות בעטרת
להעתיק להתיר יבוזו דאל טעמא לן דלמה ההערה, ובגוף

חסר, לא וזה נהנה זה הוי הכי בלאו הרי מתוכו,
 בספרו ז״ל מקינצק הגאון לדברי ראיה יהי׳ רמזה נראה
 דפטור וזל״ח דז״ג כללא דהך שהעלה ט׳ סי׳ יואב חלקת

 חבירו, בחצר בדר כמו ליה, משתרשי דלא היכא רק הוא
 קל״א חולין בתום׳ עי׳ ליה. משתרשי לא מ״מ שנהגה דאף
 דהי׳ ליה משתרשי בגדר הוי לא דאכילה שאני ד״ה ע״א
 וזל״ח ז״ג בזה ממש דמרויח היכא אבל להתענות, יכול
 מתוכו להעתיק לענין וא״ב חדש, דבר והוא עיש״ה, חייב

 שנשאר ליה משתרשי רהא וזל״ח, דז״נ הטעם מהני לא
 יבוזו. דאל לטעם המרדני הוצרך ולכך ההעתקה, נדו

 וחכמים יוסי דר׳ בפלוגתא דתליא נראה, זה דין חידוש ובגוף
 סחורה עושה אדם האיד אר״י ע״ב ל״ה דף ב״מ במס׳

 מ״מ מידי, חסרו דלא אף בז״נ וא״כ ,9חבירו של בפרתו
 זה יעשה דהאיך לשלם, חייב ע״כ בידו, הריוח שנשאר כיון

 פטור. הכא גם דפליגי ולרבנן חבירו של בפרתו סחורה
היכא חייב וזל״ח בז״נ ממילא כר״י, הלכה דקיי״ל ־-וכיח

ודו״ק. ליה דמשתרשי

כט סימן
 רענן זית ושנון חריף כהלכה הכחור חכיבי כ״א כבוד

 להרה ונכד נין שליט״א פ ע ל י ר א מ יוסף הרה

זצ״ל יעריפלאווער שטעון הר״ר הקדוש

אחדש״ת.
 ע״ב כ״ג בגיטין מיגאש בן הר״י בדברי עמדת ואשר א(

העבד אין יוחנן ר׳ אמר אסי ר׳ דאמר בהא
 בתורת שאינו לפי בעלה מיד לאשר. גט לקבל שליח נעשה
רק דלא שם, ותוס׳ רש״י שיטת והנה וקידושין, גיטין
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השלחן תכג תכב חכא סימן
 אטרינן אלא כלל רשע דין עליו אין מ״ט כפרה וצריך

 אלא משלם ואינו צערו על נתפס אדם ואין רתח לבו
 שפטור נהי רע שם המוציא וזה ושבת וריפוי וצער נזק

 ולומר להתורות צריך ט״ם דינו קכל שהיי טהבושת
 ומד. עכ״ל ממנו מחילה ויבקש דיבר ששקר ברבים
 אינו צערו מפני שעשה דכיון מבושת להמכה שפטרו

 יצא רע ברשם ביישו שזה מפני וגם נזק לכוונת דומה
ועשו״ח אלו בענינים הרבה שהאריך ]וע״ש בבושת בושת

• :ס״ה[ סי׳ חו״י

כחבית תובל הלנית ערוך 510
 חבירו מכה מישראל אחד הרואה וארם ]נ״ל[ ביניהם

 להכותו יכול המכה את שיכה לא אם להצילו יכול ואיינו
 ורואה רשותו תחת שהוא מי וכן מאיסורא לאפרושי כדי
 כדי וליסרו להכותו רשאי עבירת רבר עושה שהוא בו

 לב״ר להביאו וא״צ ט׳ בסעיף והמ״ש מאיסור להפרישו
 הפעם שהיא או עבירות לעשות רגיל בין חילוק ואין

 ]עסמ״ע אחר בענין להציל יכול היה כשלא וכ״ז הראשון
: ודו״ק[ צ״ע דבריו וגם עליו השיג והנו״ז סקכ״ח חירף אחד אם מ״ב[ סי׳ ]החבל המהרש״ל בתב יט

בלאו שעבר אף והכהו זה וחזר רע בשם חבירו את

 רע שם והמוציא המחרף וכ״ש הנחבל ]לפייס תסב סימן
:סעיפים[ ד׳ ובו

 דברים חמשה לו שנתן אע״פ בחבירו החובל א
ער שמים בידי לו מתכפר אינו ט״מ שנתבארו

 בל צ״ב•[ ]החובל חכמים שנו וכך מחילה ממנו שיבקש
 הביא אפילו צערו אבל בושתו דמי חכמים שאמרו אלו
 מטנו שיבקש ער לו נמחל אין שבעולם נביות אילי בל

 נביא כי האיש אשת השב ועתה שנאמר מהילה
 שיבקש שצוהו ביון וממילא וחיה בעי־ך ויתפלל הוא

 מחילה ממנו בקש מסתמא בעדו ■שיתפלל מאברהם
 נמחל אינו דבלא״ה ש״ט כן שיבקש הקב״ה ומדהצריך

 ]רש״י[ בושתו על שדואג מה הוא והצער ]מע״מ[ לו
 זרע דרך זה אין כי מלמחול ■אכזרי להיות ינחבל ואפור

 ראשונה פעם מחילה ממנו החובל וכשבקש ישראל
 לא ואם לו ימחול מרעתו ונחש מחטאו ושב ושניה
 כט״ש שלישי פעם ממנו יבקש פעמים בשני לו מחל

ורוח משובת ה״ז למחול הממהר וכל תר״ו פי׳ בא״ח
____________ז הימנו נוחה חבמים _________

בינו אף מחילה מטנו כשבקש די דבתבלות לי יראה ב
 ברבים חרפו אם וגרופים בחרופים אבל עצמו לבין

 ואם דברתי שקר ויאמר ברבים מחילה ממנו לבקש צריך
 לו למחול דא״צ שם בא״ח מבואר ש״ר עליו הוציא
 לא בזה גם וס״ם בניו או אבותיו ככבוד שפגע מפני
 ששקר ברבים פעמים כמה שיפרסם אך אכזרי יהיה
 ויתודע ליה אית הברא ותברך חטאו על ושהתורה דבר

 שם במכנה הדין וכן הוא ששקר רע השם שיצא בכ״ם
מפי הכינוי ויעקור מחילה יבקש בזיון שם והוא לחבירו

: ]נ״ל[ לו למחול א״צ ובל׳יז הבריות
לשמים חבירו על דין המוסר צ״ג? ]שט חז״ל אמרו ג

 שהרי הנצעק מן יותר לצועק לו ואוי תחלה נענש הוא
 ה׳ ישפוט שאמרה אברהם על דין מסרה אמנו שרה
 על לשמים דין למסור אין לכן מקודמו ומתה וביניך ביני

 בארעא דיינא ליה דאית ודוקא רעה לו שעשה חבירו
 דינו למסור רשאי דין ציית אינו אם אבל דין ציית וזה

 לילך רוצה אינו וזה במקומו דיין לו כשאין וכן לשטים
 של שב״ר מפני שנענשה ושרה אחר במקום עמו לרון
 במקום דיינא ליה לית דאפילו וי״א קיים היה ועבר שם
 יודיענו אא״ב לשטים מקודם עליו לצעוק לו אסור זה

 ימסור אז ב״ד לאיזה ירילך עליו יקבל וכשלא תחלה
 דהנחנל נתבאר צ׳ ובסי׳ בזה חולק ואין לשמים דינו

חבול ויצא שלם ת״י שנכנם עדים בשיש ונוטל נשבע
: ע״ש שחבלו ראו שלא אע״פ

מחילה לבקש החובל דא״צ משמע הטור מלשון ד
 מרש״י משמע וכן בהחבלה בושת היה אא״ב טהנחבל

 מלשון אבל שם בש״ט שהובא ז״ל הראב״ר ומלשון ז״ל
 דאין הצער על היא דהטחילה משמע שם שהובא הגאון
 בגט׳ ט״ש ומפרש ממון בעד דנופא צערא מוחל אדם
 ע״ש שמפרש ]וצ״ל ממש צער לו נמחל אין צערו אבל

 דיצא ודאי ושבת וריפוי דנזק כלומר בוששו דמי אלו כל שס
קאי ולא צער משא״ב בדמים יצא ג״כ בושת ואפילו בדמים

1 ודו״קן ע:׳ש הקודמת אמשגה

ולדות דמי ושמין והפילה מעוברת ]הנוגף תב; סימן
: סעיפים[ ו׳ ובו

 רחמנא ליה זבי לא דגופה רצערא שלה והצער שלו והריפוי השבת בא״א דהחובל נתבאר פ״נ פי׳ באד,"ע א
או בידיה במו נלד במגעם התבלה אש והבושת והנזק יריה ומעשה וברפואתה במזונותיה חייב דהוא ליעל

פניד«3



דפזלנר:y דף יי פרק נדהערוך

 חייב אינו פסח הקרבת שעת קודם לתקן יכול שהי׳ מה
לא דהכא בנדון ולכן ע״ש )סט!( בפסחים כדמוכח כרת

כרת: ספק לידי יבא

 דבשלמא תמוה זה תשובה. עושין כשאין כאן בגמרא
שמעו לא כי להמיתם ד׳ חפץ כתיב הוי אי

 כיון במיתתם שחפץ כן לפרש אפשר הי׳ אז אביהם לקול
 ישמעו ולא וכתיב אפכא כתיב הרי אבל תשובה עשו שלא

 בידם הספיק לא להמיתם ד׳ שחפץ שמפני דמשמע
 על כן לשפוט וח״ו אביהם בקול ולשמוע תשובה לעשות

 הקשה שכבר ראיתי ושוב חסד וחפץ רחמים מלא מלך
 שנאמר מה בשמואל הפסוק בביאור ונלענ״ד כן באלשיך

 בעון עולם עד ביתו את אני שופט כי לו והגדתי לעלי
 נשבעתי ולכן בם כהה ולא בניו להם מקללים כי ידע ^צשר

 עולם עד ומנחה בזבח עלי בית עו׳ן יתכפר אם עלי •לבית '
 י״ל וגם להם קאי מי על להם מקללים כי הלשון וי״ל

 אל שאמר הוכיחם עלי באמת הרי בם כהה ולא שנאמר
 ישמעו ולא מעיד הכתוב והרי וגו׳ השמועה טובה לא בני

 בר״ה דאמרינן מה ע״פ ס^ונ״לשהוכיח הרי אביהם לקול
 אשר בתורתכם כתיב ר״ג את הגיורת בלורית שאלה )יו:(
 ר״י לה ניטפל אליך פניו ד׳ ישא וכתיב פנים ישא לא

 שנושה לאדם למה״ד משל לך אמשול לה אמר הכהן
 המלך בחיי ונשבע המלך בפני זמן לו וקבע מנה בהכירו

 עלבוני לו ואמר המלך את לפייס בא פרעו ולא הזמן הגיע
 שבין בעבירות כאן ה״נ חבירך את ופייס לך לך מחול
 שבא עד לחבירו אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם
 מה גז״קתזנה לאחר כאן גז״ד קודם כאן ולימד ר״ע

לומר יש הכהן ר״י של ירוץבת ,לי׳ ניחא לא גר״ע
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 וזהו תטהרו ד׳ לפני חטאתיכם מכל אם כי לחצאין
 כמו פי׳ וכו׳ הטמאים את מטהר מקוה מה שהוסיף
 אטבול עתה אדם יאמר שלא לחצאין מטהר אינו שמקוה

 הטהרה שתהי׳ צריך אלא ורגלי זרועי ואח״כ ראשי
אם דוקא ישראל את מטהר הקב״ה כן כאחד כולו במקוה

 להם הי׳ הזקן אביהם בהוכיחם ספק בלי כי להמיתם
 לא כאן אבל לו מסייעין לטהר והבא תשובה התעוררות

 שחטאו מה על וישובו אביהם לקול שישמעו הקב״ה סייע
 נגד שחטאו מה על להמיתם ד׳ כבר חפץ כי הקב״ה נגד

 הוכיחם שלא מפני ודאי עליו ישובו לא ואשר ישראל
 לעלי שנאמר מה וזהו לחצאין תשובה תועיל ולא אביהם
 אשר בעון עולם עד ביתו את אני שופט כי לו והגדתי

 בניו כי שידע פי׳ כהה ולא בניו להם מקללים כי ידע
 הוכיחם שלא בם כהה ולא לישראל להם ומבזים מקללים

 עלי בית עוץ יתכפר אם נשבעתי ולכן דמסיים וזהו זה על
 ומנחה בזבח )קה.( יבמות ואמרינן עולם עד ומנחה בזבח
 וצריך חסדים ובגמילות בתורה מתכפר אבל מתכפר אינו

r'liQ/f ׳'C //"

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)547 מס עמוד אהרן בן יוקב יעקב אטלינגר, נדה( )כריתות, ד ־ המפואר לנר ערוך

'/

 היא הכהן ר״י שדעת נראה והנה חטאתיהם! מכל שבו
 לחבירו אדם שבין עבירות בין שמחלק ראב״ע כדעת
 לך לך מחול חלקי הקב״ה ושאומר למקום אדם ושבין
 ששב מעת מחול כבר הקב״ה שחלק ומשמע חבירך ופייס

 אליך פניו ד׳ ישא מפרש שעס״ז חבירו שפייס קודם גם
 זה בתירוץ לי׳ ניחא לא כן ס״ל דלא לשיטתו ר״ע ולכן

 עלי מדעת ^אמנםגז״ד לאחר כאן גז״ד קודם כאן ומיישב
 בדברים חלקו מוחל שהקב״ה בלבד שלא שחשב נראה
 זה על כלל מקפיד לא שהקב״ה אלא לחבירו אדם שבין

 וזה למשפט שיבואו אדם לבני לגמרי שמסרו אלא שישוב
 אלקים ופללו לאיש איש יחטא אם לבניו בהוכיחו שאמר

 כי אביהם לקול ישמעו ולא לו יתפלל מי יחטא לד׳ ואם
 מבניו עלי שמע דהנה י״ל זה בפי׳ להמיתם ד׳ חפץ

 לצלות בשר שלקחו ד׳ קרבן את נאצו כי רעה השמועה
 וגם הקב״ה נגד שחטאו מה וזה החלב יקטירו טרם להם
 כמו קיניהן את ששהו דהיינו הנשים ישכבון אשר שמע

 מן יותר בחזקה כהונה מתנות שלקחו וגם רז״ל שדרשו
 אמר ובהוכיחם ישראל נגד שחטאו מה וזה להם הראוי

 שאתם מה כלומר אלקים ופללו לאיש איש יחטא אם להם
 לכם תובעין כשיהיו הדיינים ישפטו ישראל נגד חוטאים

 שאתם מה אבל אתכם אוכיח לא זה על ולכן זה על
 ובזה תשובו לא אם עליכם יתפלל מי להקב״ה חוטאים

 מהם בקש ולא לחבריהם שחטאו מה על מלהוכיחם הניח
 וזה הוכיחם הקב״ה נגד שחטאו מה על ורק דרש---■שישובו זו את יומא סוף דאמרינן מה ע״פ אזיל דלשיטתו

 ד׳ חפץ כי אביהם לקול ישמעו ולא הפסוק דמסיים אדם שבין עבירות תטהרו ד׳ לפני חטאתיכם מכל ראב״ע
יוה״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יוה״ב למקום
 ישראל אשריכם ר״ע אמר חבירו את שירצה עד מכפר
 שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי מיטהרין אתם מי לפני

 אף הטמאים את מטהר מקוה מה ד׳ ישראל מקוה ונאמר
 ד׳ לפני דרש דראב״ע ישראלידנראה את מטהר הקב״ה
 ד׳ לפני דרש ור״ע לחבירו אדם שבין עבירות למעט

 הדרשות ב׳ בין תארב נפקותא ויש אותם מטהר שהקב״ה
 על ושב אדם ונגד"בני הקב״ה נגד שחטא מי 'דלראב״ע

 נגד שחטא מה ורק לו מוחל הקב״ה לבד הקב״ה של
 לא שאם אלא כן אינו ר״ע דעת אבל מחול אינו חבירו

 מחול אינו לד׳ שחטא מה גם חבירו נגד שחטא ממה שב
תשובה תועיל שלא תטהרו ד׳ לפני חטאתיכם מכל שדרש
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סי׳ ר״ה הלכות או״ח ש״ע
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 נהרות במקום הבארות מן. כתב תכ״ז סימן ובחו״מ בפיו
 כתב דבחו״מ אלא עלוקה סככת יש בבארות דגם הרי

 יקרו שלא מדקאמר ואדרבה ליתא בגמרא אבל בלילה
 גס בלילה דאי מיירי דביום מוכח וישתה אחת בידו

 ערך בחיבורי תמהתי וכבר רואה איכו ידיו בשחי
 וש״ע רמב״ס על מזה תכ״ז סימן חו״מ על ש״י

 עלוקה סככת מפני הש״ס דקאמר הא ל״ל ולהאריז״ל

 אהא או וישתה אחת בידו ינוול דלא אהא קאי
בראשו. דמו שתה ואס דקאמר

הנש״יתר״ח תר״ו תר״ה תד״ר תר״ג

תד״רי סימן יו״כ הל׳
 את ועניתם ד״ח דברכות בפ״ק לאכול מלוה ס״א

בתשעה וכי בערב לחדש בתשעה נפשותיכם
 מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל לומר אלא מתעכין

 הקשה ועשירי תשיעי התעכה כאלו הכתוב עליו
 הוי דלמא רלופים ימים שני התענה כאלו מכ״ל הלל״ח

 מתענה בלא״ה הא ועשירי לבד תשיעי כהתעכה רק
בי״ד כמו עשירי של בערב כימיא הקשו ובתוספת לבדו

 וכלע״ד שאח׳־כ בערב לפירושו מלות תאכלו |בערב
 אבל כו״ו בערב י״ל שפיר תאכלו כתוב שם דבשלמא

 יחשב אין לעשירי ערב הוא ואם ועניתם כתיב ,כאן
 תאכלו לא והל״ל היום כל כרסו שמילא אמר עינוי

 בתשיעי גם כאלו דחשוב מוכח וע״כ תשתו ולא
 ובערב עינוי מיד בערב וחשוב עשירי בצירוף התענה
אחד. ופשוט והדרש לעשירי השייך ערב באמת

 סק״א עמג״א ת״ח אפילו להתענות ואסור הג״ד,
דמותר כתב ופורים בעלרת למה הקשה

 אסור דניו״נו כיון מספק להחמיר וה״ל להתענות
 הוי לבטלו לחלום תענית דיפה כיון ולע״ד להתענות

 דאס בעי״כ משא״כ מאיקורא דחעירא דסכנתא לתא
 חשש דהוי רלופים ימים שני יתענה נמלא יתענה
 פר״ח הביא וכן תרכ״ד ק״ס לקמן בהג״ה כמ״ש סכנה

 פסק וכאן לכאן סכנה חשש דיש וכיון מהגמרא כאן
 בעי״כ להתענות תורה אישור דקפק להתענות דאסור

לחומרא.

 מהעיר כאמן או גבאי יהא שלא כדר או דכשבע י״ג
 דכשבע כאן וא״כ עיי״ש נוגעים העיר בכי כל חשובי

 יפרנקס־ ולא לא״י יכנס לא ע״ה רביכו שמשה הקב״ח
 החטאים במכין היה האבות על שאמר וזה שם לישראל

 ועיין נוגעים ישראל כל א״כ עליו כגזר שבסבתס
 דיעבד גם נוגעים דהיתר שם יו״ד על מאיר בבית

 כזכר לא יומא קוף וירושלמי דבגמרא כיון אמכם ל״מ
 ודאי מזה זכרון אין בראשונים וגם לך ממול דצ״ל

על לילך לריך דלעולס כיש״ש ומוכרח מעכב לא
- לשלוח. או קברי

ע״ה רבינו משה שלח לא למה א״ר קושית ^י״ל
נקי׳ לעיל הבאתי דכבר מחילה לבקש שליח

 הש״ץ מוליא איך שכ״א קימן ביו״ד הח״ש דברי קמ״א
 ערבות משום ותירץ לשליח ל״מ מילי הא בהפלה

 דהוי מחילה לגקש שליח דעושה הא ה״כ וא״כ עיי״ש
 שעברו קודם אבל ערבים ישראל דכל משוס צ״ל מילי

הכקתרות. ע״ם בנצבים כפרש״י ערבים־ היו לא הירדן

תר״דז סימן
 ס״ת למ״ד כתב דביצה רפ״ד בר״ן ביה״ש מודם

דאקור. ביה״ש על אצ״ל לחומרא מה״ת י
 אי משא״כ ביה״ש קודם על ועכצ״ל תוקפת משוס
 ולפמ״ש עיי״ש ביה״ש על דצרין י״ל מה״ת מותר קפק

 דברה דתורה לקולא דמ׳־ד דה״ט ק״י בקימן החוו״ד
 ייה״כ לחוקפת דילפיכן הכא וא״כ הודאי על רק

 א״ר תשיעי ודאי השביעי ביום נפשותיכם מועכיתם
 ע״ב פ״א ביומא פריך מאי יל״ד ולפ״ז ביה״ש קודם
ליה עביד מה לחדש בתשעה האי עצם דעצם ותנא

ממילא מעונש תוקפת למעוטי מדאיצטרן ופרש״י

I 1תר׳ סימן

 העורבים שיטלו דל״ש י״ל וכו׳ דק לא קק״ו במ^״א
איקור ושל מלאו בחון לתלות ויש מהבית

 המנהג דבעי״כ ומוכח כשרות" להשליך דרך דאין הוא
 הטו״ז דברי בביאור י״א וכמ״ש הכשרות גם להשליך

 מהבתים נטלו שהעורבץ דראה ממרדכי כונת וע״כ

קבוע. דהוי הב״ח דחה ולכן

פימךתר׳ד
 חרפו ואס יש״ש שלוחו ישלח קק״ז מג״א ם״ס

ביש״ש כ״ת וכו׳ קברו על לילן א״ל לאח״מ
וברחוק קברו על לילך לריך לעולם וק״ל דחולק מבואר

הקשה דבא״ר להוכיח יש וכן שלימו ישלח ג״פ
 למשה־ נמחל לא דלפיכן ואתחנן בפרשת מהתנמומא

 קמתם שאמר משוס לארץ יכנס שלא הגזרה ע״ה רבינו
 חטאים איי״ע וכי חטאים אנשים תרבות אבותיכם תחת

 י״ל וזה עיי״ש מחילה לבקש לשלוח דה״ל והקשה י
 קברם על לא״י ליככק לו א״א פייסם דלא דכ״ז כיון

 עיין שליח משוי מלי לא איהו עביד מלי דלא ומידי
 ה״ל קשה קברו על לילך דא״ל את״ל אבל דק״י ב״ק

 מהר״ן בשם הא״ר לפמ׳יש וי״ל במקומו ממילה לבקש
 ומבואר לך מחול לן מחול יאמרו ב״א ד־עשרה חביב
בס״ק ושם כדר להתיר פסול דכוגע קק״י סי׳רכ״ח ביו״ד

 דמוקיפין ללמד דצרין י״ל ולפמ״ש דמוקיפין שמעינן
 מה״ת דק״ד לרמב״ם דגם י״ל אמנם ודאי בתשעה
 בכניסתו לקולא כיזיל דאם •ביה״ש שאני לקולא

 ולהקל באחד ולהחמיר דקתרי תרתי היי וביציאתו
 גם דכה״ג לחומרא תרווייהו וע״כ חזית מה באחד
 במלא וכ״כ להחמיר אזלינן בק״ס או דרבנן בקפק

 לכאורה ע״כ הר״ן אבל כ׳ פקקא קמ״ן אות הרועים
 כאלו בתשיעי דהאוכל כיון די״ל אלא הכי ק״ל לא

 אס א״כ יוה״כ במוצאי משא״כ להתענות ואסור התענה
 תרתי ל״ה בעיוה״כ וניקל יוה״כ דמוצאי ביה״ש כממיר
 כתענית השיעי דאכילת בעיוה״כ דבשלמא דקתרי
 דיש דכמו ביה״ש בקפק להקל דיכא להתענות ואקור

 וצריך תשיעי קפק ה״כ להתענות וצריך עשירי קפק
 ואסור עשירי קפק יוה״ב במוצאי משא״כ לאכול
 לאחר וכ״ז להתענות ומותר עשרה אחת וקפק אכול

 שס ביומא כדמשכי בתשיעי לאכול דמצוה דדרשינן
 כיון ליה עביד מה בתשעה פריך שפיר לק״ד אבל

 ע״כ עצם מדאיצטרן להוסיף דצרין ש״מ דממילא
 קפק משום אקור בלא״ה דביה״ש ביה״ש לפני יוסיף
 בתשעה דאוכל ללמד דמבע״ל דמשני לבתר אבל עשירי
 תשיעי בידאי שמוקיפין כהי ללמד צריך התענה כאלו

 בא״ר והובא בהג״ה כאן הלבוש כמ״ש שמעינן יתרתי
 לח־ש מתשעה דיליף והרי״ף הת״כ דברי מתורן ולפ״ז

 כיון דקשה מעונש תוספת מ־עט ועצם דמוקיפין
 בזה ונתקשו דמוקיפין לימוד ל״ל כן מעצם דיליף

 כמי א״ש ולפ״ז עשור משביתת בפ״א ולח״מ הכפ״ת
 מלאכה על ולא בעינוי להוקיף הלימוד ככתב למה
 צריך למה דא״כ וא״ל העצם ידעיכן דבלא״ה אלא
 דילפיכן כיון דז״א הרי״ף וכמ״ש דמוסיפין לאחריו דרש

 כרת חייב דאינו בעצם צ״ל מלפניו להוסיף מבתשעה
אז
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 כעי״ה וודאי אלא למיסר הוה השליכו אדם וכני
 להשליך דוקא שנוהגין ומה ־ ועא״ר ממרי בר :י

 וישלימו ולאשפה כשוק להשליך נבילות ודרך וחיטה
 אישור מבטלי! דאין בן יפש׳ לא לנחחלה ומ״מ

 דרך אין ונבילות הגג על משליכי! לבן שמואל( 1
:ד׳ סעיף א׳ שי׳ ועי״ד • ניחא !מ״ש

צ׳1ר הא יותר וקוק אין דנתכו תרי לכי שטרא :׳
 דהוי עביר והיבי משמע פשטא וא״ב מרב

 לאו הכי עביר והיני .ועא״ר בו׳ חברו ממלח .זדו
 מאחר קטרוג ג״ב שזה בחוב ראיחי וכמדומה !ויכו׳

 השנה בל ולמה אונשם ויצה״ר החומר מיייץ הם
 על ממונה בי עביר דידיה מ״מ אבל חוכתן להפך

 עונות מביא השנה ימוח בשאר משא״ב בווהך ע׳ ןיה
 נמחל אין שבו גבוה חלק ואף חבירו שירצה עד ■ב

 ב״א הוה ברצונה הפנויה על הבא וא״ר הפר״ח יאו
 לחבירו מקרי נ״ב שונגת היא ה״ה ל״ר אונש פשר

 ועיין לאביה ופגם ובושת קנם בחולה נערה וכ״ם
 דא״צ היוק לו יגיע שלא להמוחל טעם בשיש וב״ם

 המוחל לטובח שקצת אף וגם לו מחולין לא נז״ו
 מוחלין מדתו וכובש איבה לנטור מרחו שאס :"נ

 דלמאאי מספק ממנו מחילה ש״רינקש עליו א
 משפחה פסול אחד על א»ר אם אבל לבד אותו ל

 אוחן גס בעלמא מנדרין' תולדותיו אם בפשטיה
 :ו׳ ועמ״א ח״ו לתקון יוכל לא מעוות מוה מאד יזהר

 עט״ז רק )ה( :מנחה תפלת קודם יטבול ע״ב
 .הוכרח בלא אשמתי יאמר רק אסור כן גם ונדוה

 רי״ו הס קבים וט׳ • מלה שיעור ומנ״ז חנ״ו :ימן
:ינואר יז״ד במ״א !

 לכאורה פ״וקשה יומא גופא בברייתא אחו
 ולמסקנא נו׳ החטא לפרוט עב״ם נריך משמע׳!

 ופורט וחוזר ונקי קב דמשנתו נראב׳י הלבה שנית
 אפ״ה הנזילה והשיב לו שמחל אע״פ נמי וגניבה ל

 ובדומה בחררה המהפך עני או בדברים חבירו ןניט
 א׳א״צ ביוה״ב אף אפשר או שנית ביוה״ב תודו׳

 פ״ק חולין ברייתא ולא במשנה נראב״י הלנה :
 מ״ש ג״ב י״ל ובזה עט״ז בידו הרשות )ב( . יע״ש
ה״ח עה״ת פ״ב ז״ל וער״מ לראב״י משובח הר״ז

 היכא רק א׳ באות כמ״ש כראב״י שהלבה ברור
 דעת דהרב דחוק הלשון עט״ז לא )ג( משובת:

 צ״ע לפרוט צריך ונמ״ד הט״ז ומ״ש בש״ע :רשם
 הוה לא רזה ששברא כתב לפרט צריך למ״ד ואף

 לא הריב כתב והנה . י״ב מ״א ועיין לצפון פניו
 עשבים ולשטוח הארץ על לשכוב עתה נהגו למה

 בריחתן מידי נפטרו ח״ב וכל בו שיתכפר מלקות ה
 בהן יתכפר יאפשר צ״ע ד״ת או דרבנן עבירו' ל
מרדו׳ מנות משמע ה״ג עשר ששה פרק סנהדרין ׳
 דרבנן עדות דפסולי מקומו׳ בכמה במבנו ונבר ־

 עובא נ״מ ולמ״ש קצת נפרה דיש כתב ועב״י ד
 שבעה פרק שם ז״ל וער״מ . ושליש י״ג י״א זצ״ו

 חקצ״ה תצא פ׳ ובחינוך יע״ש יוסיף שלא מדרבנן
 במב ולזה ד״ת מכוח זה שאין להיברא :עיס

: עוד ■מאר שם ״ה
 תוספת מלאכה דה״ה באכילה כ״א תוספת כתב
 זבא״ר תירץ בלבוש שם בהג״ה עיין הלבוש על

x עשוה היינו י״ל פטורו׳ נשים עונש באין שהז״ג
יוה״ב
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עפר״ח ראשו סביב מחזירי! ר״ה ערב פוופיסא ב׳ פ״א שבת וערש״י נוהגין ראיתי ובן עי״ב
 בו׳ כלומר עשה עמ״א תרנגולים ב׳ ב ׳• ג׳ אות עיין י נעשי"ת וה״ה כן עושין נמי ר״ה בערב אלמא יע״ש
 ב׳ אבל לנ״א בפרה צריכין נפרדים ונופין בפוסקים עיין זכרים ב׳ תאומים יולד שמא זכרים תרנגולים דל״ת

 אמר לכן נ׳ ויהיה בו׳ די נקבה הא זכר שפק אולי וא״ש ולה להם תרנגולת בכפרה די אם ירך עובר נקיבות
 ובהכרח ותרנגולת תרנגול וע״נ היל״ל זבריס תלד אולי דאל״ב הפוסקים נמ״ש חיישינן ולא ל״ש דתאומים

וה׳ ד׳ לא אבל שלשה לקח ז״ל והאר״י . עפר״ח היל״ל נקבה או זכר תלד אולי שלשה דאי די שנים
נדנה ח׳ עא״ר האם עם עובר כ״ם א׳ בקרבן די נפרדים גופים דאף דמנחות מספי״ב ראיה ומ"ש ־ באמור

 אס עובר אפשר ומ״מ יע״ש נפרה לנ״א שצריך ודעתו מעה״ק מהל' פי״ד ז״ל הר״מ במ״ש לא חובה אבל
בעופות פוסל חין מום בעל ואף יע״ש יונה ובני תורים מ״ש לבוש עיין עמ״א בתרנגולים ג : כא׳ יי א'

: יע״ש עי״ה לא ר״ה בערב ובחוב א׳ נאות הביאותיו שבת רש״י מ״ש ־ בעוף פוסל אבר מחושר ומיהו
 של רק יחן לא מעשר ומעות הכפרות בזה עצמו לפטור יכול הקברות על דצדקה ד׳ אות עיין לפדותן או ף

 בעי״ה עמ״א על ה : ’אל חלסוי החרנגיל על עונות נותן זה שיאמר מ״ו לעני וביוש ומהרי״ל של״ה בשם א״ר
 י״ל מעיים בני הגה עמ״א מעיהם בני ך : בעי״ה תחנון שא״א לפי הקברות על בתחינות להרבות אין

 ול״ש וט״ז עב״ח עלינו ומרתמין ויאכלו שיקמו עופות על לרחם הגגות על טעם ויש מגזל שנהנו טעם
 מאנל לאו והני עופות על דלרחס נסור וכ״ה בכלל וכליות בבד אף אלא כאן כמ״ש מעיים בני דוקא

 לקחו ישראל מבית עורבים י״ל נו׳ ונולייתא נברא שדו עורבי אחו ב׳ צ״ה חולין ובגמרא בו׳ אוכליהן מעליא
 שדו נאמר ושם א׳ ק״י בחולי! והוא שקלינהו ובולייחא בבדא דשדו חזא בו׳ תמרי בר רמי ראיה מביא נטורי אכל
 וצ״ע וק״י דצ׳ה ההוא אהדדי מעשים נ׳ הרכיב לכאורה ובטור יע״ש נחלי אבלי הוה דלא לענק ושם כחלי

 שקלינהו חמרי בר ורמי כחלי ו ונולייתא כבד״י אינש* דשדינהו דיקולי בר ברמי שגורס לא אם טונא לכאורה
 אכלי דלא להם ראוי אין ונחלי י וכוליא כבד גם להשליך דרך מק״י וראיה הימרא דרוג דניפורי יומא במעלי

 קבוע דהוה ואי ישראל מניח לקחו עורבים י״ל שדו דעורבים ראיה מצ״האין אבל ,לעופות הבל והשליכו
 נמצא בין חילוק ואין קבוע אין מניחו שנטל עורב ראינו שלא ביון מ״מ ביניהם דר אי עכו״ם היה דמסממא

 דיניחם ול״ת ליקח לישראל דרשאי בגמרא מוכח בן ואס ב׳ ט׳ פסחים עתו׳ בה״ג עורב או ענו״ם ביד
 שנמ״ה לנשר מצ״ה לא מק״י הראיה ולמ״ש העורבים שהשליכו מאחר דלקח מ״ש וד׳ ג׳ אוח ועא״ר לעופות

בט״ז ואי״ה ובאמור וכחלא ובולייתא נגדי אינשי דשדו תמרי בר רמי מק״י דראיה י״ל הט״ז על מ״ש גם וא״ש
־■<________• והבן בטור ב״ה ז״ל האדון מ״ש מיותרת בווכה הע;י בג״ל עוד, יבואר__________־*—־s־

ב״ארלחביוו ומה״סה״ה למקום ב״א לפרוט יצריך בתר״ז פסק דהב״ח אע״ג עמ״א תלו
z ב׳ פ״ו א יומ מיין לפרוט מצוה לחבירו ב״א אפ״ה לפרוט דא״צ לדידן משא״ב יע״ש

לכאורה ה״ה מה״ת רפ״ב ז״ל וער״נג לחבירו ב״א יצליח לא פשעיו ומנסה למקום ב״א פשע נשוי קראי
מתבייש חבירו שאין בחטא וה״מ דרכיך פושעים אלמדה ע״ד לשוב ג״ב ממנו ללמוד ברבים שיחודה שבח

 ובכ״מ לאחרים מצליח איש ע״ד יוצא פועל ויצליח לפרסם אין בבור מיעוט שים היבא למקום ב״א דומיא
 לחבירו שיפרוס מחילה נשע׳ מיירי והמ״א הב״ח ומיהו • לו שימחול ממנו יבקשו שאחרים כפירש״י שם

 עוד יבואר בתרמ״ז ואי״ה • זה והבן כאמור א״צ לדידן קשה וא״ב פורט נמי למקום ב״א למ״ד וזה החטא
 סיף עיין בתחנונים ומתפייס מתרצה ונוסח יפייס ובפוסקים ירצ״ה במשנה • יוה״ב numn חסרב ועיין

 שליחה מבקש אני יש״שיאמר בשם 'יע״שיועא״ר ייוסף באחי פ״ז יומא מגמרא בי״ח עמ״א יחזור הסימן>
 ב״א חרמי ג׳ יש לחבירו שנ״א עבירות והנה ־ מ״ט סימן דב״ק פ״ח יש״ש מפלוני ואח״ב ישראל מה׳יאלקי

 ב״א רק הוה דלא די״ל צ״ע ובדומה בחררה המהפך עני או בדברים הקניט ואם ובדומה חגזול לא ג״ב למקום
 ועט"[ ס״ן פ״ו יומא מגמרא נ״פ עמ״א אינו ן* י בזה עוד יגואר בתר״ז ואי״ה לפרסם לענין ונ״מ לחבירו

־ יע״ם בפניהם ויאמר לפניו היו״ד יעמידם במהרי״ל ג׳ עא״ר יו״ד לפני את״ב יאמר הר״ב ומים • א׳
 וענ״ח י מזה ב׳ אוח עט״ז עמ״א אס ן* . יע״ם שאני דרב בהא א׳ אות ועט״ז עפר״ח עמ״א רבו הוא ג

 מכחונות כן גס והקשה האריך ד׳ אות ועא״ר הוא שבן כל ואפשר ה״ה מפרש זהמ״א בע״א הרב דעת שמפרש
 דהפגס הטעם ובב״ח ־ רי״ב ז״ל מהרא״י פסקי ועיין וענ״ח ג׳ אות ועט״ז עמ״א למחול א״צ ה ־ יע״ם ק״ג
 אין עמ״א אס ן י יע״ש שלו אה שימחול מחבירו יבקש ומ״מ עולמית מחילה לו אין מש״ה לדורותיו יזיק
 אלא ממזר אין והלנה ממזר הוולד י״א ישראל נח על ועבד עבו״ס פלוגתא ים בי י״ל ולכאורה יש״ם ת״י נעת

• ואמו אביו בכבוד בלל פגם ולא באונס אמו על באו ועבד עבו״ם לומר נחכוין הקורא י״ל ומ״מ מנז״ב
 נהמ״ז )בעין עשרה צריך ישראל לאלקי חטאתי ואומר הואיל ב״א י׳ א׳ פ״ז יומא ועפר״ח עמ״א קברו על ץ

 יכול בראשונה שהלכו ב״א נ׳ אלא מחודשים שונות ג׳ דא״צ נכון ואין ג׳ ג׳ ב״א שורת ג׳ כנגד וי״א בי׳(
 אני יאמר ג״ב החי דמפייס מ״ט סי' פ״ח ב״ק יש״ש בשם א׳ א״ר ולמ״ם יע״ש וג׳ שניה בפעם ליקח

 מספק עשרה כאן צריך מש״ה י״ל אפשר וע״ב ב״א בג׳ די אמאי א״ב )מפלוני ישראל אלקי מה׳ מחילה מבקש
 נ״פ ינקם במת א״ב ס״א בהג״ה הרב במ״ם בפניהם שיאמר עשרה וצריך מתפייס הוה לא חי הוה אי דלמא

 בכך מצטער אם •חשובה משוס למ״ד אף עמ״א נמי • ה׳ אות עט״ז עמ"א קרי משום ך| י ()וצ"ע מסילה
 נהג״ה ס״ה שצ״ק בי״ד תנה עמ״א ולטבול י י נזה יע״ם מיס קבין מדיני פ״ח ועסי׳ ח׳ אות עיין קבין נט׳ די

 מנהגא היינו וכיבוס שלשים כל בחמין רחיצה איסור דנוהגין לדידן אף עי״ט בל ישרי נוהגין ובן הרב בחב
 המ״א אבל י׳ו אוח שם עש״ך אסור הרגל לאחר נ״מ יאסור נהג״ה ס״י נחקמ״ח ומ״ש שרי הרגל ולכבוד

דבעי״ט פירש ע״ב שרי נמי עי״ט ממנהנא הא שרי בעי״ב באן כתב למה דא״ב נזה לו הונח לא ט״ו בתקמ״ס
הסור



ק״ה פימן

 מכפר יודדכ אין לחבירו אדם שכין עכירות כענין
תכירו את שירצה עד

 פה: יומא
משנה:

 ויוה״ב מיתה מכפרין, ודאי ואשם חטאת
 עבירות על מכפרת תשובה התשובה, עם מכפרין

 תולה תשובה החמורות ועל ול״ת, עשה על קלות,

 אדם שבין עבירות וכו׳ ויכפר יוה״ב שיבוא עד
לחבירו, אדם שבין עבירות מכפר, יוה״ב למקום

 דרש זו את חבירו. את שירצה עד מכפר יוה״ב אין
 ה׳ לפני חטאתיכם "מכל עזריה בן אלעזר ־""""ר׳

 מכפר יוה״ב למקום אדם שבין עבירות תטהרו",
עד מכפר, יוה״ב אק לחבירו אדם שבין עבירות
חבירו. את שירצה

 את חרש בן מתיא ר׳ שאל ס״ו דף ובגמרא
 שהיה כפרה חלוקי ארבעה שמעתי ברומי ראב״ע

 עם וחשובה הן, שלושה אמר דורש, ישמעאל רבי
 משום זז אינו ושב, עשה על עבר ואחד, אחד כל
שובבים", בנים "שובו שנאמר לו, שמוחלק עד

 ויוה״כ תולה תשובה תשובה ועשה ל״ת על עבר
 מכל עליכם יכפר הזה ביום "כי שנאמר מכפר

חטאתיכם".

 תשובה ועשה ב״ד ומיתות כריתות על עבר
 שנאמר ממרקין ויסורק תולק, ויוה״ב תשובה

 מי אבל עוונם", ובנגעים פשעם, בשבט "ופקדתי
 לתלות בתשובה לא כח אין השם חלול בידו שיש
 כולן אלא למרק, ביסורק ולא לכפר ביוה״ב ולא

ע״כ. וכו׳ תולין

 "כ יוה למקום אדם שבין דבעבירות ומבואר
 מכפר דיוה״ב דמתניתין מלישנא ומשמע מכפר,

 מתניתין לן סתם ולכאורה תשובה, בלא עצמו מצד
תשובה. בלא אף מכפר דיוה״ב כרבי

 וז״ל: בסוגיין שכתב "המאירי" בלשון ויעוין
 מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות

 שעשה מה על חרטה שהיא תשובה, שם יש שהרי
 אדם שבק אבל עוד בה לשוב שלא בדעתו ושגמר

 חבירו את שירצה עד מכפר יוה״ב אק לחבירו,
עכ״ל. וכו׳

 עם היינו מכפר, שיוה״ב בלשונו, ומבואר
 צ״ב זה ודבר קאמר תשובה שם יש שהרי תשובה,
 הכי, משמע לא דמתניתק דמלישנא מנליה,

 תשובה עם דדוקא לומר "המאירי" כונת ולכאורה
 מכפר דיוה״ב דס״ל כרבי, קיי״ל דלא משום קאמר

 הוכרח ולכן כרבנן קיי״ל אלא תשובה, בלא אף

קאמר. תשובה רעם לפרש
 תשובה מהלכות בפ״א הרמב״ם פסק וכן

 בית שאק הזה בזמן וז״ל: שם שכתב ג׳ הלכה
 אלא שם אק כפרה מזבח לנו ואין קיים המקדש
 "לשבים" מכפר הכפורים של ועצמו וכו׳ תשובה
עכ״ל. עליכם" יכפר הזה ביום "כי שנאמר

 פסק הנזכר בפרק ב׳, דבהלכה איברא
 כפרה שהוא לפי המשתלח שעיר וז״ל: הרמב״ם

 שעיר וכו׳, עליו מתודה גדול כהן ישראל, כל על
 הקלות שבתורה עבירות כל על מכפר המשתלח

 בשגגה, שעבר בין בזדון שעבר בין והחמורות,
 מתכפר הכל לו, הודע שלא בין לו שהורע בין

 אם אבל תשובה, שעשה והוא המשתלח בשעיר
 על אלא לו מכפר השעיר אין תשובה עשה לא

 החמורות, הן ומה הקלות, הן ומה הקלות
 בי״ד מיתת עליהן שחייבים העבירות הן החמורות

 בהם שאין אע״פ ושקר, שוא ושבועת כרת או
 תעשה לא מצוות ושאר החמורות, מן הן הרי כרת,

עכ״ל. הקלות הם כרת בהן שאין עשה ומצוות
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ק״ה סימן פני תקצר

 מכפר היה המשתלח השעיר בדבריו ומבואר
 כריתות מחייבי לבר ועשה, ל״ת עבירות, כל על

תשובה. בלא אף שוא, ושבועת

 פסק היאך והלח״מ הכס״מ הקשו )וכבר
 קיי״ל והרי תשובה, בלא מכפר דשעיר הרמב״ם

 נדחק והלח״מ בצ״ע נשאר והכס״ט כרבי דלא
דבריו(. לתרץ

 הוא הרמב״ם על להקשות שיש מה ולענ״ד
 מיום תשובה, בלא אף דמכפר שעיר דמ״ש

 דשעיר דכמו התשובה עם דוקא דמכפר הכפורים,
 עבירות על תשובה, בלא אף מכפר המקדש בזמן

 ד״היום להיות צריך היה הזה בזמן אף הקלות,
 אף קלות עבירות על לכפר עצמו, מצד כפור",

תשובה. בלא

 דמשנתינו, לומר נראה היה ולכאורה
 יום למקום אדם שבין דעבירות בה המבואר
 בלא דאף הדברים ומסתימות מכפר הכפורים
 מכפר דשעיר הרמב״ם דברי מקור היא תשובה,

 ריקשה אלא תשובה, בלא אף הקלות עבירות על
 הזה בזמן הכיפורים מיום הבית בזמן שעיר מ״ש

וצ״ע.

 שבין דעבירות במשנה דאמרינן בהא והנה
 את שירצה עד מכפר יוה״ב אין לחבירו אדם

 לחבירו, אדם שבין בעבירות דוקא היינו חבירו,
 דיוה״ב ודאי למקום אדם שבין עבירות לגבי אבל

חבירו. את ריצה שלא אף מכפר

 ה״כפות )הביאו עינים" "מאור בספר אמנם
 הדרשה את שהביא דראב״ע פירש תמרים"(

 למקום אדם שבין עבירות דרק תטהרו", ה׳ )דלפני
 אדם שבין עבירות על לא אבל מכפר, יוה״ב

 אדם שבין עבירות לו שיש דמי ס״ל — לחבירו
 עבירות על אפילו לו מכפר הקב״ה אין להכירו
 על דאפילו וס״ל עליו, חולק ור״ע למקום, שבינו

 אע״ג לו, מכפר הקב״ה להכירו, אדם שבין עבירות
 אצלי מחוורים דבריו ואין חבירו, את ריצה שלא
תמרים". "הכפות אומר

 דמי לומר הוא תמוה דדבר לומר, וכוונתו
 יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין עבירות לו שיש

למקום. שבינו עבירות על אפילו מכפר

יוסף
 בעל ג״כ שהביא ראיתי זו, שכדעה אמת, הן
 בית חלק אריאל" "בנין ספר בשם הש״ס" "גליוני

 כמה וכתבו וז״ל: דכתב ליוה״ב, בדרוש מועד
 תיקן לא שאם יעקב, בעין הרי״ף וגם גדולים
 מכפר יוה״ב אין לחבירו, אדם שבין עבירות האדם

עכ״ל. למקום, שבינו העבירות על אף
 נהירא דלא הש״ס" "גליתי בעל עליו והקשה

 ונשאר איפכא להדיא מוכח כאן משנה ולשון כלל

בקושיה.
 להדיא נראה דבמשנתינו לומר וכוונתו

 מרצה יוה״ב אין לחבירו אדם שבין עבירות דדוקא
 אדם שבין עבירות אבל חבירו, את שירצה עד

 וכן חבירו את ריצה דלא אף מכפר, יוה״ב למקום
 אדם שבין עבירות שייכים דלא בפשטות נראה

 ריצה אם לי דמה למקום, שבינו לעבירות לחבירו,
 שבין עבירות על מ״מ ריצה, לא או חבירו, את

 ודעת תשובה כשעשה מכפר יוה״ב למקום אדם
צ״ב. עינים ומאור אריאל" "הבנין

 ושעיר וז״ל: כתב בפיה״ט הרמב״ם והנה
 להכירו אדם שבין עבירות מכפר אין המשתלח

עכ״ל.
 המשתלה שעיר דדוקא משמע ומדבריו

 חבירו את שירצה עד מרצה אינו הבית בזמן שהוא
 תימה, וזה זה בלא אף מכפר עצמו יוה״ב אבל

 שירצה עד יוה״ב מרצה אינו הזה בזמן אף דבודאי
 דשעיר דכתב לישנא, הך צ״ב שכן וכיון חבירו את

 דודאי חבירו את שירצה עד מכפר אינו המשתלח
המשתלח. שעיר דוקא לאו

 יוה״ב אין לחבירו אדם שבין בעבירות והנה
 "הכפות וכתב ,— חבירו את שירצה עד מכפר

 את לו דהשיב דאע״ג דה״ק דיראה תמרים"
 עד מכפר יוה״ב אין ממנו, גזל אשר הגזילה
מחילה. ממנו וישאל שירצהו
 תשובה מהלכות בפ״ב הרמב״ם פסק וכן

 מכפרין יוה״כ ולא התשובה אין וז״ל: ט׳ הלכה
 שאכל מי כגון למקום, אדם שבין עבירות על אלא
 בהן, וכיוצא אסורה, בעילה בעל או איסור דבר
 את החובל כגון לחבירו אדם שבין עבירות אבל

 בהן וכיוצא גוזלו או חבירו את המקלל או חבירו,
שהוא מה להכירו שיתן עד לעולם נמחל אינו
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תקצז ק״ה סימן פני
 חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״פ וירצהו, חייב,

 אפילו לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו
 לפייסו צריך בדברים אלא חבירו את הקניט לא

עכ״ל. וכו׳ לו שימחול עד בו ולפגוע
 חובל מהלכות בפ״ה הרמב״ם בדברי ויעוין

 דשם דבריו, דסותר לכאורה תראה ט׳ הלכה ומזיק
 למזיק בגופו חבירו מזיק דומה אינו וז״ל: פסק

 שהוא מה ששילם כיון חבירו ממון שמזיק בממונו,
 אע״פ בחבירו חבל אבל לו, נתכפר לשלם חייב
 הקריב ואפילו לו מתכפר אין דברים חמשה שנתן

 עונו, נמחל ולא לו מתכפר אינו נביות אילי כל
עכ״ל. לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד

 סגי בממונו מזיקו או דכשגזלו ומבואר,
 ורק מחילה לבקש כלל צריך ולא הממון בהחזרת

 שלא וזה מחילה, ממנו לבקש צריך בו חבל אי
 לבקש צריך גוונא דבכל תשובה, בהלכות ,"בדבריו
 דשאני ותירץ קושיה, הך הקשה והלח״ט מחילה

 הרבה שציער ועוד עבירה, מאותה תהנה גזלן
 איירי ובזה ברחו, בעל ממנו שלקח לנגזל

 ממנו לבקש צריך ולכן — תשובה״, ב״הלכות
 ההיזק מן נהנה שלא ממון מזיק אבל מהילה,

 ממנו הנאה באה לא ולמזיק לו, שהזיק אלא ההוא
 לו ששילם כיון הנגזל כמו הניזק כ״ב נצטער לא

לו נתכפר שבכה״ג הרמב״ם כתב ולכן די היזקו
מיד.

 ופירש תמרים", ה״כפות ג״ב תירץ זה וכעין
 במשנתינו שאמרו דמה לומר, צריך תירוץ הך דלפי

 מיירי אם קתני, לצדדין חבירו את שירצה עד
 ריצה הרי לו, דשילם כיון ציערו ולא ממונו, במזיק
 לא דהא מחילה, ממנו לשאול צריך ואין אותו

ציערו.
 מלבד דציערו בחזקה, ממנו בגוזל אבל

 על מחילה ממנו לשאול שירצהו צריך התשלומין

הצער.
 להסתפק דיש תמרים", "הכפות עוד וכתב

 מחילה ממנו שאל וגם לו ושילם מחבירו בגזל
ה׳. לפני להתוודות ג״ב צריך או בהכי, סגי האם

 וכן כתב: תשובה מהלכות בפ״א והרמב״ם
 לו ששילם אע״ס ממונו המזיק או בחבירו החובל

וישוב שיתוודה עד מתכפר אינו לו חייב שהוא מה

יוסף
 האדם" חטאת "מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות

עכ״ל.
 בהחובל ממשנה מקורו ציין והכס״מ,

 שיבקש עד לו נמחל אינו לו, שנותן דאע״ם
 ראיה דמאי תמרים" "הכפות עליו והקשה מחילה.

 שצריך מיירי דהתם החובל, דסוף ממתניתין איכא
 אין לה, שיתודה אבל מחילה, הנחבל מן שיבקש

זה. דין להרמב״ם ומנ״ל מהתם ראיה
 דצריך דכיון היא, דראיה תימא ואפילו

 דצריך הוא, סברא מחילה, מחבירו שישאל
להתוודות.
 בחבירו בהחובל דנאמר נהי כונתו היא זו ואם

 שישאל דצריך דאשכחן כיון שיתודה, צריך
 בהחובל דכתב ממונו מזיק אבל מחילה, מחבירו
 כתב למה מחילה מחבירו שישאל דא״צ ומזיק,

 חובל גבי הוידוי והלא להתוודות, הצריך כאן
 מחילה ממנו שישאל דצריך מדאשכחן לה, מפיק
 ממנו לשאול צריך דאין חבירו ממון מזיק אבל

 בהך הך שהרי להתודות ג״ב דצריך מנ״ל מחילה
 מנ״ל מחילה, לבקש דצריך הזכיר דלא וכיון תליא

להתודות. דצריך
 דהך תמרים", "הכפות אומר לדחוק, וצריך

 חבירו את דציער בגוונא מיירי חבירו ממון מזיק
 את כגוזל והו״ל לצערו במזיד ממונו שהזיק כגון

 ממנו לשאול דצריך בכה״ג דמיירי וכיון חבירו,
 ע״ב להתודות. צריך ה׳ לפני דגם מסתברא מחילה

דבריו.
 דמהכ״ת כ״ב, מחוור אינו ספיקו ולענ״ד

 סגי וכי להתודות יצטרך לא בחבירו דהחובל לומר
 דבל ברור הרי הממון, והחזרת מחילה בבקשת
 ג״ב בה יש לחבירו אדם בין עובר שאדם עבירה
 שלא אותנו צוה הקב״ה שהרי למקום, עבירה
 עבירות ואדרבה לחבירו אדם שבין עבירה לעבור
 סגי לא שהרי יותר חמורים לחבירו אדם שבין

 אלא לעתיד, וקבלה חרטה וידוי היינו בתשובה,
 ברור, שכן וכיון מחילה, מחבירו לבקש אף צריך

 אף להכירו אדם שבין עבירה בכל דיצטרכו

להתודות.
 צידד תמרים", ד״הכפות בהא לי קשה ועוד

מחילה ממנו לשאול צריך דאין חבירו ממון דמזיק
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שכמו כלומר תשובה, זו אין רצונו שבלי מכיון , , ,
1 1 "וטהרת","" מחילה מחבירך שאלת להתודות,

עצם חסר חרטה, חסרה אם למקום, אדם שבבין—

 ודאי דהרי דמהכ״ת להתודות, יצטרך דלא אפשר
וצ״ע. עליה, להתודות ג״כ צריך עבירה דכל

 לחבירו שב״א עבירות במשנתינו איתא והנה
 דרש זו את חבירו את שירצה עד מכפר יוה״ב אין

 עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל ראב״ע
 לחבירו שב״א עבירות מכפר, יוה״כ למקום שב״א

חבירו. את שירצה עד מכפר יוה״ב אין
 מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר

 שבשמים אביכם אתכם, מטהר ומי מיטהרים אתם
 וטהרתם" טהורים מים עליכם "וזרקתי שנאמר
 את מטהר מקוה מה ה׳", ישראל "מקוה ואומר

ישראל. את מטהר הקב״ה אף הטמאים
 לדרשת הקשר מה תמרים", "הכפות והקשה

 מי לפני הלשון כפל וגם לעיל, האמור עם ר״ע
 "מאי וע״ק אתכם, מטהר ומי מיטהרים אתם

ואומר".
 שפירש דלפי תמרים" "הכפות אומר ויראה,

 להכירו שב״א עבירות תטהרו", ה׳ "לפני תחילה
 כל ועם חבירו, את שירצה עד מכפר יוה״כ אין
 "כי הכתוב כונת וזהו ה׳, לפני להחודות צריך זה

 דאפילו וכו׳" אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום
 תטהרו ה׳ כשלפני אימתי, לחבירו, שב״א "עבירות
ה׳ לפני שבאת דקודם זה, דבר כשעשית כלומר,

 לעבירות אפילו עליהם, יכפר ודאי אז הלבבות,
לחבירו. שב״א

 לחבירו שחטא שאדם לפעמים, שיש ולפי
 ונפש בלב ואינו היראה, מפני מחילה ממנו ושואל

 אתם מי לפני ישראל אשריכם ואמר ר״ע בא לכן
 לא לחבירו שב״א עבירות ראם כלומר מיטהרים

 האדם יכול היה ה׳, לפני להתוודות צריך היה
 אבל ונפש מלב ואינו לפנים מחילה מחבירו לשאול

 המחילה שאילת דמלבד הכתוב, דהצריכו מכיון
 בודאי א״ב לבבות, החוקר ה׳ לפני להתודות צריך

 מלב להיות צריך מחילה מחבירו השואל שהאדם
 יכנס לא ולפניו ה׳ לפני להתודות מדהצריך ונפש,

 ישראל אשריכם אמר, ולכן רמאות של תשובה
 לחבירו שב״א בעברות אף מיטהרים אתם מי לפני
 ועיי״ש ונפש מלב מעולה, התשובה תהיה דע״ז
אחר. באופן לפרש שהאריך עוד

 מחילה מבקש דכשהאדם מדבריו והיוצא
 מבקש אי ולכאורה ונפש מלב להיות צריך מחבירו

תשובה. בכלל הוי לא ולחוץ השפה מן רק

 להיות דצריך זה דבר, לומר מנין יודע ואיני
 ומעולה טוב דדבר ודאי דאה״נ ונפש מלב המחילה

 "דצריך" לומר אבל ונפש בלב מחילה שיבקש הוא
 אלא ונפש בלב יבקש לא אי אף ולכאורה צ״ב,

 שהרי תשובה הוי נמי ולחוץ השפה מן רק יבקש
 מבקש אם יודע אינו דחבירו ובפרט גדריה, קיים
 מחילה, שיבקש הוא לכאורה והעיקר ונפש, בלב

 דיצטרך לומר לן ומנין סגי ובזה לו, ימחל וחבירו
 ונפש בלב שכשאין שנאמר לא אם ונפש. בלב

וצ״ע. זה. את הוא מרגיש

 עבירות ח״ל: כתב בסוגיין "המאירי" והנה
 שם יש שהרי מכפר "כ יוה למקום אדם שבין

 בדעתו ושגומר שעשה מה על חרטה שהיא תשובה
 אין לחבירו אדם שבין אבל עוד, בה לשוב שלא

עכ״ל. וכו׳ חבירו את שירצה עד מכפר יוה״כ

 דמלשונו המאירי של "המפרש", מזה ודייק
 יש שהרי מכפר יוה״ב למקום אדם שבבין שכתב,

 שבבין דס״ל ונראה וכו׳ חרטה שהיא תשובה שם
הוא, שירצה עד מכפר יוהכ״ם אין להכירו אדם

 הוא לחבירו אדם בבין ריצוי חסרון כך התשובה,
התשובה. מעשה בעצם חסרון

 התשובה בחבור "המאירי" מדברי משמע וכן
 ח״ל: י״א פרק ריש ראשון מאמר נפש", "משיב

 והוא התשובה(, )מתנאי הרביעי התנאי בו לבאר
 בחלק והוא וחמסם גזלם לאשר הדבר השבת

 בכל עיי״ש בלבד לחבירו אדם שבין עבירות

הפרק.

 אדם בבין ריצוי דחיסרון בדבריו ומבואר
 התשובה. גדרי בעצם חסרון הוא הרי להכירו

 ממעשי חלק הריצוי דאין נראה מהרמב״ם אמנם
 למקום אדם בבין שוים התשובה וגדרי התשובה

 צריך להכירו אדם שבבין אלא לחבירו, אדם ובבין
 התשובה מגדרי הוי לא אבל חבירו את שירצה ג״כ

נוסף. נידון תנאי רק אלא
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תקצט ק״ה סימן פני
 לדון יש דהנה הסוגיה בביאור יראה ואשר

 תשובה עם לדידן מכפר הכפורים דיום בהא לענ״ד
 תמוה דבר דלכאורה תשובה, בלא אפילו ולרבי
 מכפר, עצמו מצד דיום דחזינן בהא למאד

 מר וליבו ומתודה מתחרט כשהאדם דבשלמא
 דהיום לומר אבל לו דמתכפר ניחא בזה עליו,
היאך. צ״ב מכפר עצמו

 אחד דיום היא דגזה״ב לפרש היה ואפשר
 בצירוף לכפר ובכוחו הקב״ה לנו נתן בשנה

 - לכפר ג״ב היום של בכוחו עכ״פ אבל תשובה
 מחסדי וז״ל: שכתב קפ״ה מצוה "בחינוך" ויעוין

 בשנה אחד יום להם לקבוע בריותיו על הקל
 שאילו שישובו התשובה עם החטאים על לכפרה

 סאתם תמלא שנה שנה הבריות עוונות יתקבצו
 העולם יתחייב יותר או שלוש או שנתים לסוף
 לקבוע העולם לקיום ב״ה בחכמתו ראה ע״ב כליה

 ומתחילת לשבים, חטאים לכפרת בשנה אחד יום
 הקל שיעדו ואחרי לכך וקידשו יעדו העולם בריאת

 וקיבל היום נתקדש לכפרה, היום אותו הוא ברוך

בכפרה. מסייע שהוא עד יתברך מאיתו הזכות כח

 כח שיש כלומר מכפר, ויוה״ב שארז״ל וזהו
 ומבואר עכ״ל. קלות בעבירות לכפרה בעצמו ליום
 גזירת הוי ובפשטות לכפרה, בעצמו ליום כח דיש

 דאפשר לומר, הנראה אמנם שכתבנו, וכמו הכתוב
 עצמו היום מכח רק לא מכפר, עצמו מצד ■דהיום

 כיון כלומר מסביבו ההיטהרות מכח אלא
 ביום כח יש ממילא זה ביום האדם שמתעורר
 בלא אף ולרבי גמורה תשובה עם לרבנן להתעורר
 מצד אלא עצמו היום כח משום לא אבל תשובה,

מסביבו. ההיטהרות

 דלרבי אחד, בתירוץ בסוגיין כתבו והתו״י
 יוה״ב דמצי אע״ג גמורה לכפרה תשובה צריך נמי

 תשובה, בלא גמורה כפרה מ״מ מכרת, למעט
 כיון עוונותינו בשביל הבית חרב למה דאל״ב ליכא

דברים. מג׳ חוץ מכפר, שיוה״ב

 בלא מכפר דיוה״ב לרבי, דאף ומבואר
 היום כח מצד גמורה כפרה אינו מ״מ תשובה,
 דלא כדברינו קצת ומשמע תשובה, יעשה אילולי

ולבז היום, סביב ההיטהרות אלא מועיל, היום כח

יוסף

 יעשה לא אם מקרה, בשום תהיה לא גמורה כפרה
 של תירוץ דחד אליבא דרבי, אליבא תשובה,
 המשמע התו״י, של הראשון ובתירוצו החו״י,
 תשובה בלא אף גמורה כפרה מכפר יוה״ב דלרבי
 בפרה לכפר ביום בח דיש גזה״ב דהוי דס״ל נראה

ודו״ק. תשובה בלא אף גמורה

 "הבנין דכתב הא יבואר דברינו דלפי ונראה
 מכפר יוה״ב אין חבירו את ריצה לא דאי אריאל",

 תמוהים ודבריו למקום, אדם שבין עבירות על אף

מאד.

 הרי חבירו את ריצה לא דאי ניחא, ולדברינו
 הדרושה התעוררות זה לאדם החסרה מוכח

 עבירות על אף עליו, לכפר יכול יוה״ב אין ובכה״ג
 כח מצד מכפר אינו דיוה״ב למקום, אדם שבין
 וכיון היום סביב ההיטהרות בצירוף אלא היום
 את ריצה שלא והראיה מספיק התעורר שלא

 על אף עליו מכפר יוה״ב אין ממילא חבירו,
ודו״ק. למקום אדם שבין עבירות

 בין חילק דהרמב״ם הא לבאר נראה ובזה
 תשובה בלא אף מכפר דהשעיר ליוה״ב, שעיר
 תשובה בלא מכפר אינו יוה״ב הזה בזמן ואילו

 בלא אף לכפר בכחו דהשעיר קלות עבירות על "..,אף
 ליום שסביב ההתעוררות את דיש משום תשובה

 התעורר דמסתמא קיים המקדש בית שהרי הזה,
 תשובה עשה דלא אף ולכן תשובה הרהורי בליבו
 לרבי אף כלל תשובה )דבלא השעיר מכפר אפ״ה

 אף ומסתמא גמורה כפרה מכפר יוה״ב אין
 דאין הזה בזמן אבל שהתעורר, כיון השעיר(
 ההתעוררות אווירת לאדם חסרה כלל ביהמ״ק

אין תשובה בלא ולכן זה יום סביב וההיטהרות
ודו״ק. קלות עבירות על אף מכפר יוה״ב

תמרים" "הכפות דברי לבאר, נראה ובזה
 רק אלא שלם בלב מחילה ביקש לא דאי דס״ל

 להכפות דס״ל מכפר יוה״ב אין ולחוץ השפה מן
 אלא עצמו היום מכח מכפר יוה״ב דאין תמרים

 ביקש דלא וכיון סביב, וההיטהרות מההתעוררות
 כדי האדם התעורר לא מסתמא שלם, בלב מחילה
 לכפר, בכה״ג הכפורים יום בכח אין ולכן הצורך

ודו״ק.
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רבויומא מסכתרכה

 ילדותינו אשרי אומרין היו מהן המעשה, ואנשי
 אשרי אומרין היו ומהן זקנותנו את ביישה שלא

 בפרק שמבואר כמו ילדותנו, על שכיפרה זקנותינו
 החרטה, היא התשובה ועקר יג. .143החליל

 ספקתי הודעי ואחרי נחמתי שובי אחרי כי 1*9שב׳
 לעשות שלא עליו ויקבל מחטאיו, ויפרוש ירך על

 מחשבותיו עון ואיש דרכו רשע יעזב 150שנ׳ עוד,
 עוד נאמר ולא 1־51ואומר וירחמהו, ה׳ אל וישב

 על להתודות וצריך יד. ד ידינו. למעשה אלהיגו
 צריך ואינו חטא. אשר והתודה 152שנ׳ חטאיו,
שגזל או פלוני חט שחטא לומר ,153התט לפרוט_
[12»?567ןאה״ח

 אלא חטאה, כסוי פשע נשוי אשרי 154שנ׳ מפלו׳,
 ומה פשעתי. עויתי חטאתי ואומר סתם מתודה
 גדולה חטאה הזה העם הטא 155אנא משה שאמר
 אלא נתבון, החט לפרוט לא זהב, אלהי להם ויעשו

 כסף שלעולם רבונו הקב״ה לפני משה אומר היה
 אלהי להם שעשו להם גרם להם שהשפעת וזהב
 שהחטאים פשעתי, עויתי חטאתי מתודה, כיצד זהב.
 עוונות בשגגה. תחטא נפש 150שנ׳ השגגו׳ אילו
 הנפש תכרת הכרת 157אומר הוא וכן הזדונות, אילו

 הוא וכן המרדים, אילו פשעים בה. עובה ההיא
 להתוודות ראוי 158וכן בי. פשע מואב מלך 138אומר
 )כאשר(, המרדים על כך ואחר הזדונות על תהלה

 וכן יותר, בך ואחר מועט דבר השואל ]*כאדם[
 אבותינו עם חטאנו 101אומר הוא 108]בדוד[ )בוידוי(
 חטאנו א102אומר הוא בשלמה ]וכן והרשענו, העוינו
 ?103אומר הוא בדניאל ובן 102והרשענו[ העוינו
 משה שאמר וזה טו. והרשענו. העוינו חטאנו
היה וידוי כדרך לא וחטאה, ופשע עון 104נושא

 רק זו, דרשה מצינו לא בבבלי ובאמת זד,(, )ובכי״ש:
 דברים ז׳ לענין דורש ב, לט, ונדרים א, גד, בפסחים
 חגיגה בירושלמי מיהו ע״ש. העולם, בריאת קודם שנבראו

 ור״מ, אבויה בן דאלישע בעובדא כעי״ז מציגו ה״א פ״ב
 את לית א״ל חולד, כשהיה אותו לבקר ר״מ דבשאזל

 כתיב כן ולא א״ל מתקבלין, חזרין ואין א״ל בך חזר
 ע״ש. כר, נפש של דיכדוכה עד דכה עד אנוש תשב
 א. גג, סוכה 148 ה״א. פ״ב תשובה וכם״מ רמב״ם ועי׳
 הושע 151 ז. נה, ישעיה 150 יח. לא, ירמיה 149
 ובכי״פ ה. ה, ויקרא 152 ה״ב. שם רמב״ם ועי׳ ד, יד,

 חטא. אשר חטאתו על והתודה וכי״ם: כי״ש כיפ״א
 או איש מהפסוק וידוי מצות למד רפ״א תשובה והרמב״ם
 )במדבר עשו אשר חטאתם את והתודו וכו׳ יעשו אשהכי

 למדו בספרי הנה הקרבן, שעם וידוי שהוא ואע״ס ז(, ה,
 עליה חטא אשר והתודה שנא׳ לפי מקום׳ בכל וידוי מכאן

 ת״ל המצוות, שאר כל מרבה אתה מנין החטאת.כר על
עג מצור, המצות בם׳ ור׳ וכר. והתודו בג״י אל דבר

 עושין שישראל בזמן אומר היה אלא כן אומר
 כמו והפשעים העוונות להם נושא הקב״ה תשובה

 .105הממונה להם אמ׳ בפרק שמבואר כמו השגגות,
 גדול כהן היה קיים המקדש בית שהיה ובזמן

 מכהנים, אהיו ועוון ביתו עוון הפר על מתודה
 אנא אומר היה ובך ביתו. ובעד בעדו וכפר 100שנ׳

 ה׳ אנא וביתי, אני לפניך פשעתי עויתי חטאתי ה׳
 שחטאתי ולפשעים ולעונות לחטאים נא כפר

 בספר ככתוב וביתי, אני לפניך ושפשעתי ושעויתי
 ביום כי 107לאמר כבודך מפי עבדך משה תורת

 שנייה פעם מתודה היה ועוד עליכם. יכפר הזה
 אהרן ובני וביתי אני וא]ו[מר הכהנים אחיו על
 שיבא כדי עצמו, על שהתודה אחר קדושך, עם

 ]שעיר על מתודה היה ועוד החייב. על ויכפר זכאי
 נא כפר ה׳ אנא 108ואומ׳ ישראל, כל עון המשתלח[

 לפניך ושפשעו שחטאו ולפשעים ולעונות לחטאים
 שם ברוך אחריו עונין והן ישראל, בית עמך

 שבמקדש לפי ]*ועד[, לעולם ]*מלכותו[ כבוד>ו(
 שם כי 109שנ׳ ככתבו, השם מזכיר גדול כהן היה

 בפרק שמבואר במו לאלהינו, גודל הבו אקרא ה׳
 אדם טז. ,171פרקים ובשאר 170הממונה להם אמר
 הוא למה בה חוזר ואינו ומתודה עבירה בידו שיש

 בכל טובל שאפי׳ בידו השרץ שתופש לאדם דומה,
 השרץ זרק טבילה, לו עלתה לא שבעולם מימות

 ועוזב ומודה 172שנ׳ טבילה, לו עלתה מיד מידו
אל אל כפים אל לבבנו נשא 173ואומר ירוחם,

1ז4ח»וייורי ותדר• רוזרה יזה דמזתיח.

 צריך איבו 170למקום אדם שבין 175עבירות יז.
הקב״ה, לפני בהם מתודה אלא ברבים, לפרסמן

 והרמב״ם עקיבא, ובר׳ ב, פו, 153 שסד. מצור, ובחינוך
 א. לב, ־תהלים 154 החטא. דמפרט פסק ה״ה פ״ב תשובה

במדבר 157 ב. ד, ויק״־-א 156 לא. לב, שמות 155
 כי״ש כיפ״א בכי״ם 159 ז. ג׳ מלכים־ב 158 לא. טו,

 הזדונות על בתחילה להתוודות ראוי ואינו הנוסח: וכי״ם
 על מתוודה בתחלה אלא השגגות, על כך ואחר המרדים ועל

 המרדים, על כך ואחר הזדונות על מתוודה כך ואחר השגגות
 קו, תהלים 161 וכי״ם. כי״ש כי״פ ע״פ 160 וכר. כאדם

 דניאל 163 מז. ח, מ״א א162 וכי״ש. כי״פ ע״פ 162 ו.
ויקרא 166 ב. לו, 165 ז. לד, שמות 164 ה. מ,

 עוו חטאו השם ואומ׳־אנא בכי״ם: 168 ל. שם 167 ו. טז,
 אנא ובכי״ש: כר. עונין והיו ישראל בית עמך לפניו פשעו

 דכצ״ל, ונראה וכר. נא כפר ה׳ אנא ובר עור חטאו ה׳
 בקלפי טרף 171 א. לז, ב; לה׳ 170 ג. לב, דברים 169
 יב. כח, משלי 172 א. סו, שעירי שגי ום׳ ב, מג, ב, מא,
 וכל ועד מכאן 175 א. טז, תענית 174 מא, ג׳ איכה 173

רמב״ש ור׳ ב, פו, 176 בכי״ם. ליתא לשמים דינו המוסר
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רכח )ריא״ז( ז״ל אחרון ישעיה ר׳ פסקי רכז

 חרפתן שומעין עולבין ואינן עלובין שהן אדם
בייסורין, ושמחין מאהבה עושין משיבין [־•ואינן תחלה, נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו על

 אבל חטאה, כסוי פשע נשוי* אשרי 477נאמר זה ועל
 ולרצות לפרסמן צריך להכירו אדם שבין עבירות

 לא פשעיו מכסה 478נאמר זה ועל הכירו, את בהן
 יום אין לחבירו אדם שבין 479ועבירות יצליח.

 החובל חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים
 בשתו דמי או חבלתו דמי לו שנתן אע״פ בחבירו

 שבעולם ממון כל לו נתן ואפי׳ דין בית פי על
 480שנ׳ מחילה, ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו

 ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה
 48 4שנ׳ אכזרי, המוהל יהא שלא ומניין וחיה. בעדך

רחמים המבקש וכל האלהים. אל אברהם ויתפלל

 את פקד 482וה׳ האלהים אל אברהם ויתפלל שג׳
אבימלך על אברהם וןכש[התפלל אמר, כאשר שרה

חכמים אמרו \־כאד .בלבם הדבר לתפוש להם על לשמים דינו המוסר וכל ^482מיד שרה נפקדה
 אל שרה ותאמר 483שנ׳ תחלה, נענש הוא הכירו

 לספוד אברהם ויבא 484ואומר עליך, חמסי אברהם
 ומוצא בעולם דין כשיש בד״א ולבכותה. לשרה

 אדם בני דין מוצא אינו אם אבל אדם, בני דין
 תהי אל ולעולם לשמים. דינו למסור לו מותר
 בפרק מבואר זה ובל בעיניך קלה הדיוט קללת

 488חבירו ־את ־תרחזמסמטד .485הכירוב החובל
 נתחייב אם שכן וכל לפייסו, צריך בדברים אפילו

 תקעת לרעך ערבת אם ]*בני[ 487שג׳ ממון, לו
 ורהב התרפס לך עד פיך באמרי נוקשת כפיך לזר

 ואם יד, פסת לו התר בידך לו יש ממון אם רעך,
 הרבה פיך באמרי נוקשת אלא בידך ממון לו אין

 שלשלשה שורות בשלש לפייסו וצריך ריעים. עליו
 חטאתי ויאמר אנשים על ישור 488שנ׳ אדם, בני

 מטו והמבקש יט. לי. שוה ולא העויתי וישר
 משלשה יותר 489]ממנו[ לבקש חייב אינו מחבירו
 נא שא אנא ליוסף תאמרון כה 490שנ׳ פעמים,

 שלשה 494]מטו[ ממנו שמבקש וכיון נא. שא עתה
 ואם א,494צריך[ אינו ]שוב שורות כשלש פעמים

 נפטר כבר )ממון( לו נתן וכבר[ ממון לו נתחייב *
אכזרי. נקרא ]*הוא[ לו מוחל שאינו וזה ממנו,

 צריך 492לרבו אבל לחבירו, אמורים דברים במה
 לבקש שנתחייב 493זה מת שיתפייס. עד לפייסו

 אותן ומעמיד אדם בני עשרה מוליך מטו, ממנו
 )ולזה( ישראל אלהי לה׳ הטאתי ואומר קברו על
 494ישראל מגדולי יש בו. שחבלתי זה[ ולפלוני ]*

 ,הקניטוש מי לפני ]*ועובר[ עצמו ממציא שהיה
לעולם 5 ? לו♦ וימחול מחילה ממנו יבקש ליאו

 לך שאין הרודפין, מן ולא הנרדפין מן אדם יהא
 והכשירן יונה ובני מתורים יותר בעופות נרדף

בני .495החובל בפרק כמבואר מזבח, לגבי הכתוב

 השמש כצאת ואוהביו 496הכתוב אמר עליהם
ראוי חרפתן על משיבין שאינן אע״פ בגבורתו,

 אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו חכם תלמיד כל
 )על להקל חכם לתלמיד לו שאין חכם, תלמיד
 תורד, אסרה ולא העם, בעיני ]*בעצמו[ עצמו(
 ולא תקום לא 498שנ׳ כמו 497]ונטירה[ נקימה
 כיצד, שבממון? בדבר אלא ו עמך בני את תטור
 אמר למחר "לאה לו אמר מגלך השאילני לו אמר

 משאילך איני לו אט׳ קרדומך השאילני אותו לו
 היא זו אי נקימה. היא זו השאלתני, שלא כדרך

 לאו, לו אט׳ 4מגלך" השאילני לו אט׳ נטירה,
 הילך, לו אט׳ ,499קרדומך השאילני לו אט׳ למחר
 שנוטר נטירה, היא זו השאלתני, שלא כמותך איני
 על אבל שלו, את השאילו שלא חבירו על בלבו
 כל אמרו ולא וליטור. ליקום לו ראוי גופו צער

 פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר
 נוח יהיה ולא מתפייס, אותו מפייסין שאם אלא

 זה לוכ למחול׳ ואכזרי לרצות וקשה לכעוס
 -גדולה כב. .200זניש בפרק למעלה מבואר
 ]*הקב״ה[ תשובה שעשה יחיד שבשביל ,204תשובה

 משבתם ארפא 202שנ׳ כולו, העולם ולכל לו מוחל
 נאמר לא מהם ממנו, אפי שב כי נדבה אוהבם

עצמו את אדם יראה לעולם כג. ממנו. אלא

א-

 משלי 178 א. לב, תחלים 177 ה״ה. ס״ב תשובה וראב״ד
ז. כ, בראשית 180 ב. פה, משנה 179 .1י בת,
 וכן נוסף: בכי״ש א182 א. בא, שם 182 יז. שם 181
 רעהו בעד בהתפללו איוב שבות את שב וה׳ אומר הוא

ב. בג, שם 184 ה. טז, שם 183 י(. מב׳ )איוב
 משלי 187 א. פז, 186 א. צג, א, צב, קמא בבא 185

 וכי״ש. כי״ם ע״פ 189 כז. לג, איוב 188 א־ג. ו,
וכי״ם. בי״ש כיפ״א ע-ם 191 יז. ,1 בראשית 190

 הכס-ם וכמש״ב שאני, רב ב׳ פז, 192 כי״ם. ע״פ א191
 וכ״פ היה, רבו חנינא דרב ה״ט פ״ב תשובה הרמב״ם בפי׳

 לעצמו. היה דמחמיר פי׳ ורש״י והרא״ש, הרי״ף
 כו׳. מילתא ליה הוד, כי זירא ר׳ שם, 194 א, פז, 193
ע״פ 197 לא. ה, שופטים 196 א. צג, ב״ק 195

וב׳ כי״מ, כגי׳ 199 יה. יט, ויקרא 198 כי״פ.
 זג בג, 200 ע״ש. הספרים, בכל הגירסא שכ״ה הריטב״א

ד« יד׳ הושע 202 □ פו, 201
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קנב )ריא״ז( ז״ל אחרון ישעיה ר׳ פסקי קנא

 ■ולא הואיל פטור זה הרי פטור שתהיה מנת על
 מנת על לו אמר לא ואם אבר". לו חיסר

 כסותי קרע לו אמר אם דכן חייב. פטור שתהיה
 כמבואר לשלם חייב כן ועשה כדי את שבר או

 אם יכן ג. .100ח׳ בראייה הראייות בקונטרס
 פטור. זה הרי פטור שתהיה מנת על לו אמר
 לשברו או לקורעו הכירו ליד מסרו מתחלה ואם

 הרי פטור שתהיה מנת על לו אמר שלא אע״ם
 שלפלוני כסותו קרע לו אמ׳ ד. .100פטור זה
 והמשבר, המקרע חייב פטור מנ^שתהיה על

 יש ה. .101שלחבירו על לפוטרו יבול זה שאין
 כגון כתין, שהוא לאו ויש כלאו׳ שהוא הין

 קרע לו שאמר שאע״פ תימה, דרך דבריו שאמר
 בדרך אמר אם פטור, שתהיה מנת על אותו

 לקרוע שלא אמר כאלו הוא הרי דבריו תימה
 פטור, יהיה שלא לו אמר אם וכן חייב. והמקרע

 לו כאומר זה הרי דבריו אמר תימה בדרך אם
 דנין כונתו שרואין מה לפי פטור שיהיה
לו שנתן אע״פ בחבירו הקובל יא.ץ,^102דבריו

 שביארנו, מוב הבל בושתו דמי או בלתוח דמיי
 לו נמחל שבעולם[אינו .ממון כל לו תן־\נ ואפילו

 את השב ועתה 103שנ׳ מחילה ממנו שיבקש עד
.104■וחיה בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת

 חמא בר אסי רב א״ל א: צג, ובגמרא חייב׳ לפטור ע״מ
 שאין לפי רישא א״ל סיפא, ומ״ש רישא שנא מאי לרבא

 על מוחל אדם וכי א״ל אברים, ראשי על מוחל אדם
 משפחה... פגם משום ששת רב אמר הכי א״ל כו׳ צערו

 דתניא צערו, על מוהל אדם וכי א״ל שם: גמרא 99
 הכי א״ל כו׳, אישתיק פטור לפטור מנת על פצעני הכני
 דאין משום אמר רבא משפחה, פגם משום ששת רב אמר

 צב, מכילתין משנה 100 שלו. אברים ראשי על מוחל
 את קרע כר, חייב ידי את קטע עיני את סמא האומר א:

 ורמינהי א: צג, ובגמרא חייב, כדי את שבר כסותי
 לחלק ולא לשמור לקרוע ולא לשמור לאבד ולא לשמור
 ולא לידיה דאתי והא הא רבה אמר אלא כר, לעניים
 לידיה דאתי הא שמירה בתורת לידיה דאתי הא קשיא

 לאיש כן עשה א: צב, משנה 101 קריעה... בתורת
 בממונו. בין בגופו בין חייב לפטור מנת על פלוני

 כלאו שהוא הן יש אמר יוחנן רבי א: צג, גמרא 102
 113 הערה כאן מז״ה בפסקי ועיין כהן, שהוא לאו ויש

 בראשית 103 יוחנן. ר׳ דברי בביאור הראשונים שיטת
לו נמחל אין נותן שהוא שם:־אע״פ ־משנה15_\ ז. כ,
 ובגמרא וגו׳. אשת השב ועתה שנאמר ממנו שיבקש עד

 אפילו! צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו כל ת״ר שם:
 שיבקש עד לו נמחל אינו שבעולם נביות אילי כל הביא
 שבגל׳ בש״נ )מובא רומי כת״י שברי״ף ובמשנה ממנו,

שבעולם", ממון "בל לו שנותן הגיר׳ ווילנא( ד׳ המשנה

 ויתפלל 105שנ׳ אכזרי המוחל יהיה שלא ומנין ז.
 על רחמים המבקש וכל .106האלהים אל אברהם
 תחלה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חבירו

 וה׳ 107•ובתי׳ האלהים׳ אל אברהם ויתפלל שנ׳
 על אברה׳ והתפלל אמר, כאשר שרה את פקד

 הוא וכן מיד, אשתו שרה נפקדה אבימלך
 בהתפללובעד איוב תושב וישבדד_את 108אומר
חבירו על שמי׳ דין המוסר \~ךר~וכל .109רעהו
 אכרם אל שרי ■ותאמר 110שנ׳ תחלה, נענש הוא

 לספוד אברהם ויבא 111וכתיב עליך, חמסי
 אל!א[ לאדם לו ראוי שאינו ולבכותה, לשרה
 דין מוצא אינו ואם אדם, לבני דינו למסור

 ואל ,112לשמים דינו למסור לו מותר אדם בבני
 לעולם ט. .113בעיניך קלה הדיוט קללת תהי
 שאין הרודפין׳ מן ולא הנרדפין מן אדם יהא
 יונה ובני מתורים יותר בעופות נרדף לך

 שחבירו כל י. .114מזבח לגבי הכתוב והכשירן
 במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש

 אדם שואל בפרק בתלמוד מבואר וזה שלהקב״ה
 אע״פ חבירו על ידו המגביה יא. .115מחבירו

 למה לרשע ויאמר 116שנ׳ רשע נקרא הכהו שלא
 כמו תכה אלא נאמר לא הכית רעך, תכה

.117הדין נגמר בפרק שמבואר

 במשנה. רומי בת״י של זו גירסא קיים רבינו גם כי ונראה
 גירסת ונראה שם, משנה 106 ה. כ, בראשית 105

 גירסת וכ״ה אכזרי, המוחל יהא שלא במשנה: דבינו
 בראשית 107 יד. כתבי ועוד קמבריג׳ כת״י נאפולי דפוס

א. צג׳ גמרא 109 י. מב, באיו 108 א. כא,
 גמרא 112 ב. כג, שם 111 ה. טז, בראשית 110
 הוא חבירו על דין המוסר חנן רב אמר :שם

 בארעא. דינא ליה דאית מילי והני כר, תחילה נענש
 ברכת תהי אל לעולם יצחק רבי ואמר שם: גמרא 113

 ונתקיים שרה את קלל אבימלך שהרי בעיניך קלה הדיוט
 יהא לעולם אבהו ר׳ אמר שם: גמרא 114 כר. בזרעה

 בעופות נרדף לך שאין הרודפין מן ולא הנרדפין מן אדם
 מזבח. לגבי הכתוב והכשירן יונה ובני מתורים יותר
 יעקב דבת בריר. יעקב וא״ר ב: קמט, שבת גמרא 115
 של במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל

 לא לצדיק ענוש גם מהכא אלא ומסיק כר, מנ״ל הקב״ה
 רשע חפץ אל לא כי וכתיב רע, אלא טוב לא אין טוב,
 רע. במגורך יגור ולא ה׳ אתה צדיק רע, יגורו לא אתה

 שנאמר לכאן רבינו הסמיך הבאה ופיסקא זו פיסקא —
 ע״י נענש לו מחל לא שאם אכזרי, המוחל יהי׳ שלא
 הוא, ברוך הקדוש של למחיצתו אותו מכניסין דאין
 רשע נקרא בחבירו שהחובל לומר הבאה סיסקא וכן

 סנהד׳ 117 יג. ב, שמות 116 הכירו. על ידו שהרים
ע״ב. נח דף
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דטראני^רי״ד^( ישעיה ר׳ פסקי תסדתסג

בגיהנם. ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה,
ואשוב, אחטא ואשוב, אחטא האומר מתני׳.

 ויום אחטא תשובה, לעשות בידו מספיקין אין
אבירות מכפר. הכיפור׳ יום יןא מכפר יםהכיפור־
A 17ושבין־ מכפר, הכיפורי׳ יום למקום אדם שבין 

 שירצה עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם
הבירו. את

 אפילו חבירו את המקניט כל יצחק ר׳ אמ׳
 לרעיך ערבת אם בני ”6שנ׳ לפייסו, צריך בדברים

 ממון אם וגו׳. והנצל בני איפוא זאת עשה וגו׳,
 הרבה לאו ואם יד, פיסת לו התר בידך 1”לו יש

 בשלשה לפייסו וצריך ”8רבא אמ׳ רעים. עליו
 ישור 180שנ׳ אדם, בני ”8שלשה שורוסלשלשה

שוה ולא הערתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על
*לי •

 מטו המבקש כל חנינה ביר׳ יוסי ר׳ אמ׳
 181שנ׳ פעמ/ משלש׳ יותר ממנו יבקש לא מחבירו

ואם נא, שא ועתה נא שא אנא ליוסף תאמרו כה
י החכמה! ואוצר

 183רבבהו אמ׳ ,182מיא הביש בר יוסף רב אמ׳ מת
 קברו על אותן ומעמיד אדם בני עשרה מוליך
 שחבלתי זה ולפל׳ ישר׳ אלהי לי״י חטאתי ואומ׳

4ב
 הכיפורים יום ערב וידוי מצות ת״ר, ב[ ]פז,

 קודם הוא מתודה חכמים אמרו אבל חשיבה, עם
,184בםעוד׳ עליו דעתו תטרף שמא וישתה, שיאכל
 שחרית שחרית, מתודה ערבית שהתודה ואע״ם
 במנחה במנחה, מתודה במוסף במוסף, מתודה
אחר אומרה יחיד אומר, והיכן בנעילה, מתודה

 .185,תפילף באמצע אומרה ציבור ושליה תפילתו £
 כל ואו׳ תיבה לפני היורד הוא ציבור שליח פי׳

 מפני תפילה, באמצע הוידוי אוט׳ בקול התפילה
 אותן שאומ׳ ועכשיו תפילה, בסוף אומרה שאינו.

 ציבור ושליח בלחש מתפללין שהציבור בעת
 באמצע הוידוי ואו׳ רביעית בברכה קולו משמיע
 בסוף שאומרו שכיון גדולה, טעות היא זו תפילה

באמצע, אומרו למה ויחיד יחיד כל כדרך התפילה
פעמים בתפילה האדם שמתודה נמצא 186אנה

א. ו, משלי 176 סופרים. דקדוקי כגירטת 175
חסדא. רב לפנינו: 178 ודק״ם. הב״וז כהג׳ 177
 בראשית 181 כז. לג, איוב 180 דק״ם. כגי׳ 179

 העתיק ה אות בדק״ס 183 דק״ם. בגי' 182 יז. ,1
 כי״ת לו נתחלף וכנראה כהן, רב אמר רבינו מפסקי

 שהתודה ואע״ס נוסף: לפנינו 184 בנו״ן. וו״יו בב״ף
כגי׳ 185 בדק״ם, וכ״ל בסעודה, קלקלה ,כו קודם

הנה. צ״ל: 186 תפילה. ליתא: ולפנינו דק״ם,

 ב׳ אבל תפילה, בכל אלא להתוודות חייבו לא
 אומ׳ שהוא ציבור ושליח לא. אחת בתפילה פעמים

 תפילתו, בסוף מתודה ואינו התפילה כל בקול
 ושמעתי .187תפילה באמצע שיתודה תיקנו לאותו
 נוהגין והן באמצע אותו אומ׳ שאין מקומות שיש

 עולם, רזי יודע אתה אט׳ רב ׳אמ׳ מאי כתורה.
 אמ׳ ולוי הלב, מעמקי 188יודע אתה אט׳ ושמואל
 כל רבון אט׳ יוחג׳ ור׳ לאמר, כת׳ בתורתך

 רבו עוונותינו כי אמ׳ יהוד׳ ורב העולמים,
 נוצרתי שלא עד אמ׳ המנונא ורב ,188מלמנות

 שהיו וידויין ראשי הם אלה בל פי׳ .188כדיי איני
 מר אט׳ דברים. בהם מאריכין והיו להם מסודרין

 חטאנו, אנחנו אבל אמ׳ דלא אלא אמרן לא זוטרא
 בר דאט׳ צריך, לא תו חטאנו אנחנו אמ׳ אבל

 והוד. שמואל 181דמר קמיה קאימנא הוה המדורי
 חטאנו אנחנו לאבל דציבור שליחא מטא כי יתיב

 גרסי׳ הוא. האי וידויא עיקר ש״מ ,182אכרעיה קם
 גדול, כהן וידוי גבי 183הממונה להם אט׳ בפרק
 וכן חטאתי, פשעתי עויתי או׳ מתודה כיצד ת״ר

 את עליו והתוודה ג84אומ׳ הוא המשתלח בשעיר
 חטאתם, לכל ומפשעיהם ישראל בגי עוונות כל
 וחטאה, ופשע עון נושא 185אומ׳ הוא במשה וכן

 הזדונות, אילו עוונות אומ׳ וחכמ׳ מאיר, ר׳ דברי
 עונה ההיא הנפש תכרת הכרת 18אומ׳« הוא וכן
 מלך 187או׳ הוא וכן המרדים, אילו פשעים בה,

 ההיא, בעת לבנה תפשע אז 188ואו׳ בי, פשע מואב
 כי נפש 188אומ׳ הוא וכן השגגות, אילו חטאים
 חוזר הזדונות על שהתודה אחר בשגגה, תחטא

 עויתי חטאתי או׳ אלא השגגות, על ומתוודה
 אבותינו עם חטאנו 200אומ׳ הוא בדוד וכן פשעתי,

 חטאתי 201או׳ הוא בשלמה וכן והרשענו, העוינזי
 חטאנו 202או׳ הוא בדניאל וכן והרשעתי, העויתי
 ופשע עון נושא שאו׳ מהו אלא והרשענו, והערנו
 עולם של רבונו הקב״ה לפני משה אמ׳ וחטאה,

 עשה תשובה ועושין לפניך ישראל כשחוטאין
 רב אמ׳ שמואל בר רבה אמ׳ כשגגות. זדונות להם

טעמיה מסתבר דתימ׳ מהו פשיט׳, כחבט׳, הלכה

 דק״ס. כגי׳ 188 שיט. סי׳ השבה״ל מביאו 187
לפנינו 190 מספר. עצמו וחטאתינו נוסף: לפנינו 189

 כגי׳ 191 דק״ם. וראה כד, שנוצרתי עכשיו נוסף:
 ויקרא 194 ב. לו, לעיל 193 דק״ס. בגי׳ 192 דק״ם.

 לא. סו, במדבר 196 ז. לד, שמות 195 כא. טז,
 ויקרא 199 כב. ח, שם 198 ז. ג, מלכים־ב 197

 ושם: כז. ה, מלכים־א 201 ו. קו, תהלים 200 א. ד,
ה. ט, דניאל 202 והרשענו. העוינו חטאנו
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קעב )רי״ד( דטראני ישעיה ר׳ פסקי קעא

 דאיכא קאמ׳, לחומרא דילט׳ או ,93ליה דפחתינן
 ר׳ אט׳ ת״ש טפי, ליה למיתב דבעי עשיר
 חורין בני הן כאילו אותן רואין וכולן עקיב׳
 שזהו פי׳ ש״ט. קאט׳ לקולא ת״ק ש״ט כול׳,

 להן, פוהתין העניים אבל הבינוגים, משפט
 עקי׳ כר׳ דהילכת׳ כת״ק דהלכה לן וקיט׳

 ונתן זמן לי תן לו אט׳ .94מחבריו ולא מחברו
 ביר׳ יוסי ר׳ והאט׳ זמן, יהביג׳ ומי לו,

לא כי אמרי לחבלות, זמן נותנין ..אין 95הגינה,
חכמה' צרה או

 אבל ממונא ליה מחסר דקא לחבלה זמן יהבי־נ׳־
יהביגן. מידי ליה מחסר דלא לבשת

 שורי דרב קמיה בב״ח רבה תני ב[ ]צא׳
 להורגו, לי אמרת אתה קיצצת נטעותיי הרגת
 שבקת ]לא[ א״ל פטור, לקוצצן לי אמרת אתה
 תיתרגם לא א״ל איסמייה, ליה אט׳ לבריה, חיי

 העומד ובאילן להריגה העומד בשור מתניתך
 ליה דאמ׳ ליה, טעין קא מאי ואלא לקציצה,

 ושפך כדתניא מצוה האי למיעבד בעאי אנא
 97ששפך באחד ומעשה יכסה, ששפך מי 96וכיסה
 עשרה לו ליתן רשב״ג וחייבו חברו וכיסה

 קבא טעין דקא דיקלא 98רב ליה אט׳ זהובים.
 בזית יהא כמה תנן והאנן למיקצייה, אסיר

 פרק בשלהי בשביעית פי׳ רובע. יקצנו ולא
 אילן דבל פירוש׳, והכין לה תנינן בראשונה"

 לקוצן אסור נגמרו ולא פירות בו שיש
 ורהט׳ הפירות, את שמפסיד מפני בשביעית

 כמה תני הכי ומשום להפסד, ולא לאוכלה אט׳
 רובע לקוצו אסור ויהיה באילן יהיו זיתים

 להיאסר השיבי לא מרובע פחות אבל הקב
דבר הוי הקב רובע אלט׳ ,4בעבורם" האילן

 הרגיש ולא הרוק בו והגיע ורקק זקנותו מחמת משמוע
 את המבייש כדין דדינו בושתו דמי ליתן חייב אפ״ה
 לא הדין מן הוא הזקן את דהמבייש הא מפרש הישן,

 בפירקין בפסקיו הריא״ז וגם דלעיל. הראשונים כפירוש
 עיין הדין, מן דהוא הירושלמי מפרש ד פיסקא ד, הלכה

דלא הגירסא: בגמרא לפנינו 93 .88 הערה שם
 יפה. גירסא ספרנו וגירסת האי, כולי למשקל בעי
 הי״א ומזיק חובל מהלכות בפ״ג הרמב״ם כ״פ 94

 הנינא. רבי בגמרא: לפנינו 95 וזב. סימן ובטוח״מ
 ששחט, ולפנינו: כת״י, כ״ג 97 יג. יז, ויקרא 96

 רב. אמר בגמרא: לפנינו 98 ט. אות דק״ס ועיין
 מלבי בן מהר״י 100 י. משנה ד, פרק שביעית 99

 אשביעית קאי דלא מפרשים שם בשביעית והר״ש צדק
 ולא בזית יהא כמה ופי׳ שבוע שני בשאר אפי׳ אלא

 דמשום עמם ונימוקם טובים, אילנות קוצץ משום יקוצצו
משינצו. והזתים במשנה: לעיל תנן כבר שביעית איסור

 שאני ומהדר קב, בענן אמאי והבא חשוב
 א״ר בקב׳ תמרים לעולם אבל דחשיבי, זיתים
 ]דקץ[ )דקא( אלא ברי שכחת שכיב לא חנינה

 _ד\ה ואם רבינא אט׳ זימנא, בלא תאיגתא
 שוה שהוא פי׳ מותר. )בדמים( בדמים מעולה
 נמי תניא לקוצו. מותר מפירותיו יותר לבנין

 לא כי מאכל[, אילן ]זה תדע אשר עץ רק הכי
 שסופו מאחר וכי סרק, אילן זה הוא מאכל עץ

 הוא מאכל עץ לא כי ת״ל מה הכל את לרבות
 מעולה אפי׳ יכול א[ ]צב, למאכל סרק להקדים
רק. ת״ל בדמים

 אכיל קא תמרי, אריסיה ליה אייתי שמואל
 האי, מאי א״ל דחמרא טעט׳ להו טעים וקא
 מכתשי ליה אט׳ קיימי, גופני ביני ליה אט׳
 עאל חסדא רב מקוריה, לי אייתי האי כול׳

 א״ל גופני ביני דקיימי תאלי חזא 404לפרדיסא
 לא דיקלי דיקלי קנו דגופני עקרינהו, לאריסי

___________________ _____ גופני. קנו
כול׳. לו מחול אינו לו שנתן אע״פ מתני׳.

 צער דמי אבל בשת, דמי שאמרו אילו כל ת״ר
 אפי׳ לבו בתוך ונצטער שנעלב מה פי׳ גופו.

 לו נמחל אינו 4עולם" של ממונו בל לו תןנו
 אשת השב ועתה 403שנ׳ ממנו שיבקש עד

וגו׳. האיש
 חברו על שסרח אדם אט׳ רב ,404ירושלמי

 שנייה ראשונה פעם ממנו וביקש והלך תחילה
 שורה יעשה יעשה, מה קיבלו ולא 405ושלישית

 וגו׳, העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים של
 נפשו פדה 406תמן כתיב מה כן עשה ואם

באותו דתמר הדה יוסי א״ר ±לשחת מעבור ,

 וז״ל: רבינו כפירוש מפרש אליהו בשנות הגר״א אבל
 השיעור בזיתים דאמר קאי אדלעיל בזית יהא כמה

 הירוש׳: לשון זה לפירוש ומסמיך רובע, ואמר משינצו
 שיהיה בעינן אי פירוש זיתים, רובע או נץ, רובע מה,

 יכול יהא מהנץ זיתים, הקב רובע או נץ הקב רובע
 שהוא נץ לאיזו יונה ר׳ אמר זיתים, הקב רובע לגדל

 רובע_ שעושה אלא גץ לאיזה פי׳ זיתים רובע עושה
 בעין 102 י לפרדיסא. עאל ליתא: לפנינו 101 זיתים.
 בגמ׳ ולפנינו בש״מ, מביאו גאון גרים כן רביגו 'גירסת
 שבעולם, נביות אילי כל הביא אפילו צערו אבל גרסי׳:

 ז.~ ב, בראשית 103 גאון.ה פירוש בש״מ ועיין
 לפנינו 105 ה״ז. ח פרק בבא^"קמא ירושלמי 104'

 ואיתא ושלישית, שנייה ראשונה ליתא: שם בירושלמי
 יוסי רבי אמר א: פז, יומא בבבלי ולפנינו זה, מעין

 יותר ממנו יבקש אל חבירו מטו המבקש כל חנינא בר
כז. לג, איוב 106 כו׳. פעמים משלש
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קעד ב צג, — א צב, קמא בבא קעג

 שהוציא באותו אבל רע, שם עליו הוציא שלא
.107עולמית מחילה לו אין רע שם ליוע

 חברו על דין המוסר כל חניו א״ר א[ ]צג,
 אל שרה ותאמר 108שנ׳ תחילה, עליו נענש הוא

 לספוד אברהם ויבוא 109וכת׳ עליך, חמסי אברם
 דינא ליה דאית מילי והבי ולבכותה, לשרה

 מן יותר לצועק לו אוי יצחק א״ר בארעא.
 ואחד הצועק אחד הכי נמי תניא ד,נצעק,
 על אתכם, והרגתי 110דכת׳ פי׳ במשמע. הנצעק
 יותר לצועק שממהרין אלא אומ׳ הוא שניהם

בשרה. כדאשבחן הנצעק, מן
 רב א״ל כול׳. עיני את סמא האומ׳ מתגי׳.

 ומאי רישא שנא מאי 111לרבא חמא בר יוסף
 על מוחל אדם שאין לפי רישא א״ל סיפא, שנא

 על מוחל אדם וכי ליה ,אמ אברים, ראשי
 פטור, פטור מנת על פצעני הכיני דתניא צערו,

 הכי א״ל בהא׳ לך שמיע מידי א״ל אישתיק,
 רב איתמ׳ משפחה, פגם משום ששת רב אמ׳

 אמ׳ רבא משפחה, פגם משו׳ אמ׳ הושעיה
 שלו. אברים ראשי על מוחל אדם שאין משום

 יש 112יוחנן א״ר מוחל. אדם צערו על אבל פי׳
 כיצד כלאו, שהוא הין ויש כד,ין, שהוא לאו
לאו. כמתמה הין הין, כמתמה לאו

 פטור מנת על פצעני הכיני הכי נמי תניא
 לאו יש פטור, לאו ואם חייב כמתמה אם רואין
 דוקא פי׳ כלאו. שהוא הין ויש כהין שהוא
 כרבא צערו על מוחל שאדם פצעני בהכני

 דאמ׳ אע״ג אברים בראשי אבל הכי, אמריג׳
 הוא חייב כמתמד, שלא פטור מנת על ליה

 פליג ולא אברים, ראשי על מוחל אדם שאין
!.13רבא עם יוחנן ר׳

 תקלא, סי׳ ה״ב הראבי״ה גם מביא הירושלמי דברי 107
 תשכד, סי׳ יומא והמרדכי רעו סי׳ ה״ב האו״ז והעתיקו

 שתקנות ]ואמרו[ אבותי ונהגו הראבי״ה: שם והוסיף
 שובני שהם המתים על רע שם להוציא וחרם קדמונים

 )מרדכי( — ]ולא[ ככה, על ראו מה תמהו ורבים עפר,
 פרשת תנחומא דרבי לאגדה כיוונו כי מהם הוא ריק דבר

 הכעס כל רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר ו(: )סי׳ ואתחנן
 קמתם והנה ששית כו׳ עונות בששה חטאת וכו׳ למה הזה

 יצחק אברהם חטאים, אנשים תרבות אבותיכם תחת

 רבש״ע לפני אמר כך, לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב
 לו אמר האלה, החטאים מהתות את שאמרת למדתי ממך
 מביא זה ודין כו׳, באבותם ולא בנפשותם אמרתי אני

א. סעיף תרו סימן בהג״ה חיים אורח בש״ע הרמ״א
 שמות 110 ב. כג, שם 109 ה. טז, בראשית 108
בד אסי רב הגירסא: בגמרא לפנינו 111 כג, נב,

 ורמינהי חייב, כדי את שבר כסותי את קרע
 לשמור לקרוע, ולא לשמור לאבד, ולא לשמור

 רעהו אל איש יתן כי 114פי׳ לעניים. לחלק ולא
 ולא בפשיעה חייב לשמור כשד׳פקידו 115לשמור

 או לקרוע, או לאבד׳ מנת על אצלו כשהפקידו
 חלקיהו דא״ל דכיון לעניים, לחלק מגת על
 ועניים תבע׳ קא ומאן נינהו דמפקיד לאו תו
 לאו ליה אמ׳ מצי חד דלכל תבעי מצו לא

 לא 116רבא ואסיק לאחריגי, אלא יהיבנא לדידך
 והא שמירה בתורת לידיה דאתא הא יא קש

 לידיה אתא אי פי׳ קריעה. בתורת לידי׳ דאתא
 קרע ליה אמ׳ והדר שמירה בתורת מעיקרא

 אתא אבל פטור, מנת על ליה אמ׳ לא אי חייב
 דלא אע״ג פטור קריעה בתורת מעיקרא לידיה

 דצדקה ארנקי ההיא פטור. מנת על ליה אמ׳
 ההוא גבי יוסף רב אפקדיה לפומבדיתא דאתאי
 רב חייביה גנבוה גנבי אתו ביה פשע גברא
 לחלק ולא לשמור והתניא אביי א״ל יוסף,

 קיץ מיקץ דפומבדיתא עניי ליה אמ' לעניים,
 כך להם היה קיצוב פי׳ הוא. ולשמור להו

 אותן כאילו ליה הוה והילכך אחד לכל לשבת
אצלו. הפקידו העניים

ט' פרק

 ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל ב[ ]צג׳
 מעוברת פרה גזל הגזלה, כשעת משלם בגדים
 פרה דמי משלם וגזזה טעונה רחל וילדה׳
 פרה גזל ליגזז. טעונה רחל ודמי לילד עומדת

וגזזה אצלו ונטענה רחל וילדה אצלו ונתעברה

 הרי״ף וכ״ג מינכן, יד כתב כ״ג ספרנו וכגי׳ חמא,
 בר אסי רב כי יוסף, בערך סה״ד הגיה וכן והרא״ש,

 הוא חמא בר יוסף רב אבל בש״ם, עוד נזכר לא חמא
 ומה בזה. מש״ב ב אות שם בדק״ס וע״ע דרבא, אבוד,

 לגרום יתכן דלא הגמרא בגליון פיק ר״י הגאון שהעיר
 אין רבא תירץ שוב ואח״ם דאשתיק קאמר דהכא לרבא

 הראב״ד בזה הרגיש כבר אברים, ראשי על מוחל אדם
 וגם דאבוה, לקושיא רבא חשש ולא וכתב: בפירושו
 בדבריו. שם עיין זה, כעין ותירץ בזד. עמד הרשב״א

 בהערה ועיין אמר, יוחנן רבי גרסינן: בגמרא לפנינו 112
 שם סימן ח״ג האו״ז מביאו הר״ח, כ״פ 113 הבאה.
 על מוחל אדם דאין כרבה הילכתא זצ״ל ופר״ח וז״ל:
 כל 114 הספר. בסוף ההערה המשך — אברים. ראשי
 כ״ג 116 כט. כב, שמות 115 רש״י. בלשון הוא הקטע
רבה, ולפנינו: רא״ש, כת״י

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)94 מס עמוד )רי״ד( מאלי בן ישעיה הךד׳זד^בבאקכ^טראני,



 ג״ן נסימן וכמ״ם מדרבנן אלא וייב
 בראייה דהכלחיינין אמחני׳ וגעה

 פטור סורין גן וחציו עבר בחציו וי
 אח פובד חורין נן וחציו מבר וחציו
 כופין העולם תיקון מפני אלא וכו׳

 במפרש הרמב״ם לפירוש ובסלמא י
 לגמרי חורין בן שהוא זמן יש הרי

 כעבד הוא הרי שיחררו שלא זמן :ל
שיש זה יצא ה׳ הארון פני אל נתיב

 כמשנ׳ ברייתא הך ואתייא מוציא יצו
אמרוב* ,במשנ הוא חורין בן וחציו

 גבי נמי הבא מישייב ולהני כבר ־ר
 דהחם לומר ואין משוחרר כאלו ו״ל

לישצי קשיאמיבינא מאי דא״כ וציא
 דמרבינן דמאי' דניון ועוד מיחייב

 אינך כל וכן דנוותיה הוי דמרבינן יא
 אלא בראייה ליה ומסייבינן דמי חרר

 מבחוץ שההברא אע״פ חורין בן וחציו
 ממפטינן לא דכן וכיון אחר אדון לו
 לרבו עוד משועבד אינו שהרי ליה וני
 מוציא אין בכאן ולהכי נמפוחרר הוי
 המיקל אחר נמשך בו? בבר שיצא חך
דמיחד־ץ אע״ג ידייהו בהקפח להו ■יק
 נחת נעבור מטוא לאדם אומרים !ין

 שמחויב למי תוקע ואינו י״ח יצא •כבר
 נ״כ יכו׳ מברכו׳ אין אבל !ץ" .קר
 שלשם בדעתם גילו ברכו אס אצל גן

 אינו אוסיןז בל על דעונרו׳ ומ״ש ע״נ
 כן ברכ׳לבטל׳ משום ראינ׳ מ״ש אבלי ־

 : מצוות אינן הרי מ״מ בכך מה קכר
 שרי יתקע חובתי ידי להוציאני שרוצ׳ :י

 להוציאני ישקע קולי השומע כל אמר
יחל לא על שעובר ע״פ בו ריוצא

 וכו׳ והוציאני תקע המודר ליה אמר ים
 קמא פרק בסיןז יונה ,ה״ר בשם בב׳י
 בלבד באמירה שתלויה נמצוה אבל פשה
 שוס עשה שלא ניני נמצא מעשה ושה

 קורא היה רפרק ממתני׳ כוונה צריכות
 ואיצטרנינן לצאת לבו כוון אם וו
 אלא מעשה עביר דלא משום והטעם 1

 ושמע לב״ה סמוך ביתו שהיה או זבנשת
 ולא ישמע כיון כאן והרי קושיא ומאי

 אכילת או לולב נטילת או שופר תקיפת
 ונו?אמרינן לצאת נתקוין ***אס )ט(

להכי דמילשא רסתמא לצאת vJc א״צ

 שהוא נראה שלשים התקיעות מנין :צא
 אחת בנשימה השברים ודאי אבל זרועה

c הוה ותרועה השברים גם אחת תרועה 
 שנ׳ הרב מלשון למ־ר׳ מצי הוה שיטתו פי
 דקדוק ומיהו משלשים ספי טובא הוו כן

אלא אחת בנשימה הם ותרועה ושברים
 סע״מ מדקדוק אמיתי יותר הרב בל׳
 תרועה ואחריה שברים נ׳ ואחריה !יעה

 ומדפלגינהו ותרועה שברים נ׳ ואחריה מר
 אזלינן אי ממ״נ רהא הרמב״ן כסברת יקר

 להו עכדי לא אינשי רהא א׳ בנשימה זן
t נעברינהו- ות־ועת שכריש גס אסתא״כ 

 המ״מ נ׳ וגם כתרועה שברים ג׳ שיעור
 שזהו תימת זה וכל טרומטין ט׳ או בריס
 ג׳ דהיינו יבבות נג׳ הוי תרועה כיעור

 בעל וכסברת מופלגים או תכופים הס אם
 ט׳ שמע שאם שאע״פ ממנה ללמוד שיש

 לשכרם ונו׳ נבא נאותה הראוי מן אינו
מידי למידק ליכא יא": לדבריו לחוש שיש

 בפ״ק׳דתמורה כדאיתא שמור׳ לינא הבית ברק בקדשי אפי׳ והלא בחולין תמורה יש וכי קדש יהיה ותמורתו
 בהמה או עוןו אומו על שיבא להם לבא ראוי שהיה שתהיזק אומרים נפשם על שלכפר הם פשוטים דברים אלא

 אותה וממלאים שמרים מכפות הוחלו׳ שעושין יין המוציא בס״פ הגאונים חשובת נשם רש״י הביא לדבר ורוגע׳
 פול לשוק וזורעין שבבית והקטנה קטן בל לשם וא׳ א׳ כל פושין ר״ה לפגי יוס ט״ו או וכ״ב בהמת וזבל עפר

 וזה מ תחת זה ואומר פעמים שבעה ראכן סביבות ומחזירין שלו א׳ בל נוטל ר״ה ובערב צומח קטניות או המצרי
 וכתיב האמורי דרבי חשש משום המנהג לבטל שראוי ספק אין ומ״מ ע״כ לנהר ומשליכו תמורתי וזה חליפתי
 ואס האם על נפרה נקבה תרנגולת צריך דלעולס דה״ק יראה זכר חלד אולי ומ״ש :אלהיך ה׳ עם שהיה חמים
 הול״ל דאל״ב זכר תרנגול פור לוקחין זכר חלד אולי הספק על אבל לשתיתם פולה היה בת שתלד יודעים היינו
שלד אולי אלא השפק תחת הניח הלא נקבה שיולדת מלשא ליה פשיקא אמאי ועוד נקבה או זכר תלד אולי

:כדאמרן ודאי אלא זכר
 עב א׳ כל שלט ישראל כל לב שיהא כנגדו שפשע מי לכל לפייס בעי״ה לבו אל אדם כל וישן הטור כתב )א( תרו

דיומל במרדכי לה ומייתי ר״א מפיקי בפט״ו ואיתא עליהם לקטרג לשטן מקום יהא ולא תכירו
 א׳/ רשות לי נושן אתה אי ישראל ועל רשות לי נתת כולו העולם כל על רבש״ע הקב״ה לפני סמאל אמר
 ליה ליש ששא דבכולא משמע דמהכא למידק ואיכא וכו׳ חטא להם ים אם בי״כ עליהם רכות לך יש הרי

 ובי״ה לאיסטוני רשות ליה אית שתא דנטלי איפכא אמרינן דיומא ונפ״ק ליה אית ובי״ה לאיסטוני רשות
 "כ הקב עשה מה י״ו פ׳ קרח סדר רנה במדרש בדאמרינן בעגל דחטאו מקמי מיירי דהכא ושמאי״ל ליה ליש

 אי׳ בעגל וחטאו לבתר אבל וכו׳ זאת מאומה חוץ ברשותך כולו העולם א״ל המות למלאך הניא תורה נממן
 ולהזהיי להניא אלא כה־י׳יג לאיסטוני רשות ליה דלית מי״ה בר בחובחן למהפך ואפי׳ שתא בכולי רשותא ליה

 לאו- דהבא ונ״ל ז״ל אמיגו במהר״א הרב תירץ כן יצאו זכאין יח׳ מלפניו יצאו ואם הקב״ה לפני החטאים
 שיש אע״ג אומות דע׳ היכי כי עליהם למשול it תחש משורים שיהא היא סמאל שאלת אלא קאמר לאיסטוני

 מושרה שאינו הקב״ה א״ל ולזה ידו תחש כבושין יהיו ישראל גס כולם על שר סמאל מ״מ וא׳ א׳ כל על שר
ומ^קאיך1:, וחיק נ״לכ חטא .בהם יןוא זכאיס_וטהורים מלם שבי״ה לפי חטא להם יש אס בי״ה אלא לידו

 ! אס כגץ למקום חלק בה יש לחנירו שעבירהשביןאדם“גרצלזאןיץ״ל מוהר״ש שיפייסנו'כתב יעד מכפר י״׳ה י
 למקוס אדם שבין מה אפי׳ מכירו אש הרצה שלא זמן וכל וכיוצ׳ כמוך לרעך אואהבח עבר הרי בדברים ביזהו
 בדברים והקניטו לאים איש יחט׳ כי זה בזמנינו שנוהגין שמה חביב כתבמוהר״ן צריך.לפייסו : מכפר אינו
 סרחחי לו ויאמר העלוב לפני מעצמו ילך שהעולב אלא בטעות מנהג הוי השלום לתווך ביניהם אמצעי נכנם

 זה עבר אם בכך מה משפייס העלוב אם לפייסו הולך סוןו דסון< דמון כן נ״ל ואין הירושלמי מן בן ודקדק
 לשש גדול ושכח מת״ת בפ״ב הרמב״ם כתב :עיקר וכן מוכרחים דבריו שאין כשב מראה יפה בס׳ וגס במוכס

 לפלוני חטאתי אמנם להם ואומר לאחרים חבירו לבין שבינו עבירות ומגלה להם פשעיו ויודיע ברבים שיחודה
 היא■ פנים ועזות עצמו לפרסם א״צ למקום אדם שבין עבירות אבל ומחנחם שב היום והריני וכך כך לו ועשיתי

 : ענ״ל סתם רבים לפני עליהם ומתודה לפניו חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא גילם אם לו
 שבא או באונש ואם מיקרי למקום אדם שבין עבירות ברצונה אס הפנויה על הבא קכ״ט שורש מוהרי״ק כתב
 הכ״וב וכמ״ש בהשגות ועיין החטא את לפרט וצריך מיקרי למבירו ארם שבין עבירות עילופ׳ בשעת עלית

 שמיה פעס בכףד^ומ״ש ב׳ סעיקז שר״ז נסי׳ לקמן וכמ״ש ח׳ שאלת לא״ח השייכות בתשובה ח״ב ובמוהרי״ס
 ויאמר אנשים על ישור ושל׳ישינד־ןכח-בפרק-בתרא־דיומא־־צריך־לפייסו־בשלש־שורוח־של־־סלש־נצי־אדס־שנאמר

 לי שוה ולא שתים הרי העויתי וישר אחת פעם הרי חטאתי ויאמר ופירש״י לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי
 יוסן< מאחי לה דיליקז מהא נמי משמע והכי רצויים מיני בג׳ לפייסו רבעי קצת משמע ומהכא פ״כ שלש הרי

 מחילה ממט לשאול בעי דאי משמע לו זקוק אינו ומ״ש : ודו״ק זה ביארו לא שהפוסקים אלא ב״ח נס׳ וכ״כ
 רגע"■ משמעלישנא והכי רשאי שאינו נראה מת״ת בס״ב הרמב״ס מדברי אבל הטור דעת רשאיונן מג״פ יותר

 דאתא עוד מוכח והכי איכ׳ דאיסורא משמע פעמים מג׳ יושר יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל דקאמר
 יוסי רני והאמר הכי עכיד והיכי פרנינן איפייס ולא דכפורי יוע׳ מעלי תליסר חנינא רבי לגבי רב אזל דאמרינן

 רש׳* דלפי׳ ואע״ג היה עצמו על מסעיר רב דילמא ליה קשיא ומאי ונו׳ מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר
 אפי׳ ממט לשוא רב סל כרבו היה ור״ת וכיו! רבשאטר״ל משני דני והעיק׳ מחוור פירושו אין מ״ע משני'הכי

 לר זקוק אינו פעמים מג׳ שיותר דניון הוא ברור ודבר !נקטינן והכי רשאי איט רבו דלשאינו אלמא פעמים אלת
 רכיל דאלע׳ חבירו אש שירצה סר מכפר י״ה אין ■לחבירו אדם שבין עבירות דשנן והיינו מכפר שי־״ה לפייסו עוד

 פי׳ וכו׳ רבו הוא ואם וט״ש .ליה מבעי חבירו שיחרצ׳ ער דאל״כ מכפר י״ה נתרצ׳ לא שהוא אעי׳פ םמרצהו
 מחשיב שאינו משום היינו היה עצמו על שמחמיר ר״ל שאני דרב שפי׳ רש״י לרעש דגם ויראה מובהק רבו א־ט אפ•׳

שמכויי׳ לא אם ומ״ש : לפייםו פעמים כמת לו הולך רבו הוא שאם מורה דינ׳ לענין ומיהו דרב רט חנינא ר׳"

 מסילה ממנו שיבקש משחנרא ומיהו עולמיח מחילה לו אין החובל בפ׳ הירושלמי לשין לו לעח-ל א״צ ומ"׳ש
 :אכזרי הוי ולא T:r דשפיד למשול.עולעית רוצה אינו שאם היא הירושלמי שטונש אלא מחילה לו יש ממל ואס
 ולא בחיים בעודו לו בשחטא דדוק׳ הזהב בפ׳ הצבורים שלטי בשם ננה״ג בס׳ נ׳ וט׳ לו חטא אשר מתאם' ()ב

 אלא קברו על לילך א״צ מיתה לאשר אלא חטא לא אס אבל קברו על ממש לילך צריך מנדלה ממט לשאול הספיק
 חמאתי שצ״ל דניון טעמא דהיינו יראה ונו׳ אדם בני י׳ מביא ומ״ש : שביישו במקום מחילת ממנו מבקש

 רהא משמע זה ולפי אדם בני שלש של שורות ג׳ כנגד וי״מ ארעא אורח לאו מי׳ בבציר ישראל אלתי ׳הל
 נ נכון זה ואק ראשוינה נפעם עמו הלט שלא מחודשים שיהיו צריך ארם בני ג׳ לס שורות נ׳ רא^ריי;

 נראין דבריו הרא״ששאין ונתב'עליו שמברך סעדיה רב בשש הניא הטור הטבילה. על מברך ואייו ־(רן
 עליו ולהזות מת מטומאות ואן< הטומאות מכל עצמו לטהר היינו ברגל עצמו לטהר אדם חייב משוש דאי

 ע״ב לברך ואין ט לטבילת חובה אץ השנה כל טובלין קריץ הבעלי שאין וכיון טהרה לנו אין והאידנ׳ וז׳ ג׳
 הסוד הביאו ר״ה מס׳ בסון< עצמו מהרא״ש זה על ק׳ ולכאורה חק״ו נסי׳ האוינוח מוהר״ם בחשו׳ ונ״נ

 אי אלול נטהר׳ שתא טלי לעיכל יטל את אי לרב מפקיד תייא ר' בירושלמי דאמרינן דאהא סי׳/זר״ב
 היה לא שבר״ה לפי ימים ז׳ אותן וקורא ליוה״ב ר״ה שבין ימים ז׳ הם דאלו כ׳ נשתא ימים ז׳ אכולי נא

מזין היו שלא ומשמע נרגל גןצמו אח לטהר אדם שחייב בטהר׳ שיאכל שפשיס׳ בסהר׳ לאכול להזהיר צריר
עליהם 1
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חדש תרטתריתריא תרח תרז תרו סימן יו־כ הלכות א־ח פרי

 נהייא אמר" ותא נקיא לא וואי יהא נצינוי וש לקול אט' "מיא ניר הדשות לשש ונס ואם וקאמו דרתא
 למקים אדם שנק ונעניוות מקת ר ׳S3 רל שערם ונ׳כ תעקר. ומפרש מאן מצי מצין! שמוק אק נקם
 ואוקימנא סטאה נשוי פשע נשוי אשי נתיב וקא ועיו טלה אם צי היא שם שעוות עצמו לחושה צוין איס
 שנא נוי פטאיו לשפה יקי שאק ונירם טיוסצק נהדיא עונת p ועתי לעקם ארס שטן נעטדות ליה

 ונמו מזית והוי לשם רשאי איט נלהש מסווה אם שאט׳ לי מססנוא מטי לעיל ונפנה' עניוות נשאר •תשרוק
 ולה משה רלעא זהב אלהי להם מויעשו לן קט׳ מק לשה רשאי ולרע איסא ואם ועוד כספון. שהונססי

 ונקע ואיידי ליסא ושאי לשפ נעיא ואי ומשמע א'צ קאעו טור דקיק וו׳ע דלישנא ואע׳ג נכן יעה שפ5
 איו מט צבאה ד,א׳נ נמי קאמו >רנ רע יהא וסוס קנא .יאיקרא ולשלם א׳ל רע נקע צוין to p ל׳י

 עתתינק מהתא נסוא והא קט צוק ניט סטאיו ושוט הינא כמי קה איסוו־א איכא דנההיא היט וני לנרות
 נשרו שאומרם תטא נעל ויק מידינא ומיהו וזקא לאו יקל ולישכא השולה שק ז״ל הסו׳ מלשון נראה ונן

 ההוא ילפ׳ז הסנה ונקש שוס הוי ולא קד עהם עקצת עשה שמפיש תסעאית אותם שננלל שאקע קנ
 ונ׳ע משים רל הפושקם נסטהו עליהם ומחווה תהו אם שענו ט׳ה עליהם שהתודה ועטרות נרייפא

 נקפ ואשי׳ עהא צואת p לענטו צריו כנו התווה ישא )נ( :טרק נדל לסטיו ארס סטן עטרות לענק
 סעאט אנסט אנל ואש קן עמא וט יסיג מה ושמואל קמיה קאמינא היה המדוד ק אש רומא נשא

 משמע אלא מוירוי גשאר ינדב הוה מיה פריק המודה הלא אמר*׳ ואי הוא וידוי עיקר ש׳מ אמר מיקס קם
 ושהציסר משש להתודים אדם שת״נ שמשק עהא שנוא אתן ני הרן אנל שקם קם ואעפ׳ג ננו שהתודה

 מקודם השוה ולא קן פת להסויוס ששאל ממתק למה ואל•: נלוש ערל קן עם לאישו סייטם געי
 ומיק מיקם קיש ולהט שמואל הת־דה לא ערק מיניא ולהן רל תעשנו והרב הפיר נונר שלא שקל »שמס
 ט*ה ווקא אלא לקים הטונ ואין ויל שנויה עהנ׳א נשם נ:ה'נ שייר נק נתב :להסמיר ים רגא לענק
 נגר והוא אומה שהפין נשעה לקום ם״נ איט לתתודיס מטת שאין ישם נשאר אנל להסודוס עטה סהוא

 שקט הפנה ימות נשאר והוי שד להסודות מטה איד ומעמה התייר, 333 תזה שאקע שהפעם וידאה סתורה
 נשאר מפאינ מתודה שאיני סיאשו הריאה מפני לקום ואוי ולק נדרי שכהסיע הוא יום מ'מ להסודוס »סוינ
 למה זיל הרמנ״ם על לוקדק ויש להתורית מסויג שאיט כיון מתווה שאיט מליו שיאמרו מן ומת משפה •מות

 וכו׳ כמאט אנסנו אנל הוא מירי ומיקי וס׳שז :דפשאל פוכדא מהן ששכם רשמו להסידית הצריך לא
 יצמהודום לסווו יסל )י( :שיווי פרק שאי לאפיקי פשעט שיט סטאט הייט אלא יוקא וצאו רע נסי נתב

!1' גאולתו גהשו נשל קאו מל מ נכצג דמו"ל נקק ופסק רל ניאות ן׳ שיי נשם הטא כסיד אנל עציהם
‘'""'™”’" נזיג

 אלא שליט פי על ואן! אלסא ו״ת עמם להזהירו הוליד לא p ואעע" עם סזעאם משום מ׳ נ׳ עצים
 לברך שיזיע משעע ממיל׳ עצמו למהר סייב טהו' מקלם על שאפילו וכיון עצמו לסהר סיע סםוה עקצת
 עקצת על יזיע ואינא דנויונא השתא אנל עתו׳ לעקצת סיונ שאק לס• אלא מנוס פשו צא כראיה שהרי
 נפיק נואעויין פות אפו להם מי׳ האמוואיס וניעי שנתנ יולת ה׳ נויש להנ׳י ומצאתי צנון צוין עסו'
 ומיהו צ׳ע וקצם נגלילא תוק מנו"׳ נ״ה וןו נקוש סומו ונש׳ '1 קו וויו׳ נפ׳ק איסא והכי יע*ש ירד׳
 הלנה נסשנ׳ן נתב וטי ולכיטל לותון מותו וט״ש : ווו״ק לתקל נוס׳ וספק משוס לנון אין הצג׳ לענק

 נ׳ ניוס ווקא לנניס ללבוש לא אנל לוסין ונלעוו' נעי*ת הגולל ג׳ימספימ׳ יוס נשתל אנל מל למעש׳
עניל עי׳ה לוסרן שנהגו מנהג משוס ׳1 נתון לותון היפו פעם יווע ואיני ערל צא מכאן פתו׳ מופו
סל שאס מורם הכל יהושע וו׳ נויה הוצא ו׳ אמו ענלהין ואלו נפי ונושיק היא ז׳ל הוג נמנם הנ׳י
 מומו שאי! שנהנו הפוסקים וע נועם לסשנ׳ן ס׳ל אי וצ׳ע העוע עו נוסיצ׳ שאשוו הרגל ערג צהיו׳
וש׳ע הנ׳י שהניא פוסקים נמקצה םש*ל אתל אפילו אלא להיפוו פעם כאן ואין וגל ויצל פו לרסון

שהוי קשוי מעמא מהן צאו הנא ע'נ לוסון שוי לתשע׳ סעון מניף תפלת שאפו תקע׳ת נפיען לסניל
 מאי אינ המצת אתו אלא ע״יי לא ט לא וגעו לסקר שמון שאים אפילו ומשמע נעי»נ taco נקש

 הוצא וצ ונקע ושלישי משלש׳ נפתו׳ אפי׳ להתיו הו״ל ושוואע נלעי*סנמי אפילו מ״ה ונקע אירא
 סוי ונא וואי משמע אלא תקרת נסי׳ לעיל !"ל והו" השו ונמ״ש נמי ואשק יום אפי׳ אלא ווקא לאו

 פנילה הויא וצא וליון ני׳ה השות כמלאכי נקיים שיהיו שלון ו״א פוקי מווש משוס י*ה סנילת אצא
 הפוו על ופלע הוא ווקא הוצא וג ונקע ושלישי וסל אפשו ימי אי מני נפסו׳ התיו לא נן נל מותי׳

 סאיע וניון הנ׳י והשיגו נעי־נ מאה שניצת והוי עשום אלא הסשנ׳ן קשוי ולא וואי משמע שיהי' ואין
 מסעה הוה נוע! לפטל שאשור עטו שרתת מה׳ נפיג שומנים שנתנ ונההיא לסתיו ואוי אין ענ» אצא
 נ׳ נתון אפי׳ להקל פסק נ׳ת ויס׳ נקטינן והכי יע*ש וט* הוה נומן לפטל' עקר סרחיר שאק טון קר

להסעיר ;.יא שהעיקר אצא להקל שירצה לש נ׳ לאפו נ׳ שן נין לרון לשלק שאין האמת הוא סנן ונאעש
• : ונונתיננא

 שמא וישע׳ שיאכל קום שיתווה צרו ותנ׳א ו׳ע ונוי משיכה עם עיית ווידוי עצות ס׳י ויומא פ״נx 8 וזרו
שמא וישפה שיאנל לאפו מהווה ויפת׳ שיאכל קווס שהתוו׳ ואשפ נספור קלקל׳ ונר יאות

 והאואמוינן רצפי׳ ;סרא*ס וחרמנים וכו׳ שתויש יתווה עורם שהתווה נסעוו׳ואע׳פ קלקל׳ רגו אמע
 אןו לשתני ליה הוה איתא ואה עין הקש׳ וסומנ״ן עונים נעפלס דשי ויפת׳ שיאכל לאסו שישו׳ צרן
 פי על אןו מאי ושו פוני' שהתוו׳ פי על ואן! וכוקתני פונים משוה וישם׳ שאכל קוום שהתוו' ט סל
 לחון וירא׳ שא ט״ה שמוי עיקר והלא י׳י! קורס שהתוו׳ מפני נ״ה ישו' שלא רמתן מל תמצה ופי

 מונים שהתוו׳ פי מל ואן( מוקשי ופתי׳ אכיל׳ אתר להתפלל ופלע' ואורם' מטם ויכם׳ שיאכל לאסו ונקם
 להשוות וצוין ן הרענ נונוי אלא דאצס׳ה נוני' היינו ניישא דקנפני ויסת׳ שיאכל דאתו משמת משלא

 שהשוה ואע״ס אמו עוטה לתפוח' שצוין הנרית׳ הזטר' היכן עוט׳ סל ווידוי מצנו ושתה שאנל אהר
 ונהי קושיא אינה נ״ה ישו׳ שלא ועתו על תעלה וט אע״פ ומאי שהקש׳ ופאי נואמו! ודאי אצא פונל
 קום השוה שכנר נס ומה זיווי וציני ה״א כלילי אכל ג“ונ ווק' טוס דוק׳ ה׳א אנל נ״ה רווי מרקר
 שהשוה ט על ואן! סניא כששפתי ומיהו נפרט' p גס צהסווו' צרן הט יאפי' לן קעשמע ושתי שאנל
 וראי והא עוט' ישו' ושהה שאנל לאסו שהשר ואע׳׳פ ושתי' אטל' לאפר שיסוי' צוין רשתי שיאנל קודם
 ונונסיננא הואטנים נטי עונתי הכרית' סלי לפי p נהנו לא שהעולם אלא הואטטס לטווש תמכתי הרא

 ומקו :ונטן הועטן תכוה לקים שמוי כשעת לקס צרו ורווי. נה שיש תשוקתי אלי לן לועי נהנו ועכשיו
 קנו הש׳ן אכל ספילש אש אכא אומו' שאינו סם פרם ועי׳ה י׳ת וישו נא• וט■ נטו טוס אומו וש*ן
אומוו אינו פט;׳ה ונשום היתרם נשאו נלתש תתפני אש אומרו אלא נקיה הסטל׳ כשן הרווי אומו

לשם א'צ זנ׳זו ורעי' נסכי מ?ת גפ׳ג ׳תרנמנ שים .ושן...י.תפיפ ויר» • נשר. ס'.-■ גולקמן כלל___
 ונוי הנ1 אצתי להם ויעט גווני תפאה הזה המם ספא אנא שנא׳ המפא אס לשם וצוין ומעי נפ*נ הססא

 נוו׳י זהו אלט להם ויעט משה שאמר מש אלא ספא׳ נטי פשע נטי אשרי אומו רע ננא p ו׳י
 אלש שיעשו להם שם וי שאעוו עו לישראל להם שהוט' וזהב נסןו ונטע הקניה לפני משה אש יאו׳י

 התם ואיתי מטם שפעק מ" ונם: הספא אס לשפ וצוין נכא p נו" פתק מה׳נז נפ'נ ושפכ׳ם 301
 נתפא כאן משושם נתשא נא! ל״ק יצליכז לא פשעיו מנשי ונתיב ססאה נשר פשע נטי אשרי נתיב ועי 31

 שה מפורפש הענל שן והא לא נמי מפורשה אטלו לרע ואצו כר׳ע ולא אסיא וע*כ מטופס סאיט
 נו׳י אלא טתיה גקנוינן לא נו״ע ולא תנו דוב ונתן סטאה כסוי פשע נשוי אשר פליהס ד׳ע אמר וארה

 פשע נשוי אשי וכשב והייט לא אום לנני לננוסש אנל קט לנין ניט התטא אם לשם וצרו נכא ף
 לנצי לנלוותו שצרו מהווסת אטא וק נסב לא שהרי ווג טסי׳ פסק לא ויל שהרב M על ואן! ססאה נטי
 עצי ואיתו למקם אום שק כמטרות כאן לסניוו ארש שנק מנניוו' פאן ופני נסמן פרג פסק אצא אום
 מאי טה יושק לא נסמן ורב נרע ולא וס׳ל לוג עואשנקק מקם מכל נכא ן' נרי או נו׳ע או פנו

 נסטוות התם פנאי מואפליט נכא ן׳ ט״י לפשוק סעו הטא עוד : נרע וצא לעיפפק לן איס ומתיה
 פשיטה שאל*נ קאמר פוש סיור וע'נ אש נ״ה עליהם יעשוה טזו אס שענו ט»ה נהם שהשדה

ואט' עצמו רל הוב מ׳ם עם צומח יש חה המטא אס לשט וצוין שיל אלמא לכ״ת ט׳ה להתורוס שצוין
 נ״ה עליהם שהתווה ססאיו אס לפרטי טרצה נמי מ״ר ותנא טוו הרפוס הסטא אס לפרט רצה אס לרע
 מטו לא ורע ננא ן' וו" נפלונתא סנאי והי-י למטרו אום פט! נעטווס ע״וי א'כ נסס פנה וצא אסר

 להשוות מצי אי צסטוו אום שנק נעטווס לרע א! עטרות נטלהו ננא ן׳ לר׳י או נרק אלא נפשיט
 לשטיי מצי לא קאו על שצ וככלב מקרא מפונת וקאמר לראנ׳י שנינן ני ולהט לא או אשת פעם סליהם
 נשל קאע' וקרא ושו לעיעו איכא מאי נגא ן׳ לויי אלא לרע ותתינס למקם אדם פנק נעטוזה וההוא

 לשנויי איצפוין לסט שפש לא נעי א קמיית נזימנא ,אפי ע״וי לעקם אדם גנק נעטוום ואי נאולש כונה
 וצרך נשעעפתא הטלת נפי תש׳ ציה ומייש השותקן שק ושרים טרו׳ אפוי׳ והא ת וא : שנא שוב
 עפר אמו ווינ״ל הטסה משי אמו רי נפציו אלא נפאל אין נשיו מסטרו הנאם העודר הנדר אס לשם
 א'צ ק׳ רע ננא ן׳ ו׳י ונר מעטו את לשט צוין י׳ת ותניא פלונתא נהלק פלונתא הוא ואתיא התשר
 שהטיה לוי מעטו עשם pi ממט הכאה מור נמה לפניו שיהנ״ם הנושה משי פי׳ ממשו אם לשע

 נשאר יסשווט פלא ממטו ישנו צא כמי וננן :ווו על ששש יספווהו שלא פי* התשר עשי ונרד מספאיו
 פשק pi ומטלה נתוא נשק רת שהוטס ונמו רי לצט סוסיה והילנשא נוינ׳ל קל נתהיא ופ׳ב עטרות

 טתית הנא למיפשק ציה הוה מ״ג אשא דוינ׳ל וההיא וטון שמעות מהלטת נעיו ®צמו רל הוענ׳ס
 אוסש לנלות אפילו ממטו את לשט רצון ש׳ל ננא ן׳ דרי י״ל וסתרו שש ושו ננא ן׳ נרי זלא

 טט לפותה שצוין נשא ננא ן׳ וו׳י סוסיה וקל לשפה צוק אק קט לנק טט דאוטלו קל ורע לוטם
 ראוי שאין וקאמר מאי ה״ט נרע אפיא ורטל ואמר׳ ומאי לנרייס לנלוסס שא׳ל נשא וכרע קט לנק

לני! טט א000 את לשט וצוין לוינ׳ל וקל לעימר ראינא לשלם אנל התשר עשי לנרות סהאיו צבאם
 שדעתייק משמע ממילא ופתם ורע ננא ן׳ ויי מתצוקס שהניאו ומוא׳ש סוי׳ןז אנל י ודו׳ק נטל קט

 דויעט נקרא וריש ולהט קל והט משמע ינאי דר שא עיקר וכן עסטוו נרע הלנה קל והא נרע לפטק
 קרא ואוקי נסמן ורב נ01 אלהי שימשו להם נוס ר שאמרו מו ישראל לנט שהרטע חהג נשןו 301 אלק להם

 לנין דט אט׳ ומשמע קא קאמו סתמא והא נרע וקל מסמס למקם אדם שטן מנטרות תשאת ונשוי
 להזכירם שמסטיש מטס הספאים לשוס שלא סט ועדין! דשטת שקק קצת משמע והכי ספאה נשוי נע" קט
 נשוי פשע נשוי אשרי פא שמאיה c3sm מאן עלי קין! נמנא 33 אמו פומוין אק סקפ געי ואמרי׳ נפה

 וצווים יירו׳ וההוא ועוו שש ההר מרנר נראה וכן סציפותא הייא קוט לטן טע ואט׳ ומשמע ספאה
 איל קט לנק טט ואט׳ יקאמו נמאי נ׳נ טתיה יקל מ־מע ש״ט אפיא רירל וקאמו לעיל ואייפיק

 וכוכסיננא מקנא נר׳ ולא את״א דפ'נ הרי סכתנ דוב ההיא ומעסה לשוט הו׳ל ואל׳נ הספא אס לשם
 קיט לנק טט קא אם ועגל חעיא ממוסס נטו ואפי׳ ק אמו רוב למוות שיש מטי לס סיישיכן לא לעיל
 וקין ווו? ;:*ל רג נתטג׳ ישסעט עשיתם סהאשס טק סלק ומשוה שטם הוא אם אנל לפופו קל

משמע אתננה לאות נטן נלאש מתווה ואם זם״ם ן ט׳ שערם גוזל העתסלה ננא ש׳א תרו נק כקש

 לעינאב .:יצטוין פלאארה; נויווי תיתם איט )ה( :שקר ונן נצוות׳ מנוייסא ומטא ניאר שלא הוייןז ועת היא
p ננ>י ?1 הרג ונםנ שסם סירי' לסתום רצה אס ספלים נשאו אןו לוה פזקק נ*מ ונוסי דאינא עשום 

 לוה שזקוק טע תנקם שאשו שמה סוסת שאכזויה נויווי לסתוש רצה שאס עי׳ה מנתה לתפלת יקה ומשמע
 אתריו ונמסו ע'נ ט לתאום ושאי שאיני לתפילה שמון שאיט וידוי לאפוקי אלא ל״א פיקוק מקום לאטקי לאו

 וזה י׳ל סיייי מ״ר שהטור ולייהא הטעמה הטוו ולשין קאט לוה שזקוק ניע והא נצל נהיוא ולא ויל הנים
 כוידוי מסזיו הש׳ן ואק vd\ :ודו׳ק זיל נאדמוזן עותויש ונ״נ עי׳ה מידיי סתימה לינא ולנ׳ע פשוט

 ונ׳ ואפיטס נ׳ להתפלל שנוהגים נעו אלא הני לאו הא מזרה ואינא נלמש נשעאפלל ס״ט וט׳ נמנם־
אומרם ואין וס׳ש :נטי מטאו pi יחידים נשאר הפפלת אתו הוידוי שיאמר פשיסא וס נקיל אסווטם

לאומרו: שמשנים אלו מלנטננונוזנתינוזסילשהלטא אטנו
המניא פוק רם נהדיא נועונא ואינא פצעי לא נ׳ע פיק נתום׳ הקודש על משול לזוקן! שטין )א( וקוזז

 יום של עיטמו פל ויומא ט נפרק נואעוינן ואזהרה עונש טה ליס ומיהו שואל וו״פ יין נוי
 ומיעט הואיל שו׳א עעוי נסוש׳ הנשים לרכות האודם הישן ונפי התוספ׳ על לא אנל ומוזהר כרת מכוש אמה

 פשה מטא ונל נפצמא עשה וקל משוס כלומר נסים למא״נו לא ואזהרת מעונש עינוי לתוספת ותמצא
 תוסס׳ ואיני ז״׳ל המפרשים ופאר והראיס תרי״ןז ופה עצאנה נקש׳ אנל קמ׳ל פטורות נקם גומא שזדון

 נט׳ נפשותעם את ועניתם ויומא ט יפרק ועיימיק נו״ת' כהתיא ספישקין לפי וטפמס י״ה וי״ט לסנאות
 עססע ניצי הא כתשעה 'קל משתתשן יסל כעוג אי נעונ לועו סלקו נס' ויתענה יתקל יטל לסדש

 פד מעוג קל מציק טציאתו מניפתו אלא צי ואץ הקודם על מקל שעופיפין ענאן יום ענקד ומתענה
 הומטם ודעת שנתנם ׳ל פ מניין שנתוע י״ט אלא לי אין תפנק קל מניין י*ט "ה אלא גי ואין עוג
 נקשת׳ וטע וי' איפליגו ורם דנפ׳ק מקם ז׳ל וטענט נקטי ווקא אלא למלאנה נצל קפש׳ פאק ז׳ל

 מורע לא פון נאמו כנו שהרי פטנרש של ופטר תריש אציל אומו רע ספנות ובקציר נתריש וסטא שטעית
 הקמר קטר יצא וקת קציר אןו וקת קיש מה אימי ו׳י לפנימית הנכנע שטעי' עוג של קיש אלא

 רג וע׳ק נפ״ק ואמרי׳ משום סוסיה קיל לא נהא עאטרו נרע הלכה קל דנעצמא ואעע עטה שהוא
 לה נמיר תילנס' אלא מקרא קש׳ לינא ולרד׳ נו׳ישמעאל דקל סקס ונטלום הלט שיקים ש;י על ’נס־• וטו

 יי״ה וי'ט לשני ה״נ לשניעית קשקש ולינא היט וני יעים ייונל שקטה מהצט׳ נופע ז׳ל שיג פסק וכן
 סנת טפיה ר׳ם עיטי לאזהרת אפקית שכשכם דחשכק קרא וצהכי ס״ל הט דיומא כחוא נפרק פפא ורג

 וכיון ואזהרת לעונש נשכת הו׳ל עעוי לעניין שנת ואיקוי וכיין ז׳ל ופוש׳י שנתנם תפנק וניזע איקר
 א*כ לעיטי אזהוה מעיה מפקינן ו״ה לפנקס קש׳ מעיה ורוקק שנהנם תשנק1 נשטעיה קש׳ לן וליה
 וא׳ווא״נ : מנעוי לעטי קשש׳ ומפיק ויפטסש ניייסא וההיא ניישא וק*ל למלאכת קספת מיתי מהעי

 נוי שיל וילמא נסנאדועניששאתנפשיהינס ישמעאל לוט דש״ל לימי הפצה וראש נפיק ושים וושקי׳ מאי
 ליה איישו עטי ועטי ענ׳ש צעיטי אזהרה ומפיק י׳י וט דת:א ונען י׳ל למלאנה קספי וצינא פפא

 וני וני תנא היה והן ישמעאל ו׳ הט והאי אמ״ג וי׳ט לפנקח קספ׳ מעיה לקודם שנתכש ששנק
 ואעוען עהא עונה והכי ישמעאל לוט ישמעאל וני וגי מתנא פרניק נקש יונתי ננסה מ״ע ישמעאל

 היא להלן מה נואקת משט שנת שנת נמו שניעיתמ׳ט צשישהו׳ ניטלו עואוויעזא וטי די«נ ומ״ק נפ׳ק
 יהקסש׳ לשנה תופפש ילע׳ אנמא מותרן ולאחריה לפכיה אשור׳ היא כאן אןו מוסרן ולאשרה לפטה אשווה
צא אי הא עוליקין אין תשעה ספק ותק והייט לה ותען טעמא מהן לאי לה ורקק ואע׳ע נזה נותקו

: קשפת וליכא מפעע עדליקין תקנה ספק הוי
 אח ועניתם מרפק רב כר ח״׳א רני וחני ההיא פ״ג נדרס כתלטס ז׳ל הומכים פסק איך א׳נ ות״דן

יפפיריופע; ט' תתמנה נאצי הנהיג עליו מעצה נטי וקתז האוכל נל אלא וטי צפקתיכסנתשעז
 נקקונוט' גהר' נומונה צמיפשק לן יי׳לועינאית ורשה להן צאפ׳ל וו'ישמעאל משמע תש:ה וואש
 ציה ואים דופניחס ורשא ציה ליח דר״ס אלא אמרי׳ לא ורה ונפיק היא והלכת' וכשתם דנויס אלו ופרק

 לוושא ואי כוייקס שרי הט צמיפשק מציכן כוותיה וק«ל ואגן ישמעאל ו׳ אנל ערפהי וג נו וקיא ודשא הן
 ודוסינן ודאי אלא וני׳ מפשטן נטי וני אקנא ואנא מנמרג קוא לשתוק קאחי להוויה ת ני ותייא
 מלאכי נקפה׳ עליה ושליט זולתי ז״ל רדמנ״ס לועס עיש עת משנים ויל והקו נג׳ל כן נש קשפת מעי'
 משום אינא ט״ה אנל ונדכחיננ• פפא דוב ההיא מכה סושפח לינא וט׳ט נשנקת כי ואם רס׳״ל ר׳ם

 מלאנת תוספת על לא אנל מלאנת על ומתהו נות ממש יוס של סצומו על וווים פצס ועצם נתנא ופוסק
 קונן ושפי לח״מ ונספו קלי! וןו נקא הוינ׳ל אשריו ונמשט זיל ות״ה ל״ה מצאני תופפת ואיני נלל

 אלא וסיש י ודו״ק סייס אנשים ונוי הם ומ״ם שפיו קלסא נהו וקו לא המתע' אחי וטן רף אהרן
 והקשו טהמ׳ע טון ממקן אין שהשני עו ושותות שאוכלות וכפים ונקמן יסינוין צרולהישין! השמשות טן קווס

 יועיק ולא שיסור לו ים י״ה וחושפות מכאן נראה ושיט כלום יוקק שלא לצמצם אפשר והיאך המפרשים
 fffn קשה ואנס' מספיק ואקזת ע״ש צנן קווס ולא טןהשעשות ספק מתמת אלא פורקת שאין יש ומירוןאסר ליה
 קרה שטותה טון ול'נ וו׳ל :הנ"י ותטאי יק נוי המניא נרע ט ז׳ל והדין קתיפק נהנות והוי לצמצם להן

 צוין היה לא שאציג השסק מן ני נוהר שהוא תזמן מן קן זמן איזק הקדש על ממל להופין! צוין תוספות
 ונלוער עניל היא מואוו״ע׳ ואירית׳ ותפיק׳ ואמוינן דמאי שקנו עי ועת על ווה הקס׳ פל להזהו

 ונל מררננן הוי לסומוא ואיו״תא שפפיקא שסיל יופימי' מה טומאה מהלכות נפ׳ט שומנים ולרעת
 זה ולק השמקם טן זנק מקמי מיוי לאקפי נעי ולא השסק׳ נין טמן ננלל וקפפת "ל שויא ותמני ספיקא

 מי קסמם ומן לטע ע'נ והנא נן טל ואינו טריק מקכן לא הסמקת נין נזען האטל׳ עישנת הנשים אם
 נפרק נדאמויק מנע•׳ מסיתקל והייט נפוג לסדש גס׳ נפקפינם אה ופניתם ונסיג עקם השעק' נין מקודם
 נשמיו מש׳ם ע׳ )נ( :ודוק עיקר וכן עשור שניתם מתי נפ׳א קשפס הזכיר מצעו הומטס ונן רופא נסה(
 דהוי טק השעקס נק נזמן נמשט׳ אס טון למק' ואיי הסווה מן הוי לקמר׳ ואור״ס' ,ספיק ולמיד ויראה

 נק? התוספת ונ'נ נ' סימן ף נלל זנתקט שם הואיש נ- ומיהו יק נדי המטא רע ניטש ושיל ונ'נ כות סעק
 :נירש למק׳ עסייטכן לא אי קנן מקנט אי יועען לא ואי נתעה נמה ונפרק דענרס ינפיק הנמים שוקת
 הע: עו אמיינן וערכין דנפ״ג משום וירא' הנאה צ׳ל קי וקיצא נקללה ואי וקשת ׳קללט או שינט עו ום״ע
 מקן' דוני עלית פלע ושמואל דוב ונקן נזיפה פו אמר ו׳י קללת מד אמו ושמאל הנאה עו אמו וג קנה׳

 ק״נ אס או נאיקו׳ דוב טוסי' דהילנש׳ דוג טוהי׳ קיל אי ליה מפפקא והשתי טותיה קיל לא שני צא וננזיפ׳
 נ1נ רקם מתלטח נפ׳ו פסק נמז״ל והרע נהק ושני דוג לנט סוי וו•' שמואל הוי ונקללה עפוש נשקאל
 צוין ׳וסצן וו׳ ולשמואל להנוק סליו המניס את שאיל טשל ונתיב ויהונתן קרא טסא ולדידי׳ מקם להממיו

 ף0 וצרת שמעינן מהשי וקשו נפק' מסד נווד ליהונתן דקה יתירת' שטנית׳ דאנב ננער׳ נוושיק לוקק
 דהוי מקם נשקאל לפקק תיא העקור ותפשק ש׳ר הנא' עו נפשו לקשר נעי אי עק״נ שאיט פי על

 ונוים אוכלים אק pi )ד( :קנל׳ מי ונלב שט נהטס קלא עיקר p קנל׳ מי לא )נ( :עצימת׳ שנוא
 עוק׳ צאמל ומהנין ועמים נפק המסע׳ ונעים דיג׳ עקקו לאו תשירו׳ ממות זה נל וט׳ המסמעיס

 דיומא נפיק המק' נפיויס ט יהרמטם תרו נש" נסור פהני׳ חיים ואותו והמעס' קלים וונרם ודנים
 לאכול אוק מניסק היו לא תשיב' עם ע״ה ריס׳ נפ׳ק ותק ותרע אנו וקשי!' וומ עונים ומלב שזוניס

ולא סמן נשו ולא גצים ולא אקיג לא אוק מאנילין אין סצ" ונצער׳ השיני את מט׳ פהמאנל מפט הוט
:נווד וות ס׳ד איצסי ואינן מכלל טימא׳ המניאק דנויס נל ולא ישן ק

מפני ולמעל׳ המנח׳ מן שהסירו ירש מקטנה וא" השוו והט׳ מיקר נן ונו׳ להשמין מושר )א( וזרע
הרן פירק יכן מטעי נשק ותהי׳ הנל לתקן לעוג ילטון פלא פנמים שששו ופירש נפש עצמת '

 צפה מצפ׳1 סואן! שהו' שלשי שפירש וש« מק׳ ולאפוק• שנהנו פקוס כש' טרושלמי מונה והט ז׳ל והענק
 לאטר ספי עוין! ואווג׳ ואיה לינא ק׳ שלפי למפל׳ המנס׳ מן כקניב׳ התירי להבי למטי קטג והוי אטצי

 זיל מ׳ש לק ואפ" עקור ואיט ההטענ׳ שאסרו עהנאוטם קצא טעם שוט אפשר נפש מנמס משום נהסמר
ונקנאי המדד' עפיי מא נמן ומנהג היק נהגי נהטמט בקרני לאמו נהגו שהאיונ' פרי׳א נשימן לקמן

:לסמן נשמסה אסל לן ואומרת יוצאת קול נס ״ה
 וטע ספי מקנס מי להדליק שנהנו ומקום טוישלמי אמוינן מימ1 . ונח להדליק שנאט מקוש )א( תטי

 אמרי׳ שנהר מקום פרק וילן ונפ״ס אע'צ להדליק מכל ס״טן וט״׳ט :כן לנמג שואט סוש־ לקו ־
 אלא סנא נהמא הילנסא דלית לו" וש״ל ומשמע איפוק מנעים נתרית פט דו׳י קעיק תכי וסט ולתנא

 ורי ווינ״ל ומטלה נמוא נקק המש׳ ומכישו כחכמים ולא סכא כזזוא פקק טרוהלמי טנ״ל מ״מ נהנעיס
 נ״כ וכף. הולקה על שמכרן )נ( :עיקר וכן נריט׳ל ופ׳ל ההם אשויט אקראי ואיכא וקר כויניל הלכה

 שאמוו נק שנהנו עקוס נפרק ואמריא לזה - קשה וקצת טע שלום מקם תנועה ופירש יומא נמש׳ זיל הואיש
 טוושלמי נואמוי׳ המטה מהשמים להפריש פי׳ א' לונו אלא נאטוט לא שניהם להדליק שלא שאמרו pi להדליק
 שמקום לעיסו מ׳ל מינה ועריסא ויפאוה יואה שמא מוציקין אין וע׳ו ועחנ״ש רואה שהוא מוליקק ומ׳ו
 ושוב מונהג וסלט עקם מנונק פאק שכפב המרוט נשברה מיקר יצ״נ מנית שלום מקם מי להדליק שכהט
 משתטה מס שם שאין ולתא הרואה מיק טוושצק משמע שנן הרא׳ש נדעה והפיקו שכתב רס נסמ ואימי
 »תנ הולקה ופל דלישנא נווד תונו וקהו לנון ואין להקל נוטס ישחק סהק אלא מי לא ואק׳ p לדקדק

 :ורוק ה׳ שמין! רפ'נ נסיפן ו־ל והוב נתמוך תהנה נמ״ש להדליק מא שזטשכו נוכה טסת סוי וצא זיל הרב
 ת נ׳ נספר ונ״נ טת שלום משוס נהו דלית עקם צנ׳ע לבון אק ונהנו ווא׳ פססנוא וט' מדליקק נכ׳ע )נ(
 לפי יטה שמא תיישיק ולא סכו לאוו לקוות קתו ימיו שאט׳ נסנאו ס׳ ספין! רע׳ה נסימן :לקל נהוב יהט ז*ל

:עליו יה׳ב שאימא
 וני־ נמב סמי מספיק 01 ואין מנע״ מומפמקק משמע ושט נ׳י כפג דנו. לכל טוק לילו יה'נ )א( וזויא

נ שמפסיטו ע'פ אן( הרבו את מפרסמת שאין אלא נמלאבה קחר קב ובליל י״נ דן! ותפנית בפ״ק
 לאומה ותו ויממא לאזהוא פו נמלאגה נסיט קראי תמשה ויומא נשוא יפרק ואוווינן וטון ויראה מנע"
 מתה וציציא טן ויממא טן תמלאנה פט׳ למנעו צאפטיי וסו דציליא לעונש וסו ויממא לפונש וסד וליציא
 הנפוויס יום וסט טלמ רעוע ממסר׳ משמע לסט מקין ואיו״וזא נפק וצנן ותקין ונל הר לנל ■לפיק
 נסמן נו יצתק וט הסס ואמויק טוושלמי ונרקמו ססופ מא הוק ופנ׳ש ונר ווסיצה ושקה נאטלה אפור

אוכנתיסאנא: וקאיל מהטא א׳ל פוליסה לטש לנט כפק ונה צומא לו״נליל׳ ן׳ ו" בר סליק
 וסייכי אינן ועדמפטית דיומא נוודא נפנק איתא הט ונקה אטלס מלאני. על אלא מת יונ0 ואק וס׳זע

 המוך וסנן גג פל ואן! אינא ואוו״תא נמפינן מניס המסת חכמיה ספנול נקלס קנה וסיצה
 נורנע קכ רבנן ומואפוו אונוין וסנקס ו׳א ונוי הסנדל אס סנקל סקה ידיהס את תחצו וסנלה

 נואהי ספקן א קם ומי אפו" כמי ונגע׳ ייא פט קני עואוו״סא סנדל נעילת איסור ואי עסקית שנכס
 '0ר: מואוו״סא ויקצה קנה ואי תושם וקט נווט רוסץ וטאה נקט עלונלטה קויי ימי משש ואק נווט סן

נגמיקי:' נוא" אק ושבתון מוטי אלא נהויא נקוא נקט ולא וטון הויןיו״ל קון ננו הוי נהי מקילית קט
פאי
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הלכות פרי ־"
 המריכי ?אתר לא ע״כ שהרי ל־ימא רכה המחילה ואחל

מילו ויצאה שקנה המ ילט לאשכ אלא קנה דלא
 אם אבל זכה והאחר ידע שלא כיון זכה דלא אחר ליד

 פשי׳רהרי בידו נתצ׳עתה אשר הוא כשקנה ידע שלא הלוקה
 היא עצמית הראיה ואדרבא דבר דובר ואץ שלן אהו

 בחזק' אותם שקנס דהסרסור ההיא שהביא עצמו מבמרלכי
 ידע דלא אט״ג לוקח ביד כשף של ונמצא ומכרו בליל

 וזכי כלל זכות ליה לית הסרסור מ״מ שקנה בשעה מלוקא
 לזכות רצה לא סלוקת ואס עובדא ההוא והיינו חלוקת גו
 לומר ירוצה דבריו לישב יש ובדוחק לן איכפת מה בו

 עתה אבל קנה מש ירע. שלא כיון לוקח זכה לא הצר ומלין
 קמפלגי הוו ובהא חפשי לע״ד אמנם בס זנה בידו שהיא
דע׳כ שם המרדכי משם ח הב" ג״ב הי-׳ברון?ביאו מיב שכלי

 בדבר אלת מדעת שלא לו קונה דחצירז אמרינן לא
 בעלים יאוש דאיכא אפי כאבירה אבל גמור הפקר שהוא

 לו קנתה דלא יטעתא ש הרא׳ של כ׳ לתירוץ אבל קני לא
 היה ודאי אס הא לידה אתא דבאיסירא משים היינו חצירו

 ברוך כה״ר ה״ל המוכר וא״ב אבירה היא אפי׳ קני יאוש
 קני לא ראשונים בעלים יאוש שם הוה וימי אפי ולכי

ולכרלא קני יחוש ולאי היה שאס כהרא״ש סבר זסליקא
• בה לזכות הוא רצה

 לא וכו' באבילה דדוקא ברון הא מ׳ש דלפי אפאר או
הוא התוספות תירוץ לפי אבל יאוש אחר אפי קאי

 לו קנתה לא שימצאנו שאסשי דבר יכל הרא״ש של ראשון
 המוכר וא״כ קנתה לא גמור בהפקר אפ״י כן אם חצירו

 ה״ר ןב3כ מייל והלוקח רצה לא ולהכי המו' נס׳ הכי ה״ל
 לא ולכך מדעת שלא חצירו לו קונס גמור דבהכקד ברוך
 וצןועה מלעקו שלא ק״ל מוכר של חצירו שהרי לזכות רצה

 אמתיה כסהיא' וה״ל רוצהלזכות אינו ולדן כסברתו המוכר
 יע״ש סביתם לפי דהמזירה גיעין ימסבת דשמואל
 מפלגי קח ו דהו פ״ה דף שכתב שלמה פני האב על ותמהני
 היה ילא כיון הכור היה' דהלוקא סנז־ ראביה בסברת

 אנא קא״ל והמוכר חצירו לו קנה לא ההימא לקנות דעתו
 • בהכי והגי להקנותו• כחץ שהוא אל כו׳ זבנית וסימא ארעא
 ודוגמתו כמ״נן ו״ל המרדני יעת דכן וכתב מקנה בדעת
 זה. התחילה לע״יאחר כי יע״ש ‘כו דאלכסניתס עובלא
 ייע לא כאהלןק אלא המיירכי קאמר לא ע*כ שהרי לימא

 שהימכיד 'כאן משא״ב אחי ליד שבאת עד מהמציאה בלל
 היה דאדרכא המוכר לענץ היען כוי ודוגמתו ומ״ש הלוקח
 שקנאה נמו זבן הבל זמיזנן כלל ידע לא הוא כי טוען

 יבר< על להפליא והוסיף עק1 דסהיהור ההיא דיגמת וזהו
 »ףסית׳ לידע קאמר ממוכר דאיירי שכתב זה דבמונא ז״ל

 הקשה י הסימא על ג״כ בדעתו סיה החורבה וכשמכר
 קנה. ללא כה״גקאמר דילן דכש״ה כתב איך ז״ל הזפת על

 ירע לא שהלוקח בכן מיה זיל וכתב ילע שלא במס לוקח
 עובדא בהן שארי תיתא והוא ידע המוכר כבר אשי אחרי
 הכל החורבה שמכר כיון שאמר רק ידע לא דכמוכר איירי
נל״ל השונו והוא ש• סנז' ממאמר ה״יפרו כן top וכמו מכר

• ודוק בעינן תרתי ממרדכי

 ז״ל ככ״מ ת״ש עיין כו׳ מציאה בל א׳ דין יץ }£ךק
וכו' אעי' לנקוב *נו לחב ל*1ה לא דא״כ שס

 חיים מים נס' רכינז על בהגהותיו פר״ת כרב מ״ש ועיין
 שהמהק' מאתי תימא דבר והוא הסיד עפ״ו אפ* לשון וישב
 וע< הה״ד משוס אפי' שייך מאי עייף אמות יארנע הוא
 כי יע״ש כו' תמוהים מרן שדברי שכתב למלך משנס בס'
ל״מ והיינו נתי קתייתא לאוקמתא שיין אפי' יין כי נר'

הארתה גדילה
 יבזץ אמנאלע״י נפל אפ? אלא בו׳ סליתו נפירש

 כר׳ה מתג? יאוקי המשנה toa ז״ל רביגו בת״ש נכונים מרן
 שש תקנו.י״א ילא בר'ה דקאי משום' כיי נעל אפ*י וקאמר

 בלשונית כהונה כתי ו*לבס' כמהר׳יך הרב מ״ש יעיין יעש
 כפמקים ל1 כמהראי הרב לשון על סו־ב מי ד ע" פיס דף

 ת לקני ■דהוי סוגיא מהאי עליו להקשה ר״ל סיי וכתבים
 מה ותירץ ליה ניחא לו דקנט תאי בכל אתרינן לא ואפ״ה
 יספינה כסהיא הרשנ׳א ס מכח ליה מתא ולא שתירץ

 שימשכנה עי קנה ילא ומשך הלוקח שהלך בר״ה העזמית
ברה״ר במסירה שנקנית עלפי אף לסיתשא מרהייר ביינה

• 'ע"ש וכו -
הכי ילעולס ז״ל למהראו קשה דלא נל״ל היס ולע״י

 גמר לא שמא אמיינן ממונח ילאפוקי מחלקינן
 גלש להקנות המבקש יהוא משום כו' כשער אלא להקנותו

 לו ינקנה מחי בכל ודאי הקנין לעשות מבקש נשהק-־נה
 כלל קנין מי לא מפילה נפילה גבי התם אבל ציה ניחא

 ל' קנין יליכא ביה״ר יגס כתריתא ילאוקמתא ראיה הא
 כיון לקמת המכקש והוא אע״ג כ“א בנפילה קני לא אמית
 bp נונתו שיגמור עי קני לא הכי משום קבין אינו יעבד

 אמר( ויאי יהתס קנין שום עושה היה אס משחיכ הלקיחה
 קנה ילא יספינה וההיא ליה ניחא לו ינקנה תאי ככל
 דאדרבא טגנמא כייהיב משום כויהיינו כרינה שימשכנה עי

 הגיול בקנץ לקנות רוצה ייוקא להפך בהייא דעתו גילה
 שמצם יעתיה עלי בההוא חלא קני ילא אמרינן ויאי

 יעתיה לגלי כיון כלל קבין דאינו דבנפילס והכונס נו לקנות
 ליקחנה רוצה היה אלא אמות נאיבע לקנות רוצה דאינו

 היא כלוה לאו והנפילה לקחה ילא כמה כל א״כ ממש נידו
 יוצא דאינו יעתיס יגל' כיון הפינה גבי ה״נ קנה לא לכך

 א״ה גיול דבר שהוא אליו למושכה אלא במהירה לקנות
 גב* אכל טנאו שישלים עד מעליו הוסר• המסירה קנץ
 אחר דבי־ לעשות רוצה ואינו אפי אלים דקנין יחשב ש״ת
 ודאיאמרינן נחו ליפות בש״מ ישייך דכיון אמרינן גיאי

 כנדון. וכיש ניתיליה ליה שמקנה דבר ושום עבי כתו דליפות
 לעשות כונתז ואין אלים יסבר קנין דעני מזהר״יא הרג
גמר לא אמרינן לא ודאי מהני נמי והקנין דבר שוס עגי
 וזה ייזק יןנקה ?זג ונהקה יויי בששר נומלק

 חקשיס שמעתי גס .• לתירוצו גס יתורץ הכי51 ר גרו
 הביאה ו״ל הרא׳ש ‘מתקו ז״ל אתיגו כמהיאא הרב משם
 י. ," חד דף יתציעא יפ׳ק מההיא סי רנ׳ו סי ז״ל קעור

 הקגת בתורת גלוטן לא כו' ליה ניחא לא בנפילה דיה ךש<
 יעש לו יפה שנפילתו חכמים'כסבור .*

א' בקנץ חכמים תקגת יאיכא היכא בין לסלק יש ולע״ד
 אאר דבר שעש' כמה ביה ליה ניחא ילא יעתיה וגלי

 נתטן מיהא דוכי? התם אבל האחר בקנץ לקנות שנתכוון
 מיהא הא דהפקר תילתא או ימתנה מלתא יהיה לינות
 שינוי •ליבא הא הפקר תדץ כיון שלא ומה לזנות ן נתבו

 והשאיל לה לזכות כיון ו׳ל סרא״ש שכתב מה גם תה בוניה
 ל? זכה לא דהוא דאע״ג נמצא לה שיזכה ורשותו כחו לה

ליתומה ל? קונה לה שהשאיל ישיתו מקו® הכל ספקי מדין
ולוק הפקר מלץ

חובל הלכות
 כז׳עיץ בגופו אבירו מזיק לומה אינו ס* דין ה' פרה

טבירן אבל פסק ט' יין כ פ תשובה הלכות
 גוזלו או מקללו או בחנירו החובל כגון לחבירו אדם שבין
וירצהו לו יב שת לאכידו׳מה שיאן עי לעולם לו נמחל אינו

וישאול
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ית האדמה חובל הלכות פרי

®אלה

 דהכא אהדדי אתרי דבריו לכאורה ני כו' מאילה ;לשאול
 יהוסף עין להרב וראיתי ל.י נתכפר לו ששילם כיון פסק

 במזיק איירי בה׳חוכל יהכא ותירץ פ׳באדהקשסהכי
 נפרע אני 'נ״י עיי למחר יאומר מצסער דאינו ממונו
 שעה ימאומה בגוזל דאיירי תשובה בהי משא׳כ מתנו
אח״כ לו יפרע אכי ולכן בהחלט ממנו אבר כבר כי חושב

• יעש כו' נמחל איני צער איתי־ מ'מ
 ואפיה בתתנוין שלא במזיק איירי להכא ל“נל ולע״ד
 דאנימלן יומיא שיפייסנו עי לו נמחל אינו בגופו במזיק

 וכיון בשגגה ממונו במזיק כן שאין מה בשגגה שהיה אפ*
 וע״פי להזיק בתתכוץ איירי תשובה ובה' נתכפר לו ששילם

 כיון חבירו ממון יתויק נר ה״יחוכל מכאן כי ניחא זה
 תשובה בהלכות ואל!‘לה וייוי צרין ואינו נתכפר לו ששילם

 כוי שיעולה על כו' ממונו מזיק או בחבית החובל כתב פא
 : ויחי צריך ולהכי להזיק נמתכוין איירי יהתם צ״ל לכן

 אעפיי האונל בס׳ הוא זה ילין ש׳נתב בפ״א שס מרן ויברי
 מאי קשה לכאורה כי יע״ש כו' לה למפיק מאי ומ״מ מ'

 שיפייסנו שצריך לענין איירי להתם החובל מפי מביא
ואפשר וייוי לענץ איירי ודבינו מאבימלן לה יליף דסכי

 זייוי בעי "מ ש כו' מתכפר אינו מיש דלייק
איוך גב״ק משנה לומר היינו זיל מרן יכונת אפקד אן

 למפיק מאי אבל מאילה ממנו שיבקש והיינו כוי
 צ״ע ויטילה' יצריך דהיינו כז׳ האי• חטאת מכל תינו
 בסער תוהרח״א הרב קישית יאורץ ובהכי לה מייתי היכא

 ורכז גופו בנזק איירי יהש״ס שהק׳ קיט דף קיש מקראי
 כתב דהכא שקשה ומה יובן שכחבחי ובמי־• במזלו איירי

 ואלו ממילה צריך בגופו וחובל לבד בתשלותין דחזבלממון
 העין יכתב שיפייסנו צריך הגוזל לגם כתב בס'תשובה

 לזה תירץ לת״מ הרב הנה בזה שהרגיש מי מצא ילא יוסף
 צריך וציערו שנהנה בגוזל תשו'איירי בהי בהיחלפתם הנא

 ממונו על רק הניזק תצטער אינו נינה שלא חתי׳אנלמזיק
 קיש מקראי הרב זה על והקשה נתכפר לו ששילם וכיון

 בממון ליפלוג לגופו ממון רבינזבין חילק אמאי כ’דא
 מתכון יבנוזל יתורץ עמ״ש זלע״י למזיק גוזל בין עצמו

 השמיענו וכבי חידוש אינו לה' וידוי וחייב עבירה לעבור
 דאיירי בה'חובל הנא אבל לפייסו דצריך שסבה׳תשו'

 לפייסו צריך בגופו במזיק הכי ואפ* כלל כונה בלא דשגג
 לבגופואפ* להשמיענו לגופו מתון בין לחלק .הוליך ולכך
 כין רק חילוק לאין במתון תשא'כ לפייס צריך מזמן שלא

 *עש מהרח״א הרב זתיין נחמן ללא עכורה לעבור נתטן
 והכהו הויקו או והכהו כגזלן באיירי דוחק נר׳ כי

 ודאי דגוזל כתב יבינו על בהגהותיו שמואל מעיל יגס'
 ,זבו בגופו המובל כמו הנגזל ומצסער מזויין ליסטים הוא

 שכתב לה' וידוי לענין א’דפ א׳ דין עליו קשה יע״שמ״מ
 ליתא חסייות ממידת שהוא שס ומ״ש מעונו במזיק גס

לה' וידוי לענין א בפי כי גם מה קאמר לו נמחל אינו שהרי
• ילנלחעאתזיוק מפי לה מפיק

 ה*ה ש מ* עיין כוי אנוס שהיה בן א׳ דין
 שכתבתי מה ועיין ז״ל משנה כסף והרב

• שם עינן אבב ירך 'p דין גבירקין
’ כו' א’בל ג' יין שס

 כים זהו עשרה לשמעון חייב היה ראובן
מצא הפירעון סל הזמן קצזבובהגיע לזמן

 פתח כאן מעותיך לקבל רצונך )א*ל קש)ב לשמעון מאוכן
 י* לו ופרע הזהובים לקבל ידו את .ן לאו ופתח ייךזקכל

לו ונימה מרחוק עומל היה לוי אך קעעון לו וכלן זמבים

 לויי ואיל שמעון אל 3 קר ואז רע אחד הזהובים בין שהיה
 ניניהם שיש לי שיומה הזהובים ואראה ייך פתח לשמעין

 ובני הזהוב* לראות לוי והתחיל ייו »תח ושמעון רע אחי
 ונפלו מלמטה שמעון ביי והתיז קטן אחי גוי עבר כיני
 בין נאכלו והשנים שמנה מכס ולקטו הזהובים שמעון מיי

 שהוא זהובים הב׳ מלוי שואל שטמון עתה העוברים רגלי
 נתכוו ולהנאתו לעונת! הוא כי אותר ולוי מזק לו גרם

;■ ושכ"מה המורה יזרעו '׳

 דעתי• ושפלות עלי ערכי. ידעתי כי הגס ״ן0זל^1)"
ונזיקין וקנסות ממונית בייני ובפרט

 ' והחילוקי הסברות רבו כמו וריו כתורה גדול מקצוע שהם
 והאריכו אייריסבאייריס במים צללו זיל הפוסקים וכל

 פשונן גט סי׳ס כקונטריס זיל הימב"ן וכפרט למעניתס
 סצררים־ ככל דגרמי ביעא וחיקי איון הרחבה בחכמתו

 וביאר בה נשתטח שלא וזרת פינה הניח ולא צירים וצירי
 ; להגיע אנושי השכל באפשרות שיש מקום עי הסיב באר
 תש* אשי אעיר אביא אמרתי אה כמוני הדיוט אע״ה א"כ

 ,חובה ידי לצאת אמנם ואירא זחלתי הדיוט יעת ידיעתי
 הקצי' לעתי לחוות ה1י כשורותים באתי דבר חליip להשיב

 כסא על היישבים כגחלים ויסתיים כקטנים יפתח זה ולבר
 יג״מי' דינא ן בעני כי והוא בס״י החילי ווה ההוראה

 וחייב יגרמי יעא ייגץ כר*ת יק*ל בישראל רווחת הלכה
 גרתא׳גנוי׳יליעאז בין שיש והחילוק פטור בנזקין ובנימא

 מהלכות־ בפ:'ב ויל יהרמ׳נם ירבוותא פלוגתא הויא דגרמי
 לגר'• דינא משוס עציהם חייב שהוא גווני כמה הביא חובל

 סימן ח״מ הטור שהביא וכמו בקצת עמו וחולק פוטר וי»
 לחקא■ ביאר בפ״ז שם הנה ז״ל ם הרמב ליעת ואפ׳י שפ״ז

 לשל׳ביןישהיס חייב בייים חבי את שהזיק ברשויהניזיהיכא
 כמ״ס באונסיגמוריי' זולת אמס חו שוגג שהיה כץ מיי
 בראו' שניה' או המזיק כרשית אבל והמפרשים שם זיל ה׳ה

 אבל• חייב בטנא בכל במזיד דוקא בישות שלא שניהם או
; פטור גוונא בכל בשוגג

 מיס ראיתי זה את כנ׳י לעורר אתחיל טרם והבה
שזגב בין מרן במ׳ש ת שע סי' בהגהה מואס

 הש״ר וכתב שיתבאר המו גמור אונס שאינו ויוקא אנו' כץ
 אונס שאינו חקא א ויי סוילל וכך מגומגם הלשץ ל זז

כתב וכן סילוק יאץ משמע והמחבר הימכיס ימלשץ גמור
 כלל חילוק אין יצהר״ם ה״ה ,
הריב אין ממני יעת פליאה המחילה אחר *TV )ל

 כסולם לה1ע היה ג׳ דין הניט לא ז'ל שיך
 היתה לא אם והזיקה ונפלה מתחתיו שליבה ונשמטה
 ונשמטה ומהויקת חזקה היתה זחם חייב והזיקה מדויקת

 לך הרי שמים ביד מכה שזו פטור זה הרי שהתליעה או
 אין וא*כ דפנןור למדן ס״ל גמור אונס שהוא שכל בהדיא
 לשיך יאישתמיטיתיה נר' גם כר' וייא מורים יכתוב

 זיל שכתב ג״נ סב* ולשון פיו חובל כה׳ שם מין לשון זיל
 כתב כוי חילק לא והרב א' ביין רבעו על ל זי ה׳ה עמ״ש

 עולה היה היין שהרי המגיי הרב על לתמוה ויש זיל מרן
 משמע בסמוך רבעו שכתב מתחתיו שליבה ונשמטה בסולם
 עצמו ה״ה כתב וכן גמורים פטוימאונסים שהוא בהייא
 כמותנו מיל ירבעו זיל למרן ס״ל הרי א״כ ע״כ רכינו ליעת

 וכז' מתחתיו שליבה מיין מרי פטור גמור אונס יכשהוא
 חילק שכבר א׳ ביין לחלק רצה שלא עצמו מרן כיש זא־כ

 נמרים שיכתוב יתכן היכי א״כ כאמור סולם ביין וביאר
 ז״ל היה לשון זיל לשיך אישהתיטיה גם י׳א בשם

p® משוס יפטור שנתב כוי סולם ביין למטה הנו׳ מיו
יטיל ג
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S3

 אן 'מותרן ולאחרית כפניה חסורה
לו לה דרסיכן ואע״ג נזה נדחקו

הוי
 ז׳ תרמנ״ס פסק איך א״כ וא״ת

אל וכו׳ בתשעה נפשותיכם
 ישמעאל דר׳ משמע השנת דראש
 דהלכת׳ דבסתם וברים אלו ופרק

 אנ מריפתי רב בר דס־יא ררשא הך
 לש קאתי לחודיה רב, בר דחייא
 והטור ננ״ל כן גס תוספת מיני׳
 ובי בשבתות כי דאם דס״ל די״ת

 דדריש עצם דעצס כתנא דפוסק
 לי״ה מלאכ׳ תוספת דאיב׳ כלל

 לא המחיל׳ אחר רג״ן דף אהרן
 וב צריךלהוסיף השמשות בין קודש

 לצמצם אפשר והיאך המפרשים
 א» פורשות שאין יש ותירוזאחר ליה
 מוכויפין בהכרח לצמצם'והרי להן

 ר פל מחול להוסיף צריך תוספות
 דעה על וזה המיס' על להזהר

 מהלכו! בפ״ט הרמנ״ם דלדעת
 נ דתוספת י״ל שריא רחענ׳ ספיקא

 5 בזמן האכיל׳ מושכת הנשים אם

 דכתיי משוס השמשו׳ בין מקודם
 עצמו הרמב״ס וכן דיומא בתרא
 לחו דאוריית׳ ספיק׳ דלמ״ד ויראת

 י ר״פ ביש״ש רש״ל וכ״ב כרת ספק
 ובה דעכו״ם וכפ״ק הכתים חזקת

 1 וקשה יקלכנו או שיכנו פד ומ״ש
 ושמואל הכאה ער אמר רב תוכח׳

 ור נוותיה ק״ל לא סגי לא דבנזיפ׳
 שמואל הוי דבקללת משוה כשמואל
 קרח ניחא רלרידי׳ משום להחמיר

 חניבוו דאגב בגמר׳ כדרחינן לרחוק
 למיג בעי אי מתוייב סאיט פי על

 קב הוי לא )ג( : מציפת׳ סברא
 ח: ממרת זה כל ונו׳ המחממים

 דאו! והמעש׳ קלים ודברים ודנים
 וקשיו׳ זרע מרבים וחלב שהדגים

ה: את מט׳ שהמאכל מפני הרב׳
 כב ולא ישן יין

 וכו' להטמין מותר )א( תרט
 כ ופירש נפש עגמת

 בירושלמי מוכת והכי ז״ל והמגיד
 הת׳ להני לעטי קרוב והוי אכיל׳

 אפשר נפש פגעת משוס בהטעג׳
 נהנו שהאירב' תרי״א בסימן לקמן

י״ה
 להדליק שנהנו עקום )א( תדי

לנהוג! שראוי תרשה לעיר
 ענו רר״י קמיה הכי ד-תני דלתנא

 פשיק בירושלמי ריב״ל מ״מ כחכמים
 אמוראי ראיכא ונרד נריבי׳ל הנכה

 הטע ופירש יומא במש׳ ז״ל הרא״ש
 שני להדליק שלא שאמרו ונין להדליק

 ומתבייש רואה שהוא מרליקק דמ״ר
 הבי. שלום משוס הוי להדליק שנהגו
מ דתעיקר שכתב ב״ח בשפר ראיתי
 מ ספק אצא הוי לא ואפי׳ כן לדקדק

 שהנו ברכת 'טסנו הוו דלא ז״ל הרב
 1 עשתברא וט׳ מדליקק בכ״ע )ג(
»רע״ת בסימן :לעיל נהוג והכי ז״צ

 ד לכל כיומו לילו יה״כ )א( תריא י
 דג י״ג דף דתעטת בפ״ק

 בפרק דאנוריק דמון ויראה מבע״י
 לע וחד דיממא לפונש וסד דליליא
 רו דתקון דכל הני לכל ילפינן
 וכו׳ ורחיצה ניה וד באכילה אסור

 צו בלילי' לוי ן׳ ר״י נכי סליק
פל אלא כרת היוד ואין ומ״מז

•״ /ו׳ן»vk . 1./*.״ ... ~
 ודאי והא ערבי׳ יהוד׳ ושמה שאכל לאחר שהשוד׳ ואע״פ ושמי׳ אכיל' לאחר שיחוד׳ צריך וישת׳ שיתכב קודם
 ונדכחיננא הראשונים כפי' מוכח׳ הנריית׳ של׳ לפ׳ כן נהנו לא שהעולם אלא הראשונים לפירוש תיוכת׳ הויא

 ומ״ש :ונכון הרמב״ן סברת לקיים הוידוי כשעת לקום צריך ווידוי. בה שיש תשוקתי אלי לך לומר נהגו ועכשיו
 אינו הש״ז אבל תפילהו אחר אצא אומר׳ שאינו הם שוים ופי״ה י״ה דיחיד כלו׳ וכו׳ כפור ביום אומר וש״ן

 אומרו אינו תפיל׳ה ובחזרת היחידים כשאר בלחש התפג' אחר אומרו אלא נעי״ה החפיל' כשוך הוידוי אומר
.PVlflelaiJto לפרש רביעי׳\)כ(א״צ בגרב' ה״תוו בהרמד״ת-ו^ סייס בתוך.התפיל׳ ־ ה&ב 

 דכרי זהב אלתי גרולזיעצודלהש חט.אה הזה העם חטא אנא שנא׳ החטא את לפרט וצריך דיומ׳ בפ״ב הסטא
 נררי׳י זהב אלתי להם ויעשו משה שאמר מהו אלא חטא׳ כסוי פשע נשוי אשרי אומר ר״ע נבא כן ב״י

 אלתי שיעשו להם גרם די שאמרו עד לישראל להם שהרבי׳ וזהב כסף רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר דאר״י
 התם דאית׳ משום שטעמו בב״י וכת: החטא אש לפרט דצריך כבא בן כר״י מת״תפסק בפ״ב והרמב״ס והב

 בחטא כאן מפורסם בחטא כאן ל״ק יצליח לא פשעיו מכס׳ וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי אשרי נתיבי רמי רב .
 הוה מפורסם העגל עו! דהא לא נמי מפורסם אפילו לר״ע דאלו כר״ע דלא אתיא וע״כ מפורסם שאינו

 נר״י אלא כושיה נקטינן לא כר״ע דלא סכר דרב וכיון חטאה כסוי פשע נשוי אשרי עליהם ר״ע אמר ואפ״ח
 פשע נשוי אשרי דבתיב והיינו לא אדם לגני לגלותם אכל קונו לבין בינו החטא את לפרט דצריך בבא ן׳

 לבני לגלותו שצריך מפורסם חטא דין נתב לא שהרי דרב כותי׳ פסק לא ז״ל שהרב גב פל ואף חטאה כסוי
 מני ואיהו למקום ארם שבין בעבירות כאן לחבירו אדם שבין בפבירו׳ כאן דשני נסמן כרב פסק אלא אדם
 מאי בית ידעינן לא נחמן ורב כר״ע דלא דס״ל לרב מדאשכחינן מקום מכל בבא ן׳ כר״י או בר״ע או סכר

 בעבירות השם תנאי מראפליגו בבא ן׳. כר״י לפסוק ספד הביא עוד : כר״ע דלא למיפסק לן אית דעתיה
 פשיטא שאל״כ קאמר פרטי בוידוי וע״כ אחר בי״ה עליתם ימשודה חוזר אם שעבר בי״ה בהם שהתודה

 דאפי׳ עצמו ז״ל הרב מ״ש עם לרחוש יש וזה החטא את לפרט דצריך ס״ל אלמא לכ״ע בי״ה להשודות שצריך
 בי״ה עליתם שהתודה חטאיו את לפרט שירצה במי מיירי והכא בידו הרשות החטא את לפרט .רצת אס לר״ע
 משוו לא ור״ע בבא ן׳ דר״י בפלוגתא תנאי והני למבירו ארם שבין כעבירות מיירי א״נ בהם שנה ולא אמר

 להתודות מצי אי לחבירו ארם שבין בעבירות לר״ע אן עבירות בכולהו בבא ן׳ לר״י או ה״ק אלא כפשייהו
 לשנויי מצי לא קיאו עג שב דככלב מקרא משובח דקאמר לראב״י פרכינן כי ולהכי לא או אחרת פעם עליהם.
 כשיל קאמ' דקרא ועוד למימר איכא מאי בבא ן׳ לר״י אלא לר״ע דתתינח למקום אדם שבין בעבירות דההוא

 לשנויי איצטריך להכי פרטם לא נמי קמייתא בזימנא. אפי׳ מיירי למקום אדם שבין בעבירות ואי באולשו בונה
 יצריך בשעעתתא השולח בפי התו׳ ליה ומייתו השותפין פרק בירו׳דנדרים אמרי׳ והא ת וא : הונא כררב
 מפני אמר וריב״ל הבושת מפני אמר ר״י בפניו אלא נשאל אין בפניו מסבירו הנאה המורר .הנדר את לפרט
 א״צ או׳ ר״ע בבא ן׳ ר״י דברי מעשיו את לפרט צריך י״ה דחניא פנוגתא כהלין פלוגחא הדא ואתיא המשד
 שיתבייש כרי מעשיו מפרט וכן ממנו הנאה שנדר במה לפניו שיתבייש הבושת מפני פי׳ מעשיו אש לפרט

 בשאר יסשרוהו שלא מעשיו יפרט לא נמי ולכך נדרו על שעובר יחשרותו שלא פי׳ התשר מפני ומ״ד מתפאיו
 פשק ובן ומגילה בחרא בפרק ר״ת שהוכיח וכמו ר״י לגבי כוותיה דתילכשא כריב״ל ק״ל בתהיא וע״כ מבירות

 כותית הכא למיפשק ליה הוה כר״ע אתיא דריב״ל דההיא וכיון שבועות מהלכות בפ״ו עצמו ז״ל הרמב״ם
 אותם לגלות אפילו מעשיו את לפרט רצריך ס״ל בבא ן׳ דר״י וי״ל דסחרו תרתי והוו בבא ן׳ כר״י »לא

 בינו לפרסם שצריך בחרא בבא ן׳ דר״י כוושיה וק״ל לפרטם צריך אין קונו לבין ביצו דאפילו ס״ל ור״ע לרבים
 ראוי שאין דקאמר מאי היינו בר״נג אתיא דריכ״ל דאמרי׳ ומאי לבריות לגלותם שא״צ בחרא וכר״ע קונו לבין

 לבין ביט החטא את לפרט דצריך • לריב״ל דס״ל למימר דאיכא לעולם אבל החשד מפני לבריות מטאיו לגלות
 שדפתייהו משמע ממילא בסתם ור״ע בבא ן׳ ר״י מחלוקת שתביאו והרא״ש הרי״ף אכל ־ ורו״ק ננ״ל קונו

 דויעשו בקרא דריש ולתכי רהכי משמע ינאי דר׳ חרא עיקר וכן מחבירו כר״ע הלכה ק״ל רהא כר״ע לפסוק
 קרא דאוקי נחנק ורב זהב אלהי שיעשו להם נרם די שאמרו ער ישראל לבני שהרבית וזהב כסף זהב אלהי להם

 לבין בינו אפי׳ דמשמע קרא קאמר סתמא רהא כר״ע דס״ל משמע למקום אדם שבין בעטרות סטאת לכסוי
 להזכירם שמתכייש משוים החטאים לפרוט שלא טפי דעריף דברכוש ספ״ק קצת משמע והכי חטאה כסוי בעי׳ קוט
 כשוי פשע נשוי אשרי ׳שנ חטאיה דמפרש מאן עלי חציף כהנא רב אמר עומדק אין בש״פ נמי ואמרי׳ בפה

 דנדרים דההוארירו׳ ומור שם התו׳ מדברי נראה ובן חציפותא הויא קוצו לבין ביט דאפי׳ ומשמע שסאה
 א״צ קוצו לבין ביט דאפי׳ דקאמר במאי ג״כ כותיה דס״נ משמע כר״ע אתיא ריב״ל דקאמר לפיל דאייתיגן

 וכרכשיבנא עקיבא דלאכר׳ דע״כאתייא דרכשנשבהב״י ההיא ומעתה לפרושי מו״ל דאל׳׳כ החטא אם לפרט
 לבקקוט בינו הוא דעגלאם דומיא מפורסם בעון דאפי׳ לך אמר ררב לדחות שיש ועוד לה תיישינן צא לפיל
 ועיי; ודוק פנ״ל ג״נ כששוב׳ יהרשמט מפורסם שתתטא כיון עליו ומתודה ברבים הוא אם אבל לפרטו א״צ

 משמע החטא לפרט נכון בלחש מתודה ואם ומ״ש : הרמב״סט׳ כתב המתחלש בבא ש״א מר״ו בסי׳ במ״ש
 בהריא אמרי׳ להא נתירא לא ודאי והא בצינור רם בקול אפי׳ הוא בידו הרשות לפרט רצה ואם דקאמר לרישא
 למקום אדם שבין דבעבירות מה״ת ב׳ הרמב״סז״לבפ׳ וכ״כ. חטאיה דמפרש מאן עלי סציף עומדין אין בס״פ

 ואוקימנא חטאה נשוי פשע . נשוי אשר־ כתיב דקרא ועוד גילה אם לו היא פנים שעזות עצמ. לפרסם צריך אינו
 שלא כדי חטאיו לפרסם ראוי שאק דנדריס כירושלמי בהדיא מוכח כן ועוד למקום אדם שכין בעבירות ציה

 ונמו פזות דהוי לפרט רשאי אינו נלחש עתודה אש שאפי׳ לי מסחברא ועוד לעיל וכתבתי עבירות בשאר יאשרוהו
 רצה משה דילעא זהב להסאלהי לן׳מויעשו קשי׳ מאי לפרט רשאי איתא.דלר״ע דאס ועוד בסמוך. שהוכסתי

 דנקט ,איידיר ליתא רשאי לפרט בעיא דאי דמשמע א״צ קאער טרו׳ דמייתי דר״ע דלישנא ואע״ג בכך ומה לפרט
 חטאיו לגלות דא׳׳צ גנני קאער פ״כ ר״ע רהא ותדע דאיסוראאיכא ולעולם א״צ ר״ע נקט ך צר• בנא ר״ינן
 מחת־נתו מחתא בחדא דהא קונו לבין בינו חטאיו רפורט היכא כעי ה״ה איסורא אינא דבההיא היט וכי צבריות

 בשדר שאומרם חטא בעל ודאי מודינא ומיהו דוקא לאו דא״צ דלישנא השולח פרק ז״ל התו׳ מלשון נראה וק
 ההוא ולפ״ז ההגה וכמ״ש פרוט הוי ולא ש״ר מהם מקצת עשת שמפרש החטאים אותם שבכלל שאע״ם א״ב

 דנ״ע משוס ז״ל וסקיםהפ כתבוהו עליהם ומתורה חוזר אם רשעב בי׳ייה עליהם שהתודה דפבירות ברייתא
כס׳׳פ" דאמרי׳ »הא נראה כן לעמוד צריך "כבר התודה והוא צ?"5 לתגידו דםא שטן עבירות צעמן
 חטאנו אנחנו אכל ואמר ש״ץ עטא וכי יתיב הוה רשמואל קמיה קאמנא הוה המדודי בר אפר דיומא סדא

 משמע אלא הוידוי בשאר יתיב הוה מ״ט עדיין התודה שלא אמרי׳ ואי הוא וידוי עיקר ש״ע אמר מיקס קם
 ושהציבור מעומד להשודות אדם שחייב שמעינן עובדאמתא אהך כ׳ אבלהר״ן מיקם קם ואעפ״כ נבר שהחולה

 מקודם התודה ולא ש״׳ן עש לתחודות שמואל המתין למה דאל״ב כלומר עכ״ל ש״ץ עס .לאומרו סייבים נפי
 ומיהו מיקש קם ולהני שמואל התודה לא עדיק עובדא דלהך ז״ל המחבר. והרב הטור כרבה שלא שס״ל משמע
 בי״ת דוקא אלא לקום החיוב דאין ז״ל עובדיה מהר״א בשם כנת״ג שיירי נס׳ כתב :להתמיד יש דיכא צעלן
 כבר והוא אומרו שהש״ן בשעה לקום חייב איט להתודות מצוה שאין ימים בשאר להחודוחאבל מצוה ההוא

 שאינו השנה ימות .נשאר והוי עוד להפרדות מצוה איט ומעתה התודה כבר שזה שאפ״פ שהטעם ויראה' החולה
. !־?•י ,יוודו פרחחוין• היוא יום' פ״מ להתודוח מסויב
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 מכדי ביותר מטחנת. פחות לאכול ומסיר, קל דהוא יהכ״פ חוס׳ לאיסור יככ״פ מרב
 עח אוחם על א״כ'. דאירייחא יהכ״ס חום׳ דאי הבינומי לא ואנכי ע״ש פרס אכילח

 • חלום חעניח אפילו שם :דרתי לומד שייך ולא למ״ע הכתוב חישב לח ודאי דהתוס׳
 קודם דפכמים בנמרא כס דפנה לזה ראיה ולע״ד מהרי״ל בשם מ״א עי׳
 דבמינן בעצרח מידים הכל קאמר לכם בי״ט בעינן אי ור״י דר״א מחלוקת נבי לזה
 קשה' ולכאורה וכו׳ דרבינא בדיה מר וכו' לכס דבעינן בסוריא מודים והכל וכו׳ -לכם

 הוי לא זהכ״ס בערב דבאמח ונראה לכם דבעינן יהכ׳ם דערב הך גס קחשיב לא מדוע
 הנוף לענוש צריכין דביה״כ נפשותיכם את תענו איחא וסוהר ועונג לכם מכוס מעמא
 להתענות דמוחר הא והנה כפרה צריך כנפש דגם הנפש לעטח צריכין יככ׳ס ובערב

 בערב ולפ״יז .לעונג־ כתענית ה״ל מליו עגומה דנפשו כיון משים הוא וי״ט בשבת ת״ח
 לעונג דה״ל אף בח״ח נם אסור כ’א נחנה דלעונג משוס צא דאכילה דהמצוה יככ״פ

 עיין חלום• תענית שש הג״ל: ראיות הביא לא אכל אכרהם באשל זו סברא ומצאתי
 וא״צ לו עולה כפור דהיוס ט( )סי׳ ח״ב דוד בחסדי מסיק וק הע״ז בשם באה״ע

]עי־( so1--אחד עטתלהמ
 שחבירו דאף )פ׳יא( חשיבה הל׳ ברמב״ם עי׳ • שיפייסנו עד א סעיף ךןךך סיאןן
לו שמחזיר אף ממון בגזל דגם )פ״ב( וכס וחרטה ווידוי צריך לו מוחל ׳
 שמואל שאילת ונחשו׳ צב( )דף ב״ק בגמרא כמ״ש צערו מכוס והיינו פיוס צריך המעין

 ט״ש. פיוס .צריך אי צער לו היה ולא מגזל ידע דלא ממון בהונאת נסתפק )סי׳מיא(
 )בימס*?( כירושלמי אדאית פיוס צריך מבירו ממון בידו שהה ריס צער זולת ולפיד

 וט׳־י־ ,קוידו ועיקר נהגת ג סעיף:) ע״ש תרעומי׳ת פניו לו יש חכירו של טס! המנעל
 שלא בפירוש להזכיר צריך וגס ד׳ אנח-להזכיר» שצדיך ד( )סי' לצדיק אירח בחשו׳ מי׳

 ודלא השנה ימות כל בוידויה לעמוד צריך וכן הוידויס בכל וכן החעא לפשות ישוב
 עיין ־ שבעה מבעל כפור דיום בהגה ד סעיף :ע״ש לעמוד א״צ השנה דבכל כשכנה״ג

 קרקע ע״ג .צא המפסקת סעודה דהאןכלים י( )סי׳ צדקה כמש בחשו׳ וכן וש״ח באה״ט
. ספסל•:. ע״ג לאכיל נהגו רכן ובהד״ט שיסמכו מה טל להם יש

 סופד חחס ובתשובת נאה״ט וט׳^עי׳ החטא לפרט כ סעיף ך/ףץ סימן
 :.מנקית לפנים שהיה במקום עולה תענית אתה קעכ(לענין )סי׳ י
)פ־׳א( .הרמב־ס על ובקובץ • וט׳ שיזככה עד וכוחות שאוכלות ב סעיף תרד, סימן
 בשם שס מביא מיהו מחינן אי כפור יום במיצאי מיד אוכלת אס נסתפק י
 דברים לכמה שמקילין הזה בדור אבל לדורוחם אלא הללו דברים נאמרו שלא האס״ז

 הך 'ג״כ מביא נז( )סי׳ סופר כתב וכתשו׳ .בדרבנן אפילו לתורה סייג לעטת ראוי
 שעיניו מה אלא לדיין כאלו בדברים שאין ע״ז ומסיים הריטלא בשס מקיבצת דשישה
 )סי׳ עולם בנין בחשו׳ עיין • וכי' חייב ביחיד אבל בהגה : והמקום הזמן לסי רואות

 יודע אם אבל לו ישמע יחיד וסתם לי ישמעו לא רבים דסחם בזה ההפרש צב(
 • המחממים דבריס נהגה ד סעיף : עי׳ש כלל מלהוכיח פעור לו ישמע שלא בודאי

 תמרים י( )דף כתובות דאמריק תמרים ג״כ יאכל לא ולכאורה ביומא• בגמרא עי'
:ליה חשיב לא בגמרא אבל ט״ש ממממין ופיתוי משחנן

 נוטה יוכן באה'׳ע.ועע״ז עיי׳ • וכו׳ אלא כרת חיוב ואין א העיף תריא מןיס
מ״ש ועיין )ע״ד( מדאורייתא אסיר דטלהו ולט( לו )סי׳ אליהו בקול 1

 שאיסור עג( )סי׳ הש״א כתב • וכו׳ מלאכה כל ב סעיף :חריג( )סי׳ לקמן בשמו
רמו( )סי׳ לטיל בייט נוהג דאינו ליה דאית למאן ניהכ״ס נוהג איני ומבד בהמה שביתת
אבל • •

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)128 מס עמוד מרדכי בן איסר ישראל איסרלין, תשובה פתחי



—

התורה קול
תשנ״ח ה׳ תשרי מ״ג חוברת

היומי" "דף של הש״ס סיום לכבוד
ה״דף" הלכות שבת, מלאכת לגדרי מבוא פתיחה, שיעורי דרשות,

זצ״ל שפירא מאיר רבי הגאון
וחכמתו מחייו □פניני כרוז, מכתבים,

התורה" "שמחת קובץ
 הסוגיא על ויסודית קצרה הערה - היומי דף ללומדי מיוחד

 הבאים חדשים לששה ודף דף לכל אחת הערה

* * *

זצ״ל מווילנא אליהו רבינו הגאון
 תורתו בדברי ביאורים ברכות, למסכת הערות

ומשנתו מחייו פנינים עלי", גמל כי לה׳ "אשירה מאמר

דיומא מענינא והערות חידו״ת
ועוד חנוכה סוכה, יוה״כ, וידוי, שופר, חינוד, במצוות, קדימה

שונים בענינים והערות חידו״ת
ועוד ברכות תורה, תלמוד כעונה, שומע שבת, גלות,

בהלכה בירורים
 ועוד תורה שמחת סוכה, יוה״כ, ערב תחום, וזקנים, הורי□ כיבוד
חבירו של אומנתו לנפישה, דינא עיסקא, היתר לקרוב, מכר

ואגדה מחשבה
ועוד חז״ל ובדברי במקרא ביאורי□ תשובה, עקידה, השנה, ראש



קמז התורה יוה״ב ערב הלבות

דיומא מענינא בהלכה בירורים

זצ״ל* סופר שלום יעקב רבי ^(און
בודאפעסט וראב״ד חיים התורת בעל

הכפורים יום ערב בהלכות הערות
יוהכ״ם בערב בלימוד מיעוט

 )ברכות ולשתות לאכול כדי בעיה״ב מלימודו למעט ויש תר״ד: סי׳ ריש מג״א י
ח׳(. דף

 דכולהו לפרשייתא לאשלומינהו סבר רבבייא שם ]דאי׳ ראייתו על צ״ע :ב. נ.
 נפשותיכם את ועניתם כתיב מדיפתי בייר חייא לי׳ תנא דכפורי יומא במעלי שתא

 כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל וכו׳ בערב לחודש בתשעה
 הי׳ לא פרשיות מעביר הי׳ שאם זאת רב[ בר ]לחייא דמנ״ל ועשירי[ תשיעי התענה

 ראי׳ הביא לא למה המחהש״ק הקשה ועוד טובא, ולשתות לאכול עוד פנאי לו
 פסחים מערבי חוץ מביהמ״ד לעמוד עת הגיע אמר ולא שם ]דאי׳ ב״ח דף מסוכה

מבעו״י[. לאכול שצריך פרש״י הכפורים, יום ורבי

 אפיי בו להתענות ואסור לו יש יו״ט דין דעיה״ב בפוסקים מבואר דהא ונלע״ד
משאר קולא עוד בו יש ולפ״ז הוא, דאורייתא איסור שיטות ולרוב חלום, תענית

 מה מעט רק ילמוד ולפ״ז לכם, כולו וכאן לכם וחציו לד׳ חציו ירט דבשאר (
 רמ״ב רסי׳ ובמג״א שבת בעולת )ע׳ התפילה זמן יעבור ולא הדין מעיקר שהוא
 דצריך משמע פרשה לעבור התירו מדלא ]ח־[ מברכות רק מוכח וזה שבת(, לענין
לכם. כולו להיות

יוהב״ם בערב עינוי במצות
 שמחוייב כל שמא או ופטורות מעשהז״ג דהוה דיייל בזת מצווים נשים גם אי

 זה דבר שהניח ט״ז סי׳ אייגר רע״ק תשו׳ ע׳ תשיעי, באכיל חייב העשירי בתענית
 והביא שמחוייבות דפשיטא קי״ב סי׳ חאוייח סופר בכתב ז״ל למורי ומצאתי בצ״ע,

יעו״ש. ממהריייל סמוכים

 המחנה בעל ־ל5ז חיים רבי האדיר הגאון של בגו תרפיא(, אלול כ־ז )נפטר בדורו. והמחברים הרבנים מגדולי *
 אחיו נכד בגנזי המונח שלו השו־ע גליון משולי נלקטו בצעירוחו שנכתבו שלפנינו החידושים ועוד. חיים פלס חיים
 א ג.י בנו משל הן ריבוע חצאי שבין ההגהות לו, תשוח־ח ברזיל, פאולא ם. גאב־ד איליאוויטש אברהם מאיר הרב

נ״י.



קמט התורה יוה״ב ערב הלכות קיל

 ]ה.[ ברכות מגם׳ כידוע העיקר והוא המיתה יום שזוכרים להראות רק לשם הולכים
א״ו[. מ״ג סי' ח״ה ארית באג״מ ]וע״ע

הכפרות נוסח
מלאך. שם חתך ר״ת כפרתי תמורתי חליפתי יאמר :סק״ג מג״א שם

 אינו תתל״ו סי׳ במט״מ וכן "תחתי" או "תמורי" או נוסחאות ב׳ דיש עשכנה״ג :ב. נ.
 הוא דתרוייהו נפק״מ ואין יעו״ש, תמורתי( הגירסא בידי אשר )במט״מ תמורתי גורס
 זה תחת זה שיאמר כ׳ בטור וכן "תחתי" לומר משמע ]פא־[ בשבת וברש״י חתיך, שם
 תחת "תמורתי" בחרו מה מפני ידעתי לא ע״ב יעו״ש, תמורתי זה כלל זכר (א

וצ״ע. "תחתי",
יוהכ״פ ערב בליל עינוי מצות

 השחר עלות קודם סליחות אומרים ]אם מחלקותם סק״ו: הגר״א ביאור שם
 ומג״א של״ה וע׳ ביום דוקא או ירט ג״ב הלילה אי דפליגי האחרונים כמ״ש בעיו״ב[
 א׳ ה׳ בכתובות הוא ערוכה וגמ׳ ביום אלא להרבות המצוה שאין והעיקר הביאו
 ידחה בשבת בשני להיות שחל יוה״ב מעתה ]אלא וכו׳ לי׳ אית ד״ה שם רש״י ועיין

 בלילה לשחוט פרש״י וכו׳ רווחא לי׳ אית התם וכו׳ עוף בן ישחוט שמא גזירה
למחר[. עד אינה שהסעודה

 כונתו ]ושמא מה מפני ידעתי ולא יעו״ש, עיקר כל ראי׳ דאין כ׳ יוסף ובברכי :נ.ב.
 הערות לקט וע׳ ביום, אלא אינו דזה סעודה לחיוב ירט דין עיקר בין לחלק

ואכמ״ל[. שם בכתובות
רע שם במוציא מחילה

 עולמית מחילה לו אין ש״ר עליו הוציא כתוב במרדכי סק״ג: תר״ו סי׳ ט״ז
 מחילה הוי למחול רצה אם אבל מוחל כשאין אכזרי המוחל שאין פי׳ משמע
לו. מוחל הי׳ קיים ־ץ׳ אילו דאמרי׳ ש״ר עליו שהוציא אף זה לענין מהני לו שחטא אותו מת אם משרה

 אבל למחול" לו "אין כ׳ ומהרי״ל ווייל דמהר״י ג׳ טור כנה״ג שיירי ע׳ :ב. נ.
 מלשון והנה עולמית, מחילה לו אין כ׳ הנ״ל דין הוציאו שממנו דיומא פ״ג בירושלמי

 משמע למחול לו אין מלשון אבל מחילה מהני דלא משמע עולמית מחילה לו אין
 שא״א א׳ לה״ר הוצאת ב׳ דיש י״ל ואולי רשאי, מוחל אם אבל למחול דל״צ כרמ״א
ודוק. עפמ״ג למחול שיש וא׳ משפחה פסול ]כגון[ למחול

ברבו פיוס דין
 כמה לילך ]צריך ד״ת ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ סק״ג: מג״א שם

שיתפייס[. עד פעמים

 רש״י לפי׳ לא אבל שאני רבו וטור רמב״ם לגירסת רק דהוא עמחהש״ק :ב. נ.
 דגם וב׳ כך מפורש צדקה במעיל יעו״ש לעצמו[ מחמיר ]שהי׳ שאני דרב פז־[ ]יומא
.בב״י הכנה״ג הביאו יעו״ש רבות פעמים לילך צריך לרש״י

מתוס׳ נ״ל כן רבו, ג״ב מיקרי אחת אות ממנו שמע לא אפי׳ הדור גדול הוא ואם



התורהדיומא מענינא בהלכה בירוריםקנ

במת פיוס דין
 ממנו מבקש אלא קברו על לילך א״ע מיתה לאחר הרפו ואם סק״ז: מג״א שם

שביישו. במקום מחילה

 בדה״ר[, לג. ]ב״מ הזהב פ׳ הגבורים שלטי בשם ועייש הכנה״ג הביא זה דבר :ב. נ.
 וגם הרעק״א עליו ציין חילוק דאין דמשמע לייח סעיף ת״ב סי׳ ח״מ ברמ״א ועיי'

 כשהייג משמע תשובה דה׳ ספ״ב ורמב״ם וממחבר יעו״ש, חולק ,נ סי' ב״ק בישייש
 ואתחנן, ]תנחומא מהמדרש מוכח הא צ״ע שה״ג ודברי מת, ואחייב לו חטא דקודם

 שלח אמרת אתה א״ל וכר למה עלי הזה הכעס כל רבשייע הקבייה לפני משה אמר
 יברא בריאה ואם שלחני, ה׳ לא בשמך, לדבר פרעה אל באתי ומאז תשלח, ביד נא
 חטאים,וכי אנשים תרבות אבותיכם תחת קמתם הנה המורים, נא שמעו ה׳,

 שאמרת למדתי ממך א״ל כך לבניהם שאמרת היו חטאים ויעקב יצחק אברהם
 המתים על רע שם להוציא שלא שילפי׳ וכר[ בנפשותם האלה החטאים מחתות

 מחילה ממנם משה ביקש לא ולמה תשכ״ד[ ]סי׳ ביומא מרדכי ע' ג' בסעיף כמבואר
 שלח לא ולמה שלוחו ישלח רחוק הוא ראם קשה ורמ״א יש״ש על גם אבל במדבר,

שליח. משה

 הרמייא הביא לא למה ידעתי ולא יש״ש, על הנ״ל קר הקשה סק״ג באייר שו״ו*
כמובן. הנ״ל קר ק׳ יותר שה״ג לשיטת הא ותו הנ״ל, בח״מ

 יוהכ״ם בערב הטבילות מספר
וידוי. בלא אחת פעם רק לטבול צריך ואין :ד׳ סעיף שם רמ״א

 המים תחת וידוי האומרים אותם וכן הוא שטות פעמים ג׳ הטובלים אותם :ב. נ.
 ג׳ לטבול דיש הקדוש הארייי בשם סקייה ועט״ז )כנה״ג(, וקצ״ב קצ״א סי׳ מהרי״ל
 יטבול ועיוכ״פ בער״ה דבין במהרי״ל איתא וכן במקוה יתודה הקבלה ועפ״י פעמים

 בעל שהוא דבל המקובלים בשם רפ״ה שבת עולת ועיי׳ יייא(, טור )שכנהייג ג״פ
 שכל בעיוכ״פ אייב יעו״ש, טבילות ג׳ אדם כל ושאר טבילות י״ר בע״ש יטבול תשובה

 י״ר לטבול צריכים יהי׳ תשובה משום הוא המקוה ועיקר תשובה בעל הוא אדם
שלייה. בשם ועבאה״ט פעמים,

וצע״ג. מגונה, הרייז פעמים ב׳ הטובל ספ״י רבה ארץ דרך ממס׳ "ע צ

חטאים על כיסוי
 בשוגג דחטא איתא דאי [:]מא בחולין רש״י מ״ש וקשה סק״א: תר״ז סי׳ מג״א

 שיתבייש כדי עלי׳ מחפה אינו בשוגג עבירה דבר לידו שבא דמי לי׳ אית קלא
 שוגג היינו וחטא חטאה כסוי פשע נשוי אשרי כתיב בקרא והא עכ״ל לו ויתכפר

 שלא כדי לעולה חטאת בין מקום הכתוב חלק שלא אמרי׳ ]לב:[ דבסוטה וע״ק
וצ״ע. מתבייש שאינו חזינא חטאתי לשם דאמר כיון דשא״ה וי״ל לביישו

 )כ״ה במגילה דאמרי׳ למאי בזה כיוצא קו׳ א׳( סי׳ אריח )ח״ג חיים מחנה ע׳ :ב. נ.
 סוטה מגמ׳ וקשה כפרה להו דהויא להו דניחא ומתרגם נקרא שגל דמעשה ע״ב(
 דלהוי ניח״ל הא יתבייש שלא כדי ועולה חטאת מקום בין הכתוב חלק שלא הנ״ל

נחשב שוגג הי׳ אם אפי׳ מאוד דחמור ע״ז איסור דשאני הגנ״י אאמ״ו ותי׳ כפרה, לי׳
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 נודע שיהי׳ כדי שעירה ליקה התורה דצותה שם בסוטה אמרי׳ עייז ובעון למזיד
תי׳. ועוד נאה פלפול יעו״ש כפרה לו ויהי׳

 מדאמר החטא את לפרט דצריך ריבייב למד האיך פייו יומא גט׳ על הקשתי וכבר
 המקום דלפני לומר וצריך בע״ז, שאני הא , גדולה חטאה הזה העם חטא אנא משה

וי״ל. וב׳ הנ״ל קו׳ שהק׳ באייר שו״ר וידוע, גלוי הכל לפניו דהא חילוק אין

 נשוי אשרי שנאמר חטאיו דמפרש מאן עלי חציף ר״ב אמר עייב ל״ד בברכות והנה
 אם אבל חטאו על מתבייש שאז לפי וטעמא חטאה כסוי תוס׳ כ׳ חטאה כסוי פשע

 דבר העושה כל י״ב דף פ״ק לעיל ואמרי׳ עליו מתבייש שאינו דומה חטאיו מפרש
 אהדדי דקראי רומיא מתרצי׳ לא מה מפני להקשות ויש עכ״ל, לו מוחלין ומתבייש

 שידוע הקב״ה לפני מתודה שאינו בשעה מיירי חטאה כסוי פסוק דהאי פ״ו ביומא
 שהביא שמואל לפני דשאול כגוונא לאחרים מספר ולא בו ומתבייש לכל ממילא

 יצליח לא פשעיו מכסה והקרא לו ומוחלין מתבייש ועי״ז ע״ב י״ב דף בברכות הגט׳
 לא ולכן לאחרים יוודע לא אם מתבייש אינו וממילא אדם שום יודע שאינו מיירי
 המג״א[ מקו׳ הנ״ל ]בחולין רש״י דברי מאוד יתורץ ובזה שיתבייש, כדי פשעיו יכסה

 דחטא פשוטה וכוונתו ׳,עלי׳ מחפה "אינו אלא לאחרים שמספר כותב אינו שרש״י
 לאחרים אותה יספר לא הוא אבל לו ומכפרים מתבייש ועי״ז לי׳ אית קלא בשוגג

 שהוא חטאה כסוי פשע נשוי אשרי הפסוק מיירי ובזה מתבייש שאינו דומה דאז
 בלחש תפילה בסוטה חכמים תיקנו וכן לאחרים, נודע ממילא רק מספר אינו

 נראה יהא שאז חטאיו לפרש רשאי אינו הוא אבל שחטא יודעים הכל שלעולם
 ועי״ז ממעשיו שמתבייש נראה אחרים שישמעו יספר לא ואם מתבייש אינו כאילו

 שהיא יבינו שלא וכו׳ שהרי ר״ה ע״ב ל״ב דף בסוטה ברש״י הבונה ויהי׳ לו, מוחלין
 ע״י שהתבייש שאול כמו הוא יתבייש יבינו שלא שעיייז היינו עכ״ל ומתבייש חטאת
כך(. מוכח אינו שם דגמ׳ )ומלישנא ,יב:[ ]בברכות ותומים אורים הזכיר שלא

יוהב״ב בערב לוקין מתי
 היו רק המלקות על מקפיד הי׳ לא שהארי בכתבים וכתוב סק״ט: שם מג״א
ובמים. באש באנו לקיים טבל ואחייב השם אותיות ד׳ נגד מלקיות ד׳ אותו מלקין

 מנחה קודם טבל ובודאי אחייב טבל דהא מנחה קודם זה עושה הי׳ האר״י אי :.ב.נ
 לקה מפסקת סעודה שאחר ולומר המנחה, תפילת אחר דלוקין מפורש דהא צ״ע

 מפסקת סעודה אחר טובלין דיש בסק״ח הקדום בסי׳ המג״א כיון )ולזה טבל, ואחייב
 שם שרד הלבושי כמ״ש ]ודלא מפסקת סעודה אחר ג״ב טבל שהאר״י לכאן וציין
 יש המפסקת סעודת שקודם משמע דממחבר ג״כ קשה ודוק(, תר״ו סי׳ ועמ״ש וכאן[

 שמא חשש יש בזה גם רהא כן צ״ל עכ״ח וכן מיד[, מנחה אחר ]דמשמע ללקות
 וראיתי א׳, בסעיף בוידוי כמו ללקות אחייב יוכל ולא בסעודה קלקלה דבר יארע
מלקיות. ד׳ מלקין ואחייב מנחה ומתפללים שטובלים נוהגין

השמשות בבין יוהב״ם תוספת
מוחין. ספק שהוא אע״פ השמשות ובין בתורה, מפורש :סק״ב תר״ח סי׳ מג״א

 לנשים לחיובינהו קרא אתא כי ושנינן ]וז״ל: כ״ח בסוכה ר״ח תוס׳ עיי׳ :ב. נ.
 דין דביהשמ״ש מפורש הרי עכייל, וכו׳ יוה״ב של השמשות בין והוא עינוי בתוספת

בין דהרי צ״ע ה“בלא ולכאו׳ ] וצע״ג. מפורש[, דאינו מוחין אין וא״ב לו יש תוספת
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 חיבת לשם נחוץ זה שהיתר היא סברתו ואולי לחזור. ע״מ מא״י לצאת
 יימאס עדן גן גם ברצונו, ולבוא לצאת אד□ על אוסרים שאם ידוע כי הארץ,

 גרא בן שמעי על שאסר שלמה חכמת היתה וזו ייחשב. כלא ולבית עליו,
 )עי׳ מיתה ויתחייב יצא ובהכרח לסבול יובל שלא בידעו מירושלים לצאת
בה(. תשל״א, שמואלביץ, לר״ח מוסר שיחות

 הוא דיחידאה סובר שרש״י י״ל לכאורה ב( )עו, בגיטין ספרא דרב והא
 לשון אבל רבנן, הנהו של היתה חסידות שמידת או כוותיה, קי״ל ולא

 סבר שרש״י לומר יותר נראה לבן הבי, משמע לא התם דאיתא "אסור"
 לחזור, חו״ל לבן מותר שאז בארץ ליה איתדר בלא נחשב לצאת גדול שצורך

 דמצי לאוקמי רש״י דרצה י״ל דמו״ק הא וכן היה. חו״ל בן הרי אסי ורב כנ״ל,
חו״ל. בבן גם מיירי

התשובות שלוש

 אליבא בוריין, על להבין בעז"ה לן ארורה זה במאמר שנתבאר וממה
 לו כששאל בי הנ״ל. דקדושין במעשה יוחנן ר׳ של התשובות שלוש דרש״י,

 זמן בל לחזור אסור חו״ל בן גם שהרי "אסור", לו אמר לצאת" "מהו אסי רב
 לעיל. שהבאנו צהלון מהרי״ס מדברי שיוצא במו בארץ, ליה דאיתדר
 יוחנן ר׳ ידע לא שהרי יודע" "איני לו אמר מהו" אמא "לקראת לו וכשאמר

 "אסי לו אמר לבסוף וכשחזר בארץ, בישיבתו לו יפרע אמו לכבד רצונו אם
 במאן והו״ל הוא, כן שאמנם יוחנן ר׳ שהרגיש והיינו וכו׳", לצאת נתרצית

 כדברי למקומו לחזור לו מותר בבל בן ובהיותו בארץ ליה איתדר דלא
 על לעיל שהקשינו ד׳ קושיא אחר באופן מיושבת ובזה הנ״ל. מהריט״ץ
רצונו. מחמת הדין ישתנה שאיך בירושלמי, המעשה

רוגשאל שאול הרב

יצ״ו גייטסהעד
ועוד כשבת ילדים טיפול ספר מחבר

מחילה בקשת חיוב בענין
בשוגג לחברו צער גרם או שחבל במי

 שנותן אע״פ בחברו דהחובל המחבר פסק א׳ סעי׳ תכ״ב סי׳ "מ בחר
 )כלפי לו מתכפר אינו ובושת( שבת רפוי, צער, נזק, )תשלומי דברים ה׳ לו

לו. וימחול ממנו שיבקש עד שמיא(

 אם אף או במזיד החבלה בעשה דווקא שייך הדין זה אם תסתפקתי
בשוגג. ביז במזיד• ביז לעולם מועד דאדם קיי״ל דהרי בשוגג חבל
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 המשנה, וז״ל ע״א, צ״ב דף החובל פ׳ בב״ק הנ״ל השו״ע פסק מקור

 לפרש איך והנה ממנו. שיבקש עד נמחל אינו )תשלומין( לו נותן שהוא אע״פ
 תבלה מיני בל על המשנה קאי האם הראשונים. מחלוקת הוא זו המשנה
 דקאי פוסקים והשו״ע הרמב״ם בושת. על רק דקאי או הנ״ל, השו״ע וכפסק

 דהמשנה מפרשים והנמוק״י הרא״ש ופסקי והרא״ש ורש״י חבלה, מיני בל על
 שדואג מה הצער מ״מ בושת, דמי שמשלם אע״פ דהיינו בושת, על רק קאי
 בש״מ זו מחלוקת הובא וכן חברו. את שירצה עד נמחל אינו בושתו על

בהרמב״ם. והגאון והרא״ש ברש״י, דהראב״ד

 בבלל נוהג אינו בושת דין דדזנה לשוגג, שנוגע במה נראה ועכשיו
 עד הבושת על ופטור המשנה. ת״ל פו: בב״ק מפורשת משנה והוא בשוגג,
 דפטור מבוץ אינו של אופנים במה ע״א וכ״ז ע״ב כ״ו בב״ק ועיין מכוון. שיהא

בושת. על

 חברו את שירצה עד נמחל דאינו המשנה דין בל אשר להרא״ש =לפי״ז
 אין בשוגג )דהא מזיר כשהוא דווקא המשנה לפרש צריבין במבייש, רק שייך
 לשיטה גם השו״ע מלשון ראי׳ יש ממילא הרי לזה שהגענו וביון בושת(. כאן

 עכ״ל דברים תמשה לו שנתן אע״פ וז״ל, כותב הנ״ל השו״ע דהרי האחרת,
 של באופן רק ג״ב שהמדובר מוברח וא״ב דברים, החמשה בכלל בושת והרי
 מהל׳ בפ״ה השו״ע של המקור שהוא ברמב״ם גם נמצא לשון ואותו מזיר.
מחילה. לבקש צריך דברים ה׳ לו דנתן דאע״ם ח"ל. הל״ט ומזיק חובל

 דהמשנה מוברח הרי ולהרא״ש במזיד רק מדברים המקורים בל לפי״ז
 הכלל כפי לפי״ז בושת(. חיוב בכלל כאן אין בשוגג )דהא במכוון רק מיירי
 מדברת המשנה להרמב״ם דגם נראה הכרח, יש אא״ב מחלוקת מרבים דאין

מזיר. של בחבלה ורק אך

 מחילה בקשת ובלי מחברו, מחילה בקשת חיוב אין דבשוגג מזה היוצא
 בסתם לא אבל הדם וגואל מקלט ערי דין יש בשוגג בהורג )ורק לו. נתכפר
חבלה(.

 חובל מהל׳ בפ״ה הרמב״ם שחילק מה ע״פ הענין את להסביר ונראה
 ממונו שהמזיק בממונו, למזיק בגופו חברו מזיק דומה אינו וז״ל, הל״ט ומזיק

 אע״פ בחברו תבל אבל לו, נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששלם ביון
 הכוונה ולכאורה לו. וימדזול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל אינו שמשלם
 חילוק על שמקשה בלח״מ עיי״ש אבל הגוף. לנזקי ממון נזקי בין שמחלק

 צריך בממון דגם הל״ט תשובה הל׳ בפ״ב פסק גופא הרמב״ם דהרי הרמב״ם,
 צריך הממון לו שהחזיר דאע״פ מחברו ממון בגוזל דהיינו מחילה לבקש

 הלח״מ ומיישב מגוזל?, ממונו מזיק שנא ומאי מחילתו, ולשאול לרצותו

 במזיק משא״ב גדול. צער יש ובגזל הצער, על תלוי מחילה בקשת דחיוב
 ממון בנזקי ולכן ההסבר, בלח״מ ועיי״ש כך. בל גדול הצער אין חברו ממון
מעכבת. אינה המחילה ובקשת התשלומיז, ע״י לחברו אדם בין עוון יוצא
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 יש אלא ממונו, למזיק גופו מזיק בין בעצם חילוק באן דאין לפי״ז נמצא
 דב״ק המשנה לפרש שאפשר ביון ולפי״ז קטן. לצער גדול צער בין חילוק
 גדול, צער יש בשוגג שגם מעצמנו לחדש לנו אין גדול, צער שם שיש במזיד
 לתרעומת זבות לו יש ולבן ובושת, נפש ועגמת צער יש במזיד דרק דיתכן
המחילה. בקשת מעכבת ולבן חברו, על גדולה

לכו״ע, במזיד רק מדברת ב״ק דהמשנה הגט׳, מן סמך לזה דיש ונראה
 שיפייס לאבימלך הקב״ה דאמר מהא מחילה בקשת חיוב התם ילפינן דהא
 בשם בש״מ )וע״ש בעדו. ושיתפלל שרה לקיחת של הצער על אברהם את

 בלב לו שימחול עד שיפייסנו הקב״ה לו דאמר מהא זה את דילפינן המאירי
 לקיחת שנחשב הגמ׳ אומרת אבימלך אצל והרי בעדו( שיתפלל עד כ״כ שלם
 אשה על לשאול ארץ דרך )דאין למד ולא ללמד לו שהי׳ מפני במזיד שרה
 ג״ב המקור כל וא״ב בעולם(, ר״א עניני אברהם פרסם וכבר אכסניא של

חידושו. אלא בו לך ואין מזיד של באופן

 שיש מה שלם אך אם השמים מן לו מוחלים דבשוגג למעשה היוצא
 ב״ב גורם אינו דבשוגג לזה, והטעם חברו. את ריצה שלא ואף לשלם, עליו
 תרעומות. זכות לחברו אין שוגג מעשה שהוא שכיון ועוד נפש, ועגמת צער

 להשכין לו אסור ממילא מחילה בקשת על זכות לו שאין דלפי״ז ונראה
 אופן לבין ומשלם לשלם שחייב אופן בין חילוק דאין ויתכן בלבו, תרעומות

 בשוגג חברו שציער או שחבל מי לכן ואשר תשלומין.* חיוב בכלל באן שאין
 בלי בנלענ״ד חברו. על טענה להרגיש בשוגג שנצטער למי או לנחבל אסור

שו״ת. בספרי חיפוש

 להבאת שנוגע במה אבל שמיא, בלפי לכפרה שנוגע במה זה כל מיהו
 במקום בפרט מחילה, לבקש מאד נכון ר״א והנהגת לחברו אדם בין שלום
עליו. טענה לחברו שיש שנודע

 שאין חנם שנאת בענין שמפרש שמות על אלי׳ לב בספר )וראיתי
 לו עשה שחברו שחושב הכוונה אלא וטעם, סיבה שום בלי לשנאה הכוונה

 באמת והאם עול עשה באמת אם חכם שאלת ע״פ נתברר לא אבל עול.
 ע״פ מותר דאינו כיון חנם שנאת נחשב ולכן זה, בעבור אותו לשנא לו מותר

 כשנאת נחשב חברו על תרעומות להרגיש לו שאסור דבמקום מזה ויוצא דין.
ותשבח(. דו״ק לחברו, אדם בין בתורת גדול בלל וזה חנם.

 לו ראוי תשלומין שיש דבמקוס די״ל ברור אינו מיהו המאמר. כעל הערת *

לפיוס. מקום יש דאו אולי תשלומין שאין נמקוס משא״כ המשלומין, ע״י להתפייס

ו * *
* *

*
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אמרי* במערבא
דינר הלוי אריה יהודה הרב

ברק בני שיר, דברי "צא־י" ביהכנ״ס רב

שונים בענינים ופסקים הלכות ילקוט
הענינים־ תובן

שביעית והגיע שנים לחמש קרקע השביר א.

שובה בשבת ביחיד פורקן יקום אמירת ב.
ממת מחילה בקשת ^ג. *

בהן נכנס ואורב הראשונה עליה מכרו ד.
כדין שלא שוקולד חבילות קיבל ה.
ערבון צ׳ק שהפקיד שואל ו.

שביעית והגיע שנים לחמש קרקע השביר א.
 שנת והגיע שנים לחמש תו״מ שומר שאינו למי שדה השכיר :שאלה

 לבטל בידו )ואין האסורות המלאכות בכל שם יעבוד והשוכר השמיטה,
לעשות. עליו מה העיסקא(

 ראשונים ולכמה לה׳, שבת הארץ ושבתה ב׳( כ״ה )ויקרא כתיב :תשובה
 שלא לדאוג חיוב יש הבעלים על גם אלא העובד על רק אינו האיסור

 שבזמן נמצא ולפ״ז בשבת(. בהמתו שביתת )בעין בקרקעו יעברו
 של עשה באיסור הבעלים יעברו השמיטה בשנת בקרקע יעבוד שהפועל
הארץ". "ושבתה

 שנת ואחר השמיטה שנת למשך שדהו להפקיר השדה בעל חייב ולכן
 בשו״ע המבואר )כעין שלו להיות יחזור אחר בו יזכה לא אם השמיטה

 ישראל בבהמת עובד גוי שאם בהמתו שביתת גבי ג׳ סעי׳ רמ׳יו סי׳ או״ח
 חוזר השבת ואחר השבת ימי למשך להפקירה הבעלים צריכים בשבת
 זוכה אינו מ״מ בקרקע עובד שהשוכר ואף ע״ש(. שלו להיות מאליו

 בגט׳ כמבואר הפקר, שהוא כלל יודע שאינו כיון חזקה קנין ע״י בקרקע
 נתכוון שלא כיון קנה, לא הן שלו וכסבור הגר בנכסי העודר נב־ יבמות
קנין. לשם

 לפרסם חייב אינו אבל שלשה, בפני להפקירו צריך ולכתחילה
 בו יזכו שלא שיודע חבריו שלשה בפני בצנעא להפקירו ויכול שהפקירו,

בירושלמי. כמבואר

 דמי מהשוכר לקחת יבולים הבעלים אין הפקר שהקרקע כיון אמנם
שלא כדי הכסף את ממנו לקבל יכול ]אבל השמיטה. שנת במשך שכירות

 ממיסדי רל דינר הלוי שלמה הר״ר הנעלה ידידינו נשמת ולעילוי לזכר מוקדש הזה הילקוט *
התורה". "קול חוברת ועורכי
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התורהדיומא מענינא הלכה בירוריקולעו
 השנה שבסוף או ידיעתו, בלי לו ויחזירם בו, יזכה ולא שהפקיר לו יתגלה
 ויש שליט״א(. קרליץ )הגרי־נ זו בשנה שקיבל הכסף כל את לו יחזיר

 דמי לו חייב שהרי תיווך, דמי מדין בכסף להחזיק יכול אם להסתפק
בה.[ להשתמש הפקר של שדה לו שהמציא על תיווך

 שובה בשבת ביהיד בודקן יקום אמירת ב.
פורקן? יקום לומר יחיד יכול שובה בשבת האם :שאלה

 בלשון צרכיו אדם ישאל אל לעולם לג. סוטה בגמ׳ איתא תשובה:
 ביחיד הא ובר ארמי בלשון מבירין השרת מלאכי שאין לפי ובו׳ ארמית

 צריכי לא ציבור השרת מלאכי שיסייעוהו צריך יחיד פירש״י בציבור, הא
 יכול אינו בביתו המתפלל שיחיד י״ט( ס״ק ק״א )סי׳ המ״ב כתב ומדדט להו.

פורקן. יקום שום לומר

 עביר יעדי לא ביוהכי־פ מתפלל גדול כהן שהיה איתא נג: יומא ובגמ׳
יחיד שאין בסוטה מהגמ׳ תמה ארי ובגבורת יהודה, מרבית ..."שולטן

 יד רעל יב: בשבת הגמי ע״פ ארי תגבורת ותירץ ארמי, בלשון מתפלל
 ואין ופירש״י עמו, רשכינה משום ארמי בלשון להתפלל יכול החולה

 ולפ״ז ובר, תפילתו להכניס השרת מלאכי לו שיזדקקו צריך המתפלל
 השכינה השראת מקום שהוא המקדש בבית ביוהכ״פ שמתפלל כה״ג כ״ש
ארמי. בלשון להתפלל יכול

 תפילת גם תשובה ימי שבעשרת יה. השנה בראש הגם׳ ע״פ מתרצין ויש
 בהמצאו, ד׳ דרשו דכתיב השנה, כל של ציבור כתפילת נחשבת יתיר
 של סיוע צריך אין אלו דבימים ארמי בלשון להתפלל יבול כה״ג גם ולכן

השרת. מלאכי

 איתא דבע״ז התוס׳ קושית על א׳( סי׳ )ע׳יז יעקב הקהילות כתב וכעי״ז
 משמע ובברכות מתפללין, שהציבור בשעה השנה בראש להתפלל דיכול

 מכל השנה ראש רשאני הקה״י ותירץ מתפללין, שהציבור במקום דדוקא
 )עי׳ ע״ש. ציבור כתפילת חשובה יחיד תפילת דבעשי״ת משום השנה

נג־( יומא חיים שמועות

 ביון ביחידות, פורקן יקום תפילת לומר יכול שובה דבשבת נמצא ולפ״ז
 של סיוע צריך ואין ציבור כתפילת נחשבת יחיד תפילת אלו שבימים

לזה. ראיה אין ארי הגבורת לפי אמנם המלאכים,

ממת מחללה בקשת ג.
 קברו על רוקא ללכת חייב האם מת, שכבר א׳ על רע המדבר :שאלה

מחילה. ממנו לבקש

 מסויימת הלכה למד יהושע שרבי כב־ חגיגה בגבר איתא תשובה:
 בית מדבריכם "בושני שאמר עד כ״ב עליהם ותמה שמאי, בית שאמרו
בו וחזר ההלכה. פשר את שמאי בית של תלמיד לו הסביר אדו״כ שמאי".
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עזהתורהאמרי במערבאקול

 עצמות לכם נענתי אמר שמאי, בית קברי על ונשתטח יהושע רבי והלך
ללכת חייב היה שמאי בית נגד שדיבר דמשום משמע הרי שמאי. בית

 "המדבר ל״ח( סעי׳ ת״ב סי׳ )חו״מ ברמ״א וכ״ב מחילה, ולבקש ^לקבריהם
 ילך המדבר של למקומו בסמוך קבורים אם וכו׳ צריך עפר שוכני על רע
 שלוחו שם ישלח רחוקים הם ואם מחילה, מהם ויבקש קבריהם על

ע״ש. מהילה, לבקש

 והלה בחייו אדם המחרף דרק כתב סק״ז( תר״ו )סי׳ אברהם המגן אולם
 אדם חירף אם אבל מחילה, ולבקש קברו על לילך המחרף צריך נפטר,
 ודי כ״ב, חמור אינו חטאו בי קברו על ללכת צריך אינו מותו לאחר

 לילך שצריך בגמ׳ דמשמע והא ע״ש. חרפו, שבו במקום מחילה שיבקש
 בזמן דיבר יהושע שרבי כב:( יומא עינים, )פתח החיד״א בתב כבר לקברו
 שנים כמה ולאחר מדבריכם", "בושני ואמר בחיים, היו עדיין שמאי שבית

 על מחילה לבקש יהושע רבי נזקק ולפיכך ההלכה, של לעומקה ירד

 שהרי חסידות, ממרת רק היה יהושע רבי שעשה דמה דוחים ויש קברם.
 עד ימיו, כל להתענות עצמו על והחמיר שהוסיף שם בגמרא מובא

 חומרא משום רק בן שעשה וע״ב ע״ש, תעניותיו מפני שיניו שהושחרו
הדין. מעיקר ולא בעלמא

 מיתה לאחר חרפו שאם המג״א, כדברי י״ב( סעי׳ תר״ו )סי׳ במ״ב וכ״ב
ע״ש. שביישו, במקום מחילה ממנו מבקש אלא קברו על לילך א״צ

כהן נכנס ואח״ב ראשונה עליה מכרו ד.
 "יעמוד" שקראו ולפני עליות, ג׳ ומכרו בביהכנ״ס בהן היה לא :שאלה

 לישראל העליה ביוןשמכרו שמא או הכהן יעלה האם א. כהן. נכנס וכו׳
 את להעלות וצריך בה זבה דלא את״ל ב. הישראל. בה זכה כבר כדין

העליה. עבור ששילם הכסף לו שיחזירו לתבוע הישראל יכול האם הכהן,

 שזו היות לשלישי לעלות לתבוע ראשון שקנה הישראל יכול האם ג.
המכירה. עליה שחל ראשונה עליה

 וקידשתו מצות הקונה על חל לביהבנ״ס הכהן שנכנס כיון תשובה:
ראשון. לעלות הכהן את לכבד

 בכסף עליה שקונה כמו דאדרבה הכסף, את לתבוע יבול אינו וממילא
 כל על חיוב היה קונה היה לא שאם )והגם בכסף, וקדשתו מצות קנה כך

 יכול אינו וכן לכבד(, עליו המצוה עכשיו מ״מ הכהן את לכבד הציבור
כספו. עבור מצוה קיבל שכבר היות לשלישי לעלות לתבוע

 שכבר אח״כ נודע אם אבל המכירה, אחרי רק הכהן נכנס אם זה וכל
 היות המכירה שבטלה מסתבר המכירה בשעת הכנסת בבית הכהן היה
 הכהן, את לכבד הציבור כל על דין שהיה העליה, את למכור אסור והיה
שליט״א(. קרליץ )הגר״נ בחזרה כספו את לתבוע הקונה ויבול
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רעזהתורההכפורים יום בערב פיוסקול

ראטטענבערג יהושע הרב
אנטווערפען ווילרייק, חיים עץ בישיבת ר״מ

יוה״ב בערב פיוס בענין ^
הכפורים יום בערב לבו אל אדם כל וימן ח״ל תר״ו סי׳ או״ח בטור איתא

י 11234567 אה״ח
 מכפר יוה״ב למקום אדם שבין דעבירות כנגדו, שפשע מי לכל לפייס
 אלא הקניטו לא ואפי׳ שיפייסנו, עד מכפר יוה״ב אין לחבירו אדם ושבין

 יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לו לילך וצריך לפייסו צריך בדברים
 שיפייסנו שלשה עמו יקה פעם ובכל ושלישית, שנית פעם לו וילך

וכר, עוד לפייסו צריך אינו פעמים כשלש מתפייס אינו ואם לו שימחול

O א׳(. )סעי׳ שם כשרע לדינא הובא וכן

 רהא לפייסו, עוד ינסה לא למה פעמים, ג׳ עד אלא חיוב אין למה וצ״ב
 נתפייס לא ראם שכתב בפר״ה ועי׳ בידו, עבירה מחל שלא זמן כל לכאו׳
 עד מכפר יוה״ב אין מ״ש וז״ל נמחל, לא למקום אדם בין החלק גם הכירו

 בה יש להכירו אדם שבין שעבירה ז״ל גרמיזאן מוהר״ש כתב שיפייסנו
כמוך׳ לרעך א׳ואהבת עבר הרי ברברים ביזהו אם כגון למקום חלק

 אינו למקום אדם שבין מה אפי׳ חבירו את הרצה שלא זמן וכל וכיוצא,
עכ״ל. מכפר

 סק״א שם בדרכ״מ )מובא תשכ״ג סו״ס יומא המרדכי ע״פ ליישב ויש
 רביגו ילמדנו שרה את פקד וה׳ פרשת ובתנחומא וז״ל קצת( לשון בשינוי

 ואם להכירו שירצה עד מכפר יוה״ב אין להכירו אדם בין קטטה תהי׳ אם
 זה סימן דורמסקית בן יוסי א״ר יעשה, מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך
 יש דרכ״מ( )הבריות, הכירך על מרחם שאתה הימים כל בידך מסור יהא
 לך אין דרכ״מ( )הבריות, הכירך על מרחם אינך ואם מרחמים לך

א׳ שורה ויעשה אדם בני עשרה יביא שמואל א״ר יעשה ומה מרחמים,
קיבל", ולא לרצותו והלכתי הכירי ובין ביני לי היה קטטה להם ויאמר

וכו׳ שנאמר דרכ״ם( לו, )ומוחל עליו ומרחם עצמו שהשפיל רואה והקב״ה
שם. בב״ח מובא וכן עכ״ל,

 רצה לא והוא נבצר שמצדו יהשדוהו שלא בדי בזה״ל ע״ז שכתב אי( )סעי׳ לבוש עי׳ ה
 שכתוב מה ולפי״ז יבצר, לא שמצדו הדבר לפרסם כדי ודל, סק״ו במ״ב וכ״ה למחול,
 והלך עצמו שהשפיל הא על קאי עליו" ומרחם עצמו שהשפיל רואה "והקבייה במדרש
לפייסו.
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התורה דיומא מעגינא ואגדה מחשבה קול רעה
 רואה בשהקב״ה אלא דובירו נתפייס לא אם דאף חדש יסוד לנו הרי

 חבירו את לפייס חיוב דאין הא ניחא ולפי״ז לו/ מוחל עצמו שהשפיל
מחילה. לו יש עצמו שהשפיל דמכיון פעמים, מג׳ יותר

 ה/ ס״ק במשנ״ב הוא ובן בפוסקים, שמובא מה להבין צריך לפי׳יז אמנם
 מרויח מה ולבאר התורה', בזיון שם אין אם רשאי יותר לפייסו רצה דאם

עצמו. שהשפיל ע״י לו נמחל כבר הא זו בהליכה

 א׳ חבירו: את לפייס שצריך זה בדין טעמים ב׳ דיש לומר דיש ליישב ויש
 ביניהם, פירוד שום יהי׳ שלא ישראל לבבות לקרב ב׳ עונו, לו שימחל

לבבות. קירוב בזה יש תכירו עם מתפייס שאחד שע״י

 לבקש והלך עצמו והשפיל שנכנע ע״י לו שנמחל עוונו רלענין י״ל ולג£י״ז
 לבבות קירוב שיהיה בדי אבל אחת, פעם שיבקש סגי מחבירו מחילה
 צריך למחול רצה לא חבירו ראם אחת, בפעם סגי דלא חדל אמרו

 אם יותר לפייסו רשאי חסידות וממידת הדין, מעיקר פעמים ג׳ שיפייסנו
ביניהם" פירוד יהא שלא בדי זה וכל התורה, בזיון בזה אין

 שיהא כדי כן ועושין הלשון, בזה שכתב טשם מהטור כן מוכח ולכאורה
 לקטרג לשטן מקום יהא ולא חבירו אם אחד כל שלם ישראל כל לב

 וכמו שיתכפר כדי כן עושין הא בזה הטור כוונת מה קשה דלכאו׳ עליהם,
.’נמחל חטאו שיהי׳ כדי חבירו את לפייס שצריך דבריו בריש שכתב

 לכל לפייס שצריך הדין עיקר כתב דבריו דבריש ניחא, הנ״ל לפי אלא
 שהשפיל דמשום סגי אחת ובפעם עונו שימחל כדי וכו׳ כנגדו שפשע מי

 יחזור בראשונה מתפייס אינו ראם כתב ואח״כ לו, מוחל הקב״ה עצמו
 כדי כן דעושין אח״כ שכתב כמו והטעם וכר, ושלישית שנית פעם לו וילך

 מתפייס אינו ואם וכר, חבירו עם אתר כל שלם ישראל כל לב שיהא
 הדין, מעיקר וזה שם. הטור שכתב וכמו עוד צריך אינו פעמים כשלש

הפוסקים. בשם כנ״ל רשאי, חסידות ממידת יותר לפייסו רצה אם אבל

 דמה המשקל, תשובת הוא ונשפל שנכנע מה דזה בדבר הסבר אחד מת״ה ושמעתי '
 ניתן ובזה עצמו. את להשפיל שצריך התשובה ולכן שלו הגאוה מצד הוא בהכירו שפגע
כנגדו. עצמו שהשפיל אחר לחבירו ארם בין של החלק גם לו שנמחל להבין

 ג׳ דלאהר משום לאיסור, טעם פז: יומא שפ״א )עי׳ פעמים מג׳ יותר דאוסר כפר״ח דלא י
 אכזרי להיות אסור רהא איסור לידי אותו יביא א״ב עור לו ימחול שלא נתחזק פעמים

מלמחול.

 שמכוון לא אם מלמדוול אכזרי יהיה לא שהמוחל הרמי־א שכתב מה צ״ב עדיין אמנם "
 לא שהמוחל שכתוב מה דאה־נ י׳־ל ואולי עונו. נמחל כבר הכי בלאו הא המבקש, לטובת

 במה עונו נמחל הכי דבלאו שמיא בלפי עונו מחילת לענין נפ־מ אין אבזרי יהיה
 שאינו אכזרי יהיה לא שהוא עצמו כלפי אלא ומוריד מעלה זה ואין עצמו, שהשפיל

ביאור.( צריך ועדיין קצת דוחק )אמנם לבבות. פירוד וישאר למחול רוצה

סק״ב. בפרישה עיי״שט

וב׳. א׳ סעי׳ ע״ש הלבוש על קשה וכן ’
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mittH רעטהכפורים יום בערב פיוסקול

 נמצא שלא סמאל רואה וז״ל דר״א פרקי דברי ומביא הטור וממשיך
 בארץ אחד עם לך יש העולם רבון ואומר הכפורים ביום בישראל חטא

 ביום רגל יחפי ישראל אף רגל יחפי השרת מלאכי מה השרת, במלאכי
 מכל נקיים ישראל בן חטא מכל נקיים השרת מלאכי מה וכו׳ הכפורים

 והקדוש הכפורים, ביום ישראל כך ביניהם שלום השרת מלאבי מה הטא,
חלק הנה עכ״ל. עליהם ומכפר המקטרגים מן עדותן שומע הוא רברו

, , )אוצר־החכמה[,
 נקיים שהם הוא, לישראל הקב״ה מכפר זה שע״י המקטרגים עדותךשל

זה. עם זה שנתפייטו ע״י וזה ביניהם, שלום וגם חטא מבל

 שום יהיה שלא הלבבות לקרב בדי פיוס בחיוב דיש זה יסוד ולבאו׳
 שם הגם׳ על איקפיד( בגמ׳ ד״ה פז: )יומא בשפ״א מפורש ביניהם פירוד

 כתובים( של או נביאים של מקרא פרשת )פרש״י סידרא פסיק הוה דרב
 וחזר עמו לפסוק חפץ היה הוא וגם )פרשייי חייא ר׳ אתי עייל דרבי, קמיה

 אתא לרישא, הדר קפרא בר עייל לרישא, הדר הפרשה( לראש בשבילו
 האי כולי אמר חמא ]בר׳[ )בר( חנינא ר׳ אתא לרישא, הדר ברבי ר״ש

 יומי מעלי תליסר לגביה רב אזל חנינא ר׳ איקפיד הדר, לא וניזיל נהדר
 את שהטריח חנינא לר׳ רב עשה מה קשה ולבאר ובר. איפייס ולא דכפורי

 בדין הי׳ שלא אף וז״ל ב׳ בתירוץ השפ״א ומתרץ אותו, לפייס כדי עצמו
 שיתפייס קפידא איתא דביוה״ב משמע רהא לפייסו, רב אזל שהקפיד מה
 מ״מ לא או עליו שמקפיד במה עמו הצדק אם נפקותא ואין חבירו עם א׳

 אחד חטא שלא אף להתפייס ענין דיש מבואר עב״ל, להתפייס צריכים
ביניהם. פירוד יהא שלא כדי וזה לשני

 מילתא ליה הוה כי זירא ר׳ פז. שם בגמ׳ דאיתא הא לפרש יש ובזה
 ליה וניפוק דניתי היכי בי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוי איניש בהדי

 לו ויודיע בלבו לו מחל לא למה האי כולי לי׳ למה ולבאר מדעתיה,
 יבקש שההוא חיכה ולמה לו, שמוחל ויאמר בעצמו שילך או לו שמחל
 שרצה ניחא שכתבנו מה לפי אבל צריך. הוא לכבוד וכי מחילה ממנו

ביניהם. ואחדות שלום ויהי׳ יתפייס שהשני

 יעקב עין שבספר ודע וז״ל תר״ו( )סי׳ בב״ח ראיתא מה גם יובן הנ״ל ולבי
 לבקש מעצמו לכתחילה ילך שהחוטא הנזכר הירושלמי מלשון דקדק

 בפניהם, ממנו לבקש וחוזר אנשים עמו יביא אז קבלו לא ואי מחילה
 לעלוב שירצה אמצעי תחילה לשלוח אדם בני מקצת שנוהגין במו דלא

 תחלה לשלוח שנוהגין ומה וז״ל שם באייר עי׳ וכן העולב. פיוס לקבל
 שם משנ״ב )ועי׳ חביב מהרי״ן הוא, טעות פיוסים לקבל שירצה אמצעי

הטעם. מה וצ״ב ,יאב׳( ס״ק

 העלוב אם לפייסו הולך סוף דסוף דביון כן נ״ל ואין ורל שחולק בהפר״ת דלא *’
 מודה הפר״ח גם אעפ״ב אמנם עב״ל. עיקר וכן וכו׳ בתוכם זה עבר אם בכך מה מתפייס

אינו ואם בד״ה שכתב לו מחל לא שדובירו אף עונו נמחל מחבירו מחילה שביקש שע״י
זייי■ דיי יייירר "ייי ויזידיריי דיי׳ זזזיוייר- ו־י-ייי דיו" “דדיו ודרי• דזדי"די ויזידיידז די׳ דיירי דווי
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התורה דיומא מענינא ואגדה מחשבה קול רפ
 ידי רעל מחילה, לבקש בעצמו ילך דלבתחילוז מובן שהסברנו מה ולפי

 אליו ונכנע שמתחרט ומראה עצמו את ומשפיל מחילה בעצמו שמבקש
 לו שיש לא אם שליח, ע״י עושה אם משא״ב ביותר הלבבות יתקרבו

 ע״י הפיוס קרוב שיותר שיודע או בעצמו לילך עליו שקשה לזה סיבה
 מה לפי י״ל ועוד שם. המשנ״ב שבתב במו ביניהם שיתווך אמצעי איש

לו. ויתכפר שיתבייש בדי מחילה לבקש בעצמו לילך שצריך הנ״ל דברינו

 מחילה ויבקשו בזה״ל שכתב תתמ״ח( )סי׳ משה במטה בן מפורש שו״ר
 והמוחל ליוסף, יוסף אחי שאמרו נא שא אנא כמו פעמים שלשה מזה זה
 חבירו על רע שם המוציא אבל שלם, בלב לזה זה וימחלו אכזרי יהא לא
 דיומא פ״ק מהירושלמי והוא דפ׳יא(. בדרשותיו )מהרי״ו למחול לו אין

 סרחית ליה למימר צריך לחבריה דהטא הדין אמר שמואל התם דאיתא
 ליה ומפייס נשא בני מייתי לא ואין טבות, קבלה ואם( )ר״ל ואין עלך

 העותי, וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור דכתיב הוא הדא קדמיהון,
 עלך. סרחית ליה ומימר קבריה על ליה ומפייסא למיזל צריך מיית ואין
 אין הבירו על רע שם במוציא אבל העבירות, כל בשאר ייסא רבי אמר

 מנהג שהוא נראה מכאן דל חביב בן מהר״י וב׳ ע״ב. עולמית מהילה לו
 בדברים והקניטו לאיש איש יחטא אם בזמנינו שנוהגים מה טעות של

 פיוס לקבל שירצה העלוב עם ומדבר שלום עושה אמצעי ביניהם נכנס
 זאת ואין ממנו, מחילה לבקש העולב יבא ההקדמה זאת ואחר העולב
 עלך. סרדוית ואומר העלוב לפגי מעצמו ילך העולב אלא שמואל כוונת
 לו. שימחול לפניהם פניו לחלות וחוזר עמו אנשים יביא אז קבלו לא ואם
 צריך מיית "ואי שאמר רעו עליו יגיד ועוד שמואל לשון דקדוק יורה וכן

 והמת החי לפני לפייס שההליכה שנאמר וראוי וכו׳", קבריה על למיזל
 מאת העלוב לפייס מעצמו ילך שהעולב רק בידיעה הקדמה בהם אין

 הקניטו לא אפילו לחבירו חטא מאשר עליו לכפר הם ובזיון הבושה
עכיל. וכו׳ קברו על לפייסו וכשהולך בדברים. אלא

 דבי הנ״ל זירא דר׳ מהא כן שהכריע יבזצ״ל בלזר הגר״י בשם מצאתי ובן
 היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוי איניש בהדי מילתא ליה הוה

 שמבזה בזה מתכפר מחילה כשמבקש דרק מדעתיה, ליה וניפוק דניתי

עצמו. את
 בחיים מחילה ממגד שביקש דאע״ג שכתב ראם( ד״ה פז. )יומא בהשפ״א רלא הוא וב״ז
 לא דבודאי חזקה הוי ג״פ דאחר משום יותר דא״ע דהדין לו לסלוח רעה ולא כדין ג״פ

 בחיי רבינו וע״ע אדם. בני עשרה כשמביא לו נמחל מיתה לאחר מ״מ עוד, לו ימחול
ביאר ולא מחילה ממנו בקשו אחיו והנה וז״ל י״ז( נ׳ )ויחי אליו בדברם יוסף ויבך עה״פ

 הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות דתנן והיינו מכפר, הכפורים שיום לפייסו,
 יום נתרעה לא שהוא אע״פ שמרעהו דבל דאלמא חבירו, את "שירעה" עד מכפר

עכ״ל. ליה מיבעי ׳שיתרעה" עד דאל״ב מכפר, הכפורים

סק״ח(. קל״א )סי׳ בהלכה המעויינים ושערים נ״ד(, סי׳ )ח״א וזמנים במועדים עי׳ב’
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התורה רפאהכפורים יום בערב פיוס קול
 נמחל אינו תשובה ועשה לחבירו שחטא מי שכל רז״ל ביארו ובבר להם, שמחל הכתוב
 לבם על וידבר אותם וינחם הכתוב שהזכיר ואע״פ חבירו, את שירצה עד לעולם

 ביוסף מחילה הכתוב שיזכיר ראינו לא מקום מכל מיוסף ריצוי להם שהיה בזה שנראה
 ואי יוסף מחילת בלא בענשם מתו בן ואם וחטאתם פשעם שישא להם שיודה ולא

 להפקר וחתום כמוס להיותו העונש הוצרך בן ועל במחילתו, רק עונם להתכפר אפשר

ובר. מלכות הרוגי עשרה בענין זמן אחר

 מחילה לבקש מנהג ודל דבריו בריש משי׳ב הנ״ל המרדבי ד׳ עם ואסיים
 ישראל מחבב שהוא זברר יתברך ישראל, שובה במדרש כדאמרינן עירב
 מקבלים בהם תשובה העושה יחיד שאפי׳ תשובה ימי י׳ להם ותיקן

 בתשובה להחזיר ישראל כל צריבין לפיכך ציבור, כתשובת תשובתו
 שתתקבל כדי בעיו״ב לזה זה ולמחול לרעהו איש בין שלו׳ ולעשות
ע״ב. ובחיבה בשלום הקב״ה לפני ותפילתן תשובתן

גודמן אהרן הרב
ברק בני פוניבז׳, כולל

תשובה של פתח
 ונעים לכל אהוב הכ״מ, אהרן ר׳ החבר בן אביגדור הר״ר מורי אבי נשמת לעילוי

 קודש אדמות עלי שנותיו בפיו. שגורים תורה פניני לנפשי׳, טיבותא החזיק לא הליכות,
 באמונה שקבלס ביפורין זה על שילם >£ך ברוחניות, השובע שנות שבע בבחינת היו

 שקנה וכיון יסורין. ע׳־י אלא לישראל ניחנו לא הבא והעולם ישראל ארן תורה וכמאמרם
נפש. במסירות בו עצמה וקבעה מנפשו חלק התורה נעשה יסורין ע״י התורה את
 הרחמן מעלה. של לישיבה עלה בעומר א׳ יום פסח של שני ירט של הלילה בחצי ויהי
תנ.צ.ב.ה. בב״א. עפר לישיני אמונתו ויקיים ביהמ״ק עבודת את לנו יחזיר הוא

 וכל משפט מדת ביד האוחז נוראים בימים לומר הנהיגו הקדמונים
 פתוחה שהוא מאמינים וכל בתשובה לדופקי שער הפותח ובר, מאמינים

 שבי או תשובה עושי הול״ל דלכאורה צ״ב, בתשובה דופקי ולשון ידו,

בתשובה.

 דקרף תגיה מהדרא טעמא מאי אמרו ק״ד דף בשבת דהנה לבאר ונראה
 כמותי, כתר לו קושר אני בו חוזר )הרשע( אם הקב״ה אמר רי״ש לגבי
 וליעול העליון(, )בפתח ליעייל ביה הדר דאי תלויה דקו״ף כרעיה ומ״ט
 מאי לקיש ריש דאמר לקיש לריש ליה מסייע מלמטה( הקו״ף )בפתח בהך

 בא לו פותוהין ליטמא בא תן, יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם דבתיב
 לו פותהין דגרסי דלהנהו אית בתודייה שם וכתבו אותו. מסייעין ליטהר

מפותחין. טפי הוי אותו דמסייעין צ״ל לו( פתחים )ולא

 לי פתחו בני לישראל הקב״ה אמר פ״ה( )שהש״ר דאמרו מהא וקשה
תשובה( )של פתחים לכם פותח ואני מחט של כהודה תשובה של פתח
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קירשיריד
 כמ״ש הליא בהא דהא למקום אלס שנין לעיירות $ו

 תי יאמר או ישוב יודע הי לדקדק צריך ולכן ראני׳ע
 אלו משחים חוץ ועסה שענר עגידות לגו מרו! יודע

 תסס ונזה עותו אשי אתי לתקן ינזוננתסו׳ הידועות
 מחרוןאפו ושג ולפחות תשוצתינו מהגזי׳שתקוכל ה^הי׳

 נאגד שלא העונה להקל החחוימועל׳ שתהיה נאבד ולא
נושא להיות תועיל &לא אף סדום כמהפכה העיר נל

כיסראל כמו לגמרי עון
 גנר חי אדם יתאונן המקונןמה ח״ש נמי יהיה ןןך,

כו׳ניגזא ונהקורה דרכינו נחפשה חטאיו על
 סכתת לא אחה ומרינו פשעיו נהנו כו׳ כמיס אל נ>נו5**

 ניחא האמור ועם להאריך ויא״צ מבוארים דהדקדוקיס
 ע״ד והוא להתאונן כריך כמה סי׳ יתאונן הס לז״א
 יחיו במיטב לנוות שינא תי אדס וכיוצא טונך רב הה
 אדס שביין עמי־ות על קאתינא ולא סשעיו רוג על

 א1ג כו׳ וירחמהו ה׳11 י&ונ ממה סתיה דהחס למקום
 צי־י׳להחאונן עליהס כי לחנרו אדם שנין חטאיו על נר1

 חטאיו ולכל עון לכל מועילים אין וי״הך דתשו׳ הרנה
 על הן מאד עד קשה הסו׳ ואותה חכירו און שירצה עד

 ק׳לאדם שהוא והיין קש* וחייך הנאכל נזל להסיג סקסה
 לו יבושו סן ממנו קטון כשהוא מחמדו מחיצה לשאול

 לו׳עון הי יחשונ לא כי בלבו אותר נדצריס הקניטו ואם
 דרכינו נחשפה לזה וההקון מה מוצא כל וכץ ע״ב

 והייתי בזיתי ולמי וחרסווי קלקלתי למי ולחפש לפספס
 ונחקו׳ וכיוצא להכוון יל הרחתי ולמי שייר ומוציא רציל
 את לקחתי תי ומיד תירצוחי את עשקתי חי לח
 ולשאול לשלם ממון הונאת הן מריס הונאת הן גלו

 למקוש אדם טמן בעמיות ס׳ עי נסוכה ואז ממילה
 שאתרו ולפי נחשו׳ הוילה אין ואליכ חליא בהא דהא

 נישא כו׳לו״א תמע״ט הפיל׳יוחר גדולה עיתדין בפ׳אין
 נענים סנהיה נכוונה תפלת להתפלל >ו' >פי® אל לננט
 א״כ אלא נשמעה ש״א הפלחו אין זה ע״ס ז״ל כמ״ש
 ונזילן חטוף וגרמי תרגם ז״ל ויב״ע גכפו נפשו מסים

 נהמ״ק במרבץ נחנו כו׳ אצתנא הי קים וגתוב ייגא מן
 מנין בעבירות ומיינו למ?וס אדם שנין בענירות בשעבו

 "עכירות אפי׳ סלחת לא אתה זה ונעמל• לחניכו &דם
 שלא על צרה מחוך תשו׳ שעשינו אף למקום אדם מנין

כאמור חליא הא3 להא החלת לחברינו ופייפנו רצינו

 לכדו הוא תטהרו דחלת ו״ל ף היי" מיש אמנם אך
לשרש נ״ל ויותר קצה דחו׳ נראה התנאי הוא

 מהו עוד זשגיקדק אחי באופן אך דרכו עי׳ס קרא כולי
 יכפר הזה גיוס כי קרא דה״ק אלא לטהר יכפר הכפל

 אתכם לטהר למקום אדם שנין ענירויז הסעיר עליכס
 כפיהם דעין׳ להכירו אדם שנץ עכירות ווטאתינם מכל
 לנתרי חטהראותש והקב״ה לחכירו ופיוס ברצוי תלוי
 נגאר כאסר העכירו׳ 9איח 1 ה׳ פי אה עונר הוא שהיי
 הטהי־ו ה׳ כסלסני הוא זה דנל וראו נא דעו אך לקחן

 סלם נלג כי ורואה ה׳ לכות גוחן ולב כליות שרואה
 ולמוץ הספה מן לא וסיום כרצוי חגריכם עה תטהרו

 הוא נורא כי היום מחוראת או ממניזגא לשנוו! &־א
 מיצים אינכם אס הליא גהא יהא איני יטיס ובקרבו

אפי׳ מכפרי® ויה״ך החשו' אין סלח 353 וובריכם אח
למקום אדם שנין ענירוה

 חסו* מה* נפ״א ז״ל הי°מ ח״ס נסנקדיס יאמר |*£4
אעיס מחוגו והמזיק גחכיו החובל וז״לונו

 שיהודה עד חאנפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששילם
 ע״כ האדם חטאת מכל טנא׳ לעולם כזה הלע&ית וישוב
 משנת לו׳ בחבירו החובל וכן וו׳יל בכי׳ת 5*1 הרן כתג
שיבקש על לו נמחל אינו סנותן)ו »חונ׳אעי<» ןן«3 בלק

תשובון ורושש׳ וילך
 האלגן חטא*הכל ובינו למפי׳לה תאי ומ״ת החי׳ ממנו

 בימסףח״ב עדוח והר״ג ע"כ לה חייתי היכא ״ע5
 ע״ג ק״ח דף ז°ל אליהו ידי נספר ומ״ו הר״ת בלשונות

 לדין מנין אינה החונל פ׳ למסית תמהו כן ראו התה
 סנחןלו אע״ס נמחל שאינו אלא נאמרה לוידוי ולא זה

 רניגו כחנה־ ולגי חחי׳ ממנו שיבקש עד חייב שהוא מה
 הסובל כגון לחברו אלס שגין עכירות אגל וז״ל נס״ג

 אינו נהם וכיוצא נוולו או חברו המקלל או חגרו את
 לו .,סייג סהוא מס למנרו שיתן על לעוצם. לו נמהל

 וידויי לענין וה גדין איירי כאן והר*מ ע״כ וירצהו
 האדם חטאת דמכל מקרא להתודות שנחןצריך סאע״ס

 נססרי• איחא הכי לש מייתי מהיפא דצ״ע מרן ומי׳ש
 כגון חגרו לבין סבינו מה תאדם חטאת מכל וז״ל זוטי

דסמיך מסחעיקרא וגוידוי ע׳'כ ולי״הר וגולות גניבות
 נו׳אייד חטאתם אח והתודו ליה

לא הוא כי מרן נעד להליץ ג״ל נעגיי ^81
 מתתני׳דהחובל ספיר וחייתי הספרי זה ראה
 קהה ילנאוי־ה לו נמחל אינו לו שנותן מיקתניאע״ה

 מתנו מיגקש צריך לו נותן שהוא אע״ס לחתני הו״ל הכי
 דה״ק ודאי f>U דקאתר לו ותהל אינו תאי כו׳ מחיי
 והטעם מחי׳ תמנו שינקס עד ה׳ תאת לו נתחל אינו
 קדשנו מהרי לחגירו שהויק נמה לה׳ חטא שהרי ודאי

 נין אחיו אח איש תונו לא כמיך לריעך ואהבת נתצותיו
 תשא לא הטור ולא תקום דנרי׳לא כיןהוגאת הוגא׳תתון

 ילס״י תיגה וא״כ וכיוצא חגגע לא הגזול צא סוא שמע
 עד ג״ב לה׳ שחטא תאהר ה׳ לפני ווידוי תשו׳ דצייך
 כל דבריו בתחילת הר״ת וכת״ם ש׳ מאח מחי׳ שנריך
נו׳ לסחודות חייב כו׳ ל״ה נין עשה בין שנתורס חצוח

נכון. כנ״ל
ההשו׳ אין וזייל כתג ה׳יט בס״נ ש® הי״ת

סנין עביריח על &א מבפרין י״הף ולא
 גנעילת בעל או איסור דני־ שאכל תי כנין למקום אדם

 כגון לחגירו אדם שכין עכירות אבל בהן וכיוצא אסורה
 לו נמחל איגו בהן וכיוצא גוזלו או חנירו הסובל'אש

 אע׳יס וירצהו לו חייב שהוא מה שיתןלחכידז עד לעולם
 ולשאול לרצוחו צריך לו חייב מהוא ממון לו סהחויר

 בדברי׳ ^א חנירו אח הקניט לא אפי׳ לו סימהול ממנו
 למד וזה ע״כ לו שיתחול עד בי ולפגע לפייסו צריך

 שם מ״ו והק׳ טס 5ף מרן כח״ש החובל דם׳ התמני׳
 דומה אינו וז״ל 3>ח הטעם ותזיק חונל מה׳ דגפ״ה

 כיון מתוןחגי־ו שהחזיק ממונו למזיק כגופו תנירו מזיק
 חובל אנל לו גהכפר לשלם חייג שהוא תה פישלס
 עד כו׳ לו מתכפר אין לברים ה׳ לו שנתן אע״ס באביו
 ממידי סכחב הרי ע״כ לו וימחול הנחבל מן פיגקש
 וק׳ מחי׳ ממנו לבקש וא״ץ לו נתכפר ששילם כיון דתמון
 .חובל בה׳ כלח״ת נתי ועיין תייוצו ועי״ש אליריה דידיה
 לפר״ת מליל אנך כרוזי ’ דלכאורה דלק״מ ולעד״ן ומזיק

 דקחני החובל דש׳ תמהני׳ חחי׳ תמנו לשאול דצרין ז״ל
 חמי׳ מתנו שינקש עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא אע״ם

 אפי׳ צערו אבל בושתו דמי שאתרו אלו כל ה״ר בגמרא
 שיגקש עד לו נמחל אץ שבעולש נביוח אלי כל הביא
 דתי ות׳ ק״ק ק' סלע שאמרו אלו כל רפ״י ופי׳ ממנו
 יעו״ט לו נחח׳ אינו בושתו על שדואג צער אנל הן נום׳

 לא והתם כו׳ האיש אשת מהשב אלא אינה זיזילסוחא
 ילפי* ואיך אלה הכל א׳ סוס לאברהם אנימלך עסה

 מהזיק דכל ודאי f»k תחיי לבקש לצריך חיזק לכל מהתם
 שלקחה דשרה דומיא וצער בושת דאיכא באלמות לאברו

 היץ וצער בוסת הי״ל ואביהם ותוקף בחזון אבימלך
 וא״כ בושתו תדמי חון צערו על מחי׳ ממנו סינקש הוא
דאינא ׳ממץלנוותה1מי לה״ה יגופא חבלה דוקא לאו

החכמת אוצר תכנת ע״י תודפס287 מס עמוד יהודה בן שמואל ידידיה טאריקה, ידיד קידש



ג3בן רדו®ש־תשוגה וילך
לחוחצי פעד ךצרי יאו להייס לו שהלך כנץ או ץדיינא  

. •עס״ב למחול המקום לשני ונשמתו רוחו ךלמסו ולסעדו  
ינדנר הספר מן חסר להעיקר ליאמר ביתן צא \ה וגש  

. ונמ״ש האדם חטאת ממנל כן ףילי להר״ת ועוד הר״מ  
, גגואס ^א זה ואין נאמרו סתם זהטפרי וקרא בספרי ^ 

ועללז דחדקא׳ ליכא קושיא דמעיקרא נ״ל .בעניי לאני  • 
^ על ;צריך הוא ת׳ מאח לאחי' טמעייגן לו ימשול הי®  

יחשו׳ווידו דצייך מסחע ממילא וא״נ ה׳ הי אח מעבר  
איך ווידוי תשו׳ ובלא ה׳ מחצות א׳ על העוכר ככל  

ופללו הש״ס »קט אלא אתמהא חגן על יכול ימחול  
את שירצס עד ונדקחגי חשונחו מליא דנהא משוס

להאריך וא״ץ חצירו
לו יתפלל הסייסתי סיים ק״ל הא יא9ק אי  

ווידוי נחשו׳ תסגי לל״ מע״ט והע״ט תשו׳  
שאלה ע״נ די׳יז דר״ה נפי׳ק עמ״ש וצי׳ הר״מ ונמ״ש  

ישא לא אשר נתורחנס כחוב ר״ג אח הגיורת גלורייא  
א״ל הכהן רי׳י לה נטפל ליך ה׳שניו ישא ונתיב סניס  

הנס נחצייו שנושא לאדם לת״הד משל לך אמשול  
ומן הניע הח׳ בחיי לו ונשבע המלך נסני וחן יל וקנע  

- לך עלנונימהול וא״ל המלך אח לפייס נא פרעו ולא  
למקו׳נאן אדס שנין בענירו׳ כאן ה״ן חניך את ופייס  

חודס כאן ולימד ר״עק מבא עד לחצירו שבץ נענירו'  
כחוב איחא ע״ב עי״ ברה נון® גס לאח׳נז״ד כאן גז״ד  

ה׳ חפן א׳או׳ני ו?חונ המת נמות אחפוץ לא או׳כי א׳  
א עוםי׳תשו׳כתוב כאןכעושי׳תםו־כאןבשאינס לטת*חס * 

או׳ישא א׳ ויכתוב כוחל יקח ולא פנים ישא לא או׳כי  
שכחנו נתוס׳ ועי״ש >ו׳ 7גו״ קודם באן ן<יך פניו ה׳  

חפץ וכי הגות במות ■אחסין אל גי על השני לנספרי  
דיני דההיא נמצא כו׳ גו״ד קודם כאן להחיהש ה׳  

נז״ד לאחי היה להמיתם ה׳ חפץ יכי גתו דנתיב עלי  
בניו על גוירה גבורה ישכנ זה ידע ודאו אביהם ועלי  
הר״לג והנה הגז״ד נקרע יהא אולי להוכיחם יבא לתות  
ריםכו דקאיד׳ יצחק דר׳ ההוא הגיא תטו׳ חת׳ בפ״ב  

צועק השג להיות החשו' מדרכי וז״ל ש׳יא נז״י יזקרעין  
כחו כסי צדקה ועושה ונחוזנוניש נבכי ה׳ לפני תמיד  

k ע״נ כו* ישרה ולדרך לטונה כולן מעשיו ותשגה כו׳  
זרצהו לוובירו ופללו םלאי אי&ו יחטא אז ה״ק והשתא  

11 יחט׳ לה׳ ואס כנז״ל לפניו נחשו׳ווידוי ול יתחול היס  
•סגי לא לסיישו נעדו יתפלל מי םהמקו לנץ גינו איש  

משו שעושה דגיון ומע״ט חשו׳ גז״ד אחר ווידוי חשו׳ * 
לו מועיל וא ישרה ולדרך לטובה כלס מעמיו ומשנה  
על לגויסט עלי א״ל וקזנחות תוסר• ודרך דהנז״ לקרוע  

בז״ר אחר אסי׳ לאעז איש צחיטא  M0 פלהס גו״ד  
טא״ל תאגימלך לוה ‘וראי הגז״ד נקרע להכירו כשרצחו  

ואס וחיה בעדך ויתפלל כי' םתאי אשת 5הש סהקנ״  
דגז׳י אחר שהיה היי חתוח מות יכ דע מסיב אינך  

.להים ששללו כיון לחנידו אד® שנץ בעצירות ואסיי׳ה  
אינו למקו* אדם &בץ ונענייוח ינקרעהגו״ל לו יהחול  

שנוי צריך גזיד דנקרוע ומע׳־ט חסו׳ קאמי ולכן כן
כאמור מעשה טומעיי תשו' ס״ד באצות התנא יהיה.כונס וזה  

ז״ל •נתי״ט ועי״ש הפורענות יכפנ כתרים  
הסחקץ ותסיית יגז״ דלאחד יטפ ניחא האמור יולש  

מן לניצו ונחשו׳וחע״ט לבא ממהרת פורענות למשחית  
גם כי המחובר ןמ העולה ד ו" הב שנקרע הסורעמת  
כמו ווידוי תשו׳ צריך לחבירן אדס ץשב נענייוה  

שויס דשניהם למקים אדס שנץ בעבירות v וז״א  
חטאוזיכס מכל אחכם לטהר עלירס יכפר הזה ביום כי  

לחנירו סאד ץשב בין סלמקו אדם סביו עבירית בין ■, 
ס׳ ילפנ עכ״ז לך מחל והוא לחביך שרצית ןאע״פ

תטהרו

3 או דשו שמס »פל ברה״ר גהר ,המטר אבל וצעד י&&  
נכי״ג .הר״ח כמ״ם מלס נזק צו הלסנ תייג ומלן רסמו  
מתנו .לשאול א״ן נוס כיוצא וכל וסקס ממון מקי מה׳  

אה להנאתו טס כי ולצערו לניישו כיוון לא א .דיה משי*  
ןומזי חיבל צה׳ הר״גן מא׳ נזה $1כלעי ועל מבוץ  
וליוצא גזלו אנל לרצותו ויז׳יץ דס5לא;נ»ן ששילם דניון  

בכוסו־ חגרו קלמזי סוה הוא הרי מניוון.לניישרולצערו  
קא ושפי׳ הגוף צעד על מחי׳ ''nUi יצור צרי׳ יובודא  

לח״ המיל ה־׳ בריש רביא שכנר וכיוצא ו11ג וא סר״מ  
שחטף כגון נחזקה האדס חמין הלוקש זיז גוזל איזהו  
םהנעלי ניצץ &לא לרשותו שנכנס או. פגולט' מידו  
ונשתמש וננהמתו נענדו טחקף או כלים פשס ונטל  

אכיוצ וכל שירותיה ואכל שדהו ןלחו ישיר או שגה  
! דמי החנית ת1> ויגזול שגא׳ כעוין הגזל וההוא  

ולוקח שתוקן מה הוא נזילה דשתם נמצא ע״צ המצרי  
< אכרה למי שרה כלמיח׳ ממש שהוא חגרו מיד ה»5ח ® 

מזין והוי וצער חנוס איכא ודאי הא כיי ובכל הבחזק  
נחג ולק מחי' וממנ לבקש ינח חייג ולכן נניפו וחבר  

חברו מחץ מזיק סתם לאב בהן וכיוצא מזלו וא הו־׳ית  
מחי׳ ללשאו דא״ן אס״ן ולביישו לנערו גתניזן פלא  

דף ע״י טר״ב נדרשות גמי ועיין ול שמשלם נמה ודאי  
האמור ככל ולק״ח ע״ג א״א  

אבפ״ תריח מ״ש לע שש ז?ל ביסוס' עלי' והחב
ממונו והמזיק נחגח החובל וכן חשו׳ מה׳ ־  

עד ו.מתכפראינ ול גחיי שהוא מה לו סשפיל אע״ם  
מתיישנס׳ לעוצםגו׳הקשה מלעשו׳נזה גזישו הפיתוד  
אין לחברו םאד שנין ענירות דקחני מתגי' על יס״ך  
ענירי׳ אנהז צר׳ הגו בר יוסף י־ג ליה רמי מכס׳ רת״ך  
יחטא אס והנתיב מכפר יהי״ך אין לחנרן אדס שנין  

אימא רא״ דיינא סיס1 מאן ה!הי ושללו לאיש שאי  
יחטא אס ה״ן ול יחסללו מי איש לה׳יחטא ואס אסיפ  
איש איחט לה׳ ואס ול לימחו ^זיס ושללו לאיש איש  
כדברי דצא מוכח דמהת׳ חשג׳ותע״ט נעלו דקשלל מי  

להיס ששללו כיון לחברו אדם שבץ לגענירוון ןןר״מ  
צזדס' תירץ לז״ והוא יווידו תשו׳ געי ולא ול לומחו  
דורא נתו תדלי נעגירוח דוקא יאייר שלהת מלהו*  

אחוס ול שרוי לו מחול וסייגו שריצהו ןוכיו דממונא  
יי לא הנא דמייקי הני מין אדממונ דררא אאינ יג  

לעשות הקנייה'וצריך מצית לע רשעצ ב&ריצהוניון  
יהא החחי׳ אחרי זה למרוץ ט׳ ואין יעוש*ב חשו׳  

! קענר הא קנס חור׳ חייבת' שלא נמי נלנרים הקניטו  
ו״ל כמ״ש. דברים הונאת תונו לא רחמנא מיש על  
חסרו אשל ד״ד דלינא במי איכא אפ ונחכר החובל גס  

נש כ־מ״ט בשוק ראשהאשה עתשהרגז» דהיינו ץחמ * 
סנמקו שצילו נמטסמת הכהו וכן ע״א צ״א דף תחוצל  

דבושת־בצג והוא א* נותן 1 b וכיוצא בסטר או רואים  
ד״ד ליכא והמט ןוהיי תובל מס* »״>3 פר*מ גמיש  

< איירי שקר על וגשנע ננוול' קמחודו לקרא אאת ןן  
דאירחמנא מילי ילסי׳לכל מהתם מ״מ ד״ד דהוי לנודע  

ה׳ האח ומחילה ווידוי חשו׳ דצריך יוענ רתעכי לא  
® שבחורה חצות כל »״ל מסי׳ ה* בריש סר״ח כתב הרי  

בזדון ןני מהם א׳ יעל אדם רעב אס חל״ בין העש ץנ  
לכחודות חייב מחטאו וישוב חסו* כשיעשה בשגגה ץנ  

והתודו נו׳ יעשו ני אסה או איש שנא׳ נ״ה  M0 ילעב  
שקר לע ונשבע דנוזל למקרא >הדיא הרי ע״ג גו׳  

® ואשי שבחויה מצי׳ .לכל יציף ממס ייידו הכתו׳ וחייב ' 
שגץדאדס מצות על כעז-נר יהט והוא ההי )א*ג אעשה  
ךלצרי ה׳ פי על ענד אק דהא דד״ דליכא ואך ולחבר

יווידו חשובה ודאי  ' •
 פייס טלא הר״מ איירי להכא ז״ל נהר? תירץ >זןך

x דינא ע״פ שתית היונו לו נשישלם סניה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס288 מס עמוד יהודה בן שמואל ידידיה טאריקה, ידיד קידש
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&רק
קפח ח פרק מוח אחרי פרשת אהרן קרבן

l־F שכין דאקלי משוס ביאשי׳אשור׳בכלן שבת תהיה יכול :דכתי׳תעכי
 פשבייד לימ' מיעוט דהזא היא תל :שכיתדהכא ודישיקשכזתכמו

 שאם הכהן וכפר מת״ל ד :ד1לק כיה אלא איני עינוי שהוא זה
 בכלי מתיקש׳לאהרן הפר להישכל •־ ככל אמור זה היי כענת לכפלה

אלד שכל הילל »אכ הזה היום מעש

ח מרק
 ומניי׳שא/פ ,בקרפנוית עליכם ♦כפר הזה ביוםבי• א

כ♦ ת״ל מכפר היום שעיר ואין קרבנות איןש
הכיפורים יום למקום אדם שכין עברות [,יכפר ם.קזה ביו

 שירצה עד מכפ הכיפורים יום אין להכירו אדם ושבין מכפר
 זודרשרביאלעזרבןעזריהמכלהטאתיבס ב אתהכירו:

 • לך מוהלים המקום לבין שבינך דברים לפגייי׳תטהרד
את שתפייס עד לך מוהלים אין חבירך לבין שבינך דברים

 שאעפי ומכין הילל: יכפר הזה קת
 תל מכפ: בענמו &איןקרבכז'היום

לקוד' טע׳ כתיל שמל׳כי ביז׳זזה כי

 כי דמאזת דתשמע להלמו קשה הבריתא פשט J“YpZnpJ3‘ א
ושלא! בקלבנות ליה משמע יכפר הזה ביזם ’

 כללפר׳דהק )לזה בקינבי׳וזהא״א
 לאמו' שהז׳כתיכ׳טע׳ כי את לא אלו

 אות' יכע׳הייתי שיאמ׳ביו׳הזה אלא

 שהיום היאוייג דהביתביתהזמן
 המכפ׳וסי׳ ענם הכפר׳לא זמן הוא

 יכפ׳זהס כיו׳הזה שיעש במה קפ׳כי
דאלכ הזה ביזם הנעשים קקלכנו'

 הקדזש׳ביו׳אלא אין הקרבכז׳חרי עי
 אסור לטעם יתן איך בקלבכי׳זאכ

 ועוד בכו הקד כפל מלאכה עשיית

 שקב' לזא סיכפר׳הקלכז׳אתזר׳כבל
 עם עסשירל כמו והיא הכלי זנית

 קרבמת תבלי יכפר בענתו קיום•
 לקדושתו טעס שיהיה ינדק יבזה

 כאת׳כפי׳הברית ילאסז׳חמלאכ׳או

 לה מקר׳קאמר דאזמ'בקרבנו'לאו

 הכפלת יכפר הזה פיזם כי ה*ק אלא

 הי׳בקרבכו׳זמכיןשהמס הידזע׳לנו
ת״לזכו': מכפר קרבכז׳יהיה בלא

 ובשתייה באכילה אסור הכיפורים שיום ומניין ג כירך:)ה J בקדושת דמדבל למעלה מכתוב
 שנתון ת״ל המט' הסנרל׳ובתשמיש וברהיצ'ובסיכ׳ובנעילת אין מלאכ׳ואס יעשה׳כז שלא קיים

חוא; ת״ל בכולם אסורה כראשית שנת ינולתהא שבות־ הכפל ?ואזמן קיוס־שבהלכפרה
 ר :בכולם אסור כראשית שבת ואין בכולם אסור הוא

 הפרשה שכל לפי לומר תלמוד מה אותו ימשח וכיפראשר
 אהר מנקילרבו׳כהן עצמו אהרן אלא לי אין באהרן אמורה

 המשהה בשמן משוח אלא לי אין • אותו ימשח אשר ת״ל
 לרבות מניין • ♦דו את ימלא ת״לואשד מניין בגרים מרובה

 תהת לכהן ח הכהן: וכפר ת״ל המתמנה אהר כהן
 שאין פי על אף יכול אדם־ לבל קודם שהבן מלמד אניד

 ידו את ♦מלא ואשר לומר תלמוד אביו של מקומו ממלא
אדם• לכל קודם הוא ו אב♦ של מקומו ממלא שהוא בזמן
תחתיו: וישמש אהד יבוא אביו של מקומו ממלא אינו ואם

שמא תחתיו אהר כהן לו שמתקינים שכשם מניין ו

 עכרו' על אלא מכל. יה שאין בידינו למקז׳כלז׳העיק עבילז׳שנקאדס

ואונאת נזל כגון לקבירו אדם שבין עבילו' לא אדסלמקו׳אבל ?בין

 בזמןשאהקקיי' אלא יהיו הכפלו׳לא
 אקר יבא אשל אקר ככהן לא אבל

 הכהןאס׳ימשת* ת׳לוכפ מית׳אהין

 אקל כהן שיר׳כוכפר׳זויכפ׳אות׳כל

 כשמןהמשק׳כתואהלן: אשרימשק
 דלא כביתשכי מלוב׳בגדי׳דהייכז

 עם שננכז המשקה הזהלהזשחץ

 בשמן משוק קאיקוהכ/לאיהיה

 ק׳בגדים בשלו שהיה אלא המשקה
 ־,שיל זאש׳ימלאאתידי תל בלכדי:

 שימלא אותו יכהל כמשק לא אותס

 הכגדי' ידי׳כא׳על ומילוי אתידי

 ואגלי; והלבשת תטה כדכתי׳בם'

 מנין אסוגחמלאתאתידם: אז
 אק׳המתמכ׳שהיויממכין כהן לרבו

 4שמי משום הכ״ג תקת אקל כהן
 אירע שאס מכין ולזא יל סס בו יאר
 זה'הכהן מכפל שיהיה פי׳שזל בו

 כמש'•ולא לא שעדין אעפ׳י המתמכ
 ל ת :עתה עד בבגדים כתלבה

 אשל וכפר דהילל יתר שהוא הכהן

 הכהן לומר הכופה אלא משק י

 גרידא כהן שהיא עתה המתמנה
הוא כמה כעי פק ובירושלמי ׳יארע

 סק ובגמר' כפה זקנים שמתמכין אמרה הדא דקשכר לבכן מממני

איתי מחנכין שקר כופקולקודסיתמידשל פשיט'אירע כעי דיומא
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 ~n כ :דלשוכו׳ זס אלא יזדעי׳חכלן הייני איכס׳דכלי׳זלא אז אמון
 זז מלה ה' דאית׳לפכי מקר יגזלי בן ל״א אותו האתו׳דלש כלו׳זה דרש

 ילל לאה כ’»א ל לפני מה'לא היא שהכפר לכפר שתשיב א״א כי זדה

 .עדיין זה כיל שנק וגס לפכי׳ל ה׳זמאי עליכם יכפר הזה היזם כי :אלא
 ואכלא המכפר לית כריך יכפל לאתרו תין־ שס במאות' שאיכה יאשה
קטאתילואחל-דאת' ה׳חכל עליכ׳לפכי יכפר הזה ביזם כי אלא הילל

 • זיל הירא'המכל תכאילקטאו׳ולא קטאתיכלזאשקזא אח׳אזמ׳תכל ן

 י אין לקבירו: אדם בין ילא לקולה' לפני היזי אשר אכלקטאתיכס
 למחילה כריך עדיין וכו'משת'שאח'שיפייס שתתפייס צד לך מוסלין

 דיש• מנין לקקו׳כזה וכריך מזקלין שתפייפשאז מאות׳עד משמע שכן

dr תת דדייק וכל ניי׳מקיל' למה ופייסו לקברז הוא הקט אם ל ועז 
 תלת קטאתיל ה׳דהדרלמלת דאח׳דפיאומ׳לפכי לימ׳תטהרז שחזר

 האל שהי'עלהמין לזא שתסמוך מה על לה ואין היא ה יתר תטהרו

 שילב אי בפנים על ויפורש לחבירז אדם שבין החטא א יהי אהקטא
 נריףשתטהרו האחי המין ה׳כי לפני יהיו מהקטא׳אשי עליכם יכפר
 קטאתיכס עליכ׳מכל שיריכפר או לכס יכופר ואז קודם ממכה אתם

 שתלנו במה יזה קידם מהם אתם ומאית׳שתטהרי ה' לפני יהיו אשר
 הכסל׳אק׳הליבוי וטעם עליכם יכפר’ואז אליו שחטאת אתתי ותפייסו

 שהחוטא אלא יכופל והרינוי בפיוס זה כי לקכייו שחטא מה על אינו
 ואהבת על שעבל כמה יתאם נגדו וחטא לחבלו חטא בו יש לקבלו

 בזה זכיזכא אותו אנה אי גנב או גזל י שעבר פתה כיוזן־אס לרעך
 עד לקברו בשתו׳קטאו לו שקט מה מכפ הכה הכתי׳הואשאין ומש

 שבינו חטא ית׳זהל שחט׳לי מה אלא ישאל לא ואז >ןזד'מקבר> סיטפל

 תלשבתיןשבתכלדמדכתי׳שבתיןועיניתס j\למקוסויהמכפל:
 בדברי' יהי' העינוי ועיניתזאכ ובזה ענמך בטל ז בזי שילש ליה דדיס

 ושתייה אכילה הדברי׳שאמל אלו וכל עינוי בהס יש ישכז׳מהס סכאשל

בביטולו איתעכוי כלהו המט ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה ורקת

מה׳פעמי' להו דרש ובגת כה׳דכדי׳אל? אסור שהוא דרשו וחזה מהם



מתככין כמה שקל של תמיד פסיליאקר בז אירע אלא שקר ישצ בתמיד
 הקיב׳תחיד קיד׳ גדיל ככהן ביה אירעפהול שאה איתיפי׳סשיטא
 שיצנשלן שקר של ד כתמי תחתיו המשמש לזה איתי סלשחר־קחככין

 גדולה לכקוכה מקוכן ויהיה בגדים כשמכת שקר של יתמיד קיא

 של תמיד אחל ג בב הפשיל• אירע אס אבל עביד׳היים שיגיע קידם

 היא בגדים כד' תתמיד עכידתשאקר הלי איתי מקככין בתה סקר
 מהדייטיתשתהא יהיאךיצא מעילה כ״ג שהיא ככר הוא יבמה קיא

 שעבודת פי* מחנכתו דעבידתי ותסיק בכ״ג כעשת היום עבודת
 לכהונה מחנכתו העבודה בכ"גזאת אלא ה כשל שאינה עצמה »ה

 שהכן ה מחנכתן: שעכודתן בכלים דתכיכן במה דולה4

 לי למה אביו תחת כן לא דאם אביו להתמכזתתקת אדם לכל קידם
 את ימלא יאשר איתי ימשח אשר הפסו' פירוש אלא הילל תחתאהרן

 מקומו: ירש שהכן יו תחתאב הכן יהיה שזח הוא הראוי לכהן ידו
 מקוס ונמצא אכיל האיציראייכמו מקימי שאיכוממלא אעפי יכיל

 דהיה אביי ממלא שהיה מה כל להשלים ייעל לא כי חסר ביי א

 ימלא ואשר תל :יורש מקים מכל זהבן לי בא ירושה דמכק אמריכן

 אלקיהי אגב ידיי מילוי כלשין בגדים לדיכוי דמדאפקיה ידי את

 אשל הכהן *1 זסי׳קפס אפיו של ומקימי ידיו ימלא בן שה שצריך דכו לח

יהיה אז לכהן ומקומי ידיו שימלא איתי אלא יהיה לא שזה אותו ימשק

 שכשם י :שלםויתמנה חישיהיה5 יבא לא יאס תקתאביו קיא

 •ארע שמא אקר כהן לי מתקכין ילזה לטומאה דקיישיכן וכי'שכשם
 ־כהן לי חתקכין ולזה הטומאות משאר טימאה או קרי פסול בו

 דכתיב אחרת: אשה לי ימתקכין למיתה קיישיכן כן אחל

 לומר קרא אתא ולא אשתו זי וביתו ביתי ובעד בעדו וכפל

 שצריך לומר הכתיב כוכת אלא בעדה שיכפר היהלואשה שאס
 ומזמכין למיתה חיישינן ולזה שיכפר קי על אשת והיא בית לז שיהיה

 יצמצא פתאום פתע זה ביום אשתי תמות שלא כדי אחרת אשה לי
בתקנת' ליה הגי ומי פריך דיומא ובגמרא שיכפר חי על פית לו סאין

דיייי 2. 1 )■ י לב



ח פרק מות אחרי פרשת. הרןא קרבן■ \
 ול״גולאיגניה ותעשרומ מרומזת לאיגכיהה^ולא׳גניה !עלי פוני !לאיאפר
חכמים אארוס מצוה נ;: דיש □כרמהונלהניאףע״ג היא מהגבהה !מחם

 גזרה ליה זהה חדרננן אלא אשורו הוי לא וחתני ימקת ע*ג זא? וממכר מקח 01»ש
 ולא 1 קדשאשה לאתלועיוולא ואמי תילמאנינהו חדא וממכר מקיז לגזויהנינזדי

!ינמו' שתא גורה 11 ובל ימאן ולא אותה מוש
במלאכי אסירי וענדי׳דנלהו לומ׳נשי׳ (ם)

דרשי 11 (3) וכו'\ דרש זה אלא תדעי׳תנל) י

ו‘:
 הכדימא פשט בקרבנות )א( ח פתן

קש׳לזלמודחשת' ,
 נארכנמן ליה תשמע ינער הוה כיוס ^מ׳ני

 אלו לפר׳וה״ק נ״ל דלוה א׳א נקיבמ׳וו־ ,שלא
 שיאחר לאתו׳אלא ;מינ׳שזם לאאמ׳נישזוא

 הזמן בי״ת דהבי״ת אותר הייתי יכפר הה מם
 התכל עצם 'לאהכפר זתן הוא ררנ׳שזתס הא

 הקרבנו' יגפ׳והס שיעפ׳ניו׳נוה נסה מי׳הפ׳ט
הי״ללז* •כפר המ׳הוה דאל״ג הזה כיוס »עשיס

 תכפר: בעצמו קרנט׳היוס שאץ שאע״ד מזנק
 וככמוב נמינ׳טע׳לקזד׳ סתל׳כי נידיתה מ׳לני
 ס יעשה שלא היום כקדושת למדבר למעלה

 הכפר' זמן לא לנגר' סכה היום אין אלאגיהס
 נקרינות לא כיוס הקדוש' אין ע*יה>ן־נ#׳הרי

 תלאכ׳נפרת עשיית אסיר לטעס ימן אץ 5ןא״
 לו'א כנד שכפומהקיכמיאמור' הקדנני׳רמד

 היום עם שירצה עם כתו והיא הבלי פהנ׳כי׳ת
 - שיהיה יצדק ומה קרגנות תבלי נעצשיבפי־

 כעי׳ אונאת' התלאנה ולאסור לקדושתו תינס
 לה קאמר מקרא בקרבנו'לאו דאוס׳ אנריתא

 לנו הידוע' ככפיה יכפר הוה כיוס כ־ היק אלא
 תכפר קרכלו׳יהי' בלא שהיום כי׳נקדנט׳וקרן

 העיקר לחקרכלז׳ אדם שכין עכירו׳ אללוכו': 1
irA אדם שנין ינברו על לא תכפר ז’• שאין 

d 1 כגון לחנירו אדם עכירו'שנין לא א:ל למקים 
)לאהיינו אואונא׳דבריס המון נאת1א1 נלזל !

ח פרק
 הזהיכפרעליכ׳בקרבנוה־וטניי׳שאיעפ ביום

■ ״ כ>ת? מבכר היום שעיר ואין רבגותשאקק
לא תתתאהרן.הי״לל לי לתה אביו תחת דאל׳ג .■ם,פוך,ן;כ־יוםאךס^קןים. ,ןכש בורת7יכפר\ הזה מוס

אתי ימלא ואשי אותו אשריתשח הפסוק פירוש “ 1 . י—-------------
 אכיושהכן■ סוהיהיההקתחת יי>לכהןכיאוי יוסהכיפוריממכפרעד לחבירואין טכפרושביזאדם

 סקוחו מפלא שאי" אע״פ .יטל :תקומו ירש מכל עזריה בן אלעזר רבי דרש זו ב הכירו: את שירצה
 המקום לבין שבינך דברים ■ תטהרו יי' לפני הטאת־כם

 I לך מוהלים אין תבירך לבין שבינך דברים • לך מוהלים
 אסור הכיפורי־ שעם ?מניין3\ :חבירך את שחפיים ,עד

 הסנדל ובנעילרת ובסיכות וברחיצה ובשתייה באכילה
 שברת הפא יכול • שבות שבהון המטית׳ל ובתשמיש
 בכולכש אסור הוא • היא ת׳ל בכולם אסורה בראשית

 . .אשר וכיפר ר בכולם: אמר בראשית שבח אין
 אין אסייר'באהרן הפרש׳ שכל לפי ת'ל מה אותו משה

 אשר ל’ת אהר כהן לרבור־ז מניין עצמו אהרן אלא לי
 המשהה כשטן משוח אלא לי אק אותו יטשה

לרבות ידו-מניין את ימלא ואשר ת״ל בנדייטניין מרובה

 מקיא עזרה כן ו״א אותו דרש האחו' rrtiTT^־

לכפרה שתשוב א״א כי ורז וו ה׳חלס דאוח׳לפני

 תחרת לכהן ה :הבהן וכפר ל’ת המתמנה אהר כהן
 שאין פי על אף אדס-יכול לבל קודם שהבז מלמד אביו•

 ממן ידו את ימלא תיילואשר אביו של מקומו □מלזי*
 ואס • אדם לכל קודם הוא אביו של מקוש,־ ממלא שהוא

:תחתיו וישמש אהר יבוא אביו של מקומו ממלא אינו
 שטא תחתל אהר כהן לו שמתקינים שכשם מניין ו

 תנאי על אהרת אשד־, לו מקדשים כך. פסול בו יארע
 • ביתו ובער בעדו תילוכפר באשתו דבר יארע שמא
כ’יוםיא רבי לו •אפר יד,ורה רבי דברי אשתו היא וביתו

 מגקלרבותכליסיאהריםביןהערבי׳ ז אקלדברסוף:
ל’ת

עשיטא נע• דיומא ונגסר׳פ״ק המה וקנים שס־נחכץ אמרה היא דקסבר לבנן ׳"ותמני •צ :
, ........ בד אירע אלא שחר של נמתח ו אוח מחמץ שתר של מתיר לבליעמלקודם’..,..^

יהוד׳אמר דר ומשנן לוה ישיב ח» ר׳יהדדה ק 0א1י!אד׳ לרבי רגע קאמרי שפיר #מן ■י בניג-קתס פצאלכי״ה #י׳פמיט׳שאםאירע נין»|)י>ן8בעה'>)י} שחד ]"'^ל׳אחיתחי׳של

 אלא הי״לל וא״כלא ה׳ לפני חה׳לא שננער׳היא
 ה' לפני ה'ומאי עליכם יכפר הוה היום גי

hS בקקות׳ שאיג׳ יקש' עדיין זה שנסבול 
 ׳כלא יא לומ׳החכפר ציין לאתרויכפר שספון

 לפניה' עליכם יכפר הוה כעם ני י^״ללאלא
אומרמנל ואסרדאק׳אחר מנלמטאמינם

 יהיו אשר חטאמינם ויר׳חכל הורא׳התנפר ולא מנאילחטאו׳ שהוא לו׳א נטאמיכס
 שאחר משמע'1ינ שתתפייס עד לן איןתוחלין : לעניה׳לחודילאבייאדסלחנירו

 לחקו' !צרין מוחלין שאז שמפייס עד מר1תא משמע שכן למחילה ציין עדיין זפייש
 חה ונ׳לדוייק תחילה צריך למה ופייס! לחברו החט׳הוא והועודאם נוהיסניןדרש

 יתר מסהרודאחרדפי׳אוחרלפניה׳דהדרלסלתחטאתיכ׳מלתתטהרו ®זודלוחר
 אדם שנין החטא והוא האח׳ת־חטא המין שהו׳על לו״א שמשמון מה על לה ואין היא

 הסין ני ה' לפני יהיו אשר מהחטא' עליכם שירצ׳יכפר או כ׳פגיס על וישרש לחכירו
 חטאמינס עלינ׳תכל שיר׳יכפר או לכם יכפר ואו מחניקודס אמס שמטהר! האס׳צרין

 את ומפייסו שמרצה נמה ווה קודם תהס אימס שמטהר! ומאומה אשריהעלעניה'
 שחטא מה על אינו הריצוי אחר הכפרה וטעם עליכם יכפר ואז שחטאמ׳אליו סי

 נגדו וחטא לחברו חטא נו יש לחברו שהחוטא לא •נופר הריצוי בפיוס זה בי לחנית
 אומו אנה ,או גנב או וגול שעבר נחה אם כחזן דאהכמלרען על שעבר במה יזג׳אס

 שיכופ' עד לח^רו נשמו׳חטאו חכע׳חה-שחט׳לו הכ״ה שאין הנמויהוא וח׳ש .(ניוצ/וז
י ;מכפר ה“וי םקולמ שבינו קטא ימ/היל שחט׳לו מה אלא ישאר לא ואו מחברו קידם
עצתן וכטל שבו' שיר' ליה דריש ועיניתם שנמון דמדנתי' נ'ל שבח שבמק מ*ל )ג(

 • הדברים 11 עיני'וכל בהם יש ישנו׳חהם שכאשר יהי׳כדברי' העינוי וענימיוא׳ב ובזה
 אימענוי כלהו המט׳ שמיש הסבלות ונעילת ישיבה ורחיצ' ושחייה אכילה מאמר
 דגמיב חה׳פעחיס 1לה ובגת׳דריש מ׳דברייאל! אסור םזוא ירשו ומזה מהם לו1מים

 שנמודרשינןשבטגכתו יכולמהיהשנחביאשי'אסיר'ננלןמשזסדאקרי .ימנו:
 לשדו ני״ה אלא אינו עינוי שמא זז מ1לומ׳שםנ מיעוט א דהו היא מ׳ל 5 דהכא »טמ
 הפ׳חמיחס׳ שכל לפי :כבר אמור וה בעצמ׳היי לכפיה שאם הנהן וכפר ממ׳ל ,)ד(

 ק״ס סאהק כוחן לא יהיו לא הנפרו׳ 1ל סכל הי״לל >א*כ הוה מעש׳היוס ככל כאהרן
 שנש־ה שיר' ימשח אשר וכע׳המן מ״ל מימיאהרן אחר יבא אשר אתר ככהן לא $נל

 בנית מרוב׳כגדי׳דהיינו אהרן! ה^שת׳כחו כשחן ימשח אשר אח' כהן את׳נל ינפי מ
 המשח׳לונש □שמן משוח הוה לא והנ״ג עםהארון שנבנו ז׳ המש שמן להי הוה •ניילא

 אח שימלא אומו גמשמינפר לא שיר׳אומס ידו אמ ימלא ואור מיל בד:5ב ח<גד-ס
 וגו׳ומלאמאע אותם והלכשת';חגרת בכ׳מצוה הכגדייכדכמיה יד׳נאיעל *!זוחילוי

T° • יארע סחא משוס הכיג מחת אחר כהן מתנין אח׳הסתתנ׳שהיו לרבו׳נבן .מנין 
 שעדין אפ״ע החמחנ' הכהן ה1 תנפ>־ שיהיה פסול נו אירע שאם סנין ולו״א Sips מ ,

 ימשח אשד ונפר דהי״לל ימד'1שה הנק ת׳ל 1 עמה עד כבגדים כמינה נאילמש׳זלא
הוא בתה בעי פ״ק ובירושלמי גרידא פהו׳נהן עמה החממנה הנהן לומר אלאהכיתה

 שיעש׳הו׳תשיד שחר של נתמיד תחתיי התשחם לוה אותו מחנכיו הקיכ׳תחי׳שלשאר
JS אס אכל עסדתהיום שיניע קודם גדול׳ לנהונה מחונן ויהיה בגדים כשמנה שחר 

 התחיד שאחר עבודת הרי אותו מחנכין כתה שחר של תמיד אחר הנ״ג הפסול אירע
 שתהא מהדיוטות יצא זהיאן מפולס כ״ג שהוא ניכר הוא !בתה כד׳נגדיסהיא

• דעכודתו ותסיק ננ׳ג נענאז היום עבודות
■ .כשרע שאינה עצמה פי׳שעכודמי״ה תחנכחו

גדול' לכהונה מחנכתו העבודה ואת כנ״ג אלא
 t • חחנכתן שעמדתן ככלים דתנינן כתה
להממנו׳מחתאביד אדם לכל קודם שהנן )ה(

 )נמצאימקוסאכיוחסר נמואניו ראוי שאינו
 אביו- ממלא שהיה מה כל להשלים יוכל לא כי

 מכל והנן 1ל נא דמכתירושה דהוהאמרינן
ייודסדאפקי' אח ימלא ואשר יורשומ׳ל מקום

אמדה* אגה ידיו מילוי בלשון בגדים לריבוי
 אנין של 1מ1וחק תיו ימלא שהנן שצרין למדנו

 .יהיה לא שוה אומו ימשח אשר הנהן ופייהפסוק
 יהיה לכקאו ומקימו ידיו שימלא אנאזאומו

שלם. שיהיה אחר יבא לא ואם אביו מחח הוא
 .דקיישינן ונו׳שכשם שכשם )ו( ! ויחמנה

יארע. שמא כהןי.חר לו תמקנין ולוה לטומאה
ולו? הטותאומ ידשאר טוחאה בופסולקייאו

 ;קמקנין למיח׳ תיישינן כן אחר כה; לי ממקנץ
 ניקד ובעד בעדו ונפר דנמיב :אמרח אשה ל!

 לו היה שאם לוחר קרא אמא ולא אשתו וו וביתן
 תר1ל כונמהנמוב אלא בעדה שיכפר אשה

 שיכפר מ■ על אשה כימוהיא ל! שיהיה שצרין
נדי. אחר' אשה 1ל ותומנין לחימה חייפינן ולוז
 ונמצא כמאוס פמע יוה כיוס מחומאשח! שלא
 פרין דיומ' שינפרונגמוא עלמי לוכיח שאין
 אמררתמנאדהאי בימז במקנח' סגיליה ומי
 מה למימה דחיים פי׳דלר׳יהודה הוא ביתו לאד

 קרא הרי אמרח אשה לו שממקנין כמה הועיל
 בעלמא מומנה 1ל והאימוזותנמ כימו אתר
דגם^ פיי' והדר לה דמקדש ומשני היא בימי לאו

 ומשני היא בימו לאו כנים דלא כמה כל המקדש
 ורחמנא ב׳נשיס ליה הוו דא״נ !'פרין לה דכניס

 לז יחגרש ומשני במים שני ולא בימי אמר
 דכאגרנה לקושיתנווישמאממו׳אשמו״ואינהאשמ! ופריןואימגרשלהכדרינן

 נדי הגרושין אלו יהיו אופן באמה לידע וטרי •דשקלי למרריהוזאחר דמגרש ומשני
 ממו׳חנרמין שלא ע״מ לה אח' לחוא למרוייהו יתגרש ומסיק מקנה תהיה שהתקנה

 )לשנייה אכנס ע"משלא לה אמר לב״הפי׳לראשונה אכנס שלא אמרלהע״ח ולחרא
 הא קיימא הא מיימאהא דאס לחייי למיחש ליכא ימו חכרמין ממות שלא ע׳ס אחר
 יעודה חנירמ׳כפלגא מ״מא דילמא למימי מאיאיכא הא קיימא הא הא ממה ואס

 לנ*ג ועייל איה! קדים לחימת דקנעיא לה חוי במי׳אי בשני למפרע עבודה ליה ועבד
 יענוד? נפלגא השנייה ע"נפי׳דאסממה למפרע גיסא דהא לגיטח י1מש1הכנס'

 כראשונ׳לחפר? גט גיטא ליה וכוה למות שהי׳רוצה יראה נאשר לניתהכנסת עייל
 להע׳ח שאמר לבד שנייה בית אלא דליכא דפכד דעבויה כפלגא במים שני הוו ולא

 הי׳כאשר למפרע מגורשת והראשונה אשמו והיא גיטו בטל ונו'וכשממכ אמות שלא
 «לא,יכנס גט דקמיימא ליה היה הא ולא הא לא מיימי לא הננכמואי לכית נכנס
 דשנייה כיון »דענוד בפלגא קמיימא מיימא ואי השנייה אלא לו דאין הכנסת לכייג

 לב״ה ליעול ולא למפרע מגורשת לה הוי למיחש לינא שנים דלמימת מיימא לא
 הננסמולאאמר לבית אכנס שלא עיח לה ואמר לחדא אלא מגיש לא אי אבל

 הננסמקם^ לבית עייל אי לעביר דענויהוהיכי מיימאנפלגא דילחא מידי לשנייה
 השני ענודה מקצת ענד הדי הננכת ואילאעייללבית בית כלא !להנא מכאן ליה

 לחמוחנץ ממקנין משמעשאשהאחרת כירושלמי ן/כל בנלית גמרא כפי זה במים
 בולן דהתם וזה הכיפורים ביום זאת שיקדש הניפוריס כיוס אשמו מסות שאם אומה
 ולא מאמשל ויקדש אמר ולוה בעלמא ה!מגה סמקנין ליה דמשסע מאתמול ויקדש
 ולא ופרין נמים שני כעד ולא רחמנא אמר כימו בעד ומשני סעלחא כקמנה יהיה

 הננממונאן כבית המירו שבות משום ומשני הכיפורים ביום קנין כקונה נמצא
 והוא כ׳נמיס יהין שלא נדי אחרת מקנה נמנו אכל מאתחול לה דתקרש אמרו

 לא ממית לא ואם קדושין הקמשין יהיו שאו אשמו שממות ע״מ לה נאמר׳דמקדש
 לסופה שעננש לומר !ציין כימו ליה הוה ואו מתה אם עד הקידושין תלו לא ומה

 מהנולשמקרא לא כקידושין ויחולו אע׳ג לא שאם הראשונה כאשו־ממה השנייה
 וא» אחת נל הרי לחימה ששש דאתה כן אם כלומר נןאיןלוכרסון אם 1 גיע!

 מתסרשמחמ1מח השנייה אמ1 גס שמא נן גס דתיישינן לדכרמון ואין בספקו?
 • ג4•מ זמדי למיתה ג*נ ניחוש דמדא למיתה חיישינן ואי כמאוס פתע הראשונה
 טומאהשכוחאמימכלא רבנן לן אמרי נמיהאחיישילשסא ורכנן פרין ובגמרא

 לשמא בטומאה הסחוששין הא והנא יוסי רני דהיינו ורבנן פירש נ’ע שכיסא
 ידי על או קרי ידי על שניסי וטומאה ותשני. במיתה הכי כן גס ולמהלאיששן

לאשניחאוהדר פתאום מימת אבל לה האקןלוהח״ש• עס מפי צינודא המות
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רגריבב״ן פירושי

 שאם איכא, תשובה דמסתמא מבפרין, ודאי כרת ספק שגגת על הבא תלוי שהוא
 אין אבל הייסורין, מן עליו להגן תולה, «».קרבן מביא היה לא מתוורט היה לא

 כגון לעשה, שניתק תעשה לא הכיפורים. יום עד גמורה כפרה מכפרת התשובה
האם. את תשלח שלח הבנים על האם תקה לא

 ארפא שובבים בנים שובו עניינים. לד׳ כפרתן שנחלקה »׳• כפרה חלוקי ד׳
 משלימין העון, ממרקין ויסורין הייסורין, מן עליו להגן חולה, מיד. משובתם,
 אתן שלא אותי שרואה מי סבורין יהו שמא דמי, יהיבנא ולא עון. של המחילה

 שרא ממני. ולמידין כמותי גדול אדם אנא, כגון עוד. אתן שלא סבור דמיפ״מיך׳
 מדברים בושין, עושה. גניי וכך שכך לפלו׳ הקב״ה לו ימחול לפלו׳, מריה ליה

 ופורענות עבירה שעבר חשוב אדם אלה, יי׳ עם להם באמר עליו. שנשמעו רעים
 ויהללו וכת׳ עליו, בא רעה מה חסידותו, לפלו׳ הועיל מה מ׳1א הכל עליו, בא
 פרק באותו מקום באותו שלו. הכבוד כסא עד אלהיך, יי׳ עד קדשי*™. שם את

 וודאי ופירש עוד, עבירה*™ לעבור יכול והיה עמה, עבירה שעבר אשה, באותה
 ושמא לו, נשמעת היתד, לא שמא אחר, מקום או אחרת אשד, ואילו תשובה_עבד,

שם. עבירה לעבור המקום לו נראה לא

 ישלם ממון לו חייב אם יצליח, לא פשעיו מכסה »•׳, לחבירו אום שבין בעבירות
 ליחיד לו, מוחלין שלישית בציבור- מהילה. ממנו יבקש בדברים הקניטו ואם לו,
 עלתה עוונו. לו לשלם גבר עם שלש, אבל מוחל, פעמיים אל, יפעל אלד, כל הן
 תמיד כאילו תמיד, נגדי וחטאתי לו. הועילה תשובה בתשובה חוזר אם טבילה, לו

 על לי מחול החט, את לפרוט וצריך לו. מחל לא הקב״ה שמא שמפחד נגדי, חוא
 סבורי׳ העולם שבני רשעים, מגלין החנפים, את ומפרסמין שחטאתי, פל׳ חטא
 מצדקתו צדיק ובשוב השם• חילול בו יש פורענות*™, להם והבא צדיקים, שהם

 עשוק אדם רעתו• ותגלה בפרהסיא חט לידו שיבוא לפניו, מכשול ונתתי וגומ׳<
בגיהנם. ינוס, בור עד ידו, על נענשו שאחרים »«,נפש בדם

 חושש ואיני מכפר, הכיפורים שיום אחטא למחר. ואשוב*" אחטא האומר פיסי
 המכעיס, המקניט»™, ,עליו. מכפר הכיפורים שיום עליו, יבוא שלא מפורענות

 1מטו" שורה. לשו׳ אנשים, על ישור ממונו. לו יתן כלומר יד, פיסת לו התר
פעמ׳. מג׳, יותר ממנו לבקש חייב אינו לו, שימחול ממנו מבקש

ומתוך ימיו, כל לו להספיק שיכול ממון לו שאין לבעליה•׳/ מספקת שאינה

ב. פו, 107 עמה. :נוסף הנ״י בשני 106 ור״ן. רש«י ראוז 105 א. סו, 104

כל ב פ», 111 ב. פה, ד.1טש 110 א. פז, 109 ברש״י. שני כפי׳ 108

אן. ]ו, רי״ף 112 כו׳. פוזבירו מטו המבקש
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e TVראשונימ/יומא גנזי

 יש אם חבירו, בקלון והמתכבד »«.מאתרים יגזול ממון לו ואין לסעודה שמרגל

 דמי לו נותן ואינו עני, של בעבוטו והמשתמש משתבח. הוא וקלון בושה לחבירו

הפחיתה

 כי העולמים, כל רבון מתוודה. ואינו וישתכר, בסעודה קלקלה דבר יארע שנוא

 הייתי לא כדיי, איני על, כי לסניך תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו על לא

»״ כלום

 יתירתא, צלותא הכיפורים, ויום ומעמדות תעניות הן ׳•׳‘בשנה פרקים בג׳

 וסיים כול׳, חסדיגו מה חיינו מה אנו מה נעילה. היינו מנחה לאחר אחרת תפלה

 מה תפילה באותה שם ונכלל לפושעים, יד נותן אתה אום׳ שאנו וזהו אנו, במה

 היכל, שערי נעילת בעת אומ׳ יש »»בירושלמי מפורש נעילה וזמן חייגו. מה אנו

 מאוחרת וזמנה לגמרי, ברקיע נכנסה שהחמה שמים, שערי נעילת בעת אומ׳ ויש

 ישפשף, הבא ולערב היום, שטבל לאחר «״, לערב)ם״ד[ היכל, שערי מנעילת יותר

 בחמין, וטפו ראשו את יחוף יום מבעוד ישפשף, ומבערב רש״ם•" פבערב, אלא

 עלתה ואם ימות. שמא השנה, כל ידאג לטבול, ראוי 120 למחר קרי יראה שאם

 מפיש שבע. והוא מתשמיש, רעב, כולו העולם שכל שנה, באותה מת ולא שנה, לו

ימים. יאריך זרע יראה ומסגי, סגי חיי

דשמיא ברחמי מבכתא לד, וסליקא פידקא סליקא

 תעובר. מהלכות רביעי בפרק הרמב״ם אבל חרש פירוש כאן כתב •י״ירבנו 113

 ועי׳ ברשותו. אלא אכלתי כלום ויאמר חסא שלא מדמה והוא הוא גזל אבק שזה מפרש ך,"ד

להמאירי החשובה וחבור שם ולח*מ רמב״ם •עי׳ 114 .81 עם׳ להמאירי התשובה בחבור

 להיות והגון חשוב הייתי לא מפרש א, יז, בברכות רש״י 115 המלך. עבודת ובס׳ שם

כי׳״ג. ע״ם 118 ד,״א• פ״ד תענית 117 ב. פז, 116 חך. והיינו נוצר.

שם. וברש״י הרי״ף בפי׳ ועי׳ ע״ש. מבערב אימא ד״ה א פח, בדף והוא פירש. רש״י 119

ראוי. יהיה דצ״ל ׳1 120
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פזיל נ מלו יהונתן רבנו

 מכפר לא לבדה בתשובה ואפי׳ לא. תשובה בלא אבל וכו׳ הכפורים ויום מיתה
«<, תולה היא ב״ד ומיתות כריתות כגון ההמורות ועל תעשה. לא ועל עשה על אלא

 הכפורים, יום שיבא עד לגמרי נמחק אינו עצמו עת אבל הימוריו, מן מגינה ~כלומ׳
 זה הכפורים מיום שיעשה אותם אלא לעולם. החטא זה נזכר אינו ואילך ומהיום
ואילך.

 תרי לה תני הכי דמשום בגמ״« ׳מפ ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר יב.
 שכיון עליו שיתודה אפשר אי אחד, חטא «עתיד פעמים שגי שחטא שכיון זימני

 מכפר. הכפורים ויום אחטא לעולם. בו יתחרט ולא כהיתר לו געשה בחטא ששנה
 הכפורים שיום יודע היה לא שאם לו, ויכפר שיבא הכפורים יום על שסומך כלוט׳,
 משום עליו, לכפר הכפורים ביום כח אין לפי׳ החטא, מאותו נזהר היה לכפר עתיד

 תקפו יצרו דהתם להכעיס, אפי׳ ומרדים פשעים דשאר מזיד משאר זה עון דקשה
 הדיין עיניו שנוכח זה אבל דינא׳ דלית וסובר בעונש, לכפור אותו שמביא עד

 את כופת »«,]היה[ היום אותו היה לא שאם מחילה, יום על וסומך הדין, והיום
«. הכפורים יום עליו לכפר ראוי איו זה באיש יצרו,

 ושבין ודם. חלב כגון אדם לבני בהן היזק שאיו למקום, אדם שבין עבירות יג.
 שירצה עד מכפר הכפויים יום אין להן, והדומה51 * * * * 46 ועריות גזל כגון להכירו, אדם
 תטהרו, ד׳ לפני הטאתכם מכל «אליעזר ר׳ דרש זו את לו. וימחול הבירו את

תטהדז. אדם על נודע שלא לבדו, ד׳ לפני שהיא

 אתכם מטהר « ומי מיטהרין אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא ר׳ אמר יד.
 מקוה ואומ׳« וטהרתם. טהורים מים עליכם וזרקתי "שנא׳ שבשמים, אביכם
ישראל. את מטהר הקב״ד, אף הטמאים את מטהר המקוה מה ד׳, ישראל

תנא תו סניכא בגמרא עיין מיהו דמלתא לפירושא אלא זאת בתב לא דרבנו נראה 46

הרמב׳־ם פסק להלכה אבל ומיתות. ח*כ הוי והחמורות ל״ת גם נמנה דבקלות הכי רם»ל

: רצ*ל נראה 4a א. פו, 47 ב״ת. מתיא וכר׳ היסורים עם אלא מתכפרי לא דת*כ

בצום שיעשה ה׳ יעזרהו ולא כ׳ והרמב״ם 50 להוסיף. כ*נ 49 אוזד. חטא על

רבנו מגר. למה ל״י 51 זה. ביום עונותיו לו שיתכפרו כוי לעשות לו שראוי מה כיפור

 דעבירות שב׳ ד,*ט תשובה מהל׳ ם־ב רמב״ם ועי׳ לחברו, אום שבין עבירות בכלל עריות

 תשתרבב ואפשר וביוצ״ב, אסורה בעילה בעל או אסור דבר שאכל מי כגון למקום אדם שבין

 נמחל אין לו נותן שהוא אע״ם א צב, בב*ק ואמרי׳ להא נתכוין דרבנו אפשר מיהו מלמעלה.

 ויתפלל שנא׳ כו׳ לו מחל לא שאם ומנין וכו׳ אשת השב ועתר, שנא׳ ממנו שיבקש עד לו

 :לפנינו 52 והצער. הכשת על מבעלה מהילה לבקש וחייב ומבואר כו׳. אל אבתזם

.1י יז, ירמי׳ 55 בד,. לו, יתנקאל 54 ועוד. משביר בגי׳ 53 עזריה. בן
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 שבתון שבת וכז׳ מיי<» כנגד עיגויץ ת׳ מי וכו/ אסור הכפוריס יום גמרא
 הפקודים[, ]בחומש לחדש בעשור הכהנים, אל באמור שבתת שבת מות, באתרי כתי׳
 ובכולהו מות, באחרי עולם לחקת לכם והיתד, הנהגים, אל באמור בעשור ואך

 ותשמיש הסגדל ונעילת וסיכה רחיצה ]אלו[ )אלא( עינויין ה׳ לרבות עינויי, כתי׳
ושתייה. ואכילה המטה

 לא אפי׳ בלו׳, מצרות, תקח ואם עוגתם. יפחות לא כי ,,מתשמישי תענה אס
 בחיץ. שהן בעוד אחרות, גשים יקח שלא עמו הועד, עונתן, יפחות

•». ושרי עביד קא הנאד, משום דלאו שניכר דכיון וכו/ י• מלוכלך היה ואס

 עד ]ומקפדת[ )ומפקדת( רעד, רוח שהוא שיבתא משוס וכו׳ במים אשה מדיחה
 בבקר, ידיו שירחוץ קודם טטל שהוא האוכלין על שורה שהוא »»,פעמים שלש

 ושמאי אחת. בידו לו דדי משום אחת, ידו לרחוץ חכמים התירו סכנה ומשום
 בפת[, ]להגיע רחצה לא שעדיין היד באותה האשד, תזהר לא שמא מתפחד היה הזקן
«.0 הידים שתי לו התירו לפי׳

 בעולם, הנאד, לשם מתכוין דלא ידעי עלמא דכולי חושש ואינו י* צוארו עד עובר
 חפת מחמת ידו יוציא שלא ובלבד לקמן כדאמרי׳ מלבוש, כדרך שם עובר דהא

•«. חלוקו

 דלא מנעל תינה לאיתויי. ואתי מרגלו, יפול שמא ניחוש מנעל, דאיכא בשבת"
למימר. איבא מאי דנפיל, דשכיח סנדל גזרי/ לא הכי ומשום דנפיל, שכיח

 לחה. ידו תהיה הטיט על ידו שכשתיגע כך, כל לחות בה שיש «* המטפחת ובטיט
 אחר דבר תלחלח היד שבלחות לחה, היא כך שכל אלא שרי, הכי אפי׳ אביי אט׳

 אסרה שלא ידיו, או שניו כפירות, להצטנן במים. אצבעו שמושיט כמי דהוי אסור
רחיצה. דלאו תענוג תורה

 יצריך רבנו הוסיף אמאי ידעתי לא 58 ב. עז, 5ד א. עו, ד,גם׳ ע-ס הרי״ף למון 56

 עו ומקפדת זו היא חורין בת א קם, .שבת עי׳ 59 הוא. הנאד. משום ולאו ניכר שיהיו

 את מלהאכיל נמנע ושמאי הוא, הכי רמו דברי דפי׳ נראה 60 פעמים. ׳1 ידיו שירתוץ

 ב׳ שיטול כלומר ידים בשתי להאכיל חכמים לו והתירו ■בפת רחצה שלא היד תנע שמא בנו

 ריטב׳ץג ועי׳ דחענוג. רחיצה הוי לא תו להאכיל חושש שניהם יטול לא ראם וכיון ידים,

 למים חוץ גם ולפי״ז משוי משום פי׳ לקמן רש*י1 62 4בטינ צוארו עד :לפנינו 61

 סחיטה. לשי יבא שלא היכר דהוי בתבו ישנים בתוספות וכ»ה ורא״ש ובר״ן כך, לילך צריך

 וזד, המים. מן שמתהנה כמי יראה שלא אלא הטעם שאין פי׳ התוססות כשם כ׳ ובריטב-א

 דלא כרש״י צ*ל דנפיל דשביח רמו שפי׳ ומד. רש״י וכני׳ * עח, 63 רננו. כפי׳

ועוד. הרי״ף וטי׳ שם 64 רגליו. מעל לשלפם יכא שמא הוסיף ובמאירי ברגלו, יפר, קשור
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 דופקת דנשמתו יכיר מקום באותו הוא דחי איתא ואם ואילך, אילך שרשיו ומשלח
 בחוטמו. וניכר בטיבורו ניכר חיות דאין דזמנין חוטמו, אומרי׳״עד ויש שם.

 טיבורו עד אמ׳ וחד חוטמו עד אט׳ חד תנאי דהגי מחלוקת למעלה. ממטה מחלוקת
 ממעלה אבל ראשו, כלפי והולך ובודק תחלה מרגלותיו דרך שמצאו למעלה, ממטה
 צריך, אינו שוב חוטמו, עד ליה דבדיק כיון תחלה, ראשו דרך שמצאו למטה
הוא. מת דודאי השבת את עליו לחלל ואסור

 עכר ואם עבוטו, לעבוט ביתו אל תבא לא כגון יי לעשה הניתק תעשה לא ועל
 את והשיב ובתי׳ תגזול, לא כתי׳ ובגזילה השמש. כבוא העבוט את לו תשיב השב

 ולא עון, אותו עוד לו יחשוב לא גזילחו, והשיב ותמים באמת שב ואם המילה.
 שופט או מלך הכריחוהו שאם הבא, בעולם ולא הזה בעולם לא יסורין עליו יקבל

 אע״ם הבורא, הכעיס אשר עונו יכופר לא אני, רוצה אמ׳ ולא המילה, להשיב
עושקו. מיד עתה העשוק שהוצל
 לא יסורין עליו וכשיבואו המיתה, מן עליו מגינים חולין, הכפוריס ויום חשובה

עונו. עוד יזכור
 באותו עוד ישוב שאם «»,בתלייה יעמד חייו ימי כל כלומ׳, ׳*. חולין כולן אלא
 מיום עון אוחו על •שב ולא כשימות אלא עליו, שהתודה אותו הוא גם יחשב ערן,

 ״»כדאמרי׳ לצדקה, עון אותו לו ויחשב תכופר, וחטאתו עוגו סר עליו, שהתודה
 פי׳ שזה וא״א יחיה חיה עליהן !דכתיב כזכיות לו נהשבין שהעונות אלא עוד ולא

לאו. אם כזכויות[""' לו יחשבו אם בתליא הדבר הבריתא שבזו תולין

 לו התירם כאלו בעבירות רגיל הוא כך כל כלו׳, לפלניא׳•׳, מרא ליה שרא
. הבורא

 *"י, יראנו שמא אדם משום מתירא ואיננו צנוע מקום שיהיה »•׳, מקום באותו
 ויצרו בחור שהוא בעוד הפרק, ובאותה בראשונה. בו שחטא המקום שהיה כןמר

 אפי׳ יצרו את וכשכובש ליה, ופריצא ליה דשכיתא אשה, ובאותה עליו. תוקף
תשובתו שהגיע וראויה בו, חזר שמים שלכבוד בזה ספק אין זה, כל לפניו כשמצוי

___________________ הכבוד. כסא עד

של כבודו ■שאין יודעם, שאינו למי להודיעם אסו׳ למקום אדם שבין בעבירות

אם ופמפה שעומד היינו תלייה כאן מפרש ורבנו נראה 98 א. פו, 87 ב. סד" 96

 מן לו שתולין כאן לפרש מד, ולא במותו. אפילו כפרה לו יהיה לא ואז זה הפא על יוזזור

 כבר ול״ש יסורים עליו באו שבבר הבא סיירי רהא המקומות בשאר שפי׳ כמו היסורים

זג פו, toi •גליון. זה כל 100 כ. פו, 99 בזה. תלייה

 מתביישים שחבריו הוא מה מפרש רנבי*צ ולרבנו אהר בורך שפי׳ וראשונים רש*י עי׳ 101

 ולפנינו ועוד הרי״ף וכגי׳ ב. פו, 103 הנמוות. לו הותרה כאילו לגמרי ריזא משמועתו

רש״י. ועי׳ בפאירי. וכ״ב 10< ■אחר בסדר
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גגל י ב »■ ל מ V יהו, רבנו

 אבל מצותו. לפגי עובר הוא בי רוגז ושבע ימים קצר אשד. ילוד כשאדם מקום
 לו, שיודה לו ראוי ברבים, עליו קובל שתבירו כגון לחבירו, אדם שבין עבירות
 כאשר ואפרענו אוסיף לא פעלתי און ואם השיאני, והנחש הוא אמת לכל ויאמר
 דרך וזהו לו שימהול העשוק מן שיבקשו לרבים ויפייס לו 105 השב ידו, תשיג
כן. לעשות ממנו ילמדו ישראל וכל להכירו, ברבים מחילה כשמבקש מעלה של כבוד

 ואם שוין. ולבו פיו שאין התוגף דרך השם. חילול מפני החנפים את ומפרסנזי׳
 עבירות עובר והוא חסיד, שהוא האדם רוב בעיני מוחזק שהוא אחד איש יש

 שאין בסלגיא הזהרו לרבים, להודיע חייב בתועבותיו שיודע מי בעיר יש אם בסתר,
 אדם בני יתמהו השמים מן יסורין עליו יבואו שאם השם, חילול מפני כברו. תוכו

 מעונה הוא כמה הרבה תורה שלמד פלוני ראו במצות, יגע אדם למד, ויאמרו
 שיעיד כגון ומיידי יתמהו. לא עליו המעידים דברי כשישמעו לפיכך ביסורין,

 לו אין אהר לאדם אבל להם. והדומה ואביו רבו כגון בו, שמאמין למי העד זה
 אחא חטא דטוביה «>« מעשה בדר,הוא עליו, רע שם כמוציא הוא שהדי משום לומר,
 בחד נהי אי עדים בשני שמיידי לומר יש נמי אי וכו׳. עליה ואיסהיד זיגוד

כדפרישית. כברו, תוכו שאין אלא בפירוש, עשה וכך כך יאמר ולא

 שימחזל ממנו שיבקשו רעים עליו ירבה בדברים, שהכעיסו אלא לאו""/ אס1
 פחותה שורה ואין שורה, דכתי״י״י שלשה, שלשה של חבורות בשלשה לו.

תלתא. לי שוד. ולא תרי, ד״עויתי, וישר חד, חטאתי וכחי׳ °״ אדם בגי משלשה

 לא “מאלה* באחד שרגיל שמי התשובה את מעכבי! דבריס וארבעה עשרים
 בה. שהורגל הרעה בדרך ישוב שלא יצרו את לבוף יוכל

לפשעתי. ועויתי לעויתי חטאתי שמקדים יז.*׳ כחכמים הלכה

 מוסף, בהו אית מי ומעמדות תעניות אטו התם ומקשי י" ומעמדות בתעניות
 שמתפללין, זמן כל כפיהן את משאין כד,נים בשנה פרקים בשלש הכי. תני ומתרץ,

 שלשה הן ואלו ובנעילה, ובמנחה ובמוסף בשחרית ביום פעמים ארבעה מהם ויש
הכפורים. ויום ומעמדות תעניות פרקים

ימים. יאריך זרע יראה »״.וממגי סגי חיי מפיש

שטיא כרתמי יומא מסכת וסליקא וגסותם יום עלו הדרן

 הרי-ף כגי׳ 106 א. סז, 107 ב. קיג, פסחים 106 נכת״י. תיבה חסר כאן 106

 ר&ב*ם עי׳ 111 ב. יד, ביס״. 110 שורה. לשון ישור וכתיב : ג״ל 109 ועוד.

תענית 114 .3 פז, 113 ב. לו, פלעיל הרי״ף לשון 112 תשובה. מהל׳ פ*ד

א. סח, 115 א. גו,
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יונתןשטיני פרק בינו ר

 זה כל לפניו כשמצוי אפי׳ יצרו
הכבוד: כסא עד

מקום; של כבודו שאין יודעים

עליו. תוקף ויצרו בחור שהוא בעוד הפרק ובאותו
 את וכשכובש ליה ופריצא ליה דשכיחא אשד, ובאותה

 תשובתו שהגיע וראויה בו חזר שמים שלכבוד בזה ספק אין
שאינם למי להודיעם אסור למקום אדם שבין בעבירות

 אנל~עבירווך~גמצותו.ן לפני עובר הוא כי רוגז ושבע ימים קצר אשה ילוד םכשאד
 הוא אמת לכל ויאמר לו שיודה לו ראוי ברבים עליו קובל שהכירו כגון להכירו אדם שבין

 לרבים לפייס לו השב — ידי תשיג כאשר ואפרענו אוסיף לא פעלתי און ואם השיאני והנחש
להכירו ברבים מחילה כשמקבש מעלה של כבוד דרך וזהו לו שימחול העשוק מן שיבקשו

--------------------___---־—----------u כן עשותל ממנו ילמדו ישראל וכל
 איש יש ואם שוין. ולבו פיו שאין החונף דרך השם חילול מפני החנפים את ומפרסים
 יש אם בסתר עבירות עובר והוא חסיד שהוא האדם רוב בעיני מוחזק שהוא אחד

 חילול מפני כברו תוכו שאין בפלניא הזהרו לרבים להודיע חייב בתועבותיו שיודע מי בעיר
 ראו במצות יגע אדם למה ויאמרו אדם בני יתמחו השמים מן יסורין עליו יבואו שאם השם
 לא עליו המעידים דברי כששמעו לפיכך ביסורין. מעונה הוא כמה הרבה תורה שלמד פלוני

 לאדם אבל להם והדומה ואביו רבו כגון בו שמאמין למי העד זה שיעיד כגון ומיירי יתמהו
 דטוביה מעשה כדההוא עליו רע שם כמוציא הוא שהרי משום לומר לו אין ]אחר[ )אחד(
 ולא בחד נמי אי עדים. בשני שמיידי לומר יש נמי אי וכו׳ עליה ואיסהיד זיגוד אתא חטא

כדפרישית: כברו תוכו שאין אלא בפירוש עשה וכך כך יאמר
 לו:)יג( שימחול ממנו שיבקשו רעים עליו ירבה בדברים שהכעיסו אלא לאו ואם גם׳[ ]גליון

אדם בני משלשה פחותה שורה ואין שורה דכתיב שלשה שלשה של חבורות בשלשה
 )יד(: תלתא לי שוה ולא תרי העויתי וישר חד חטאתי וכתיב

את לכוף יוכל לא מאלה באחד שרגיל שמי )טס התשובה את מעכבין דברים וארבעה עשרים
בה: שהורגל הרעה בדרך ישוב שלא יצרו

לפשעתי: ועויתי לעויתי חטאתי שמקדים כחכמים הלכה
 הכי תני ומתרץ מוסף בהו אית מי ומעמדות תעניות אטו התם ומקשי ומעמדות. בתעניות

ארבעה מהם ויש שמתפללין זמן כל כפיהם את נושאין כהנים בשנה פרקים בשלש
 ומעמדות. תעניות. פרקים שלשה הן ואלו ובנעילה. ובמנחה ובמוסף בשחרית ביום פעמים

הכפורים: ויום
:)טס ימים יאריך זרע יראה ומסגי סגי חיי מפיש

שמיא ברחמי יומא מסכת וסליקא הכפורים יום עלך הדרן

י^ןר ?■> יז^ ליי־\ג^ ג׳ס/לז׳

כ.



245 ע״א זב ע״א! ז שמיני פרק
1חכמה7ז ר1ןאו

 המוציא ז[«°•1דכחובו׳} •08בתוסם׳ דתניא זוזים, דינרי׳ •0לקרות• התנאים •0ודרך•
 לוקה במקום הלשון תה זח׳ מאות ד׳ ונותן לוקה זוממין עדיו ונמצאו רע שם

סלע"*. מאה ונותן

 ושבר •,00ביתה פתח על שעומדת אותץה[ שארב עד לה המתין ־.0ובו׳• שמרד!
 כמו בשת על מקפדת שאינה בשתה׳ שתתגלה בדי חרם של צלוחית •00לפניה
י •,0בלבה• נטוע שהיה בכילות מביר ?•1שהוא

[1?3456ז »ה«ח

 בחובל דדוק׳ןא[ בגמ׳*°» לה מוקי׳ רשאי. שאינו אע״ם בעצמו ל»«•3שהחו
 •.0ביה• אתרו אפי׳ ממלקות׳ ממור •.00רשאי בבשת אבל רשאי׳ •08דאינו הוא

 שאינו לפי בשת׳ לו לשלם חייב מתבייש שאינו באותו שחבלו••• אחרים אפ״ה
 •11בגט׳ נפ״ל רשאי•׳• שאינו אע״פ •.00מאחרים למתבייש מעצמו המתבייש דומה
 מקר׳]א[, גפ״ל נמי נטיעותיו וקוצץ •.1אדרוש• לנפשותיכם דמבם את מאך

■ _ "•1עצה* את תשחית לא •1דבתי׳•

 זוז מאות וד׳ מאתי׳ או מנה או סלע בשתו דמי לו•׳• נותן שחוא אע״ם•׳•
 אינו *׳10דאגה לבו אל שנתן אותו׳ שציער צערו לו נמחל אינו•׳• •,1הנזכרים•

 מן עלבונו יתבעו שלא •*,־0טוב בלב לו שימחול כלוט׳, ממנו, שיבקש עדי נמחל
 שיתפלל עד שמים מדין ימלט שלא לאבימלך השם שא׳ שמצינו כמו השמים
יענישנו שלא עליו•־• שיתפלל טוב בלב לו ימתול כך שכל ■בשבילו, אברהם

 אל וז׳.1) פנה" חזי מהם שד,המשים שבתלמוו דינר סתם היינו צורי וזוז פנויונין, י״ב
בהן׳ וע׳ צורי, -292 .482 ׳5,ד פ״ג וע׳ זוזי, ד״ה שם רש״י השו׳ יג(. עם׳ המקורות,
 שהם בפשנזות וכתב בזה, נסתפק לא רבינו דבריהם ושל ד״ה עג סי׳ פ״ד לעיל אבל הקודמת.

 וו,"י. ה״ט פ״ג תובל הל׳ ע׳ הם, מוינה כסף דהנא דזווים הרמב״ם דעת היא וכן מדינה. של
 ושל< ד״ה ע״ב )לו בתום׳ ר״י דעת כן לא אבל רית. עם׳ ע׳ הראב״ד, דעת אף היא שכן ונראה
 צורי. בסף הוי דבריהם של מטבעות שאר אבל בסלעים אלא איירי לא יהודה דרב שכתב

 ה״ה. פ״א 296 בתוספת. בכי״א: 295 לקרוא. בכי״א: 294 דדרך. בבי״א: 293
 רש״י לשון 299 בכי״א. לי׳ התיבות שתי 298 במשנה. ע״א »ו ערכין ד׳שו׳ 297

 בכי״א: 300 ו. אות בהגהות דק״ם ע׳ במשנה, .ביתה״ גרם ר׳ ובכ״י ע״ש, בשינויים,
 ב״ה 303 הכל. ד״ד. 263 עם׳ במאירי, זו כלשון 302 היה. נוסף: בכי״א 301 לעיניה.
 ב״ב 306 אינו. בכי״א: 305 ע״א. סוף צא 304 ■ ה. אות דק״ס ע׳ כי״י, ובכל ברי״ף

 כ״ב 307 תנאי(. אלא ד״ד, ע״ב )צא כתום׳ ושלא שבארנו(, זה ד״ד, 266 )עם׳ ר,מאירי
 ע׳ זה, פירוש על הקשו התום׳ אבל שם<, המהדיר תיקון )וכפי הכל ד״ד, 263 עמ׳ המאית,

בו. נוסף: בבי״א 308 בעצמו. ד,תובל ד״ד. שם ברשב״א וע׳ החובל, ד״ד, ע״ב צא
 מ״ש הוא ומ״ש עצמו, את לבייש רשאי שאדם שהסיק מפני זה טעם להוסיף צריו היה 309

 שבחוזלת הלשון ומפרש חוזר שהרי וקאמרי׳, נוסף: בבי״א 310 רע״ב. צא בגם׳ וע׳ אתר,
 רבינו משם, הראיה נדחתה שבגמ׳ ואע״ם ה, ט, בראשית 312 ע״ב. צא 311 הדבור.

 במאירי וראה לא, הל׳ פ״ט תוסס׳ וראה פסוק, אותו שהביא התנא סבר כן דאמת דאליבא סובר
 ע״א. צב 315 וגו׳. נוסף: בני״א•314 יס. כ, דברים 313 שבארנו. זה ר״ה 266 עם׳

 אבל עצמה, בפני משנה היא זו בבא לפנינו לו. שנתן הרי״ף: במשנת 316 ואע״ם. בכי״א:
 המשך אלה שאין במיוחד רש״י שהעיר לעיל, דמוזני׳ סיפא שהיתר. נראה כאן רש״י מדברי גם

 ובד״ג )דק״ס(, ב״י ברי״ף ב״ה 318 אלו. כל ד״ד. ע״א צב רש״י ד.שו׳ 317 ר״ע. דברי
 רש״י השו׳ 319 אין. לפנינו: המאירי. ובמשנת לו, ונוסחת נוסחאות( )שינויי ובמשבי״ר

הסאירי, גם כתב ובזה ,838 הערה וראה שבדי״ף, בוש״י הלשון בזו■ וכמעט צער, אבל ד״ה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 315 מס עמוד מלוניל הכהן דוד בן יהונתן ב״ק
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וכו׳( עולם בני; שרת נעה׳ם
 חסאת דם ונפרק נו׳ פז״ר ד׳ר, תום׳ היא

צ״ח פסחים תום׳ עי׳ נ׳ב . כו׳ משסע
: וע״ש וו ראיה דרחי לינה טעון •'ה

מזרח
 תום' ץ'א

ד׳ה
 הא סיהו .׳

ואפ״ה נו׳
 ך ההיא שפיר י

 ׳ . נזה ־.פנים
 הוא הנדפס

 שצריך וג״ל
ם׳ר: נזה. נא!

ה אדירי ישראל גאוני מאת וחדושים הגהות

לתה מוקד

 המוקד בית
גדול עזרה

ס טלאי הותמור.

UCIC.C

 הפשט למעוטי לי למה וערכו נם׳ ע׳א
נ׳ב . נו׳ נמי הכי ואימא ונחות

 ההום׳ ומדברי נו' הפשט למעוטי ד'ר, ׳י
 ואימא מהינה נרסי דלא נראה עצים ולכה

 : ת׳י[ ]ועי׳ .ודו׳ק לנופיה ונהנו ר

'J נ׳ב . כי' הימר. כו' ולא ד׳ר. הוס׳ ע'ב
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זצ״ל בכרך יהודה הר״ר
 מעין רי״נ עי/נהגהות וכולן. תוד׳ה ע׳א עג דף

עמד כנר נ״נ .ליישב ומצוה ט׳ זה
 ועמש׳ש: נפש ושמירת רוצח הל׳ נס׳מרכבתהמשנה ע׳ז
 )עם לישראל להם שירד מלמד גם' ע״ב עת דף

וכ׳הנרש״י: כילקוטליתא המן(.נ״נ
 היא שנתון .תשבתו ד״ה רש״י ע״ב HD דף

נ והיכא שם :ט׳ז ויקרא נ״ב  נמי ושיעוו שם :1 ע ן״ו
:כ״ג ויקרא נ׳ב .כו׳ דכתינ

 והאמר הכי עכיד היכי ור׳ח נם׳ ע״ב 10 דף
 הקשה דלא ע’צ . המעביר כל רבא

 יהיה לא שהמוחל א׳ צ׳ג דהחובל מפורשת ממשנה
 ר״ח על דהקושיא יותר אלים דמרנא וא׳ל .אכורי

 הקפיד איך בתרתי עליה יקשה להקפיד התחיל איך
 רק ק׳ היה לא מהמשנה משא״ב מחיל לא למה ונם
 דהא כ״ב לעיל אסקינן דהא ז׳א . מחל לא למה

 נוקם שאינו חיח ככל ומפייס ליה דמפייסי ג״כ דרגא
 לשייע מזה ונ״ל . וצ׳ע מת׳ח הקפד מציט ונכ׳מ ט׳

 המבקש לטובת שהוא דהיכא תרי׳ז סי׳ נרמ״א להמונא
 מ״ש שמפרש ונראה .למחול א'צ למחול שלא מחילה

 דלא רב של טובתו משום כו׳ ולגמור דניזיל כיני כי
 דלפרש׳י ניחא ובזה . שתמה נב״ח ועי׳ כפרש״י

 כדאי׳ ו ימי לו מאריכין דרבא זה מחמת דהא תקשה
 גבי א׳ י׳ו נר׳ה וכן הגדול ר״נ גבי מגילה בסוף
 מוקים דלא דצו״מ חגיגה ריש וכן דר״י בריה ר״ה

 הי׳ מזה דלפרש׳י כיון וא'כ . עליה מוסיפי! במיליה
 ולמחול ע׳מ להעביר לו היה אדרבה ימות שלא מתירא
 ידוע דהחונלדהי׳ ממתג•׳ הקשה לא דלכן י׳ל ולפי״ז
 ולכן לפרש׳י התי׳ באמת שהוא כמו .מתירא דהיה

 תי׳ ולכן .שפיר קשה מרנא משא׳כ . לו מחל לא
 מרנא גס ול״ק הרמ׳א וכמ״ש לי־כ היא דהטובה הש״ס

:והבן צ׳ע ולפרש׳י . רמ׳א לפירוש וזהו

מהרש׳א על הגהות -
 מהרש׳א עי' . פשטה הדר ד״ה תיס׳ ע׳ב 10 דף

הוה דאי דנ׳מ המ׳ל ולכאורה שכתב
 אבל לש׳ע ברישא הנינים בין למקטר מצי טינלא

 . המהרש״א קושיות על מאי ותמוה כו׳ זי״ל .ט׳
 פשט דמאי ק׳ל הדר דא־כ .הכי למימר מצי דלא

 הוא בלא׳ה גם הלא . למקטר מצי ולא הוי דספק
ובין .למקטר מצי לא האיכעיא בצד ובין ספק

<1
9

י — ........-־ ־ - - ־ ־ ן ־ ן--
 ד ע״ב :ויעשה ברחוק שיעמוד נ׳ב . סברא האי ל״ל ר׳ש רהא וני תד׳ה ע״א מה דף I ?ם׳ 'הי 'י/נע’״ה ^יינ יי^׳ל - יאה P ',בפשיטות

י;>ר ודרופו ,מינ אשעא x 1 היא קומן שמא טבל.הפק הוי דלא ואח״ל הוי טבל ספק
K,... 1 ׳nW!־ גיז למהמר ומצי

רעסוי אבר׳ק צ״ל1 שמחה הר״ר

 וה תוד״ה : ז״ל רש״י ולוהנתטין וחופן וחוזר דחופן הנש' מסיק ע״ב ט״ם ובדף ע׳א ט׳ו
:וברש׳י כנם׳ והשמצה יש שלנו בנירסא נ״ב . והטוצה גטי ל״ק אמאי

 לים וע״ב . ת׳ש תוד״ה ע׳ב : ע״א ־'ם רף עי׳ ג׳ב .ש׳טכו׳ אביי אמר נם׳ ע׳א כה דף
לא פדר הרי לי למה פי' נ״ב לן. תיפוק נותן. ע׳אזד׳ה כ״ו דף נ״ב לקמן. עליה

 בעיג ראש וחד שחופה ירעינן הוה ולא נ'כ .לי' דרשינן הוה לא נא״ד : ראש ותרי פדר הר רק
:דחולין גמרא בשם רש״י כט׳ש הפשט בכלל שאינו אף לעריכה הנתחים בכלל ראש

 בשני טייר• בקטורת נם ולפ׳ו נ׳ב .עסקינן בשבת הכא ר״י בר ר״ש אמר נם' ע״א כו רף
. לעיל כדפרישית . ההיא תוד״ה ע״ב :ט' ואי ד״ה התום׳ מרברי מוכח וכן

 האיברין לכל קורם שהראש לפי נ״ב .ברישא והתל הראש וכו' פר ד׳ה : ת״ש בד״ה ע׳ב כ״ר.
: עמו התל מעלה היה למה טעם ונם מקרא ב ע* נ׳ה דף

 ד״ה : ע׳א י״ג רף שם כן פי׳ רש״י נם נ״ב .כו׳ אטרינן דלא והא .והקריבו תור׳ה ע׳א כן דף
כי ס׳ל אי כו׳ למימרא תוד״ה ע׳ב : ע'נ כ׳ו דף נ׳ב .לעיל ליה דאית כו׳

 ל מתחלה קידש שכנר אימא ע׳א כ׳ב דף נ״ב כו'. דלעיל לל׳ק כא׳ד : ע׳א נ״ר דף
מיתה חייב זר דאין ע׳ב כ׳ר דף כראיתא נ״ב . והמנורה הפנ־טי מזבח כו' אין ד״ה

 נ מנחות ועיין מהרש״א עי' ג׳ב .נו׳ רש׳י דחק בחנם ומיהו • נהדריה חוד׳ה ע״ב כט דף
: ע׳א מ׳ח דף ולקטן

 ל דף לקמן כדאיתא האמת וכן ונ׳ב ל׳ג א’ם בגליו! עי׳ .ורגליו יריו קירש במשגה א׳ע ל רף
: ורש״י בגם'

 בגם י׳ס ודף ע״א ל׳ דף במשנה וכ׳ה כצ׳ל . הפרווה בית על בקודש ונול! נם' ע״א לא דף
 ש רף פסחים נ׳ב .נו' ננין והא . וכולן חר׳ה :ננג נרסי ותום'כאן גג על נרסי'

: ע״א כ״ה דף ג״ב .לעיל דאמר בא׳ר : ע״ב
: ילנש בד׳ה ע׳ב כ'נ דף תום' כתבו זה כעין נ׳ב ט׳. וי׳ל כו׳ ומה תוד׳ה ע״א לב דף

: ראשון בתירוץ ואימא בר׳ה נ׳ב .לעיל כרפרישית . יוקדם תוד״ה ע״ב לג דף

 טושפין נמי ואמרינן כו׳ העולה תור׳ה "עולד.,.כצ׳ל: עליה בו' ח״ל סד׳ה רש״י ע״א לד דף
: ע׳א נ״ח דף פסחים נ׳ב

 : רש׳י דעת וכן נ״ב .׳םי דהכי משמע יכול. תד׳ה ע׳א 1ל דף
: א׳ יחזקאל נ׳ב . קלל נחושת וניתא“קי סר״ה רש׳י ע״א לח ףי

 על אשר גם׳ >״ב : ימרף זאב בנימין כמו נ׳ב . בטריפה פתאום טרף ד״ה רש׳י ע׳א לט דף
: ע׳א ם׳ רף רש״י וכ׳כ עזאזל בשל וחד שם בשל תר נ״ב .זימני הרי עלה

 שעי מרם ולהוות לחזור וצריך נ׳ב . עביר לא סר טקטי לשעיר אקדמיה דאי נם׳ ע׳א ט רף
נפסל שלא מזה ולמדנו . בנמרא ע׳א ס׳א דף וע״ש ע״א ם' דף החנן כמו פר דם

 מניו א־נו כו' הא חד״ה : פר ר׳ה פרש׳י וכן דכאן וו הברייתא לשון משמע וכן כרין שלא שהקדים
 סבו ור״ש כו׳ ואזרו ד״ה :רבנן קאמרי מאי ירע לא ר״ש זה אחר דקאמר ממה מונח וכן נ״ב

: לזר. פי׳ נו׳ האמר ד״ה בתום׳ ע׳ב ס׳ר דף עיין נ"ב
 נר צ׳ל ג׳ב קישי. רביא שם : זוז עשרה צ׳ל נ׳ב .עשרה משקל אשר הר נם' ע״א מב דף
 תר'.׳ : כצ׳ל . בו' תמירין והקטרת דחטאת רמים למתן כו׳ כ״ג והיום ר׳ה רש״י ץ״ב jq דף

 1 מידי יוצא מקרא אין ראפ׳ה משמע ז׳ל רש׳י ומן נ״ב לדרשא. איצטייך הא נו'
: ע׳א ל׳ב דף כראיתא נ׳ב . כף הוצאת טהענודות א' שהיא נו׳ בכל תד״ה ע״ב מד דף



 , ^א78 אזבלה ^ו והיח^ש^האת אמ׳ ורהט׳ צרכן כל בישלו שלא תאינים שביעית,
 I מכיר יש אם כצדיקים, עצמן ומראין רשעים שהם הווניפין, את להפסד.טפרסטין

 עליו שסבורין ממעשיו למידין אדם שבני השם חילול מפני לפרסמן מצוד, 777 במעשיהם
 שג׳ זכותו. לו הועיל מה 779 לו* א׳ אדם בני ”8עליו באה כשהפורענות ועוד צדיק, שהוא
 לכל גלוי 7,1 חט ”° לו ממציא אני לפניו מכשול ונתתי דקרא סיפיד, וגו/ צדיק ובשוב

 מתוך תקלה, סופה רשעים שלות גמורים. רשעים הטוחלטין, מעשיו. את וידעו בו שיבשל
 וימת שנ׳ ,783 כעלה את מקברת הרבנות. והרשות, בעבירות. 783 ומהררין יושבים הם שלוותם

 לדינא, .נפיק כביאה. 788 חט בלא ממנה יציאה, שתהא ולא אתיו. כל כד ואחר תהילה יוסף
. דין. דן להיות

ע׳א מ׳־ז דף
 א׳ עצמו ועל בדין ישגה 788חט הט עונש לישא אזיל, לקטלא נפשו. ברצון נפשיה, בצבו

 בדבר. כלום ישתכר ולא 787 צרכו יעשה לא זה בכל עביר, הוא 788 לית בייתיה וצכו כן.
 הולבין אדם בני גדודי אמכוהא, יציאה. 788 הט בלא לביתו כשישוב כיאה, שתהא ולא

 תזוח שלא כדי א׳ זה וכל יאבד לנצח בגללו סופו וגו/ לשמים יעלה אם לכבודו. אחריו
 שלא המדרש בבית °7״ כתפיהם על 788 באלקי אותו וגושאין היה זקן ליה, מכתפי דעתו.

 .m וניתותרו לישרף ראויין היו הן אף אלמא הנותרים, שג׳ מפניו. לקום הציבור את להטריח
 תעזב לא כי לידו. תבא ^שלא”מלפניו העבירה את 782 מדהה הקב״ה ידו, על בא חט אין

 שאבדה בנפש מהוייב נפש, בדם עשוק מלהכשילו. 7,8 ההט את מונע שהקב״ה למדנו נפשי,
 דכיון הונא, כדרב .7’8גהנם בבור ריפרל אותו מגיתין אלא יפול שלא כו, יתמכו אל .7"8לו

 היתר. עליו דומה שהעבירה לפי תשובה לעשות בידו מספיקין אין שוב זמני תרי דחטא
 שבין חטאתי׳ ולא ה׳ לפני חטאתיכם מכל .797 תשובה עשה לא אפי׳ דאמ׳ כר׳, דלא לימא

 ומפייסו מפללו שר,ק׳ הוא, ופיוס תפילה לש׳ ופללו וקס״ד אלהים, ופללו והכת׳ .7"8לזה זה
 הכי, אי ביניהם. ישפט הדין בפלילים ונתן לשון ופללו והאי דיינא, אלהים מאן לו. ומכפר
 אין וכי המקום בשביל ישפטנו מי לו יתפלל מי סיפא אימא מנהו משפט לש׳ דקרא דפללו

 הוא פיוס לש׳ דקרא דפילול נמי הכי קאט׳, הכי .79" ממנו ליפרע למקום הרבה שלוחים
 לה׳ ואם לו. ימהול 800 אלד,ים ודייניהו להכירו ופיללו לאיש איש יחטא אם קאט׳ והכי

 אח מוכיח הכהן עלי היה בך שבידו, העבירות מן שב אינו אם בעדו, יתפלל מי איש יחטא
אם או בממון לערבו זר בשביל כפד, לזר תקעת לרעד ערכת אם כני מרעתם. שישובו בניו
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ונותרו. 791 נכתסיהם. 790 פעמיים. לאבלה מלת לפנינו 776
מפניו. וידחה 792 כאן. ד״ה להלן גס ובן במעשיו, למניגו 777

ליתא. לפנינו מלפניו 793 פורענות. עליו בשבא 778
חטא. 794 וליתא. לפנינו לו 779

ידו. על מאבדה 795 לידו. 780
בגיהגם. 796 4ואה 781

תשובה עשד, "לא נגמר הד״ה לפנינו 797 . ומהרהרין. צ״ל 782
ד,ד״ד« סוף ועד מכאן וחסר מכפר*, בעליה. מקברו! 783
"אגב הד״ה! כאן לסמנו כאן, חסר מראה 798 חטא. 784

לתטוא סומך הוא שעליו מאחר שאגי, 4חםז חטא 785

מכפר". אינו ליה. 786
הימנו. 799 הטא. 788 ביתו. צרכי 787
האלהים. וריצהו 800 לפנינו. וכן באלנקי. צ״ל 789
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החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 260 מס עמוד הלוי משולם בן אליקים יומא למסכת אליקים ר׳ פירוש
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 רעך בכף באת כי והבצל 801בני איפוא זאת עשה בדברים שהקנטתו פיך באמרי נוקשת
 רעיך, רהב הקגתטו אם פיך אמרי מוקש ועל לו, ופרע ,8°2 פס לו התר לד ממוז• עסקי על

 כשלש רבים. לש׳ שהוא לפי כת׳ מלא דקרא בתרא רעיך מהילה, הימנו לבקש רעים הרבה
 פחותה שורה ואין שורה לש׳ ישור שג׳ פעם בכל אנשים בשלשה יפייסוהו פעמ׳ ג׳ שורות,

 אנא שלש. הרי לי שוה ולא שתים הרי העויתי וישר אחת פעם הרי חמאתי, אדם. בני מג׳
 אבא ר׳ פהדיה, אסא לר׳ מילתא ליה הוה בקשה. לש׳ אלא נא אין נא, שא ועתה נא שא
 דטיא, זרזיפי אבא. דר׳ אדשא יתיב ירמיה ר׳ אזל לו שחטא ירמיה ר׳ על להתרעם לו היד,

 ארץ, זרזיף וכרביבים לו ודומה טיפין זרזיפי שופכת ד,שפכה שהיתה שופכין טיפי 808 הטפת
8דימזזול" מהילה ממנו יבקש אולי לו שחטא 80למי" נמשיה, 805 ממצי .804 תילים בספר

1 !1234567 או־ז״וז ,

 אפא, קאזיל לו. חטא הטבח טפחא, פחדי רבות. פעמים ומשלש ושונה עובר ותני, חליף לו.
 בהמה. של ראש עצמות משבר רישא, תפר למות. מענישו הוא עכשיו נפשא, למקטל רביד,.

כתובים. של או נביאים של מקרא פרשת סדרא, גרגרתו. כקועיה,

ע״ב פ׳ז דף
 שאני, רב הפרשה. לראש בשבילו וחזר עמו 808 לעסוק הפץ היה הוא וגס חייא, ר׳ אתא
 סימן והוא בדקל שתלאוהו רב על הלום ראה לרב, ליה חזא הלמא לעצמו. היה מחמיר

 חמא בן הגינא פטירתו בשעת ר׳ בדאמ׳ הוד, ישיבה ראש חנינא ור׳ וגדולה, ראש נשיאות
 ׳אמ בחבירתה נוגעת מלכות שאין לפי למות דאג רב על זה חלום וכשראה בראש ישב

 חשיפה, עם בשבילו. למוח נדתיין ולא ראש יהיה ושם מפני לבבל ויברח מהכא אידחייה
 קלקלה, דפר שכרות. מחמת דעתו, תטרף שמא הכיפור׳. יום עליו כשקיבל אכילה לאחר

 כל רכן וגר. יכפר הזה ביום כי כתוב, כתורתד היא. תפילה הלב, ממעמקי .8°8 חט של
 בכל ימים ארבעה ובמעמדות, גשמים. של בתענית, וכול׳. צדקותינו על 810 לא העולמים,

 במסכת כדאט׳ בראשית במעשה וקורין ומתענין בעריהם מתכנסין יש׳ משמר שאנשי שבת
 כהגים קאמ׳ הכי ומשנינן מוסף בהו אית מי ומעמדות ותעניות מקשינן והתם תעניות,
 ואין הם תעניות הללו פרקים שג׳ לפי במנחה ואפי׳ שמתפללין זמן כל כפיהם נושאין
 ביום. פעמים ד׳ מהן ויש במנחה כפים נשיאות אין השנה ימות שאר אבל במנחה שכרות
 מתפלל. ואינו א׳ חיינו, ומה אגו מה אט׳ ושמו׳ התפילות. כשאר שבע מתפלל יתירתא, צלותא

 אלא יש׳ מקדש חותם אינו בתוספתא גרסי׳ כוידוי, וחומם הכיפור׳. יום ליל הניפו׳, יום אור
 בוידוי לחתום רצה אם התפילות בשאר אף לשבע שזקוק מקום כל א׳ וחכמ׳ הסולחן האל

 ואם שבע מתפלל א׳ וחכמ׳ ,818הכי בתוספת׳ 812גרסי׳ לא אבל ״11שמענו כך הותם,
 תיובתא ומתודה שבע מתפלל נעילה מיד,ת קתני קיימי, ואנעילד, חותם בוידוי לחתום רצה

 בברכות אמוראי פליגי נעילה ובלש׳ בנעילה דרפא, קמיה נחית תיובתא. דשמואל
 משהשיכה דצלי, וכיון עזרה. שערי נעילת א׳ וחד שמים שערי נעילת אמ׳ חד814 ירושלמיות

לדברי דקאט׳. פוטרת ומאי רשות ערבית תפילת ברכות במסכת רב, והאט׳ צריך. .לא תו
החכמה: צר :או
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בחיים לחפץ שו״ת----------------------------------------------------------------------—לב

ה סימן
צריך ומתי חבירו, על הרע לשון שסיפר מי של תיקונו מה

המדובר מן מחילה לבקש לשה״ר המספר

 לבקש צריך האם לשה״ר בסיפור שנכשל אדם שאלה:

 נזק הגיע אם בין חילוק יש והאם המדובר, מן מחילה
 המקבל של תקנתו ומה נזק, נקרא ומה לאו. או למדובר

לשה״ר.

 מחילה לבקש שצריך ראיה הביא מ״ז ס״ק ד׳ בכלל חיים החפץ תשונה:
 "אם ח״ל ר״ז במאמר יונה רבינו מדברי לשה״ר עליו דיבר אם מחבירו

 מזעם לו מוצק מאשר מהילה לבקש צריך בתשובה. הלשון בעל ישוב
 מדברי יונה לרבינו ראיה הביא והח״ח יונה. רבינו דברי עכ״ל לשונו"

 הח״ח ולמד לפייסו, צריך בדברים חבירו את דהמקניט פ״ז. ביומא הגם׳

זה. ע״י לו והוצר השומעים בעיני ניתגנה אם דק״ו

 השומעים אם בץ לחלק ד׳ כלל י״ב בסעי׳ כתב החיים" ב״מקור והנה
 עליו שיש כתב בזה בעיניהם. חבירו ניתגנה ולא המספר דברי את דחו
 לעשות שלא ויקבל ויתורה. שיתחרט. ותיקונו למקום אדם דבין לאו רק
 היזק עי״ז לו ונסבב השומעים בעיני ניתגנה חבירו אם אבל להבא. כן

 אדם שבץ עוונות ככל הוא הרי עי״ז לו שהיצר או בממונו או בגופו
 כן על חבירו את שירצה עד מכפר אינו הכיפורים יום שאפילו לחבירו

 וא״ב למקום, אדם דבין הלאו רק וישאר מחבירו, מחילה לבקש צריך

 ואם למקום, בתשובה סגי הסיפור את השומעים קיבלו לא שאם ברור
 לבקש צריך עי״ז. לו שהיצר או בממונו, או בגופו למדובר נזק הגיע
מחילה. ממנו

 המספר. דברי קיבלו אמנם השומעים אם הדין מה לדון יש ואכתי
 עליו, שדברו יודע שאינו כגון צער או נזק שום למדובר הגיע לא אבל

בעיני שניתגנה ביון מחילה המדובר מן לבקש המספר צריך האם

0) החכמה אוצר הכנת ע״י הודפס)30 מס עמוד שלמה רוזנר חיי□ לחפץ שו״ת
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לג----------------------------------------------------------------------------בחיים לחפץ שו״ת

 א״צ צער. או נזק שום למדובר הגיע שלא כיון דילמא או השומעים,
 .?דע. לא וגם עליו שדיברו כלל יודע דאינו לפייסו וא״צ מחילה לבקש

 צריך מעשיו אהנו לא דאפילו ג׳ בכלל הח״ח ממש״כ להוכיח ואין
 אבל כפרה, צריך שאמנם לומר דיש ט״ז, בערכין כדאיתא לכפר למעיל

לפייס. א״צ חבירו את לפייס
 הגם׳ מן יונה רבינו לדברי ראיה שהביא הח״ח מדברי להוכיח ונראה

 ניתגנה אם וק״ו לפייסו", צריך בדברים חבירו את "דהמקניט ס״ז ביומא

 מן יודע אינו שהשומע באופן גם ואם הח״ח. עכ״ל השומעים בעיני
 חבירו את שהקניט דהתם מהתם. הראיה מה א״כ לפייסו, צריך הלשה״ר

 ונזק צער הגיע לא בלשה״ר אבל בפניו שהקניטו ממה צער לחבירו הגיע
 מחילה לבקש שהצריך הח״ח דדברי לומר, צריך כורחך על אלא למדובר.

 בלאו אבל נזק, או צער למדובר לו כשהגיע דוקא מיירי למדובר, ולפייס

 מן יודע אינו המדובר אבל הדבר, את קיבלו שהשומעים רק אלא הכי,
 מן לבקש א״צ בזה נזק, או צער שום לו הגיע ולא עליו, שאמרו הגנות

 דהמקניט ביומא הגט׳ מן הוכיח ולפיכך לפייסו, וא״צ מחילה, המדובר
ללשה״ר. וק״ו לפייסו, צדיץ* לחבירו

 ד׳ כלל י״ב בסעי׳ שכתב הח״ח מדברי מש״כ על להקשות ואין
 מה לו לגלות צריך מזה. כלל עדיין יודע אינו חבירו אם "ואפילו

 שעל יודע שהוא כיון זה על מחילה ממנו ולבקש כדין שלא נגדו שעשה

 נזק להכירו הגיע שלא דדבריו מרישא ומשמע זה", דבר לו נסבב ידו
 שהכירו כוונתו אלא אינו זה אבל מזה, יודע אינו שחבירו כתב שהרי

 סבור והכירו מעבודתו אותו שפטרו כגון נזק. לו בא מי מחמת יודע אינו
 שבעל בסיפורו גרם שהמספר היא והאמת בו, צורך הבית לבעל שאין

 עדיין יודע אינו חבירו אם "דאפילו הח״ח כתב זה ועל אותו. יפטר הבית
 ידו שעל יודע שהוא "כיון שב׳ הח״ח דברי מסוף מוכח וכן מזה". כלל

נזק. למדובר שניגרם מוכח זה" דבר לו נסבב
 ממנו לבקש צריך צער או נזק לו ניסבב אם דדוקא להוכיח יש עוד
 ממה מחילה, לבקש א״צ הדבר את השומעים קיבלו רק אם אבל מחילה

 לא עתה לעת אם עיון צריך וז״ל מ״ח ס״ק ד׳ בכלל הח״ח שהסתפק
 לו ייגרם הזמן שברבות לחוש יש אך דיבורו ע״׳י לחבירו וצער התק הגיע
 אותו לפייס חייב אם עוונו על תשובה לעשות המספר ובא וצער נזק עי״ז
רק עשה דאם פשיטא הא למקום. תשובה רק שיעשה או זה. עבור

0) החכמה אוצר הכגת ע״י הודפס>31 מס עמוד שלמה רוזנר חיים לחפץ שו״ת



בחיים לחפ׳ן שו״ת ---------------------------------------------------------------------------לד

 דהוא לחבירו וצער חיזק הקודמים דבריו ע״י נסבב ואח״ב למקום חשובה
 על וצער היזק לו בא שלא עתה לעת הם דברינו רק אותו. לפייס מחוייב

 לא. או אותו שגינה מה עבור אותו ולפייס להודיעו מחוייב אם זה. ידי
 ידי על והצער ההיזק לו יגיע שלא שיסובב טוב שיותר הח״ח וכתב
 מה בדמיונו שטעה לו ויאמר לפניו שסיפר האיש אל שילך כגק דבריו
 אפילו מחילה לבקש שצריך לח״ח ס״ל ואם הח״ח, עכ״ל עליו. שדבר

 כבר דבריו את קיבלו השומעים אם אלא צער או נזק לו ניגרם לא אם

 היזק לו יגיע אדו״ב אם הה״ח של לספיקו מקום אק א״כ לפייסו. צריך

 שניתגנה מה עבור מחילה ממנו לבקש מחוייב עכשיו שכבר כיון וצער.
 בעיני שניתגנה דמה לח״ח ס״ל .כורחך על אלא השומעים. בעיני

 יודע אינו בעצמו שהמדובר זמן כל צער או היזק חשוב אינו השומעים
 ולא לשה״ר סיפר ראם נמצא וצער, היזק בעצמו לו הגיע שלא כיון מזה.

 אינו המדובר אבל דבריו את קיבלו אם אפילו או המספר. דברי קיבלו

 צער או נזק שום למדובר הגיע ולא לשה״ר. עליו שקיבלו מזה יודע

 בח״ב מוכח וכן לפייסו. וא״צ מחילה ממנו לבקש א״צ בממונו. או בגופו
 לבקש צריך להתקוטט, יבואו או ניתקוטטו אם דדוקא סק״ז, ה׳ כלל

 א״צ שניתגנה, הדברים קבלת על ורק נזק יגרם לא אם אבל מחילה.
 בפניו שלא "וגנות סק״ז ה׳ כלל בח״ב הח״ח וז״ל מחילה. לבקש

דגופא". צערא מקרי לא לכאורה
 שטען שמקובל* וכמו לצערו, לא כדי לו יאמר שלא שעדיף ונראה

 שצריך שפסק לח״ח זצוקללה״ה סאלאנטר ישראל ר׳ בדורו הגאון
 בזה, מצערו שא״ב זצוקללה״ה סלאנטר הגר״י עליו וטען להודיעו,

 לבקש שהצריך יונה, מרבינו הם דדבריו זצוקללה״ה הח״ח והשיבו
 שדיבר הגנות מן יודע אינו המדובר אם ולמש״ב למדובר. ולפייס מהילה

 וכן השומעים, בעיני שניתגנה אעפ״י לפייסו. שא״צ מודה הח״ח גם עליו
 הכאיב מכאובים רבים "כי שכתב ר״ז במאמר יונה ובינו מלשון נראה

 ומה למדובר. נזק לו הגיע אם שדוקא משמע הדאיב" נפשות וכמה
לפרש צריך הרעה" את עליהם הדיח כי ידעו לא "והם אח״כ שכתב

 אב״ד קאסוובסקי א״א הגאון בשם הח״ח" של ונימוקיו "דרכיו בספרו בנו כ״כ *
 הקשה זצוקלל״ה סלנטר ישראל ר׳ לגאון ספרו כשהראה הח״ח מפי ששמע יאנווע

י״ב, סעי׳ ר׳. בכלל מש״כ לו הקשה מש״כ לו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס)32 מס עמוד שלמה רוזנר חיים לחפץ שו״ת
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 זו. רעה עליהם באה היאך יודעים אינם והם רעה להם שבאה שכוונתו”
 השומעים. בעיני שניתגנו ע״י הרעה את עליהם שהדיח כוונתו אין אבל
מחילה. לבקש צריך כבר לבד ובזה

המדובר. מן מחילה לבקש צריך לשה״ר השומע האם לדעת יש ועתה
 לשה״ר ושמע עבר כבר ואם י״ב סעי׳ ו׳ בכלל הח״ח כתב תקנתו. ומה

 לחבירו, אדם ושבין למקום אדם שבין הגנות מחלקי שהוא בלבו והאמין
 עצמו על ויקבל להאמינם, שלא מלבו הדברים להוציא שיתחזק תיקונו

 יתקן ובזה זה. על ויתורה מישראל. אדם שום על לשה״ר עוד לקבל שלא
 לאחרים. סיפר לא עדיין אם לשה״ר קבלת ידי על שעבר והעשין הלאוים

עליו ששמע המדובר מן לבקש שצריך הח״ח הזכיר ולא. הח״ח. עכ״ל
* * ;“אידי!.?♦?*?

 צריך למדובר ונזק צער לו הגיע אם דדוקא לעיל מש״ב ועפ״י מחילה,
 דברים על עבר בקבלתו הוא דאומנם הדבר. מבואר מחילה ממנו לבקש
 מחילה לבקש א״צ אבל בעיניו. ניתגנה שפלוני ע״י לחבירו אדם שבין
 "אם הח״ח שכתב וזה ממנו. וצער נזק למדובר הגיע שלא משום ממנו
 נזק לו שגרם הדבר נחשב וסיפר עבר כבר ראם לאחרים" סיפר לא עדיין

 וכן למדובר ונזק צער שהגיע ע״י פעל שדיבורו הכוונה )ולמש״ב בדיבורו
 שיבקש הזכיר שלא ז׳ סעי׳ ה׳ כלל ה״ב לקמן הח״ח דברי לפרש צריך

 סיפר אם אבל לאחרים הדבר סיפר לא אם והתנה מחילה המדובר מן
 נזק והגיע שסיפר הכוונה ולדברינו לבקש. שצריך משמע לאחרים

למדובר(.
 ב. שוא. שמע תשא דלא לאו א. איסורים. שני יש לשה״ר בשמיעת והנה
 ו׳ בכלל לח״ח ם״ל ועוד בלשה״ר. המספר את שהכשיל עור דלפני לאו
 וצריך תורה. איסור יש ג״כ שקיבל בלא לשה״ר שמיעת על שגם ב׳ סעי׳

 כתב י״ב סעי׳ ו׳ בכלל והח״ח אלו. מלאוים אחד כל עוקר היאך לדעת
 מלבו הדברים להוציא שיתחזק הוא לשה״ר בקבלת שנכשל למי שתיקון

 דלא מעיקרו, הלאו עוקר "שעי״ז ל״ג בס"ק שם וכתב התשובה. גדרי וכל
 קבלת של הלאו שעיקר לח״ח דס״ל ונראה תיגזול". דלא מלאו גרע

 שסוף כיון לעקור אפשר אי רזה הלשה״ר וקיבל ששמע מה אינו לשה״ר
 שע״י מה הוא הלאו אלא הגנאי. וקיבל שמע כבר עכשיו עד סוף

 הרי הקבלה עוקר ואם המדובר, על גנאי בדעתו נצטייר והקבלה השמיעה
 על הלאו שאין חבירו את לגוזל ודומה בדעתו שנצטייר הגנאי עוקר

הגזילה את וכשמשיב בידו. חבירו ממון שנמצא מה אלא שגזל, הפעולה
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בחיים לחפץ שו״ת ■——---------------------------------------------------------------לו

 זמן, איזה ידו תחת חבירו ממון שהיה אעפ״י מעיקרו, הלאו את עוקר
 שלא כדי הוא השמיעה אסור שעיקר כיון עוקר השמיעה את גם ולפיכך

 בדיינים שמיעה לאיסור הח״ח שלמד כמו חבירו על גנאי בדעתו יצטייר

 כדי והטעם חבירו בע״ד בפני שלא בע״ד דברי לשמוע להם שאסור
 ס״ל ולפיכך הדין. את להטות ויבואו באוזנה הדברים צורת יכנסו שלא

למפרע. תשא דלא הלאו את עוקר הקבלה את שעוקר דכל לח״ח
 המספר את שהכשיל עור" "דלפני הלאו עוקר היאך לדעת צריך ואכתי

 שמע שאם שם ובהג״ה ד׳ סעי׳ ו׳ בכלל הח״ח וכתב לשה״ר. בסיפור
 דע״י ז׳ בס״ק בבמ״ח וכתב המדובר על זכות ללמד ישתדל לשה״ר
 ע״י כי עור. דלפני הלאו את גם יעקור המדובר על זכות שילמד
 לשה״ר ממנו לשמוע לכתחילה מותר המספר מלב השנאה שיוציא

 שאין למספר להראות יוכל השמיעה ע״י שאם שם ד׳ בסעי׳ כמ״ש

 יתרבה דעי״ז לשמוע ומצור, לשמוע מותר עליו שנאמר כמו המעשה
 עוקר בזה המדובר על זכות מלמד עתה אם ולפיכך בישראל. השלום

 בלפני המספר את הכשיל לא שבשמיעתו ונמצא השמיעה איסור את גם

 העצה מן עדיפא זו ועצה המספר. דברי את לשמוע לו מותר דהיה עור,
 אלא עוקר אינו דהתם — המספר דברי את שיעקור י״ב בסעי׳ שכתב

 שהכשיל שעבר עור דלפני הלאו את עוקר אינו אבל תשא. דלא לאו

המספר. את
 צריך למדובר, צער או נזק והגיע לשה״ר סיפר אם א. העולה: זאת

 נזק. לו ניסבב המספר זה ידי שעל מזה יודע אינו המדובר ואם לפייסו,
 ככל לשוב צריך מחילתו שבקש ואחר מחילתו, ולבקש להודיעו צריך

למקום. אדם שבין עבירות שאר
 אדם דבין לאו רק עליו יש המספר, דברי את קיבלו לא השומעים אם ב.

עוד. יספר שלא עליו ויקבל ויתורה. ויתחרט. למקום.
 ולא למדובר צער או נזק הגיע לא אבל דבריו את קיבלו השומעים אם ג.

 עליו שסיפר למדובר להודיע צריך שאין נראה בעתיד נזק לו יגיע
 ישתדל בעתיד. נזק השומעים ידי על שייגרם חשש יש ואם לשה״ר.
בסיפורי. טעיתי שיאמר ע״י הסיפור את מלבם להוציא

 את בזה ויעקור הדברים את מלבו להוציא יתחזק לשה״ר קיבל אם ד.
תשא". "דלא הלאו

אזי המספר. את שהכשיל עור דלפני הלאו את גם לעקור רוצה ואם ה.
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לז...................................................................................בחיים לחפץ שו״ת

 שיש מה המספר מלב להוציא וישתדל המדובר. על זכות ללמד יראה
 * למפרע עור דלפני הלאו גם עוקר ועי״ז המדובר. על בלבו

 שהמספר לחשוב לו וקשה מליבו. הדבר להוציא שרוצה למי עצה ו.
 או המספר הוסיף אולי יחשוב ז׳. סעי׳ ה׳ כלל ח״ב הח״ח כתב שיקר,

 בניגון אמר או עליו פלוני שאמר מהדבור או מהמעשה פרט איזה גרע
מלבו. הכל בדה שהמספר לחשוב א״צ ובזה וכדו׳. אחר

 תרנ״ח סי׳ באו״ח תשובה השערי מש״כ ועיין — למפרע דלפ״ע הלאו עוקד *
 חובה ידי בו שיצא הלולב, לבעל פייס ואח״ב בו, ויצא לולב גזל אם סק״ג,

"בגזול". ר״ה בבה״ל תרמ״ט בסי׳ הביאו והמשנ״ב למפרע,
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עט סימן א חלק יעבץ שאילת שו״ת "

 וחכם דינו, מה כשרה משפחה על רע שם והוציא אלילים= =עבודת ע״א ועבד רעהו אשת ונאף מישראל ונפש ממון שגנב אדם שאלה
 שבה א׳ מרב לו המסודרת התשוב׳ וקיים שעשה עליו שהועד לפי לס״ת ולקרותו שבקדוש׳ דבר לכל לצרפו רב בקהל לבוא מתירו א׳

 דעת לכן בבה״ב. שפל במקום וישב מה, זמן על זקנו ושיגדל ומישראל, מה׳ הכנסת= =בבית בבה״ב מחילה לבקש עליו שהטיל מבואר
 יקראו שלא הק״ק אנשי כנגד חמס וצועק לכאן בא הנגזל אחי והנה ול״ז. ל״ה סעיף סקכ״ח בא״ח בש״ע מ״ש ע״פ להכשירו החכם
 לא ועדיין לו. הנעש׳ והחמס הגזל על לו ואי אשתו על לו אי נפשו בדאבון המת אחיו דם גואל להיותו עמהם. יצרפוהו ולא לתור׳ אותו

 אני. אף דעי אחוה השואל ושאל הלשון, שמירת בלי בקצרה המכוון תורף זהו כראוי. ולקרובים למת מחילה ביקש ולא הגזיל׳ השיב
 ואית דינא אית זיינא, תלא דמרא באתרא גם מה ידעתי. גם ידעתי ערכי ומיעוט ולמטלעתי, לי צריכים אינם פשוטים הדברים היות ועם

 מני מה כי מדיבורי יפה שתיקתי ודאי בישיבה. ויושב זקן וסופרים, חכמים מלאה עיר ושוטרים, שופטים מומחים אלקים יש דיינא,
 רק מזרים, חשוך מפשע אנכי חף מרשע לי חלילה עומדים, תשוב׳ שבעלי במקום לב חקרי גדולים במקום לעמוד בא, אני ואנה יהלוך
 והרגיזני מעשרה, למטה להבא ונחית כבודו כסא אישתרבוב אשתרבובי ענותנותו לרוב אשר בי, המפציר לגדול מסרבין שאין להיות

 גברא. לאפושי לאריות סעיף להיות המשרה, עליהם אשר יעקב אלהי עם נדיבי עם להושיבי מעפר לנערני שפלותי מעומק אותי להעלות
 אלא ומורה. כגוזר לא בעיני, הנראה קולמסא קן קני. עם ואומר רצוני, כרצונו לעשות מגדרי חוץ לצאת מוכרחני אדוני מצות וכשומר

 אומר מילין ריש מעתה אחריש. ואני לאזני אשמיע ריש. ואשכח דבריהם בצמא אשתה יראוני, מה ודבר יורוני, הם הלא רבותיו לפני כדן
הנושא. תואר לפי צריך. שאינו במה אאריך ולא נודעים, בדברים מ״מ ברשימת עצמי שאטריח בלי

 להאי דישנא האי הכא, קחזינא קטיר תשובה ובמערבא.+ במדינחא עלה ומחכו טיבה מה חמור לעובר תשוב׳ סידר אחד +חכם
 ולא חובשו ולא זורו לא קשות כאלה ראה מי כזאת שמע מי פינכא, ומלחך גמיעה בכדי א׳ בשעת עולמו קונה יש דינא אשתני פרדשנא
 בספרי ראיתי לא מימי לברכה, והקללה לזכיות נהפכו זדונות כרגע תמו ספו עצמו פשעים מוחה וכענן תעופינה כעב אלה מי רוככה.

 החמורות העבירות כל על שעבר מי עצמך על ותמה הובא, כי ומיחזי יצחק השומע כל בזו כיוצא קלה תרופה הנפש רופאי המחברים
 כל עשה אם אלא בורכא, ודאי והא מעולם הדעת על עלה לא זה הכפרה להשלים ארוכה, להעלות כדי שבגדולות הגדול׳ בתשו׳ יש אם

 ממרקת ומיתה לתלות בהם די שבעולם ומרים קשים יסורין עינוי כל וסבל וקבל פרטיו בכל המעוות בתיקון האנושי בהק האפשרי
 ח׳ סי׳ בשניות ז״ל מוהרי״ט הגאון עמ״ש יעמוד בביאור. זה של תשובתו לידע והרוצה לתשב״ר, פשוט זה ודבר יומא בשילהי כמבואר

 תשובתו וכלל הרחיב שהעמיק ע״ש תיקונו, ובמה דינו היאך בשלמות וביאר נצרכת. תשובה בזה כיוצא לעבריין שסידר א״ח מחלק
 מועלת ודאי כתקנה +תשובה השע. לא עיניו לבו יכביד ולא יעשה כה אם לו ורפא ושב תשע. שהן שלשה שלשה של דברים בשלשה

 כפרה לו עלתה לא עדיין גמורה, בתשובה מת וגם נביות. אילי כל והקריב הללו, המעשים כל עשה אפי׳ בנ״ד ואולם פשע.+ דבר לכל
 שם דכתב ואע״ג הנגזל. לו מחל לא אם למריה דמהדר עד תקנתא ליה לית דממונא הגזילה, השבת קיים שלא מאחר בשלימות,
 ז״ל דבריו לתקון, יוכל שלא מעות שהוא ששנינו אע״פ ממזר. ממנה והוליד איש= =אשת א״א על לבא אפי׳ מועלת דתשובה מוהרי״ט

 בכמה רז״ל כמ״ש התשובה, בפני שעומד דבר לך שאין פשיטא למיעבד. ליה דאפשר טצדקי כל עושה אם שבודאי פקפוק בלי נכונים
 הפרגוד נגעל לא מאד והחטיאו שחטאו שאעפ״י יוכיחו ישראל מלכי גם בזכרונם. לטרוח שא״צ עד שונים, ודרכים באופנים מקומות
 שתפסו רז״ל אמרו בו. ניתלין וכולן בעבירה שהתחיל שבכולן המקולקל שהוא בירבעם ואפי׳ נתקבלו, לשוב באו ואלמלי בפניהם,
 מועלת תשובה היתה בהם, חוזרין היו אם הדיוטות וד׳ מלכים ג׳ ואף עדן=, =בגן בג״ע נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור וא״ל הקב״ה

 =בעלי ב״ת של ידיהם מרפה לעוה״ב, חלק לו אין מנשה האומר תלמודא דמסיק במסקנא, קאי לא הא מ״מ מנשה. דקשה )אלא להם
 לשלם לו אפשר אי שאם בגזל גם אומר אני ובן וגמרא. במקרא זה על רבים עדים ויש בו. להאריך הצורך מן אין פשוט וזה תשובה=(

יתברך הוא ורחום חנון ואל שביכלתו, מה עושה הרי לחבירו, ופייס לפרוע, בשטר ונתחייב ידו, כשתשיג לנגזל להשיב והבטיח לו, שאין
רשע שהי׳ אע״פ גמור. צדיק שאני מנת על שאמרו מאותה עוד להוכיח יש וכן נדה. ממנו ידה לבלתי מחשבות וחשב הרעה על ונחם
 הדבר ^רכן וגזל שגנב אף משמע מפליג, ולא גמור רשע שהוא אע״פ ותני ומדפסיק בלבו, תשובה הרהר שמא מקודשת, ימיו כל גמור
 עד אטו רשעים מאן לומר ר״י ראה מה משתומם עומד זה דבר הלומד שכל אמנם סנהדרין. שילהי כדאיתא גנבים אלא אינן רשעים סתם

 ב״ש בס׳ תמה וכן עסקינן, רבה עע״א נקט לא ואמאי גנבי, אלא לפרש ידיו מצא שלא מזו וקשה נינהו. מאי רשעים ידעינן לא השתא
 ולא משמע דהכי אצטריך לא גופה ע״א דפשיטא מוכח, דקרא מענינא אלא א״צ לענ״ד אבל הגון, ישוב בידו עלתה ולא מאד ונדחק
 הא דמשמע וגו׳ ישוב למען מאי דאל״ה דאתא. הוא להבי נמי דקרא וסיפא קמזהר, גרידא אלקיחה בע״א. מודה שאינו אע״פ וגו׳ ידבק

 ואשמו בו עונו תלין אתו בידו חטא ואם בעלמא ממון הימור אלא אינו בכך, מה תחשוב ולא ישוב, לא מאומה בידך שנדבק זמן כל
 עדת כל ועל בלבד וגנב בחרם שמעל עכן כענין הקהל כל בצואר תלוי קולר אלא כן שאינו הודיעך כן על נקיים, העם וכל בראשו.
 הרי אף, חרון נסתלק אז העולם מן ובערוהו משפט בו שעשו עד ה׳ אף חרון שב ולא בעונו, גוע לא אחד איש והוא קצף היה ישראל
 הוא הרי הגונב כל היטב מבואר שם שמחות רמס׳ מפ״ב למדנו מיקרו. רשיעי גנבי שסתם הדבר טעם אבל במקרא, מפורש הדבר

 שלזה ברור וזה וק״ל( גנב׳ נשי כגון וא״ר לבעלה, אסורה נפשות דע״י אמתני׳ ע״א( )כ״ז דכתובות דפ״ב הא כי )ואתיא ומג״ע כעע״א
 לשלומי, ליה דלית עסקינן לא ומי גמור, כצדיק דינו הרי לשוב, בלבו שמהרהר מיד שבתורה, העבירות כל ספ^ועבר בלי ר״י נתכווץ
 טובא דמחשבה ידו. תמצא אשר ככל חובתו, ידי ולצאת לפרוע בדעתו וגמר שלמה, תשובה לעשות שהסכים משעה צדיק הוי ואפ״ה
עשאה. כאלו עליו מעלין עשאה, ולא נאנס אח״ב ואם למעשה, מצרפה הקב״ה

 גזלה להוציא והעיקר משלם. לעשותו בתשובתו חוקו להשלים בהקו והאפשרי עליו. המוטל בעושה אלא אמורים הדברים אין מ״מ
 הוא והרי כלום. בתשובתו דאין פשיטא לנגזל. לשלם רוצה ואינו לו יש אם אבל הוא. אנוס בפועל להוציאה אפשר אי ואם ידו. מתחת
 אם לו. שנתחייב בממון אם לעשותו. שבידו במה חבירו את שירצה עד לו מתכפרין אינן לחבירו אדם שבין שעבירות בידו. ושרץ כטובל

 על הנגזל לו מחל לא אם ידו. שתחת הגזלה ממון ממנו תובעין וגם עשה. אלה כל את העובר האיש זה א״ב כדבעי. ומחילה מטו בבקשת
 על אדם בני עשרה של בשורה כדינו. המת מן מחילה ויבקש בהגוזל. כדתנן ליורשיו שישלם עד כפרה לו שאין ודאי מיתתו. קודם זה

 כה כהו. בכל להם ויתרצה בכבודם נגע אשר ומשפחתו המת ליורשי ויפייס שלוחו. ע״י כן יעשה האונס. מפני אם זולת דוקא. קברו
לחבירו. שבינו העבירות בענין משפטו

 עומד בהיותו כ״ש למקום. שבינו בדברים שהכעיס מה על שיעשה בתשובה אפי׳ כפרה לו דאין למימר צריכא בכך. שמתרשל זמן וכל
 ותשובתו שחרטתו תחלתו על סופו הוכיח להשי״ת. נדר אשר נדרו מקיים ואינו בשאלה. שבא כמו עיקר כל רוחץ לא ומצואתו במשובה.

 המעוות עצם בראשונה לתקן העיקר. הוא המעשה אלא בלבד. בדבור תלויה התשובה אין כי כלום ואינה הבריות את לצוד רמיה קשת
 כה שאם טובים=. =מעשים מע״ט של וחבילות ויסורים סגופים ע״י מחלאתה נפשו לנקות אח״ב מידו הטרף ולהשליך שבידו. מה בכל

 בנושא וקי״ל דלעיל. מהא כדמוכח יושר. בדרכי וללכת הרשעה דרכו לעזוב לבו שנדבו משעה למפרע. גמור צדיק נחשב הוא הרי יעשה
 יוכשר. אשר וזמן בעת אח״ב נדרו כשקיים למעשה. נחשבת בלב. והקבלה המוחלטת דההסכמה ומגרש. יורד ועובד נודר בעבירה נשים

עונו. להכפיל פשע על חטא שהוסיף אלא לכלום מחילתו ושאלת נדרו לו נחשב שלא די לא לבו. בדרך שובב בחושך בהולך משא״ב
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 לתורה לקרותו שיכולין שאמר חכם אותו חשב מה ידעתי ולא טיבה מה יודע איני שאלה. זו ומה בו. טומאתו עוד כשהיה טמא הוא והרי
 שם לכאן. ענינו מה יודע שאינני בשאלה. כנז׳ סקכ״ח הש״ע בעלי מ״ש ע״פ לדעתו יקרא תשובה בעל כי שבקדושה. דבר לכל ולצרפו

 )אפילו המעיד העד כדברי בב״ה שביקש המחילה בשביל ואם בשאלה. כמבואר בנ״ד משא״ב גמור. תשובה־ ־מבעל מב״ת מדבר
עשה. אשר כל על מה׳ רצון להפיק תשובה יקרא הלזה דעלמא( באיסורין כמו א׳ בעד דסגי נימא

 לדבר להצטרף ה׳ בקהל לבוא ולהכשירו התורה־. ־בקריאת בקה״ת להתירו ישנו שאינו את שיעשה עד חכם אותו על פלא והיותר
 זמן כל נידוי. חייב שהוא אע״פ שהעבריין פשוט הדין כבר שהרי בלא״ה. ויכשירנו שיתירנו טוב הלא ב״ת. היותו מחמת שבקדושה

 דקילא בקה״ת. מותר שהוא וכ״ש סנ״ה. וא״ח סשל״ד בי״ד כמבואר שבקדושה. דבר ולכל לעשרה נמנה הוא הרי בפירוש נתנדה שלא
 בדברי מותר עצמו המנודה ואפי׳ לעשרה, מצטרפין ואין שבעה למנין עולין וקטן אשה אפי׳ שהרי שבקדושה. לדבר עשרה מצירוף

 בתורה, יקרא שלא רמיזא היכא ידענא לא נתנדה, לא כשעדיין מ״מ בצבור, בתורה קורא אינו שבודאי אלא נדוי, בהל׳ כמבואר תורה,
 ז״ל הגאון מארי אבא כמ״ש חוקי לספר לך מה אלקים אמר ולרשע כתיב דהא היא, הסברא ואע״ג כנז׳. לעשרה מצירוף הוא ק״ו ולאו

 לענ״ד נמי דמי לא מ״מ כתבו, כך בתשובותיהם ז״ל מהאחרונים זולתו וגם מספרו ל״ה בסי׳ ביאור ביותר עוד )וכ״ב מספרו י״ג בתשוב׳
 כפרתו. השלים שלא אלא למוטב. קצת שחזר בנ״ד משא״ב מע״א. ישוב לא ועודנו דתו שהמיר במי אלא אמרה לא נמי איהו ותדע.( עיין
נידוהו. שלא כל בקה״ת לאוסרו הרגלים מאין בפירוש, שנדוהו בשאלה נזכר ולא

 המעכבים דברים שהן ורצח כשעבד בגופן פסולו ליה דהוה משום לספוקי, איכא תשובה עבד דאפי׳ כפים־. ־לנשיאת לנ״ב דמי ולא
 הסליק מאן דליכא בקה״ת משא״ב כר. כפיכם ובפרישכם וכתיב הבמות. כהני יעלו לא אך הכתיב דאמר( למאן בשוגג )אפי׳ בנ״כ

 להיות שחוזר וכמו להכשירו, חוזר בו שחוזר מיד אלא למוטב. חזר ואח״ב במזיד. שבתורה העבירות כל עבר אפי׳ בה שיאסר אדעתיה
 שאינן קשות עבירות שיש רפואתו, להרבות מצות לסגל לו הוא זכות אדרבא סל״ד, בח״מ כדאי׳ תשובה עליו משקבל תיכף להעיד כשר

 ראוי שב. ולא עריות על שבא שברור מי שכתב סקל״ח בא״ח לבכה״ג מצאתי ושוב בתורה. מתכפרין אבל ומנחה בזבח מתכפרין
 מסברא בס״ד כדאמינא תקנתיה, היינו ואדרבא לס״ת, לעבריינא דקרינן דפשיטא דמילתא בפירוש הרי שיתבייש. כדי עריות בם׳ לקרותו
 ממנו ולמדנו כנר. עיקר כל בקה״ת איתסר לא ודאי אלא ח״ו, איסורא נעביד הכי משום אטו שרי. לחוד זילותא משום ס״ד דאי הנפשי.
להחמיר. ולא להקל לא ראיה משם אין כן על בקה״ת. מותר גמור רשע שאפי׳

 ולא וכמשפט. כתורה לעשות מילתא למגדר הדין קו עלינו לנטות צריך עכ״פ שהרי בזרוע. לקרבו הלזה לאיש מועיל זה כל אין אמנם
 מיני בכל ולנגשו ולכפותו בפועל. וינדוהו הדין עליו יחתכו לא ומדוע אחיו. דם גואל הבע״ד של החמס צעקת משמוע המונע מהו ידעתי

 בעלמא, ממון תביעת אלא יהא לא לשלם לו כשיש שבממון בדבר חטא לאשר יפייס לא אם הלז העבריין י״ה יצא שלא זמן כל רדיפה,
 ודמים ממון תרתי דאיכא הכא כ״ש שיפרע. עד ושמתות בגירויים המחויב את וכופין ישראל. בדיני לתובע בעירם שם נזקקין הלא

 שיפייס עד המבייש שמנדין בישראל רווחת הלכה מ״מ המשנה. מדין פטור בדברים ביישו דקי״ל דאע״ג רע=. =שם ש״ר והוצאת
 לוותר יכול ב״ד אין הוא שמתא בר ואי מחילה. ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו שנותן אע״פ התם נמי ותנן הגאונים. מתקנת למבוייש

 תשובה עשה שלא ועוד כ״ז. סי׳ סוף בח״מ ז״ל רבקש הר״מ הביאו בכ״מ כמ״ש הוגנת תשובה עשה ואפי׳ הנחבל. מדעת שלא לו
 חרוץ משפט יעשו לא זה מה ועל יפה. ב״ד כח מה דאל״ב הרדפה, ועבדינן ולייטינן דנצינן שכן כל לא בטומאתו. מחזיק ועודהו הגונה

 רעה. לתרבות ויצא לסורו שיחזור לחוש שיש הוא הנמנעים טעם ואפשר ורצועה. במקל לרדותו העמוד על למתחו רשעה. בעושה
 משום ואי שם. ההג״ה אדברי סמכינן ולא שעה, מחיי ק״ו עולם לחיי חיישינן למיחש דאיכא דהיכא של״ד סי׳ ריש בט״ז הרב וכמ״ש

 תשובה באותה וכנראה פנאי. שאין אלא בדבריו, קצת לדקדק שיש עם קמ״א. בתשו׳ בחו״י הרב בעוכלא עוכלי מאה לה מחי הא הכי
 בחומש בהא דפירש״י מאי מר דכיר לא ריהטיה דלפום עולם. ובבורא ביהוד כופר מומר הוא לעקר שהנמכר שטפיה אגב שכתב

 ואמר חזר בהחלט. האגודה דעת לקיים בט״ז על הרב שהשיב אחר כי עצמו דברי סותר אחרונה בשטה שם התשובה בסוף גם ובגמרא.
 )והרמ״ח ידים בשתי דחה כבר אשר הט״ז כדעת עולה זה והרי פרחיא. מבן עדיף דלא עשה יפה לא אחאי שר׳ לומר זר ואין הזה כלשון
 של אופיה על לעמוד אפשר אי כן על אותי(. ודרש שחקר אחר פינטשוב. להר״י שכתב אגרתו תוך שלו הלחם בב׳ אלה מדברי גנב גנובי

 במקום הנזכר הרב שנתרעם עצמו התרעומת אותו ז״ל עליו להתרעם )ויש ז״ל. מחשבותיו עמקו תשובה באותה דעתו ותכלית מסקנתו
 בכל דבריו נראין בעניי אני לי מ״מ הספרים( מתוך שבלבם ומה המחברים דעת באמת לאדם יוודע שלא שאמר יש״ר ה״ר על מספרו א׳

 בעזיבת המספחת ותפשה מעוקל, משפט יצא ח״ו הדין. עדת לקחה כן. אומר אתה אי שאם האגודה. דעת בקיום בחו״י הרב שאמר מה
המקולקל. והשאר הרע ביעור

 אלא ז״ל. מלשונו שם כנראה ראייתו, עיקר שהיא מינץ, דמהר״י כההיא דרבנן. במילי אלא להלכה אמרה לא ט״ז הרב שאף נ״ל ועוד
 לחוש שיש במקום גדולות עברות לעוברי אפי׳ שמקילין ז״ל מהאחרונים גדולים משם והביא ידו, שנית הוסיף הנ״ל הסימן שבסוף

 מיד הלז העובר להציל כח בי אין ועכ״ז המכשולות. ומסלקי פרץ גוררי בפני דלת נועל זה דבר והרי פשע. על חטא עולה בני שיוסיפו
 כהו יורע ומדוע לכלום. חוששין ואין דממונא. דררא על כפיות מיני בכל שכופין הק״ק באותה יום בכל דמעשים דמים. טענת התובעו

אחיו. דם גואל זה של

 ממוצע. מב״ד עליו יושת כאשר דמפייסי במידי הנחבל לקרובי יפייס שלא זמן כל הוא. ושמתא נידוי בר גברא דהאי מאד פשוט לכן
 יהא שלא למוהל וראוי מידן. מקבלין אין שהחזירו הגזלנין אמרו כבר והרי השבים. בפני דלת לנעול שלא הוא חסידות מדת ואעפ״ב

 נפש להשיב מזולל, יקר להוציא תקוה יש אולי הלזה, האיש בפני התשובה דלת לסגור שלא תורה. דין על דבריו יעמיד ולא אכזרי,
 האיש לפי והכל הפורענות, את מעכבת המוחלטין ותשובת גמורה, תשובה יעשה שמא העוה״ב, לחיי ולהביאו שחת, מבאר מישראל

 ידו מתחת תקלה תצא שלא השופט עם ה׳ והיה לשמים, לבו שיכוין בלבד רואות הב״ד עיני כאשר ממנו המקווה הטוב התכלית ולפי
 מדאי, יותר למבין שיספיק מה פנאי, במיעוט כתבתי הנלע״ד באורחותיו. ונלכה מדרכיו יורנו והשי״ת ברחובותיו יוצאת ואין פרץ אין
 החסיד בהגאון יעקב הטרוד לפ״ק. תצ״ב אייר כ״ה ג׳ יום בעמדין וחתמתי ורכותי. חבירי ע״ד לעבור שלא רק כדאי, שאני ולא

ס״ט. זצללה״ה אשכנזי צבי כמוהר״ר המפורסם

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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שמואל לותי>שא
עלד׳חלקיהשרע שרת

 תפוצות ברב המפורסם הגדול הגאון הרב כבוד דבר, לשואליו השיב אשר

 אבד״ק תופפאה נ״י אביגדור שמואל טו״ה כקש׳ית ישראל

 חנאתוספאה בעהס״חספד יע׳יא קארלין
סהתוספתות על

ויריד מאו״ח ראשון חלק נדפס ועתה

כללים על נפלא חיבור אליו ונלוד.

 המה אשד הג״ל הגאון הרב כמד חקרם וגם הבינבם

 בקיאות ברב העיון בדרכי נפתח מקור
בשם ונקרא א״ב עפ״י מפורר וחריפות

שמואל כלילת
ך׳ אות עד מהכללים ראשון חלק מזה גרפס ועתה

 נעזה״י וחו״מ חה"ע תלק3 אי״ה יודפס הכללים ויהד

הרפוס לבית הובא
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 לפ״ק א׳ חלק נגמר כי לב בכל לה׳ אודה

לפ״ק כ׳ הלק להשלים ה׳ גא יזכני כה
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ארח שאילות
 לאזהרה דרגינא שיה לגזירה מיוחד אינו שיג כן נדרש

 בחיפנה עקיבא ור' ישמעאל ר' פליגי והנה עצמה, לעיניי

 ולר״ע ומשיבי! דלר״ילמידין ומשעין, אילמידין אחד מצד

 בתום' )מרז:( בנזיר כדמוכח משעין ואין קדימ5
 דיליף לר״ע ניחא ,ומעתה :( ):נ נדה ונחו' ולאחותו ד"ה

 וכרת כלאו אינו מלאכי דחיספות ידעינן ממילא משביעית,

 מהל' פי״ז הרמב״ס וגס , בה״ג לן איה ומינה מינה דדק

 ג' ולא לוג הייני שיין דמחנדבין פסק הקי־כנות מעשה

 :( )צא נזנחים כמבואר ומינה מינה דון כמ״ד יהוא לוגי!
 א׳האדנוגע הלכה הטומאה אנות מהלכות א נפי פסק וכו

 כמבואר , ומינה מינה דון כמ״ד והוא שיעור בעי בש׳ז
 נכעדשה התם מה משרץ ילפינן בנגיעה דש׳ז :()מג בנדה

 ומינה מינה דדון כיו; ,ומעתה ומינה מינה דון דכו״ע ולר׳פ
 אבל מיותר, ועצס מלאכה, נתיספות כרת ליכא ממילא

 ומ'מ בכרתי, דאינה עינוי צתיספוח מורה פשטא עצסדעינוי

 ,מופנה הוי ולא הוא להכי דעצם דנימא לאקשוי' לעא

 הלח א״כ משיבין, חין א' מצד מופנה לטעמי' דר״ע י״ל7
 לר׳ע אמרינן ושפיר גמורה ג׳ש והוי מיותר דמלאכה עצם

 מצד דמופנה לר׳י אבל ,לרנינא אף מעצם עינוי חושפות

 כלל ילפינן ולא מיותר ג״נ דעינוי עצם ע״כ א"כ משעין א'

 להכי כולו אימא נילף דאס בכרת דאינה עינוי לתוספות

עצם מעצם עינוי תוספות יציף לא ע״כ א״כ דאתא, הוא
: מועניתס דיליף אמרינן להכי י

שביתת מהל׳ נפ׳א היימב״ם דין קצת יתבאר ומעתה
 מועניהם ביוה׳ב עינוי בתוספות שפוסק העשיר

 דלהרמנ׳ם שנתב פ" זע' , כצל מלאכה חוספית ליה ולית

 ידעינן לא ושוב כר׳י אלא כר״ע ובקציר בחריש ליה ליח

 כר״ע דנחריש נימא אס ין< ולפ"ז כלל מלאכה להוספות

 והוא עינוי תוספות ורק מותר מלאכה תוספות לדינא מ״מ

 האיסור שם הלא משביעית שבח ילפינן איך קשה דבאמת

 בשבת וזה לשביעית תועלת המביא שביעית בערב לח־וש

וק שבת משים ולא לעצמו גירם השעות איסור רק שרי
 :בארוכה וע"ש אמור בפי הק"א בזה וקדמו בט״א התשה

 מינה דדון דהרמב"סס״ל נעיל הבאנו דהנה נראה

י״ב נפרק שפסק בי׳ה נזה סוחר והנה ,ומינה
 א' , עילם אים־ר איסירן דממזרין ביאה איסירי מהלכות

 ואוקי מעמוני מינה דון כמ״ד והיינו ,נקיות ואי ,זכי־יס

 כמבואר למעלה אף ונקבות זכרים עשירי דיר ער ייה באתרה

 פסק שבועות מהלכות בפ״ז נמי יכן :( )עח דינמית סיגיא

 בב׳דדילסינן שלא אף אתיים עפ״י הפקיון כרבנןדשיועת

 וכן ׳ בנ׳ד שלא עצמו עפ״י מה באחיה ואוקי מעדות

 דפליגי בש״ם וכמבואר \ עצמו מפי מושבע העדיה בשבעת

 בשיפר )נו:( בר״ה דמנואר מאי לפי בזה והסברא בזה

 ולר״יבשל בכפיף ג״כ ליי לר' וביובל בכפוף דמציה׳ ר״ה של

 כיון יתד להשוותם הין לר״י שם החים' וכתב , כשיט יעל

 נזה שייך ולא עדיף טפי נש א דכייף ייש־ם הטעם ה דני•"
 של ד״ה נחים' וע״ש י׳אהדדי יינפינן ס״ל לוי ור' ,ביובל

 דכייף דכמה מציה ד״שיס כיין דאל״ב מעכב ׳דכפיף ,יעל

 על השיג והראי׳ש אהדדי, להשיותס סברא אין עדיף טפי

 הטעם שייך דאין אף מאהדדי ילפינן שפייר למצוה דאף זה
 דחי דס״ל נראה בפ׳ייא ע"ש דפסיל פוסק הרחב״ס והנה

 להשוות ס' אין עדיף טפי דכייף יישום הטעם ועיקר למציה

 בהקפה קפ״א סימן ביו"ד אמרינן ונכה"ג ,לר״ה יובל

 דשם פטור דישה אף דיזייביס משוחררים שאינס בעבדים

 וא״כ ,זקן להו וליה להשתקה הקפה דאיתקש משים

 טעי׳א נהר אזלינן א״כ ,זה שייך לא זקן דא״ל עבדים
 עבדים דג׳ במגילה הימנים ליבוי טעם לתת מזה הי׳ )ואסשיי

 ולטי'ש תרפיט, יעב׳יכיטן משיח־ריס שאיין בעבדים וכתה משיחיריס

 יי יש כמיש הנש בעינך היו הן היינו ה:ם באיתו היו דהן דס'נ י״ל
ויש ,הדין נטל הטעם ובטל שאים בעברים ש״ך לא א'כ ד,( במגילה

; פה( האםן< העת אין בזה להאריך

דורות עשרה אתו־ בממזר דאסרינן הא נראה ומעתה
 אשר ע״ד הטעם היא ומואב שבעמון לפי היא

 נחתים אוקי המריק הטעם דבטל בממזר ח"כ וגי' קדמו לא

 רף בעדות עצמו בייפי נמי ופן דורות, עשרה עד כמו
 דנעדות גמור טעם דהוי ב״ד בעינן ת״מ מפקדו; דילפינן

להיפך וכן ממון מתחייב הי' מגיד הי' שחלו מקום בעינן

14 יןד

שמואל מא מ
 ב״ד בעינן לא מערות פקדון דילפינן אחרים מפי במושבע

 משא״כ באתרה ואוקי מיצה דון קי״ל ונזה ,הטעם דבטל

 ביבמות עט.( )ועי דכיגע נש״ז בכדה נמי וכן שמן בלוג

 )מד.( סוטה כ' והחום' טעמא ש"׳הדמפרש )קטו.( ״מ3ונ
 תילין תום' ע׳ וע״ש רקרא טעמא דרשינן דלכו׳ע כדי ד״ה

 וע' ויונדה נדה טעם ד״פרשי :()צא ונדה כדי ד״ה .( )ח

 ‘מהל פ״ב וערמב״ם כאן להאריך וחין ט״צ הל' סיף רמנ"ס

 תוי״ט וע' ומינה מינה דון דסובר הה"מ דכי ה״ז א״ב

: שם ובנה"ז במנחות

 אף משביעית תיס׳ הכא דדריש דר״ע נראה ומעתה
משא״כ לשביעית מועיל היא שבשביעית

 וכיון כלל טעמא בתר אזלינן לא מקום מכל בשנת

 גם כן אמרינו מלאכה תוש׳ נאסר דבשביעית דתזינן

 מינה דדון הש' כעין והיינו , הטעם שייך דלא אף בשנת

 טעמא בתר אזלינן דלא בשביעית וכן בממזרת אף ומינה

 אן< בשבת דאסייכן נטיעה טל סע״ל לשי יסתור )יזה כלל

 לא נטיעה נ’א וטינה טינת ודון כיון דגאמת מיתר ובשביעית
 דון דנזה דקי״ל חנן וא״כ ,י»'א( הגאון נקישית לאשור
 הדין נשתנה הטעם כיקדבטל באתרה ואוקי ומינה מינה

 וכן הטעם דנטל כלל משביעית יצפינן לא שוב כאן א*כ

 למצוה בר״ה כפיף הי' אס בשופר כמו למידין אין הג׳ש עיקר

 , לר"ה יובל להשיות ם' אין , דכייף כמה הטעם וע"כ

 הטעם חקי־ינן לא שוי א״כ מעכב דבדיענד כיון אבל

 כאן וכן מי־״ה יובל הג״ש די־שינן לכן מפורש שאינו כיון

 מותרת נטיעה שהרי מבואר הטעם הו״ל דבשניעיח כיון

 מעצם ליה נפקא עינוי וחום' , כלל מינה ילפיק לא שוב

 יש וכן , נקט הפשוטה דרשא והרמב״ס בזה מ’הלח כמ״ש

 שחייבות האזרחיות לרבות דאיירינן :( )כת משוכה ראי'
 מלאו דמעטינהו כיון דשדי׳א יוה׳כ לתום' והיינו , בעינוי

 עצש דעצם דרשא מבואר הלא , ע״כ נשים לפטרו וכדת

 נשים לרבות דאל״כ תושפית פאן אין דמלאכה ראי' וקצת

 והאזרח עינוי כמו מלאכי מרב' עצי דעצם דתנא מלאכה לחום'

 לאזהרה עצם עצם דנעי כרבינא א״ו כתיב מלאכה אצל

 ליתורא רק למלאכה כלל דרשי לא דמלאכה עצם שוב

 א' מצר מופנם והוי מעצם לן נפקא ועינוי , דייופנה

 ד״לאכה עצם דניייא להיפך שתקשה אלת ,יישינין ואין

 ייגלה זה על לייופנה ליתירח דעינוי ועצם בתום' לאסור
 לעינוי תום' דיש ערב עד מערב דכחיב יועניתס קרת

 והיינו מלפניו לאסור דעינוי עצם דרשינן א״כ , מאחריו

בזה: מיושבי] הרמב״ס דברי וח״כ ,ואזהרה מכרת מדמעטי'

מא סימן
דהוראתא בארוג הקצ״א אלול

 איזה להכירו אדם שכין עכירות על השב ברין

ממון בהורת כגי אם , לתיקונו צריך דברים

: דברים ווידוי נמי בעינן אי

 או בחנירו החובל וכן כ' תשונה מהל' פ״א רמב״ם
חייב שהוא מה ששלם אעיפ״י ממונו המזיק

 כזה מלעשות וישוב שיתוודה עד לו מתכפר אינו לו

 , נשא פ' מספרי והוא , האדם חטאת מכל שנאמר עוד
 ’ולכן ג״כ וידוי צריך לחנירו אדם שנין דעיירות מבואר

 מלבד וידוי דצי־יך גזלנו הוידוי בנוסח חז״ל תקנו

 ע״ז קשה : יוה׳כ סיף במשנה המבואר הממון השבת

 לר״א חמי בר יוסף ר' ליה רמי .( )פז דיומא מםוגיא

 והכתיב , מכפר יוה׳כ אין לחנירו אדם שבין עבירות תנן
 יחטא אס ומסיק , הלקים ופללו כאיש איש יחטא חס

 יחטא לה' אבל ,ריצוי היינו לו ימרויל אלקיס ופללו
 נחנירו א' דבדין מבותר וחע״ט תשיבה לו יתפצל מי איש

 אוניית גדול ״מ3מ להקשות יש עוד : תשובה א"צ
 ניתן דשבג״אזה , וידאת נאמר שזה ממון מאינאת דברים
 לבד ממון בחזית נהק; ממין דתוניח מבואר וכו' להשבין

 מכפרת חשובה ג״כ דברים הונאת ח״כ תשיבה בעי דחי
 ש־יצה בעינן ממון דבכל הריצוי לעצין דנ״מ צימר אפשר

משים והיינו מאברהם ,בהחובל כמבואר תבירו חת
צערא



IU.'V א«/מא. ארה

 לית שנתאנה ידע בלא הונאה א״נ , ליה יאיח צערא
כ’דח דוחק אבל , נזילה חזרה רק רצוי א״צ צערא ליה

 עדים כשראו הרי דיחזיר לומר ואין יפסציהו נמי דעתה
 ובעינן כלום לאו החזרה א״כ ,באו כאלו היי ממשמשין

 כמ׳ש כראבד׳ש ילא דקי״ל למה אבל , גמורה השורה
 שיעידו ערש כשיחזור א״כ , הנשכעין כל נפי המדדכי

הטעם שפיר לומר יכולין ״כ6 מפסל לא ובאין שהילכץ אף

 בחגיגה : , שווים שניהם כשידע כמי דברים באונאת
 בגזל , העריה על היא זה לתקן יוכל לא ת מעיו במשנה
 מ; מתוקן ויהא )ופדש״י ויתקן גזילו שיחזור אפשר חיייו

 שישבו בג' בכתובות : סגי דבזה , משי׳ע החטא(
 דענד עסקינן במאי הנא אי׳רינן השטר את לקיים

 וצא והשיב מלשון יראה ,הנזילה( והשיג )יפדש"י , השונה
 בב״ב :נ״כ השיבה דבעי משמע , ה«ילה חת דהשיב
 מגו נימא לא ל״ה התו' הקשו דר״א דנסכא גסיגיא
 יפסלוהו עתה נם נאמן אינו דחס וקשה די־א ותירצו
 בלא אפילו קושייתם דזהבכלל ואפשר ולשבועה לעדות
 נשסר״י המרדני אבל , כמי עתה ואפילו נ»י שנועה
 קושיית וכן , במי האידנא אפילו וקשה דירא ם' הביא
 ההוספות קושיית נס , נמי שבועה בלא אפילו התא

 הלא דר״א ל״ל ושמואל דרב אמרינן איך , חזקה שם
:מגו כאן אק

EH" "אף עדות ההלכות נפי״א כ׳ הר״ב״ם דהנה א 
שחמסו הממון וכגזלן הגנב שהחזירו פי על

 פסולים שהיזם הממון הזומם עד שילם וכן , שגזלו או
 שהחזירו אחר יוכשר לא ל״ה א׳י ל״ר בסימן הטור וכי

 עד פסעיס שלמו ב״ד דנכפיח דר״ל ואפשר ,הממון
 דברי דמיצא והכ׳מ הב״י וכי הרעה מדרכם ’ שישיבו

 וכן , אותו מכירין שאין למקום דילך מטנח הרמנ"ס
 גמורה חזרה ויחזרו שטהתיהן משיקרעו בריבית נמלוה
 כוונת כן אם והנה :ע״כ סני לא לחוד דחזרה משמע
 דברי העתיק הלא ,לחוד בחזרה דסגי דר"ל הטור

 לכשרותו חוזר שלקה כיון מלקות שנתחייב »י כל הרמב״ם
 ששלמו אע'פ שגזלן או שחמכן עדות פסולי שאר אבל

 הרעה מדרכם שישיבו עד פסולין הן והרי תשונה צי־יכין
למה א״י כתב ולעיל , כלום עליו' הטור כתב ולא כ“ע

:יוכשר לא ,
 ווידוי דבעינן והתודה מבואר בספרי הלא קשה

בחזרה להכשיר סיד איך , החזרה בלבד דברים
 דחחריןלכשרוהן הלוקק מצינו כי ,ז״ל דעחו אבל , לבד

 והוא , הרמנ"ס כי׳״ש ווידוי בעינן '7 נגד ומ״מ , בלקייחן
 שמיא כלפי אבל כשרוחו ניכר שיהיה בעינן עדות דלענין

 לכשרותו חוזר שנלקה דכיון במלקות להיפך כן י,"כ , נליא
 בשביעית ו״ועצי ועבת ,ג״נ ויידוי צ־יך השם לעני; אבל להעיד

: הערי׳ה בל' תשונה שיעשו עד לכשיותן אינןחיזיין
 כפולי שאר יכן הר״ב״ס שם׳ דבהא ח׳ש

סגי לה לתיד בחזרה נפסלו כבר כ’א עדית
 דמיירי משייע פסילים שהחזירו הע"פי שב׳ כאן אבל

 יפסלו למה מקידש שהחזירו כיק אז , פסלוחן בהחלת
 וצח יפטלוהי שתא דיל־א של כס' בהא א״ש ומעתה

 כיון די״ל , נייי שבועה ילא אפילי התו' קושיית קפה
 טרם יחזיר לפיסלו כשירצה בפניו אלא עדות מקבלק דאין

שאין למקום לילך ציי־ כשנועה אכל ,יפשיר ולא הסולו
: אותו מכירין

 ישנובחזר' יפסלוהודעחה דא"לעההנמי מיושב ]מ/לתה
 מחמת דהודה דהיי' כראב״ש נב״ק דס"ל ושמואל רב זא״ב

 ואין , מגו איכא ח״כ ,באו כאלו הוי דעדיס ביעתותא
משים והיינו נ״י שבועה בלא אפילו א'כ דירא לומר

 מתוקן שיהא ויתקן א״רינן שהיא כנפי בחגיגה
: החטא מן

לפי דר״א בדסכא התו' דברי ביישוב ל’י ה’בנא

 ואי'כ ,יפפלוהו -למת דשנועה

לב ממק בחזרת כיי ולא פסול
 לעניו דתיירי בכתובות

אבל תרריהו בעינן

 איך דין ובעל רעד לד סימן ההומים שהקפה ייה
 ובאמת בכשרות וסופי מחלתו בעינן הלא ,לפסלו מצטיפין

 ראיית עיקר וזה השביעה מחמת הפסול דעיקר קשה לא

ומעתה > נוגע הבע״ד יי? 3ושי לשקד דגשנע העדות

 שביעה דבלא יכסליהו שמא דירא משוס החי' דברי שפיר
 בשבועה אבל , בכשרות וסיפו החלתו דבעינן תשש ליכא
 זה לפי לומר יש אך יסיפובכשרית החלתו מקרי הלא

 בכשרות וסופו החלתו בעינן לא נגיעה דנפסיל בלא״ה
 נפיסקים כמבואר שעה בכל עצמו לסלק דיכול משום והיינו

 להסתלק בידו הברייה הי' הראי' ובשעת זה טעם שם
 כאן אין שוב מסולק אס שהרי זה שייך לא ננסנא א״כ

 ופופו תחילתו נגיעה בפסול גם בעינן ושפיר גז־לה
 הטעם ר״י נשם המרדני שהביא לפ"ז וא"ש , בכשרות
 והר״י , יפסלוהו שמא דירא משוס מגו דליכא ננסכא
 בלא אפילו כן דאס זה טעם דהה בתוספת בעצמו

 בעצתו דהר״י שפיר אתי שכתבתי ולמה , נמי שביעה
 ממון דבפסול מיגייהו חרי בי ולסלקו גבי )מג( שם סובר
 ומעתה (בכשרות וסופי החלתו בעינן לא בגוף שאינו כיון

 ס״ל המרדכי אבל יפסלוהו, נמי שבועה בלא שפיר הקשה
 ר״י טעם כאן א״ש א"כ עצמו אח לסלק דיכול בטעמא שס

 הלא שנועה ובלח יפסלוהו שתא דירא משוס מגו דליכא
 דיסלק הסברא לזמר ואין , בכשרות וסיפר חיזלהו בעינן

 לעיין סיש נכון וזה כלל גזילס ליכא ש־ב יסלק דאס א״ע
 כ’& ,לעדית פסול גפקדין הנופר דקייל כיון א׳־כ ראה עידי גדאיכא

 הנפירה שעת עד לפוסלו דיכולין גשגיעה כסו הוי שממה נלא אן

 הרמנ״ן קושיית נתיישב לעיל של )ונ״ה כחן( להאריך ואין
 ות״מ שליקה הפקדון בשבועת תאמר דאמר :()לז בשבועת

 עדים עליו שיש במתק דכופר לרנה ומקשה ,קי׳ש חייב
 אבל נחמן אינו ממון ונע"דדלגבי בעד דתיירי דני״ח פטור
 התראה דנעינן כיון מלקות לענין ולמ״ש ,נאמן חלקות לענין

הלא מ״ח אתרים עדיס נאיכא ואף פכולין התראה בשעת
 היו פסולין ואז למלקות עצתו שהתיר שיעידו‘בעי
Him נעיוה׳כ ללקיח תנהג יוה״כ בהלכות הביא הטור

 וכתב נוהג שהי' המלקות לזכר המנחה אתר
 ונהי לחשיבה להלקות נא אס מכפר לא למה דא׳י הב״י

 כתב יהד״ת ,הוי במקצת כפרה הוי לא גמורה יכפרה
 הנה , גמורה להכאה לא קטנה ברציעה ללקות שנהגו לפי

 הסמיכה ניגרת גרלב״ח מוזכר מחלוקתם ושורש יסוד
 "ש מ לפי מחכמיהם הרבה לסמיך א׳י חכמי שסמכו

 שאינו דף סומכין ישראל חכמי נל הסכימו דאס הר״נ׳ם
 דוקא דכי ואמר עליהם נחלק והרשב׳א , סמיך חפי סמיך
 בזע לבאי ני נייש ככילו דרונו כ' והמה , הסכים איני והוח

 אדמת ואל ,יכתבו לא ישיאל בית 'יבנתב יהי׳ לא עסי בשוד

 יכתבו לא ב״י נכתב )קיב.( כתינית חז׳ל דישו כי יבואו, לא ישיאל
 יבואו לא ישראל אלאדפת כי ואמר איש, מפי איש והיינו הסיכה זה

 "ל.( גת זקנים מפנים ואי! ,יהיה לא א״י חכמי השנסת נס וא'כ
 לענין מלקוח בחייב יעשו נתונחואיך הדברים גלגולי זע׳י

 חף ללקית יכילין לתשובה כי רב ני מהדי׳י והשיב ,האומד
 שנ״שך ייה°כ נהלכית דעיזהנ״י תה ומכפרה, במיכה בלח

 כמות״ת הוי וחשיבה דכפרה רב בי חוהד״י רבו דעת אתר
 נצא דאמרינן יערות אלו בפי והקרו ,נסמוכין תורה מרין

 ונראה ,לתשובה מנקות יש והלא ,משלם בידממונא אתרו
 בספר כדמוכח לחשי' להלקותו הדיין על חייב דאין פשוט

 ס״וכין דנאין מבואר ,סמוכין נזיין זו ,*דמנהמציה היזנוך
 הראוי משיעור יותר להלקותו לענין וכן , כלל מלוה ל־כא
 כיון לזה והטעם האידנא, ולח שיזוכין נזיין מלקות ובי מלה

 והוא הגיה חיוב עליו חין חופשילילעד קרוב דקנלח דקי׳ל
 נמי כ; קבלתו הצד אשי־ ולא < מדבר הכתוב להעיד הכשר עד

 כלל מציה בגדר אינו לזה לכוף יכולים ואין מצדנע׳ד כ״ש כא;
 אשר כזה מלקות מתשלומין פוטר דאינו בפא״נ ומיושב

 אתה אחת רשעה משוס רשעתו דכדי הדיין, על חיוב אק
 הפקדון שבועת פ'3 נמי ומיושב קחי, הדיין על מחייבו

 ואם לוח גזי אפס מיית׳ אי , דלוקה ציי יאתרו לן דמיבעא
 בעי כלח״ה במודה הפקדון דשבועח כיון לתשובה מלקות איכה

 ’,ם רשעהמ״ש שהעיר כמו אשם מייתי מ1 ויז לחשוב' חלקית
 רק עשה מצות חיוב נגדר דאינה כיון ברור ולמ״ש ! כ'

 משנה וגס , מאשם פוטר אינו דין הבעל רצון מצד
 , באשס מחכפרין אשמות דתייני יומא בסיף מפירשת

לחשובה מינינו דהוי מבוארדהיכא _ גדלות אשם ,,ופיש
 : בהתראה מלקות לחייבי יוליך _ הכפר הא:ס

שבא מי קנח סימן בי״ד רי׳ו נשס הביא הבד״ה הגת’
ויזמר



שמואר מג מב מא ארח שאילות
 ממיתין אץ (חלב אכלתי שנת תללתי יאמר
 פיו על לעדות פוסלין ואין , אותו מלקין ואין אוחו

 אם אבל , רשע עצמן מישים אדה דאין 'כרנא דקי״ל
 היא וזו כך לו ועושין אוהו מלקין השונה לעשות נא

 אף הנה ,ע״כ עומית מיתה מיקום דמלקות כפרתו
 שחין אף לתשובה להלקות דהנא , גראין דבריו כי

 בדיש׳ דאייר כיון קשה א״נ כך לו עושק ידוע העבירה
 באמר אף .וק״ל , רשע עצמו משים אדם דאין הטעם
 לחשובה לקי איך א״כ מערים קא מערו»יד נהתשי אעשה

 עליהן השביע על הטעם ש:' שה״ע פ׳3 גר״ן מוכח וכן
 שיכולין יאחת אתת כל על דחיינין והודו פעמים חמשה
 דחוץ גהכי רשעים נפשייהו משווי ולא ולהודות לחזור

 פסוצ מחמת הר״ן כוינת אין יהנה ,דייקי לא צג״ד
 דלזה , פסול הוי הצא ויגיד יחזיר איך שא"י שנשבע כיון
 סיף סיף לנ״ד חיץ שהי' בכך דייה מידי משני הוי לא

 תשעת דהלא קפידת אין דגזה ודחי אלא , הוא פסול
 והרי אוחי מכירין שאין למקום לילך ׳ נשמעות מועלי

 סגיוהוי בהודאתו עבירה עשה אס כלל ידוע אינו זה
 עדנה שמ״מ חאל , ויעיד ולהודות לחזור יכול א״כ חשובה

 וע״ז < תשונה »הני לא ונזה רשע עצמו משים אין
 נזה רשע עצמו משים ואינו דייקי לא לנ״ד דחיץ א״ר
 אותו מלקין אין לחשובה גס7 רי״ו לדברי נשובה א״כ

 אינו נעיוה״כ המלקות זא״כ ידועה, העבירה כשאין
 אסור הי׳ מלקות נגדר הי' דאס ולכיורה מכפרה
 ,מהני ומה נעצמו לחבול אסור דקי״ל להכות

 וידוי עת שהעת לפי המלקות עיקר אלא. , בזה רצונו
 דרכי בכל וזה במעשה שיעסוק בחורה עדות ענק וכל

 המכות לקבל ומזומן עצמו שמנין ההכנה אסכן , התורה
 מב״ד ורץ לכפאוהו דמי וגס , יותר החרטה פועל היא

שיכנו מי ואין ללקות עצמו את שמכין וכין דפטור דקי״ל
: הוי במקצת וכפרה כרץ הוי

 בפ״ב כי שהתחלנו הרמב״ס דנרי אל נשיבה ומעתה
המזיק או החובל כגין לתנירו ריצוי לענק כ'

 או נחנירו החובל כ' ווידוי לעני! ונפ׳א גיזלו, או לאבירו
 שיהודה עד לו מהכפר אינו ששילם אעפ״י ממינו המזיק

 ריצוי הצריך לחנירו אחד שביד דענירות והוא גדה זכר ולא
 כן לו הרשה מהחלה כתלו הדבר נעשה מתרצה ותמרו

 חבלה וא״כ נישיח שאינו מה להרשית יכיל מדם וחין
 להרשות רשאי איני נעצמו לעשות רשאי שאינו ממון זהזקת
 "נת על פצעני הנני נש״ם דמנואר והא , ג״כ לחנירו
 י ברלני׳ח וכמבואר אפור אבל פטיר היינו ,פטור לפטיו־

 ולא וידוי צריך בזה המזיק או החעל כ׳ דנפ׳א ח׳ייש א״כ
 צריך כ! לעצמו העושה יף כי חבירו מחילת בזה מהני

 ביומא וא״כ הגיזל, שגם כ' רציי נעכין אבל מחילה,
 מהן שזה בב״ח יכן ,בגזל היינו הגי יפיללו דמש״ע
חיבל אבל ,מחילה ד״הני באונאה כ’ג היינו להשבון

וידוי: צריך  אדסלחנירו. שבי! מין כל כילל גזלנו אומרים שיגי מזה
עלזה כי לחבירו הפציי מלבד גמירה חרטה וצריך

 החזיה )א( דברים ג צריך וא״כ מכפי, יוה׳כ אי;
 ה״עננין דברים כ״ד המה והן דברים וידוי )ג( הריצוי )נ(

 וזה ,מזה לפרוש וקשה ה״י נשאר הממון כי ,התשובה
 תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כ• הייע״ה דוד שחמר

 יגיע המעשה נסר ,ד' נגד דבר העשות אחיי אדם כל כי
 נגדי וחטחתי חמר לכן ,ככה עשה מה על העצב כל לו

 אדאג אגיד עווני כי לרצונו,יוכן ‘העשי מתנגד כי תמיד,

 הנשאר הממון ודואגיאבל מיצר הוא ,העשי' אחיי מתטחתי
מפסיקו רגע אין ,כן העשיחו אחיי גס המדיה עול וכן ח״י

: ת"ו התשעה מעכב לכן

מב סימן
 ומתודה ואומר לפננו שבא דהיכא כתבתי הקודם "2־'2 2

עבר הם יודעין רבו וחין שעשה ענירית על י
וחומד אותו מנירין שאין למקים כהולך היי זו עיירה

כח
 אדם יין וכש״כ ,עדות פסולי לענק גם ד״הכי אני חשוד

 מבותר ונזה ,ללבב יראה ודי• גליא ש»יא דכלפי ל״קים
 פעמים תמשה עליהן דהשניע העדות דשנועות סוגיא

 ר״ש והמר ואחד אחד כל על ק°ש תיינין וכפרו לנ״ד חוץ
 דנאמניס והיינו ולהודות לחזור שיכולין מפני טעם מה

 שהודו "כיון השבועה על עברו שממ׳ג אף 'להעיד לחזור
 דברי ינואר ובזה לכשרהו, יזוזו־ שוב ומתוודה ב׳ד בפני
 שלא בהעידו כ׳ח סימן בב׳י מבואר הארוך מהר״ם חשו'
 מדבריהם לחזור ויכולין בפניו ומגידין חוזרין בע״ד בפני

 ול״א , השבועה עפ"י בהחלה שהגירו אף הראשונים
 משנה מהך ראי' והביא השבועה על עברו נפשך ממה

 הר") שכתב ולהודות לחזור שיכולין העדות דשבועית
 דלא תמוהין ודבריו דייק• לא ד לב" דתיץ משוס בטעמא

 דיהיה לב״ד חוץ השבועה על דעונר מקים בשים מצינו
 להבא בנשבע דקי״ל מה עפ״י נראה דבריו לענין אבל כשר

 והכרעת מפסל אם הנשבעין כל נפי ור׳ת רש״י בזה שנחלקו
 אכל ולא באוכל אבל נפסל ועשה בקיס דבענר הריב׳ש

 נשנועו׳ כמבואר ליקין חין להבא דבשוא״ח מטעמא והיינו ,לא

 בלאו ,וקי״ל לוקין דאין אכל ונא באוכל להבא נעבר )כא( ד'
 הכריע ונזה , מדרבנן חלא מפסל דלא מלקות נו שחין

 מפיו לשקר שביעה יצא לא שנשבע דבשעה דכיון הריב׳ש
 מה״ת שלוקין כיון ועשה בקזם אבל ,מדרבנן אף כשר
 ושקר שיא לשבועת דמי מפיו לשקר םנ!עה יצא שלא אף

 מ"מ מעשה הוי לא שפתיו דעקימת אף דלוקין לעבד
 ומלקין ה' ינקה לא כתיב דשוא ממיא שקר מרבינן
 דעובר היכא להבא בשבועה נראה ומעתה ,אוחו ומנקין

 דשוא דומיא שקר מרבינן לא דבזה שפתיו בעקימת
 לא שפתיו בעקימת דהוי וכיון ,מייש מעשה בעינן
 הריב״ש דהכרעח אכל ולא דאוכל דומיא והוי לוקין

 הארוך מהר״ס דברי ומעתה ,נפסלין דלא תכריע
 להבא שבועה הוי האמת שיגידו שנשבעו דכיון ברורין

 לא וממילא לוקין אין שפתים בעקימת רק שעירו וכיון
 דלא רק , דלהבא בשבועה הריב"ש כהכרעת נפסנין
 עבירות וחף רשע עצמו משים ארס אין דקי״ל תקשה

 , ול"ד נ״א בסימן הקצה"ח כ״״ש עדית פסולי בה שחין
 דאין משום דא״נ נימא דאס משהי׳ע ראי' מביא נזה

 ולהודות לחזור יכולין איך א״כ , רשע עצתו משים אדם
 באומר אף הלח מ’מ תשובתך וזהו להודות דנגדר נהי

 במרדכי כמבואר רשע עצמו משים אי! מ»מ תשובה אעשה
 דייקי לא לנ״ד דיזיץ ״שום ע״כ1 ל׳ד סימן בסת״ע הובא

 שיגידו בנשבעו היא כן ח*כ בזה כרשעים להו חשבי ולא
 נש״ש ועיין , בעיניהם לרשעה נחשב שאינו האמת

 שוב נפסלים דאינה דהיכא לומר שכתב ז' שמעחתא
 הה״מ לדברי לעיין רש מצוארין ובמ׳א רשע עצמי משים
 דהשכחת כיון בקול בחסמה כתב שכירות מהלי בפי׳ג

 כשיטת נימח חם א״כ מעשה באץ י־ף לוקין במעשה
 שוב בפה להגיד בשראוי כשי־ נכתב דעדות הסוברים

 השבועה על שעברו דבריהם לפי הארוך דמה״רם בדינא
 דמהני בכתב לעבור שיכולין לפי ייילקוח נידונים להבא
 דלא או כשר דנתב פיל דלא או ם'מהרים אבל ,עדותן

 המ׳ל כמש״כ להיפך החינוך כם' רק הה'מ נס׳ ס׳ל
 מם' בסוף בתוספתא בארוכה מ״ש ועיין ! ממלוה בפ״ד
 הנ׳ל ולדברינו כ״ח בסימן שם חוחים ועיין , חולין

 ומצאתי כ״ח סיתן קצה׳ח וע' , טעם בטיב הכל ,אי׳ש
שדחה ואף השובה ע׳י ולהודות לחזור דיכילין זו סברא

: נזה נראה י מ״ש מ"מ זה

נעשיועיז לפק הרטיז מיחישוון
 נידע ובקי החריף המאורי״ג הרב וי״נ ידי׳יע כביר

פינ~: פשה שו״ה כש״וז ולתחלה לשם

V'” ספ״ב בד"ה המבואר עג הקשה אשר מעכ׳ת קישיית 
ביוה״נ ובתרמילו במקלו שיבוא יהושע נדי ר״ג שנח *

שחל



ארח שאילות
 לאזהרה דרבינא שיה לגזירה מיוחר אינו כןישע נדרש

 במופנה עקיבא ור׳ ישמעאל ר' פליט והנה ,עצתה לעיניי

 ולר׳ע ומשעין למעיןדלר״י ומשעין, אילמידין חדאדמצ
 גתים' )מח:( בנזיר כדמונח משעין ואין קדימל
 דיליף לר״ע נימא ,ומעתה :( )כב נדה ובתו׳ ולאחותו ה״ד

 וכרת כלאו אינו "לאל דחיספות ידעינן ממילא משביעית,
 מהל' פי״ז הרמב״ס וגם ,בה״ג לן אית ומינה מינה דדק

 ג' ולא לוג הייט שיין דמחנדבין פסק הקיבנוח מעשה
 :( )צא בזבחים כמבואר ומינה מינה דק כמ״ד והוא לוגי!

 דנוגע הא א' הלכה הטומאה אבות מהלכות א גפי פסק וכו
 כייבואר , ומינה מינה דון כמ״ד והוא שיעור בעי בש״ז

 נכעדשה התם מה "שרץ ילפינן בנגיעה דש׳ז :()מג בנדה
 ומינה דדוןמינה כיון ,ומעתה ומינה מינה דון דכו״ע ולר׳פ

 אבל מיותר, ועצס מלאכה, בתיספות כית ליכא ממילא
 ומ״מ נכרת', דאינה עינוי לתוספות מורה פשטא דעינוי עצם

 ,מופנה הוי ולח הוא להכי דעצס דנימא לאקשוי' ליכא
 הלח א״כ משיבין, אין א' מצד מופנה לטעמי׳ דר״ע די״ל
 לר׳ע אמרינן ושפיר גמירה ג׳ש והוי מיותר דמלאכה עצם

 מצד דמופנה לר׳י אנל ,לרגינא אף מעצם עינוי תוספות
 כלל ילפינן ולא מיותר ג״כ דעינוי עצם ע״כ א״כ משעין א׳

 להכי כולו אימא נילף דאם בכרת דאינה עינוי לתוספות
עצם מעצם עינוי תוספות יליף לא ע״כ א״כ דאתא, הוא

: מועניתס דיליף אמרינן להכי ׳
שביתת מהל' נפ׳א הרמב״ם דין קצת יתבאר ומעתה

 מועניחם ביוה׳כ עינוי בתוספות שפוסק העשור
 דלהרמנ׳ם שכתב פ" וע' , כלל כה מלא תוספות ליה ולית
 ידעינן לא ושוב כר׳י אלא כר״ע ובקציר בחריש ליה לית

 כר״ע דנחריש נימא אס אף ולפ״ז כצל מלאכה לתוספות
 והוא עינוי תוספות ורק מותר מלאכה תוספות לדינח מ״מ

 האיסור שס הלא משביעית שנת ילפינן איך קשה דבאמת
 בשבת וזה לשביעית תועלת המביא שביעית בערב לחרוש

 וק שנח משיס ולא לעצמו גירס השעות איסור רק שרי
 :בארוכה וע״ש אמור בפי הק״א נזה וקדמו בט׳א הקשה

מינה דדון ס״ל דהרמב״ס לעיל הבאנו דהנה נראה אמנם
 ב י בפרק שפסק בייה בזה סותר והנה ,ומינה

 א' , עילם איסור איסורן דחמזרין ביקה א־סירי מהלכות
 ואוקי מעמוני מינה דון כמ״ד והיינו ,נקיות וא' ,זכריס

 כמבואר למעלה אף ונקבות זכרים עשירי דיר עד "ה באתרה
 פשק שבועות מהלכות נפ״ז נמי וכן :( )עח דיבמיח סיגיא

 נג׳דדילסינן שלא אף אחרים עפ״י הפקיון כי־בנןדשיועת
 וכן בנ׳ד, שלא עצייו עפ״י מה באחיה ואוקי מעדות

 דפליגי נש״ס וכמבואר ,עצמו, מפי מושבע העדות בשבעת
 בשיפר )כוי.( בד״ה דמנואר מאי לפי בזה והסברא בזה

 בשל ולר״י בכפיף ג״כ לוי לד' וביובל נכפוף דמציה׳ ר׳ה של
 כיון יחד להשוותם חין לר״י שה החים' וכחב , פש־ט יעל

 בזה שייך ולא עייף טפי נש א דכייף משיה הטעה דנר״ה
 של ד״ה בהיס' וע״ש י׳אהדדי דינפינן ס״ל לוי ור' ,ביוגל

 דכייף דכ»ה מצוה דמשיס כיין דאל״כ מעכב דכפיף ,יעל
 על השיג והרא״ש ,אהדדי להשיותס סברא אין עדיף טפי
 הטעה ש*יך דאין אף מאהדדי יצפינן שפיר למצוה דאף זה

 דאי דס״ל נראה בפ״א ע"ש דפסיל פוסק הרמב"ס והנה
 להשוות ס׳ אין עדיף טפי דכייף "שוס הטעה ועיקר למציה

 בהקפה קפ״א □ימן ביו״ד אמרינן ונכה״ג ,לר״ה יובל
 דשם פטור ראשה אף דחייביס משוחררים שאינס בעבדים

 וא״כ ,זקן להו וליה להשחמה הקפה דאיחקש משים
 טעחא נתר חזלינן א״כ ,זה שייך לא זקן דא״ל עבדים
 עבדים דג׳ במגילה הרטבים ליבוי טעם לתת מזה הי' )ואפשר

 ולמ״ש ,תרפיט כינון יעביי משיחרריס שאינן בעבדים והתם משיחיריס
 ■י יש כמים מש בעיקי־ היי הן היינו הנס באיתו היו דהן דסיל י׳ל

ויש ,הדין בטל הטעה ונטל שא־מ בעברים שייך לא כ’א ד*( במגילה
; פה( האסף העת אין בזה להאריך

דורות עשרה אחר בממזר דאסרינן הא נראה ומעתה
 אשר ע״ד הטעם הוא ומואב שבעמון לפי הוא

 באתרה חוקי אמריק הטעס דבטל בממזר וגו'א'כ קדמו לא
 חף בעדות עצמו ב«פי נמי וכן דורות, עשרה עד כמו

 דנעדות גמור טעס דהוי ב״ד בעינן מ״מ מפקדון דילפינן
להיפך וכן ממון מהחייב הי' מגיד הי' שאלו מקום בעינן

14 יוז

כי שמואר מא מ
 ב״ד בעינן לא מערות פקדון דילפינן אחריס מפי במושבע

 »שא״כ באתרה ואוקי מינה דון קי"ל ונזה ,הטעם דכטל
 ביבמות עט.( )ועי דנוגע נש״ז בנדה נמי וכן שמן בלוג

 )מד.( סוטה כ' והחום' טעמא ש"הדמפרש )קטו.( ונב״מ
 חולין תום' ע׳ וע״ש דקרא טעמא דרשינן דלכו׳ע כדי ד״ה
 וע' ויולדת נדה טעם דמפרשי :()צא ונדה כדי ד״ה .()ח

 מהל' פ״ב וערמב״ם כאן להאריך ואין ט״צ הל׳ סוף רמב"ס

 תוי׳ט וע׳ ומינה מינה דון דסובר הה״מ דל ה"ז א׳ב
: שם ובבה״ז במנחות

 אף משביעית תום' הכא דדריש דר״ע נראה מעתה1
תשא״כ לשביעית מועיל הוא שבשביעית

 וכיון כלל טעמא בתר אזצינן לא מקום מכל בשנת
 גס כן חמרינן מלאכה תום׳ נאסר דבשביעית דחזינן
 מינה דדון הס' כעין והייני , הטעם שייך דלא אף בשנת
 טעמא בתר אזלינן דלא בשביעית וכן בממזרת חף ומינה

 אן< בשבת דאסייכן נטיעה על סע״ל לני יסתור )תה כלל
 לא נטיעה ׳כ א וטינה טינה דיון כיון יבאטת מותר ובשביעית

 דון דבזה דקי״ל חנן וא״כ ,&(’י» הגאון כקישית לאשור
 הדין נשתנה הטעם כיוןדנטל באתרה ואוקי ומינה מינה

 וכן הטעם דבטל כלל משביעית ילפינן לא שוב איככאן
 למצוה בר״ה כפיף הי' אס בשיפר כתו למידין אין הג׳ש עיקר
 , לר״ה יובל להשוות ס' אין , דכייף כתה הטעס וע"כ
 הטעם חקרינן לא שוב א״כ מעכב דבדיענד כיון אנל
 כחן וכן מי״ה יובל הג״ש דישינן לכן מפורש שאינו כיון
 מותרת נטיעה שהרי מבותר הטעם הו״ל דבשביעית כיון
 מעצם ליה נפקא עינוי ותום' ,כלל מינה ילפיק לא שוב

 יש וכן , נקט הפשוטה דרשא והרמב״ס בזה הלח׳מ כמ״ש
 שחייבות האזרחיות לרבות דחמרינן :( )כת מסוכה ראי'

 מלאו דמעטינהו כיון דסד׳א כ’יוה לתום' והיינו , בעינוי
 עצס דעצס די־שא מבואר הלא , ע"כ נשים לפטרו וכרת
 נשים לרבות דאל״כ תוספות כאן אין דמלאכה ראי' וקצת

 והאזרח עינוי כמו מלאכי מרב' עצי דעצס דתנא מלאכה לחוס׳
 לאזהרה עצס עצם דנעי כרבינא א״ו כתיב מלאכה אצל
 ליתורא רק למלאכה כלל דרשי לא דמלאכה עצם שוב

 א' מצד מופנה והוי מעצם לן נפקא ועינוי , ד״ופנה
 דמצאכה עצם דנימא להיפך שהקשה אלא ,משעין ואין

 מגלה זה על צמופנה ליתירח דעינוי ועצם בתוס' לאסור
 לעינוי תום' דיש ערב עד מערב דכתיב יועציהם קרא

 והיינו מלפניו לאסור דעינוי עצם דרשינן ח״כ , מאחריו
בזה: מיושנין הרמב״ס דברי וח״כ ,ואזהרה מכרת מדמעטי'

מא סימן
דהוראדנא באהונ תקצ״א אלול

 איור. להכירו אדם שבין עבירות על השב בדין
מטון בהורת □גי אם , לתיקונו צריך דברים

: דברים ווידוי נטי בעינן אי

 או בחנירו החובל וכן כ' תשונה מהל׳ פ״א רמב״ם
חייב שהוא מה ששלם אעפ״י ממונו המזיק

 כזה מלעשות וישוב שיתוודה עד לו מתכפר אינו לו
 , נשא פ' מספרי והוא , האדם חטאת מכל שנאמר עוד

 ילכן* ג״כ וידוי צריך לחנירו אדם שנין דעבירזת מבואר
 מלבד וידוי דצריך גזלנו הוידוי בנוסח חז׳ל תקנו

 ע״ז קשה : ייה׳כ סוף במשנה המבואר הממון השבת
 לר״א חמי נר יוסף ר' ליה רמי .( )פז דיומא מסוגיא

 והכתיב , מכפר יוה׳כ אין לחבירו אדם שבי! עבירות תכן
 יחטא אס ומסיק , חלקים ופללו נחים איש יחטא אס

 יחטא לה' הבל ריצוי, היינו לו ימחיל אלקיס ופללו
 לחבירו א' דבדין מבותר ומע״ט תשובה לו יתפצל מי חיש
 אונאת גדול מנ״מ להקשות יש עור : השובה א"צ

 ניתן זה רשנג״א , ויראת נאמר שזה ממון מחינאת דברים
 לנד ממק נחזית נחקן ממק דתונ״ח מבורר וכו' להשכין

 מכפרת חשובה ג״כ דבריס אונחת ח״כ חשיבה בעי דחי
 שירצה בעינן ממון דבכל הריצוי לעגין דנ״מ צימר אפשר

"שוס והיינו מאברהם בל1,בהת כמבואר תנירו אה
צערא



ארח שאילת
 לית שנתאנה ידע כלא אונאה א״כ ,ליה דאית צערא

 דא'כ דוחק אגל , גזילה תזרח. רק רצוי א״צ צערא ציה
 בחגיגה : , שווים שניהם כשידע נמי דברים באונאת
 בגזל , העריה על הבא זה לתקן יוכל צא מעוות במשנה
 מן מתוקן ויהא )ופרש"' ויתקן גזילו שיחזור אפשר חניה

 שישבו בג' בכתובות : סגי דמה' ״ משמע החטא(
 דעבד עסקינן במאי הכא אמרינן השטר את לקיים

 וצא והשיב מלשון יראה , הגזילה( והשיב )יפרש״י , חשובה
 בב״ב : ג״כ חשובה דבעי משמע ( הגזילה את דהשיב

 מגו נימא צא ל״ה המו' הקשו דר״א דנסכא בסוגיא
 יפסלוהו עחה גס נאמן אינו דאס וקשה דירא ותירצו
 בלא אפילו קושייתם בכלל דזה ואפשר ולשבועה לעדות
 נשסר׳י המרדכי אבל , נמי עתה ואפילו נמי שנועה
 קושיית וק , במי האידנא אפילו וקשה דירא ס' הניא
 התיספות קושיית נס ,נמי שבועה בלא אפילו התו'

הלא דר״א צ״ל ושמואל דרב אמרינן איך . חזקה שם
. מגו: כאן אק  אף עדות מהלכות נפי״א כ' הרמבים דהנה ונראה

שחמסו הממק וכגזלן הגנב שהחזירו פי על
 פסולים שהתם הממון הזומם עד שילם וכן , שגזלו או .

 שהחזירו אחר יוכשר צא צ»ה א״י ל״ד בסימן הטור וכי
 עד פסילים שלמו ב׳ד מכפית דר״ל ואפשר הממון,

 דברי דמיצא והכ״מ הב״י וכי הרעה מדרכם שישיבו
 וכן , אותו ממרין שאק למקום דיצך מטבח הרמב״ס

 גמורה חזרה ויחזרו שטרותיהן משיקרעו בריבית במלוה
 כוונת כן אם והנה : ע'כ פגי לא לחוד דתזיה משמע
 דברי העחיק הלא לחוד בחזרה דסגי .דר׳ל הטור.

 לכשרותו חיזר שלקה כיון מלקות שנתחייב מי כל הרמב״ס
 ששלמו אע'פ שגזלן או שחמסן עדות פסולי שאר אגל

 הרעה מדרכם שישיבו עד פסולין הן והרי ׳משובה צריכין
למה א״י כתב ולעיל , כלום עליו' הטור כתב ולא ע*כ

:יוכשר לא ״ .
ווידוי מעינן והתודה מבואר בספרי הלח קשה 03

 בחזרם להכשיר סיד איך , החזרה בלבד דברים
 לכשרוחן דחוזיין הלוקין מצינו כי , ז"ל דעתו אבל , לבד

 והוא , הרמב״ם כי׳'ש ווידוי בעינן '7 נגד ו»"מ ,בלקייחן
 שמיא כלפי אבל כשרותו ניכר שיהיה בעינן עדות דלענין

 לכשרותו חוזר שנלקה דכיון במצקית להיפך כן ח״כ ,גליא
 בשבועית ושועצי וטבח ,ג״כ ווידוי צ-יך השם לענין אנל להעיד

 : הערי׳ה בלי תשונה שיעשו עד לכשרותן יזוזי־ין אינן
פסולי שאר וכן סרמב״ה של דבהא ח׳ש מ^תה1

סג• צא לחיד בחזרה נפסלו כבר א״כ עדיה
 דמיירי משמע פסילים שהחזירו אע"פי שני כאן אבל

 יפסלו למה מקודם שהחזירו כיון אז , פסלוחן בחחלת
 וצא יפסלוהו שמא דירא של הס' בהא ח״ש ומעתה

 כיון די״ל , נחי שנועה נצא אפילו התו' קושיית קשה
 טרם יחזיר לפיסלו כשירצה בפניו אלא עדות מקנלין דאין

שאין למקום לילך צריך בשבועה אבל ,יפסיד ולא פסולו
, : אותו מכירין

נחזר' ישנו יפפלוהודעחה דא׳לעתהנמי מיושב
 מחיית דהודה דהיכ' כראנ״ש נב׳ק דס״ל ושמואל רב כ‘יא

 ואין , מגו איכא א״כ ,באו כאלו הוי דעדיס ביעתיתא
 משים והיינו נ״י שבועה בלא אפילו א'כ דירא לומר

 עדים כשראו הרי דיחזיר לומר ואין יפסליהו נמי דעתה
 ובעינן כלים לאי החזרה א״כ ,באו כאלו הוי ממשמשין

 כמ׳ש כראבר״ש דלא דקי״ל למה אבל , גמורה חשובה
 שיעידו טרם כשיחזור א״כ , הנשבעין כל בפי המרדכי

 הטעם שפיר לומר יכולין א״כ מפסל לא ובאין שהולכין אף
 לענין דמיירי בכתובות רש״י וא"כ ,יפסלוהו דלמא דשנועה

 אבל , תרוייהו בעינן לכן ממון בחזרת סגי ולא פסיל
מתוקן שיהא ויתקן אמרינן שמיא כלפי בחגיגה

: החטא מן  לפי דר״א ננסכא התו' מרי ביישוב י״ל ננא״ה אך
דין-איך יבעל מגד לד סימן החומים שהקשה "ה

 ובאמת בכשרות וסופו תחלתו בעינן הלא ,לפסלו מצטרפין
 ראיית עיקר וזה השבועה מחמת הפסול דעיקר קשה לא

■ומעתה , נוגע קנע״ד אק ושוב לשקר בנשבע העדות

שמואל מא
 דנלאשניעס יפסלוהו שמא דירא משוס התו', מרי שפיר,
 בשמעה אבל , בכשרות וסופו חחלחו מעינן חשש ליכא
 זה לפי לומר יש אך בכשרות יסיפו חתלתו מקרי הלא

 בכשרות וסופו תחלתו בעינן לא נגיעה מפשיל בלא״ה
 נפיפקיס כמבואר שעה בכל עצמו לסלק דיכול משוס והיינו

 להסתלק נידו הברייה הי' הראי' ובשעת זה "טעם סס
 כאן אין שוב "סולק אס שהרי זה ושייך לא ננסכא א״כ

 וסופו תחילתו נגיעה בפסול גס בעינן ושפיר גזילה
 הטעם ר״י נשם המרדני שהביא לפ׳ז וא״ש •, בכשרות
 והר״י , יפסלוהו שמא דירא משוס מגו דליכא בנסכא
 בלא אפינו כן דאס זה טעס דחה בתוספת בעצמו

 בעצמו דהר״י שפיר אתי שכתבתי ולמה , נ״י שמעה
 ממון דבפסול מינייהו חרי בי ולסלקו גבי )מג( שס סובר
 ומעתה ,בכשרות וסופי תחלחו בעינן לא בגוף שאינו כיון

 ס׳ל המרדני אבל יפסלוהו, נמי שבועה בלא שפיר תקשה
 ר״י טעם כאן א״ש כ’א עצמו אח לסלק דיכיל בטעמא שס

 הלא שבועה .ובלא יפשלוהו שמא דירא משוס מגו דליכא
 דיסלק הסברא לזמר ואין ,בכשרות וסופו תחלחו בעינן
 לעיין )ויש נכון וזה כלל גזילס ליכא שיב יסלק דאס א״ע

 כ’א ,לעדית שפול גפקדין הנופר וקייל ניון ש״נ ראה מידי בדאינא
 הכפירה שעת עד לפופלי דיטלין גשניעה כמו הוי שבועה בלא אן

 הרמב״ן קושיית נתיישב לעיל שכ' )ובמה כאן( להאיץ ואין
 מ ומי שליקה הפקדון בשבועת תאמר דאמר :()לז בשבועת

 עדיס עליו שיש בממון דכופר לרנה ומקשה ,ק״ש חייב
 אבל נחמן אינו ממק דלגבי ובע״ד בעד דמיירי דנימא פטור
 התראה דבעינן כיון מלקות לענין ולח״ש ,נאמן מלקות לענין

הלא מ״מ אחרים עדיס נאינא ואף החראהפסוצין בשעת
נעיוה׳כ ללקוח מנהג יוה״כ בהצגות הניא סטור והנה היו פסולין ואז למלקות עצמו שהתיר שיעידו בעיי

 וכתב נוהג שהי' המלקות לזכר המנחה אתר .
 ונהי לחשיבה להלקות בא אס "כפר לא למה דא״י הנ״י

 כתב והד״מ ,הוי במקצת נפרה הוי לא גמורה דכפרה
 הנה ,גמורה בהכאה לא קטנה ברצועה ללקוח שנהגו לפי

 הסמיכה נאגרת נרלנ״ח מוזכר מחלוקתם ושורש יסוד
 מ״ש לפי מחכ״יהס הריה לסמיך א״י חכמי שסמכו

 שאינו אף סו״כין ישראל חכמי כל הסכימו דאס הרמב״ס
 דוקא דכל ואמר עליהם נחלק והרשב״א , סמיך מפי סמיך
 מה לבאר לי נייש ככולו דרונו כ' וה״ה , מסכים אינו והוא

 אדסת ואל ,יכתבו לא ישראל בית 'ונכתב יהי׳ לא עתי בשיו־
 יכתבו לא ביי בנתב )קיב.( כתובית חז׳ל דרשו ני יבואו, לא ישיאל

 יבואו לא ישראל אוסת אל ני ואסר ,איש מפי איש והיינו שסינה זה
 גחי״ל( זקנים מפנים ואין ,יהיה לא א״י חנפי הפנפת גס וא'כ
 לענין מלקות בחיוג יעשו איך נתינתו הדנריס גלגולי וע״י

 אף צלקיח יכולין לתשובה כי רב ני מהר״י והשיב ,האומד
 שנמשך יוה׳כ גהלנית הנ״י דעת יזה ומכפרת, סמיכה בלא

 ח*מ כמו הוי וחשיבה דכפרה רב ני מוהר״י רבו דעת אחר
 בלא דאמרינן נערות אלו נפי וחקרו ,נס״וכין חורה מדין

 ונראה לחשובה, מלקות יש והלח משלם, בודממונא אתרו
 נספר כדמוכח לחשי' להלקותו הדיי; על חיוב דאין פשוט

 סמוכין דנאק מבואר סמוכין, נזיין זו "ציה דמנה’,היזנוך
 הראוי משיעור יותר להלקותו לעכין pi,כלל ״לוה ליכא
 כיין לזה והטעם האידנא, ס״וכיןולא בזמן מלקות גבי מנה

 והוא הגדה חיוב עליי אין אופשולןלעד קרוב דקבלח דקי׳ל
 נמי כן קבלתו מצד אשר ולא !מדבר הכתוב להעיר הכשר עד

 כלל מציה בגדר אינו לזה לכוף יכוליה ואק מצדנע״ד כ״ש כא;
 אשר כזה מלקוח מחשלומין פוטר דחינו נפא״ג ומיושב

 אתה אתת רשעה משוס רשעתו דכדי ,הדיין על תיוג אין
 הפקדון שבועת בפי נמי ומיושב קאי, הדיין על מחייבו

 ואם גדלות אשס מייתי אי , דלוקה ביי באתרו לן דמיבעא
 בעי בלא׳ה במודה הפקדון דשבועח כיון לתשובה מלקיח איכא

 סי' בשעהמ״ש שהעיר כמו אשם מייתי ומ״מ לתשוב' מלקוח
 רק עשה מצות תיוג נגדר דאינה כיון נדור ולמ״ש , כ'

 משנה וגס מאשם', פוטר אינו דין הבעל רצון מצד
 , נאשם מחכפרין אשמות דחייני יומא בסוף מסירשת

לתשובה מרנינו דהוי דהיכא מבואר , גדלות אשס ופרש׳י
 : בהתראה מלקות לחייבי ול״ר’ , ״כפר האשס

שבא מי קנח סימן נייד רי׳ז בשש הביא הנד״ה והנה
ואמר



שמואל מג טב מא אדח שאילות
 ממיתין אין חלב אכלתי שנת תל!תי ואמר
 פיו על לעדות פוםלין ואין , אותו מלקק ואין אוחו

 אם אבל , רשע עצמו משים אדם דאין /רנא דקי״ל
 היא וזו כך לו ועושק אוחו מלקק חשובה לעשות בא

 אף הנה !ע״כ עומדת מיתה במקום דמלקות כפרמו
 שאין אף לתשובה להלקות דהבא , נראק דבריו כי

 דאמאגדיש׳ כיון קשה ח״כ כך צו עושק ידוע העבירה
 בחמר אף .וק׳ל , רשע עצמו משים אדם דאין הטעה
 לחשובה לקי איך א״כ מערים קא דאערומי נהחשו אעשה

 עליהן השביע על הטעם שב׳ שה״ע פ׳3 בר״ן מוכח וכן
 שיכולין ואתת אחת כל על דחייבק והודו פעמים חמשה
 דחוץ נהכי רשעים נפשייהו משווי ולא ולהודות לחזור

 פסוצ מתחת הריין כוונת אק יהנה , דייקי לא לנ״ד
 דלזה , פסול הוי הצא ויגיד יחזיר איך שא״י שנשבע כיון
 סיף סיף לב״ד חיץ שהי' בכך דייה מידי ״שני הוי לא

 חשיבת דהלא קפידח אין דגזה ודחי אלא , הוא פסול
 והרי אותו מכירין שאין למקום לילך " בשבועות מועלי

 סגיוהוי בהודאתו עבירה עשה אס כלל ידוע אינו זה
 עדנה שמ״מ אלי׳ t ויעיד ולהודות לחזור יכול א״כ משונה

 וע״ז < תשונה »הני לא ונזה רשע עצמו משים אין
 בזס רשע עצמו משים ואינו דייקי לא לנ״ד דחוץ אייר
 אותו מלקק אין לחשובה דגם רי״ו לדברי בשונה א״כ

 אינו בעיוה״כ המלקות זא*כ. ידועה, העבירה כשאין
 אסור הי מלקות נגדר ,הי׳ דאס ולכאורה מכפרת
 ,מהני ומה , בעצמו לחבול אסור דקי״ל להכות

 וידוי עת שהעת לפי המלקוח עיקר אלא, , נזה רצונו
 דרכי בכל תה במעשה שיעסוק בתורה עדות ענק וכל

 המכות לקבל ומזומן עצמו שמנין ההכנה כן אס , התורה
 מב׳ד ורץ לכפאוהו דמי וגם ׳ יותר החרטה פועל היא

 שיכנו מי ואין ללקות עצמו את שמכין וכחן דפטור דקי״ל
t הוי במקצת וכפרה כרץ הוי

 בפ״ב כי שהתחלנו הרמב״ם דברי אל נשיבה מעתה1
המזיק או החובל כגק לחנירו ריצוי לענין כ׳

 או נחנירו החובל כ' ווידוי לענק ובפ׳א מזלו, או לחנירו
 שיחודה עד לו מתכפר אינו ששילם אעפ״י ממינו המזיק

 ריצוי הצריך לחנירו אחד שבין דענירות והוא גזיה זכר ולא
 כן לו הרשה מתחלה כאלו הדבר נעשה מתרצה וחנירו

 תבלה וא'כ בישיח שאינו מה להרשית יכול אדם וחין
 להרשות רשאי איני בעצמו לעשזח רשאי שאינו ממון והזקת
 מנת על פצעני הכני נש״ם דמנואר והא ,כ’ג ליזבירו
 , ברלב׳ח וכמבואר אסור אבל פטיר היינו ,פטור לפטיו■

 וצא וידוי צריך בזה המזיק או החובל כ׳ דנפ׳א א״ש א״כ
 צריך כ! לעצמו העישה דף כי חבירו מחילת נזה מהני

 ביומא וא״כ הגיזל. שגם כ' רציי לענק אנל מחילה,
 ניחן שזה בב׳׳מ וכן ,בגזל היינו סגי דפיללו דמשמע
חובל אבל מחילה, ד״הני באונאה ג״כ היינו להשכין

וידוי: צריך  ,לתבירו אדם שבין מין כל כולל גזלנו אומרים שאנו □'ה
עלזה כי לחבירו הפצוי מלבד גמירה חרטה וצריך

 ההזיה )א( דברים ג צריך וא״כ מכפר, יוה״כ אין
 ה״עכבין דנר־ם כ״ד המה והן דברים וידוי )ג( הריצוי (3)

 וזה ,מזה לפרוש וקשה ח״י נשאר הממון כי ,החשובה
 תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי ה״ע״ה דוד שאמר

 יגיע המעשה נסר ,ד' נגד דבר העשות אחרי אדם כל כי
 נגדי וחטחתי חמר לכן ,ככה עשה מה על העצב כל לו

 אדאג אגיד עווני כי וכן ,'לרצונו ',העש מתנגד כי ,תמיד
 הנשאר הממון ודואגיאבל מיצר הוא ,העשי' אחרי מחטחתי

מפסיקו רגע אין ,כן העשוחו אתרי גם המדוח עול וכן ח״י
: ח״ו התשובה מעכב לכן

מב סימן

 ומתודה ואומר לפננו שבא דהיכא כתבתי הקודם מליבס
עבר אם יודעי! אנו ואין שעשה עבירות על י

ואומר אוחו מכירין שאין למקום כהולך הוי זו ענירה

כח
 אדם בין וכש״כ ,עדות פסולי לענק גס דמהני אני חשוד

 מנואר ובזה ,ללבב יראה וד׳ גליא שמיא דכלפי למקום
 פעמים חמשה עליהן דהשביע העדות דשנועות סוגיא

 ר״ש ואמר ואחד אחד כל על ק״ש חיינין וכפרו לנ״ד חוץ
 דנאמנים והיינו ולהודות לחזור שיכולין מפני טעם »ה

 שהודו דכיון השבועה על ענרו שממ׳ג אף ולהעיד לחזיר
 דברי יבואר ונזה לכשרחו, תחר שוב ומתוודה ב״ד נפלי
 שלא בהעידו. כ״ח סימן בב׳י מבואר הארוך מהר״ס תשו'
 מדבריהם לחזור ויכולין בפניו ומגידין חוזרין בע״ד בפני

 ול״א , השבועה עפ"י בתחלה שהגירו אף הראשונים
 משנה מהך ראי' והביא השבועה על ענרו נפשך ממה

 הר״ן שכתב ולהודות לחזור שיכולין העדות דשבועית
 דצא תמוהין ודבריו דייקי לא ד צב" דחו־ן משוס בטעמא

 דיהיה לב״ד חוץ השבועה על דעונר מקים בשים מצינו
 להבא בנשבע דקי׳ל מה עפ״י נראה דבריו לעמן אבל כשר

 והכרעת מפסל אס הנשנעין כל פ׳3 ור׳ת רש׳י בזה שנחלקו
 אכל ולא באוכל אבל נפסל ועשה נקים דבענר הריג׳ש

 נשמעו' כמבואר ליקק אק להבא דבשוא״ח מטעמא והיינו ,לא
 בלאו ,וקי"ל לוקק דאין אכל וצא באוכל להבא נעבר ד*)כא(

 הכריע וגזה , מדרבנן אלא מפסל דלא מלקות מ שאין
 מפיו לשקר שמעה יצא לא שנשבע דבשעה דכיון הרינ״ש

 מה״ת שלוקין כיון ועשה נקום אבל ,מדרננן אף כשר
 ושקר שיא לשבועת דמי מפיו לשקר שבועה יצא שלא אף

 מ״מ מעשה סוי לא שפתיו דעקימת אף דלוקין לענד
 זמלקין ה' ינקה לא כתיב דשוא רומיא שקר מרבינן
 דעובר היכא להבא בשבועה נראה ומעתה ,אותו ומנקין

 דשוא דומיא שקר מרמנן לא דנזה שפתיו בעקימת
 לא שפתיו בעקימת דהוי וכיון ,ממש מעשה בעינן
 הריב״ש דהכרעח אכל ולח דאוכל דומיא והוי לוקק

 הארוך מהר׳ס דברי ומעתה ,נפסליין דלא תכריע
 להנא שבועה הוי האמת שיגידו שנשבעו דניון ברורין

 לא וממילא לוקק אין שפתים נעקימת רק שעברו וכיון
 דלא רק , דלהבא בשבועה הריב״ש כהכרעת נפסלין
 עבירות וחף רשע עצמו משים אדם אין דקי״ל תקשה

 ,ול״ד ל״א בסימן הקצה״ח כ״"ש עדות פסולי בה שאין
 דאין משום נ’דא נימא דאס משה״ע ראי' מביא לזה

 ולהודות לחזור יכולין איך א״כ , רשע עצתו משים אדם
 נאומר אף הלח מ’מ חשונחן, תהו להודות דנגדר נהי

 במרדכי כ״בואר רשע עצמו משים אין מ״מ תשונה אעשה
 דייקי לא לב״ד דחיץ משוס זע״כ ל׳ד סימן בסמ״ע הובא

 שיגידו בנשבעו הוא כן א*כ בזה כרשעים להו חשבי ולא
 בש״ש ועיין , בעיניהם לרשעה נחשב שאינו האמת

 שוב נפסלים דאינס דהיכא לומר שכתב ז' שמעתתא
 הה״» לדברי לעיין ויש ממארק ובמ׳א רשע עצמו משים
 דמשכחת כיון בקול נחסמה כחב שכירות מהלי בפי׳ג

 כשיטת נימא אם א״כ מעשה גאין יף לוקין במעשה
 שוב בפה להגיד בשראוי כשר נכחב דעדות הסוברים

 השמעה על שעברו דבריהם לפי הארוך דמה׳רס בדינא
 דמהני בכתב לעבור שיכולין לפי במלקות נידונים להבא
 דלא או כשר דכתב ס״ל דלא או מהרים ם' אבל ,עדותן

 המ׳ל כמש״כ להיפך החינוך כם' רק הה״מ כס׳ ס״ל
 מם' בסוף בתוספתא בארוכה מ״ש ועיין ! ממליה נפ״ד
 הנ׳ל ולדברינו כ״ח בסימן שם חוחים ועיק ,חולין

 ומצאתי כ״ח סימן קצה׳ח וע' ! טעם גטוב הכל ,א״ס
שדחה ואף השובה ע׳י ולהודות לחזור דיכולין זו סברא

: בזה נראה ׳ מ״ש מ״מ זה

מג סימן
לפקנעשוועיז תרטיו מיח^וון

 נודע ובקי ההריף המאוה״ג הרב וי״נ ידי״ע כבור
:פינס משה טו״ה כש״ת ולתהלה לשם

V"' ספ״ב בר״ה המבואר על הקשה אשר מעכ״ת קישיית 
ניוה׳כ ובתרמילו במקלו שיבוא יהושע לד' ר״ג שלח

שחל



תשובה להלכות

Vf

שמועות פב
ר■

 א(: צב, )ב״ק התשובה לכפרת ביחס האחת,
 חמשה לנחבל, ]החובל לו נומן שהוא פי על "אף

 שיבקש עד לו, נמחל אין לו[ חייב שהוא דברים
 השב ׳ועמה :0 ש )כראשית שנאמר ]מחילה[; ממנו
 וחיה[". בעדן ויחפלל הוא נביא ]כי האיש אשח

 יום לכפרת ביחס זו הלכתא חכמים וכפלו
 ב(: פה, )יומא הכפורים

 הכפורים יום אין לשברו, אדם "...עבירו^שבין
 אלעזר ר׳ דרש זו אח חברו. אח שירצה עד מכפר,

 ־ מטהרו׳ ה׳ לפני חטאחינס ׳מכל עזריה, בן
 מכפר...". הכפוריס יום אין לחברו אדם ...שבין

 )יומא עצמה המשנה באותה שהלא וקשה,
 מכפר הכפורים יום שאין שנינו, ב( פה,

 היום שכפרת וכיון התשובה". "עם אלא
 וכפרת התשובה, כפרת לצירוף זקוקה

 ממילא הרי חברו, פיוס צריכה התשובה
 למי אלא מכפר הכפורים יום שאין נמצא,
 משנה לי ולמה חברו. את פייס שכבר

 זאת? ללמדנו עצמה בפני וילפותא שלימה

 הן ד׳תטהרו׳ שבקרא ניחא. יונה ר׳ ולדברי
 הכפורים יום בוידוי הלכה נתחדשה

 צריך שהוא ־ דתשובה בוידוי שאינה
דוק. לוידויו, חברו ריצוי להקדים

השוו הן והחינוך הרמב״ם אבל ה.

 דתשובה וידוי בין חילקו ולא מידותיהם,
 החינוך, שלדעת הכפורים. יום של לוידויו
 דתשובה, וידוי גם מעכבת החמס השבת

 אף מעכב אינו הרמב״ם, ולדעת כדנתבאר.
 כללינהו דהא יום, של וידויו את לא

.’כחדא לתרווייהו
 החינוך אמר שלא כתבתי, שכבר איברא,
 ׳השבת אלא התשובה, וידוי את דמעכב
 אינו חברו, ריצוי אבל דווקא; החמס׳
 דריצוי שבדינא אפשר כן, ואם בו. מעכב

 אלא יונה; ר׳ של לחילוקו מודה הוא
 הכפורים יום מוידוי שם איירי לא שאיהו

 ]ולא בלבד תשובה מוידוי אלא כלל,
 לא המכפרים, שאר את עיקר כל שם הזכיר

 דוק[. וייסורין, מיתה ולא הכפורים, יום

 של חילוקו ליה לית בודאי הרמב״ם אבל
 של דקדוקו עליה יקשה ולכאורה יונה. ר׳

 ביחס נוספת ילפותא לי למה הנ״ל, הגרי״ה
 בריצוי מותנית שכפרתו הכפורים ליום

 תשובה, דבעיא ליה תיפוק חברו,
ריצוי? בעיא הלא והתשובה

 ה׳: סימן לעיל בהרחבה התבאר זה, ]עניין

 מה וראה הכפרה". חילוקי שבין "ההבדלים

 ובעניין והרמב״ם, יונה ר׳ בדעת שם שהרחבנו

תכירו.( ריצוי בלא ומיתה יסורין כפרת

* *

 מילואים
ותשלומין פיוס

 בהשבת מותנית כפרתו והגוזלו, שירצהו. בכך מותנית כפרתו חברו, המקניט
 ונחלקו וריצוי. תשלומין בשתיים: מותנית כפרתו שהחובל, ושנינו, הגזלה.

 גם חייב הוא התשלומין, שמלבד כן, הדין ממונו ומזיק במזלו גם האם ראשונים
וצ״ע. צריך, שאינו כוזסוברים לכאורה משמעה הגם', וסוגיית לרצותו.

 שבין עברוה אנל מכהרין... הנפורים ויום הסשובה "אין י.
או חברו, המקלל או חברו, אח החובל מון לחברו, ארס

 לחברו שימן עד לעולם, לו נמחל אינו - בהן וכיוצא מלו,
. ה״נס )פ״ג וירצהו״ לו, חייב שהוא מה
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פגמשהתברו וריצוי החמס השבת ־ י׳ סי׳ שמולוי^

)ב, הרמב״ם דברי הובאו הסימן בתחילת
ט(:

 או חנירו, חונל כגון לחבירו, אדם שכין "עבירות
 נמחל אינו - בהן וכיוצא גוזל, או מבירו, המקלל

 לו, חייב שהוא מה לחברו שיחן עד לעולם, לו
 לו, חייב שהוא ממון לו שהחזיר פי על אף וירצהו.

לו". שימחול ממנו ולשאול לרצומו צריך

 כתב שכבר דבריו. הרמב״ם כפל למה וצי׳ב
 שיתן עד לעולם, לו נמחל "...אינו ברישא:
 וחזר וירצהו"; לו, חייב שהוא מה לחברו
 ממון לו שהחזיר פי על "אף הדברים: ושנה
 ממנו ולשאול לרצותו צריך לו, חייב שהוא

לו". שימחל
 מ״ש: על מוסבים שהדברים שלפי ונראה,
 את החובל כגון, לחברו, אדם שבין "עברות

 עולה היה גזלו"; או חברו, המקלל או חברו,
 מה לחברו שיתן "עד מ״ש: לפרש הדעת על

 ואו קתני, דלצדדין וירצהו", לו, חייב שהוא
 שם שייך דלא קללו, שאם קאמר; או

 ואם לרצותו; צריך זה הרי ממון, תשלומי
 אינו תו הממון, להשיב צריך שהוא גזלו,
 ולומר: לכפול הוצרך כן על לרצותו. צריך
 לו, חייב שהוא ממון לו שהחזיר פי על "אף

 א’לו״. שימחל ממנו ולשאול לרצותו צריך
 קתני: סתמא ב( פה, )יומא מתני׳ ואכן,

 יום אין לחברו, אדם שבין "עבירות
 חברו". את שירצה עד מכפר, הכפורים

 שישיבהו גזלו, "...אם המאירי: וכתב
 בדברים שירצהו הקניטו, ואם ויפייסהו;

לו". למחול ויפייסהו
 א( צב, )ב״ק במתני׳ מפורשים הדברים וכן

בחברו: לחובל ביחס
 אין דברים[ ]חמשה לו גוחן שהוא פי על "אף

 שנאמר ]מחילה[; ממנו שיבקש עד לו, נמחל

 האיש... אשת אח השב ׳ועשה :0 כ, )כראשיח
שהשיבה לבתר אף ]אלמא, וחיה׳[" בעדך ]ויחפלל

הימנו[. לבקש גס צריך הוא לו,

 "ח״ר, בגנר: השנויה בברייתא פירושה ובא
 רש״ק - מאוח וד׳ מאתיים מנה, נסלע, אלו כל

 אבל בושתו; דמי א[: צ, לעיל ]במתני׳ שאמרו
 ממנו"; שיבקש עד לו נמחל אינו צערו...
על שדואג - צער״ ״אבל רש״י: ופירש

בושתו".
 שלא לאדם לו שעדיף לפי זה והרי

 דמי לו וישלמו יביישוהו מאשר יביישוהו,
 איתיהיב לא זה, בושתו׳ ו׳צער בושתו,

 מחילה. לבקש צריך אלא לתשלומין,
 והוא דוקא, לאו ד׳בושתו׳ פשוט, ונראה

 שמשלם מה שמלבד המכה, של גופה הדין
 הוא עוד בשוק, הנמכר כעבד נזקו דמי לו

 וכיוצא מכתו׳. ׳צער על מחילה לבקש צריך
 ברפוי ]אבל צערו׳ ׳צער נמי איכא בזה

 ברייתא נקטה ולא כמובן[. שייבא לא ושבת,
 אמתני׳ דקאי משום אלא ׳בושתו׳

 שאין וכיוצא, לתברג״סטרו...", ד״התוקע
)שע״ת יונה בר׳ מפורש וכן בושת. אלא שם

 בושתו דמי שנתן פי על אף "...כי מד(: א,
 הבושה צער אין ההכאה, צער ודמי

ממנו שיבקש עד לו, נמחל וההכאה
מחילה".

כתב: )שם( יונה ר' אבל ב.
 והחמס הגזל כמו לחברו, אדם שבין בדברים "...כי

 אם וכן הגזלה. ישיב אשר עד עוונו, יתכפר לא ־
 סיפר או פניו, הלבין או לו, והציק חברו אח ציער
 ממנו שיבקש עד כפרה, לו אין - הרע לשון עליו

 שנתן פי על אף כי ז״ל, רבותינו אמרו ובן מחילה.

 הבושה צער אין ההכאה, צער ודמי בושתו דמי
 מחילה". ממנו שיבקש עד לו, נמחל וההכאה

 הוא דוקא שבחבלה מדבריו, משמע
 מפני ומחילה; תשלומין תרתי: דאיכא

אבל בושתו׳. ו׳צער בושתו תרתי: בה שיש

 ובלחם ה״ט פ״ה ומזיק חובל הל׳ יעויין אבל יא.
יום "תוספת וע״ע ע', עשי! סמ״ג ועי׳ שם, משנה

 ה״א פ״א רוקה" ו״מעשה עבירות(, תה ב )פה, הכיפורים"
החובל(. ונו )תה
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(משה תשובה הלכות שמועות פד

 מה חדא, אלא ליכא ממונו, בנזקי
 והשלים לו שהשיב וכיון ממונו; שהחסירו

 ודקתני: חובתו. ידי יצא כבר חסרונו,
 יום אין לחברו, אדם שבין "עבירות
 חברו". את שירצה עד מכפר, הכפורים

השבת בגוף הריצוי מתקיים ממונו, בנזקי
הממון.

א(: טז, )תענית גרסי׳ והנה ג.
 החמס ומן הרעה מדרכו איש כנוה[ ]אנשי "וישובו

 אשר החמס ׳ומן מאי - ח( ג, )יונה בכפיהם״ אשר
 ובנאו מריש גזל אפילו שמואל, אמר בכפיהם׳.

מריש ומחזיר כולה, הבירה כל מקעקע בבירה,
לבעליו".

 בפירושה. ראשונים שנחלקו והתבאר,
 מיירא זו שמימרא והחינוך, רש״י דעת
 שמואל, וקאמר החטא׳, ׳עזיבת בדין

 גזל שיוציא עד חטאו עוזב חשוב שאינו
 יונה, ור׳ הרמב״ם דעת אבל ידו. מתחת

 ׳עזיבת מכלל אינה החמס שהשבת
אין ]וע״כ חברו ריצוי מכלל אלא החטא',

הוידוי[. את מעכב זה
 שלא מה ניחא והחינוך, רש״י ולדעת
איירי דקרא די״ל חברו. ריצוי כאן הוזכר

* *

 לדעת אבל בלבד. התשובה מעשה מגוף
 ׳וישובו...׳ רק הלא יונה, ור׳ הרמב״ם

 ׳ומן אבל תשובה, של מגופה מיירי
 וכיון המעוות׳; ׳תיקון מכלל זהו החמס...׳

 ריצוי גם להזכיר למקרא לו היה שכן,
?ב’חברו

 ממונו, שבנזקי יונה, ר׳ לדברי ראיה ומכאן
 היא לבדה שההשבה לרצותו, צריך אינו

 דאנשי דמעשה נימא, כן אם ]אלא הריצוי.
 לרצות שצריך ידעו שלא היה, כך נינוה

וצע״ק[. חבריהם,

א(: פז, )יומא איתמר ועוד ד.
 והכחיב אבהו... לר׳ חבו בר יוסף רב ליה "רמי

 ופללו לאיש, איש יחטא ׳אס כה(: ב, א׳ )שמואל
 ופיוס מפילה לשון ׳ופללו׳ דהאי נקס״ד, אלוהים׳

 ושמע לו. ומכפר ומפייסו, מפללו שהקב״ה הוא,
 שבין עברוה על אף מכפר הכסוריס דיוס מינה,
 מאן ומשני:[ חברו. את שירצה בלא לחברו אדם

דיינא". - אלוהים

 אדם בין דאיכא משמע, נמי ומהכא
 דיינא', - אלוהים ב׳ופללו שדיו לחברו,
וצ״ע. עוד, ולפייסו לרצותו צריך ואינו

 התשובה, על שנצטוו דוקא שישראל לומר ואין יב.

לא הריצוי. דין של עיקרו דהא המעוות. לתקן נצטוו

מאבימלך. אלא למדנוהו
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פהמשהלמקום והתרצות חברו פיוס ־ יא סי׳שמוע־

י׳ ־ ט׳ הלכה ב׳ פרק
 מה לחבירו שימן עד לעולם, לו נמחל אינו לחבירו... אדם שבין עבירות "...אבל

 לרצוחו צריך לו, חייב שהוא ממון לו שהחזיר סי על אף וירצהו. לו, חייב שהוא
לו... שימחול ממנו ולשאול

 ופוגעין מרעיו, אדם בני שלושה של שורה לו מביא לו, למחול חבירו רצה "לא
 והולך מניחו רצה לא ושלישיח. שניה לו מביא להן, נחרצה לא ממנו. ומבקשין בו

פעמים, אלף אפילו ובא הולך רבו, היה ואס החוטא. הוא מחל, שלא וזה לו;
לו. שימחול עד

 ובשעה לכעוס. וקשה לרצוח נוח יהא אלא יתפייס, ולא אכזרי שיהיה לאדם "אסור
הרבה לו הצר ואפילו חפצה. ובנפש שלם בלב מוחל למחול, החוטא ממנו שמבקש

הנכון." ולבס ישראל זרע של דרכם ההו יטור. ולא יקום לא הרבה, לו "™וחטא

י״א סימן
ב״ה למקום והתרצות חברו פיוס

 להתרצות רין פי על מחויב חברו שיהא בשיעור הוא חברו, את לרצות החיוב א.

 לו שיש תרעומת׳ ה׳חיתר את מחברו שמפקיע בזה הוא המעוות', ש׳תיקון לו.
עליו.

 פיוס יש חסידות, ממידת ועדיין מעליו. התרעומת׳ ל׳סילוק גורם חברו, פיוס .1
 מחויב הריהו ב״ח, למקום ביחס אבל פנים. הארת למידת שיבוא עד פיוס, אחר

 זה ׳פיוס׳ אף ומיהו בעלמא. ב׳פיוס׳ דיו אין כן ועל ית', פניו בהארת לזכות
תשובה. ובעל צדיק שעה מאותה מיקרי וכבד כביכול, תרעומתו׳ 'לסלק מועיל

המעוות תיקון א.
 ט(: ב, תשובה )ה׳ הרמב״ם כתב

 לו נמחל אינו למבירו... אדס שבין עבירות "...אבל
 וירצהו. לו, חייב שהוא מה לחבירו שימן עד לעולס,

צריך לו, חייב שהוא ממון לו שהחזיר סי על אף
לו... שימחול ממנו ולשאול לרצוחו

 של שורה לו מביא לו, למחול חבירו רצה "לא
 ומבקשין בו ופוגעין מרעיו, אדס בני שלושה
לו מביא להן, נחרצה לא לו[. ]שימחל ממנו

 רצה לא עדיין[ ]ואם ושלישית. שניה ]שורה[
 שלא וזה לו; והולך מניחו לו[ להחפייש ]חברו

 חטא שהוא ]זה היה ואס .אהחוטא הוא מחל,
 עד פעמים, אלף אפילו ובא הולך רבו, נגדו[

לו". שימחול

 דוקא אינו חברו, ריצוי שדין ומבואר,
 אלא לו; מרוצה חברו שיהא עד שיפייסו

 כפי ריצוי מעשה לעשות מחויב שהוא
מחייבו. שהדין השיעור

כיוצ״ב. בכל הרי! שהוא הרמב״ם, ודו חברו. אתשהקניט למי ביחס א( פז. )יומא בגט׳ נתבארו הרבדים א.

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס)111 מס עמוד שמעון משה מירניק, תשובה הלכות - משה שמועות



תשובה הלכות שמועות פו

 בריש לשונו הרמב״ם שכפל מה נמי והיינו
 ממנו ולשאול לרצותו "צריך דבריו:

כלישנא "לרצותו", תני לו"; שימחול
 וזברו"[; את שירצה "עד ב: ]פה, יומא "ומתני׳”■

 לו", שימחל ממנו "ולשאול מפרש: והדר
 עד לו, נמחל "אין א: צב, ב״ק דמתני ]כלישנא
 לפייסו חייב שאינו לומר, ממנו"[. שיבקש

 לעשות צריך שהוא אלא לו, שיתרצה עד
לא, ותו מחייבו, שהדין כפי ריצוי מעשה

דוק.

 דבריו: הרמב״ם סיים והנה ב.
 החוטא". הוא מחל, שלא זה לצה... "לא

י(: )הלכה להלן כתב ועוד
 יהא אלא ימפייס, ולא אכזרי שיהיה לאדם "אסור

 ממנו שמבקש ובשעה לכעוס. וקשה לרצוח נוח
 חפצה. ובנפש שלם בלב מוחל למחול, החוטא
ולא יקום לא הרבה, לו וחטא הרבה לו הצר ואפילו

יטור.
 אבל הנכון. ולבם ישראל זרע של דרכם "וזהו

 נצח שמרה ועברמו אלא כן, אינן לב, ערלי הנכרים

(3 נא, נ׳ )שמואל אומר הוא וכן יא(; א, עמוס )ע״פ
נתפייסו: ולא מחלו שלא לפי הגבעונים, על

 המה׳". ישראל מבני לא ׳והגבעונים

 כאן הללו הדברים מקום אין ולכאורה,
 אלא דעות? בהלכות אלא תשובה, בהלכות
 טעם מה למילתא, יהיב קא דטעמא משמע,

 שורות, בשלוש חברו לפייס לחוטא דיו
 לו יתפייס שבכך נותן, שהדין מפני זה שהרי
ידי יצא כבר האי, כולי שעבד וכיון חברו.

נתפייס. לא שהלה פי על ואף חובתו,

 ההלכתא שהלא ביאור, צריך ועדיין ג.
 נגדו שחטא למי להתפייס חייב שהנפגע

 בהלכות הלכה זהו מרצהו, הוא כאשר
 י׳ בהלכה הרמב״ם ]וכדהאריך ריעים אהבת

 זה נעשה והיאך תיטור׳[. מ׳לא דנפקא הנ״ל,
 נגדו. שחטא זה של תשובה בהלכות שיעור

 פיוס חובת שעיקר מזה, מבואר והנראה
 ובדין ריעים. אהבת מדין הוא כן גם חברו

בזה, זה כרוכים הדברים ודאי הלא זה,

 חוטא שזה או אחד, אלא חוטא שם שאין
 שדין שאחרי אלא לו. חברו או לחברו,
 על חברו, את לפייס מחייבו ריעים אהבת

 התשובה. מדיני גם זה נעשה כן
 לפייס מחייבו רבו מורא דין בדבר, וכיוצא

 היא וחלוקה נגדו. חטא שהוא רבו את
 לפייס מחייבתו שהיא רבו, מורא מצוות

 אהבת שמצות ריעיו; משאר יותר רבו את
 אלא שיפייסנו מחייבתו אינה הריע,

 ומצוות בלבד; אדם בני שורות בשלוש
 שיעור. בלא לפייסו מחייבתו רבו מורא

 מהם אחד כל לפייס מחויב שהוא ואחרי
 בהלכות גם הלכה זה ונעשה זה חזר כדינו,

 עד עליו מכפרת התשובה שאין תשובה,
דינו. את שיקיים

 )שע״ת יונה ר׳ כתב שהן לעיין, יש אבל ד.
מד(: א,

 יוכל באשר המעווח תיקון - עשר הששה ״העיקר
 הגזל כמו לחברו, אדם שבין בדברים ט לתקן...
 אח ישיב אשר עד עוונו, ימכפר לא והחמס,
 הלבין או לו, והציק חברו אח ציער אס וכן הגזילה.

 עד כפרה לו אין הדנב לשון עליו סיפר או פניו,
מחילה...". ממנו שיבקש

 בהלכות הלכה שזהו מה שמלבד ומבואר,
 הלכתא מעיקר כן גם זהו ריעים, אהבת

 כדי חברו לפייס צריך שהוא דתשובה,
 מה אבל בחטאו. עיוות אשר את לתקן
 לו להתפייס צריך נגדו חטא שהוא שזה

 בהלכות רק הלכה זהו הן זה, בשיעור
 של חיובו היאך לעיין, ויש ריעים. אהבת
 דין נעשה ריעים אהבת בהלכות חברו

 שמהלכות החוטא של הפיוס בשיעור
תשובה?

 המעוות, לתקן שחיובו שלפי י״ל, ולכאורה
 שהרבה וזה לתקן"; יוכל "באשר רק הוא
 מה לו, שיתפייס בו והפציר ריעים עליו
 לומר, דנים והרינו לעשות. עוד יוכל

 שבידו, מה דעבד כמאן המגדירו שהשיעור
לפייס מחויב שהוא השיעור גופיה הוא

0) החכמה אוצר תכנת ע״י הה־פס)112 מס עמוד שמעון משה מירניק, תשובה הלכות - משה שמועות



פז משה למקום והתרצות חברו פיוס - יא סי׳ שמוט־

 לומר, נוכל זה ]ולפי ריעים אה^ת מדין חברו

 עליו שירבה היא חסידות מידת מקום שמכל

שיתרצה[. עד עוד רעים

 לו, מחל שלא "וזה הרמב״ם: ממ״ש אבל
 קרוי שהלה שמפני משמע, החוטא", הוא

 הנותנת היא מתפייס, שאינו במה ׳חוטא׳
 שלו. תשובה מצוות חובת ידי זה שיצא

 הלה של חטאו שהלא לפנים, צריך והדבר
 נוגע זה ומה ריעים, אהבוץ בדין הוא

 מדיני החוטא בו שמחויב המעוות׳ ל׳תיקון
תשובתו?

 שזהו לן שנתבאר שאחרי בזה, והנראה ה.
 לפייס מחויב שהחוטא ריעים אהבת מדיני

 נגדו, שחטא שזה למדנו, ועוד חברו. את
 הלה לכשיבקש לו להתפייס מחויב אמנם
 מחויב. אינו ביקש, שלא עד אבל הימנו,
 בדין חדש היתר מכללא, למדים והרינו
 הרי נגדו, חטא שחברו שמי ריעים: אהבת
 זה על תרעומת לו שתהא רשאי הנפגע
 נמי ]וכדתנן שיפייסינו. עד נגדו שחטא
 עליו לו "אין ועוד(: ב ע״ה, )ב״מ דוכתי בכמה
 שדין משמע, וממילא תרעומת"; אלא

עליו[. ליה אית מיהא ׳תרעומת׳
 למצוא טרחו ב( קיג, )פסחים שבגמ׳ והגם
 אשכחו ולא חברו, לשנוא היתר של גוונא

דאיתמר: בלבד; ברשע אלא
ר׳ אמר יחידי... בחברו... ערוה דבר "הרואה

 לשנאתו, מומר רב, אמר יצחק רב בר שמואל

 רובץ שנאן חמור מראה ׳כי הן: מ, )שמוח שנאמר

 שונאי מאי - עמון׳ מעזוב ]עזוב משאו... מחח

 שונא שאמרו, שונא והמניא, נכרי; שונא אילימא

 שריא ומי ישראל; שונא פשיטא, אלא ישראל...;

 אח משנא ׳לא יזן: יק, )ויקרא והכמיב למשנייה?

 אישורא; דעביד שהדי דאיכא אלא בלבבן׳. אחין

 כהאי לאו אלא ליה. שני מישני נמי עלמא כולי

ערוה". דבר איהו ביה דחזיא טנא,

 עושה ׳שאינו גברא רק שודאי קשיא. לא
 אהבת ממצוות הופקע עמך׳, מעשה
 לו שיש זה אבל ׳ריע׳. אינו שהרשע ריעים,

 הוא ׳ריע׳ בכלל ודאי ׳תרעומת', עליו
 אלא הכלל מן יצא ולא לאוהבו. ומצוה
 אותו וכלפי בלבד ׳תרעומת׳ להיתר ביחס
 שהוא נגדו, חטא שהלה המסוים הדבר
 שיפייסנו. עד כך על עליו להתרעם רשאי
 הדבר אותו שכלפי נראה, זה דין ויסוד
 מנהג עמו נהג לא הלא נגדו, חטא שהלה
 מצווה אינו זה אף כן ועל ריעות,

 מצווה אדם שאין עמו. להתרועע
 מנהג עמו שנוהג מי עם אלא להתרועע

 הדבר לאותו ביחס דוקא היינו ומיהו, ריע.
 הרי כריע, בו נהג ולא נגדו חטא שזה עצמו

 עמו להתרועע שלא רשאי שכנגדו
 עצמו הגברא עדיין אבל עליו; ולהתרעם
לאוהבו? ומצוה הוא, ׳ריע׳ בכלל

 O מאמר )יוה׳־כ יצחק" ב״פחד זצ״ל הוטנר והגר״י ב.
 שמי הזהב, פרק ריש ששנינו זה. לחן דוגמא הביא
 הגם בו, וחוזר מטלטלין, לקנות לוזברו מעות שנתן

 החהו במטלטלין, חל לא כסף קניין של שעצמו
 דמילט 0 מח, )נ״מ בגם׳ ואמרו שפרע׳. ב׳מי מתחייב
 נאמר: קללה שבאיסור לפי לקללו, ושרי ליה, לייטינן
 ׳מעשה עשה לא וזה עמך", מעשי בעושה - "בעמך״

בעושה(: )ד״ה התוס׳ וביארו עמך׳.
 שיהיה לעניין עמן׳ מעשה עושה ׳אינו האי מיקח "לא

 נ׳מי הזה המקק על לקללו אס כי בחנם, לקללו מומר
שפרע׳".
 בעושה - ד׳בעמך׳ בחנא הלכות שתי למחם נמצאנו
שמותר רשע, לגברא ביחס הדא, עמך׳: מעשה

 ׳עושה בכלל שהוא גברא שאף ועוד, חנם; לקללו
 עברה דבר על מיהא לקללו מותר עמך, מעשה
 ת׳: ]ובסימן עמו׳. כ׳מעשה שלא בה דעביד מסוים

 כיוצא עוד ביארתי והקרבנות הכיפורים יום של וידוי
 עי״ש[. תועבה', רשעים ר׳זבוז להלכתא ביחס נזה
 הוא שאם דומה. באופן מתחלק הריע אהבת חיוב ואף

 חיוב כלפיו אין עמך׳, מעשה עושה ש׳אינו רשע גברא
 מי שגם בה, נאמר ועור עיקר. כל הריעים אהבת

 ובודאי עמך', מעשה ׳עושה בכלל הוא שבכללות
 גופא מילתא הך בלפי מקום, מכל לאוהבו, מצוה

 המצוה מאותה הופקע זה הרי נגדו, חטא שהלה
 זה; מסוים בדבר תרעומת עליו לו שתהא רשאי שהוא

ורפת״וז.
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תשובה הלכותשמועותפח

 עבד לחברו, שהחוטא למדים, ונמצאנו ו.
 אהבת במצוות הוא שפגם מה חרא, תרתי:
 ועוד, לו; שהציק או שגזלו, במה ריעים,

 עליו, תרעומת׳ ׳היתר לחברו שנתן מה
בדין.

 כשאר בזה הוא הלא הראשון, בחלק והנה
 דמה למקום; אדם שבין מצוות על עובר

 אסורות, דמאכלות לאוין על עבר אם לי
 לחברו. אדם שבין ולאוין עשין על או

 וחוזר ב״ה, המקום לפני שב שהוא ובזה
 את תיקן כבר הריע, אהבת בלבו וקובע

המעוות.
 שבין בעברות שנתחדש שמה נראה, אלא
 מותנה המעוות שתיקון לחברו, אדם

 השני, מהחלק נובע זה הרי חברו, בפיוס
 תרעומת היתר לו נתן הן לחברו שהחוטא

 אהבת חובת את מחברו והפקיע עליו,
 המעוות תיקון ומכלל דידיה. כלפי ריעים
 ואין והואיל זה. היתר מחברו שיסלק הוא,
 משיפייסנו, אלא לו להתרצות מחויב חברו

 מעבודת חלק הפיוס נעשה כן על
 עשה כאשר עצמו, זה ומטעם התשובה.

 מחויב חברו שיהא בשיעור ריצוי החוטא
 הלה אין שאם עד ולאוהבו, לו להתפייס
 ניתקן כבר החוטא, ניהו הוא לו, מתפייס

דוק? כולו, המעוות ממילא

א(: פז, )יומא איתמר והנה ז.
 חליף הוה איגיש, בהדי מילמא ליה הוה כי זירא, "ר׳
 ־ רבוח פעמים ומשלש ושוגה ]עובר לקמיה ומגי

 שחטא מי לפני גפשיה ]ממציא ליה וממציא רש״י[
 ט רש״י[ ■ לו וימשול מחילה, ממנו יבקש אולי לו,

 עוד ועי״ש מדעמיה". ליה וניפוק דניחי היט
 דטפורי. יומא במעלי טבחא ההוא עס דרב עובדיה

 הדין ממידת מחויב שאינו שהגם ומבואר,
 נגדו, שחטא מי בפני עצמו את להמציא

 לפייסו; אליו לבוא מוטל החוטא על אלא
 הויא מיהא חסידות מידת מקום, מכל

 את עליו להקל כדי עצמו את שימציא
 לתלמיד רב שאפילו ]ומשמע, הפיוס בקשת

 זו שאין מזה, עוד מבואר כן וכמו במי[.
 לו מוחל שיהא חסידות מידת לא אפילו

 רב הוצרכו כן שעל שיפייסנו; בלא מעצמו
 עצמם את להמציא לטרוח זירא ור׳

 יפייסם שהלה מנת על ולשלש, ולשנות
לו. וימחלו

 בו אין ודאי שזה זה: דין שורש ונראה
 למי ריע להיות חסידות, מידת לא אפילו
 מידת היא ודאי אבל עמו. מתרועע שאינו

 על שיתחייב מעשה אדם שיעשה חסידות,
 ללובש ודמי ריעים. אהבת במצוות ידו

 להתחייב כדי כנפות, ארבע בו שיש בגד
ציצית. מצוות בו ולקיים

ולדעתו, מזה. זה העניינים ללמוד שם כתב הוא ]אמנם
 שחטא זה שבדבר לפי תרעומת, דין היתר יסוד גופא זהו

 מותר זה בדבר וע״ב הוא, עמך׳ מעשה עושה לאו נגדו,
 להתרעם רשאי אדם כל יהא כדבריו, שאם וצ״ע, לשנאתו.

 שהיתר כמ״ש, נראה העיקר אבל ה״ל. זה, בדבר עליו
 מעשה עושה ד׳אין ממילתא בלל נובע אינו התרעומת,

 מצות גדר מגוף הנובע הוא, לעצמו תלוק דין אלא עמך׳;
 מי עם אלא להתרועע מצווה אדם שאין ריעים, אהבת

 בו נהג שהלה הדבר אותו כלפי ק, ועל עמו. שמתרועע
עליו, ולכעוס להתרעם רשאי הריהו ריע, כמנהג שלא
4דוק

 אתר. באופן זה, כעין כתב )שם( זצ״ל הוטנר והגר״י ג.
עניינים: שני כוללת גופה, ריעים אהבת שמצוות

מ׳ עמוד שמעון משה מירניק, תשובה הלכות - משה שמועות

 לפי חברו. על אהוב להיות ב. חברו. את לאהוב א.
 אהוב להיות תושק שהוא האוהב, של טבעו הוא שכך

 מחויב הוא זה מטעם ואשר אוהבו. שהוא מי על
 ובכלל מעליו, תרעומתו ולסלק חברו את לפייס
 מחייבתו ריעים אהבת שמצוות הוא, המעוות׳ ׳תיקון

עליהם. אהוב להיות להשתדל גם
 לכל הוא אהוב', ש׳להיות מסתברא, אבל ודפה״ח,

 הוא חיובו שגם אלא עוד, ולא חסידות. מידת היותר
 ובהדגש, בתיוב שיאהבנו הלכה אינו הריע, באהבת

ט׳. אות ב׳ סעי׳ לפנינו שיבואר כפי
 שיהא חסידות מידת בזה יש פנים בל שעל נימא אם ]והנה
 ששנינו, את בזה לבאר יש דיעיו. על עצמו מאהיב אדם

 מי לפני עצמן את ממציאים היו הראשונים שחסידים
ז׳.[ אות בפנים וראה דוק: שיפייסום, כדי נגדם, שחטא
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 ריעים, אהבת במצוות הידור שזהו וכיון
 חיוב; לכלל המכניסו מעשה אדם שיעשה
 במצוות הידור נמי זה נעשה הדר ממילא

 והלכך כאמור. תליא, בהא דהא התשובה,
 טבחא לההוא עצמו להמציא רב טרח

דוק? דוקא, דכיפורא יומא במעלי

פנים והארת פיוס ב.
 — א(: ב, תשובה )ה׳ הרמב״ם כתב והנה

 שעבר דבר לשו שבא זה גמורה? חשובה "איזוהי
מפני עשה ולא ופירש לעשוח, בידו ואפשר בו,

 כח". מכשלון ולא מיראה לא המשובה,

 ב׳מהי ה״ה )שם עוד שכתב מה נמי והיינו
 עד אלא נגמרת תשובתו שאין התשובה',

ישוב שלא תעלומות, יודע עליו ש״יעיד
לעולם". החטא לזה

 שיהא מצינו לא חברו, לפיוס ביחס אבל
 כולי נגדו החוטא מן לדרוש רשאי חברו
 החוטא, של ממעשיו שנראה כל אלא האי.

 בלבו ושגמר כלפיו בחטאו מכיר שהוא
 מצווה זה הרי עוד, נגדו לחטוא שלא

ולמחול. לו להתרצות
 עיקר שכל שכיון לבאר, נראה ולהאמור

 הוא עליו, הנפגע של התרעומת היתר
 הרי ריעות. מנהג בו נוהג הלה שאין מפני
 וגמר בטעותו זה שהכיר שמשעה ודאי,
 חזר כבר הלא נגדו, לחטוא שלא בלבו

 ההיתר פקע וממילא עמו, להתרועע
הנפגע. של תרעומת

 כתב דהנה בזה. לעיין שיש אלא ב.
פ״א(: דעות )ה׳ הרמב״ם

 וזו אדם, מבני ואחד אחד לכל יש הרבה "דעות
 שהוא אדם, יש ביומר. ממנה ורחוקה מזו משונה

 מיושבח שדעמו אדם, ויש חמיד; כועס חימה בעל
 ודעה דעה בל בין ויש כלל... כועס ואינו עליו

 ביטניוח... דעוח האחר, בקצה ממנה הרחוקה
 ודעה, דעה שבכל מזו זו הרחוקות קצווח "שני

 בינונית מידה היא הישרה, הדרן טובה... דרך אינן
 זו, ודרך לאדם... שיש דעות מכל ודעה דעה שבכל

 עצמו על מדקדק שהוא ומי החכמים... דרך היא
 או זה לצד מעט בינונית, מדעה וימרחק ביומר,

חסיד... נקרא זה, לצד
 והס הגינונים, אלו בדרטם ללכת אנו "ומצווין

 ט( מז, )תריס שנאמר והישרים, הטובים הדרכים
 מה זו: מצוה בפירוש למדו כן בדרטו׳. ׳והלכח

 הוא מה חנון; היה אמה אף • חנון נקרא הוא
 זו, דרך ועל רחום... היה אתה אף - רחום נקרא
 להודיע, הכנויין... אומן בכל לקל הנביאים קראו
 להנהיג אדם וחייב וישרים, טוטם דרטס שאלו

כוחו... כפי אליו ולהדמוח בהן, עצמו
 הדרן הן היוצר, בהן שנקרא האלו, שהשמות "ולפי

 זו דרך נקראת - בה ללכח חייבים שאנו הבינונית
 אברהם שלימדה והיא יט(; יש, )נראשיש ה׳ ׳דרך

לבניו...". אטנו

 אדם שבין שהמצוות הדברים, תמצית
 האחד, מקורות: משני נובעים לחברו
 הכרחית, טבעית מדינית הנהגה בתורת

תורת עליהן מוספת נח. בני אף נצטוו ובה

 שגם לדבריו. מוכרחים אנו אין סוגיתנו, של ולגופה
 ריעיו, על עצמו את להאהיב תיוב עליו שאין נימא אי

 תרעומתו ולסלק לפייסו מצווה הוא ודאי מקום מכל
 תרעומת, היתר לתברו שיש זמן שכל מעליו. תברו של
המעוות', ׳תיקון כאן אין

 בזה נתב אור', ׳כוכבי בספרו זצ״ל בלזר והגר״י ד.
 מדרכיו נלמדות כולן המידות שורש שהן נפלא. מקור

 )מובא דעות ה׳ ריש הרמב״ם כמ״ש ית׳, המקום של
ב׳[. אות ב׳ סעי׳ להלן
 שנשוב אלינו עצמו ממציא אכן שהקב״ה מצינו, והן

נ, תשונה )ה׳ הרמב״ם כמ״ש תשובה, ימי בעשרת אליו

 בעשרת לעולם, יפה והצעקה שהתשובה פי על "אף :0
 יפה היא הכפורים ויום השנה ראש שבין הימים
 :0 מז, )ישעיה שנאמר מתקבלת, היא ומיד ביותר
 שנדבק בדי! אנו אף כן, ועל בהמצאו". ה׳ ׳דרשו

 כדי נגדנו שתטא מי לפני עצמנו ונמציא ית׳ בדרכיו
מיד. לו ולהתפייס הפיוס, עליו ולהקל לפייסו לעוררו

 מתפייס שיהא מצינו לא הן ית׳ במידותיו אף ומיהו
 שקלים )ירושלמי חכמים אמרו ואדרבא, שבין; לשאינם

 מעויי, בני יתוותרון ותרן, רחמנא דאמר "מאן א(: ה,
 לן לית נטי, אנן הלכך רימה". וגבי רוחיה מאריך אלא
דוק. בו, תוזר שאינו למי לוותר חסידות מידת לא אף
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תשובה הלכותשמועות צ

 ב׳דרך הליכה מדין גם בהן שציוותנו משה,
 ושורש אתה...". אף הוא... "מה ה',

 עליהן שהציווי היא: ה׳ שב׳דרך הרבותא
 על רק ציווי הוא מדינית, הנהגה בתורת

 לזולתו; אדם יזיק שלא המעשה, של עצמו
 ית׳ בדרכיו׳ ה׳הליכה מצוות אבל

 מידותנו של גופן לשנות מחייבתנו
 "מה הבינונית׳. ב׳דרך עצמנו ולהרגיל

אתה..."! אף הוא...

 שכל שכיון למדים, נמצאנו וממילא ג.
 ית', לו כביכול להידמות הוא החיוב עיקר

 דוגמתו מצינו שלא מה שכל נמצא הרי
ראויה הנהגה אינה ב״ה, המקום בדרכי

לדידן.
 לא למקום, אדם שבין ובחטאים והואיל

 משבא אלא מכפרת התשובה שתהא אמרו
 שלא תעלומות, יודע עליו "יעיד לכלל
 שגם בדין, היה לעולם". החטא לזה ישוב

 נהא לא לחברו, אדם שבין בחטאים
 לנו, שחטא לחברנו להתפייס מחויבים

 קשה: ומעתה זו. מידה לכלל משיבוא אלא
 שגמר המוכיח בפיוס שדיו אמרו, טעם מה

 מחויבים שנהא לחטוא, שלא בלבו
לוז להתרצות

)ה׳ הרמב״ם כתב דהנה בזה, והנראה ד.
ב(: ב, תשובה

 ויסירו חטאו, החוטא שיעזוב המשובה. היא "ומה
 שנאמר עוד; יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו,

 ימנחס וכן וגו" דרכו רשע ׳יעזוב :0 נה, )ישעיה
 שובי אשרי ׳כי יח<: לא, )ירמיה שנאמר שעבר; על

 לזה ישוב שלא חעלומוח יודע עליו ויעיד נמממי׳.
 נאמר 'ולא ד<: יד, )הושע שנאמר לעולם; החטא

 יחוס׳. ירומם בן אשר ידינו למעשה אלוהינו עוד
 שגמר אלו ענינוח ולומר בשפמיו להמודוח וצריך

בלבו".

 חלקים ארבעה הרמב״ם פרט הנה
 "מהי בכלל דברים וידוי גם וכלל בתשובה,

 מעשה מכלל שהוידוי ושמעינן, התשובה".
מעשה את השלים ולא הוא, התשובה

 - והוידוי שהתשובה שיתודה. עד התשובה
 המצוות במנין כמ״ש הן; אחת מצוה

ההלכה: שבריש
 שישוב והיא, אחח: עשה מצווח ־ משובה "הלכות

ממולה". ה׳ לפני מחטאו החוטא

 שם(: ספר )בקרית המבי״ט כתב וכן
הוא והמדר היא... אחת מצוה והמדמ, "המשובה

החשובה". גמר

 וכן( ר״ה א׳ אות שס״ד )מצות המנ״ח והעיר
ב(: מט, )קדושין מדתניא

 אפילו - צדיק שאני מנח על האשה, אח ״המקדש

 מקודשת ספק[ זו ]הרי גמור רשע היה[ ]אס
 בדעתו". חשובה הרהר שמא ןמיישינן[

 וידוי אבל תשובה, דהרהר דנהי וקשה,
 ]ובלשון כפרה. ליה לית ואכתי ליכא, מיהא

 רשע[. קרוי שזה שכן כל אדם, בני

 כלל, בכפרה תלוי אינו ׳צדיק׳ דשם ותירץ,
 שיש וכשם שעה. שבאותה במעשיו אלא

 לכפר לבדה בתשובה די שאין העברות מן
א, תשובה ה׳ וברמב״ם א פו, יומא )כדאי׳ עליו

 כבר תשובה משעשה מקום ומכל ד(,
 השלים שלא מי אף כן כמו ׳צדיק׳. איקרי

 נמי, - נתודה שלא ־ התשובה דרכי את
 כיון אבל עליו, מכפרת תשובתו שאין הגם

 שלא בלבו וגמר הרעה דרכו את שעזב
 וכבר ׳צדיק'. קרוי הוא כבר עוד, יחטא
 ה׳ ריש ספר )בקרית המבי״ט כן וכתב קדם

תשובה(:
 ׳צדיק נקרא בלבו, משובה דמשהרהר גב על "...אף
 עצמה בפני מצוה ששובה הוי לא הכי אפילו גמור׳.

החשובה". גמר שהוא המדמ עס אלא

 בלבד זו שלא עוד, משמע זו ומראיה ה.
 שעזב מי אף אלא נתודה, ולא ששב שמי
 שאר את השלים לא ועדיין חטאו את

 ׳צדיק׳. קרוי נמי התשובה, חלקי
 רגע שבאותו לומר, שאין דמסתברא,

 במעשיו, ובוש ניחם להיות הספיק
 ישוב שלא תעלומות יודע עליו וש״יעיד

במי נמי, מיירי לא ]ומי לעולם" החטא לזה
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צא משה למקום והתרצות חברו פיוס - יא סי׳ שמועוה^

 שכיון אלא והרשיע[. שב קצרה שעה שתוך

 עוד, יעשהו שלא בלבו וגמר חטאו שעזב

 מעשיו שם ועל הטוב, בדרך עומד כבר הרי

 ]והארכתי ׳צדיק׳. קרוי הוא שעה באותה

 והקרבנות׳; יוה״ב של ׳וידוי ח׳: בסימן בזה

 ואינו מרצה קרבנו שכבר עוד, שם והוכחתי

 שכבר פשוט, נראה ועוד רשעים׳. ׳זבח קרוי

 ידך תשת "אל ביה: קרינא ולא לעדות, הוכשר

חמס"[. עד להיות רשע עם

 הלכה, באותה הרמב״ם בלשון ולכשנתבונן
 לפי דקרא פירושיה דהכי כן. נמצא נמי

 ׳יעזוב היינו, ־ דרכו׳ רשע ׳יעזוב דרכו:
 - מחשבותיו׳ און ׳ואיש חטאו', החוטא

 שמי כלומר, ממחשבתו׳; ׳ויסירו היינו,
 נכשלו הרי ומגמתו, חפצו התאוה שהיתה

 אף לפרוש מצווה זה והרי רעיונותיו, גם
 ־ וירחמהו׳ ה׳ אל ׳וישב החטא. ממחשבת

 עוד׳. יעשהו שלא בלבו ׳ויגמור היינו,
 'תשובה', שהמילה למדנו, דרכינו ולפי

 יחטא שלא בלב הקבלה על בעיקר נופלת
 שלמד לשונו, מהמשך גם נראה וכן עוד.

 שלא הדעת גמירות אחרי העוקב שהשלב
 "כי שנאמר: החרטה, היא עוד לחטוא

 שגמר שאחרי כלומר ניחמתי"; שובי אחרי
 התשובה, שהיא עוד, לחטוא שלא בלבו
 כן שגם עד המצוה את גמר לא עדיין

 בלבו שגמר שמשעה ונמצא, דוק. יתחרט,
תשובה. בעל קרוי הוא כבר לחטוא, שלא

 ט(: א, )שע״ת יונה ר׳ כתב והנה ו.
 המדרגות ולפי לחשובה, רבות מדרגות "והנה
 משובה לכל ואמנם הקב״ה. אל האדם יתקרב
 שלם טוהר הנפש תטהר לא אן שליחה, ממצא
 האדם יטהר כאשר זולתי היו, כלא העוונות להיות

 המעט כי יתבאר... כאשר רוחו את וימן לבו את
אן - ממנו הגועל להעביר בו יועיל הטבוס מן

יתלבן". הטבוש, רוב לפי

 חטאו, לעזוב בלבו שגמר שמי ומינה,
בהתאם לסליחה ראוי הוא כבר בודאי

תשובתו. לדרגת

א(: טז, )תענית ששנינו והיינו—י-
 עברה בידו שיש אדם אהבה: בר אדא רב "אמר

 לאדם דומה, הוא למה בה, חוזר ואינו ומתודה
מימות בכל טובל שאפילו נידו, שרץ שתופש

טבילה". לו עלמה לא שבעולה,

ב, תשובה )ה׳ ברמב״ם זו מימרא פירוש ובא
ג(:

 הרי לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתודה "כל
מדו...". ושק לטובל דומה זה

 אלא הוידוי, את אדא רב התנה לא הנה
 שכבר שכיון בלחוד. לעזוב׳ בלבו ב׳גמר

ביה שייך כבר במקצת, לסליחה ראוי הוא
דברים. וידוי כפרת

 לחטאים ביחס נתבאר לאשר יסוד ומכאן
 בלבו שגמר שמשעה לחברו, אדם שבין
 ריע, לו ונעשה עוד כלפיו לחטוא שלא
אהבת במצוות כלפיו זה נצטוה כבר

דוק. ריעים,

 שכשם ללמוד: לנו יש הדברים ומתוך ז.
 תשובה "ולכל לתשובה, מדרגות שיש

 בריצוי דרגות גם יש כך סליחה"; תמצא
 יש נמי, חברו עם במידתו שגם חברו.
 מצווה והוא וקפידא, ׳תרעומת׳ של דרגא

דין, מן בר אבל תרעומתו. ולסלק לרצותו
 שגם פנים; הארת של דרגות כן גם יש הרי
 חברו, של קפידתו את מעליו שסילק מי

 איליו. פניו והארת לאהבתו זכה לא עדיין
 מיד ב״ה, המקום לפני שבתשובה וכשם

 קרוי הוא כבר לחטוא, שלא בלבו משגמר
 אינו אבל ב״ה; למקום כביכול ו׳ריע׳ צדיק
 כל את שישלים עד ית׳ פניו להארת זוכה

 את ופיוסו בהנהגתו גם כך התשובה. שלבי
 אינו שעדיין פיוס; אחר פיוס יש חברו,
עד גרידא, בריצוי פניו להארת זכאי

וידיד. אוהב לו וייעשה עוד שיפייסנו

 באהבת חובתו שמצד נראה, ברם ח.
 דוקא. פנים בהארת מצווה אינו ריעים,
 א(: יד. אבל )ה׳ הרמב״ם מדברי לזה ויסוד
ולנחם חולים, לבקר דבריהם, של עשה "מצווח
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תשובה הלכותשמועותצב

 וללוות הכלה, ולהכניס המת, ולהוציא אכלים,
 לשמח וכן קבורה... צרכי בכל ולהחעסק האורחין,

גמילות הן ואלו צרכיהס. ככל ולסעדם והחתן הכלה
שיעור. להם שאין שכגופו, חסדים

 ככלל הריהן מדבריהם, אלו מצווח שכל פי על "אף
 הדברים כל ־ יח< יש, )ויקרא כמוך׳ לרעך ׳ואהבם

אומן עשה אחרים, לך אוחן שיעשו רוצה שאחה
וכמצוות". בחורה לאחיך אחה,

"כל שאם לפנים, צריכים הללו והדברים
 לרעך ׳ואהבת בכלל הריהן אלו... ™מצוות
]ור׳ מדבריהם? אלא אינם היאך כמוך"׳;

א׳[. שורש בסה״מ מ״ש עוד

 את שפירשו לחכמים להם מצינו הן אכן ט.
 השלילה דרך על ריעים אהבת של המצוה

 שם(: ויקרא יונתן תרגום גם וראה א; לא, )שבת
 מעביד"? לא לחברך סני, "דעלו

 הרמב״ם כאן הגדירה היאך כן שאם וקשה,
 רוצה שאתה הדברים "כל החיוב: דרך על

אתה, אותן עשה אחרים, לך אותן שיעשו
לאחיך"?

 נאמרו הלכות ששתי פשוט, והנראה
 וזהו השלילה, דרך על חרא ריעים: באהבת

 ששנאוי מה לחברו יעשה שלא גמור, חיוב
 חסידות, מידת בזה נאמרה ועוד עליו.

 זו והיא החיוב, דרך על ריעיו לאהוב
 כל ואמנם אבל. בה׳ הרמב״ם שכתבה
 זה הרי חברו, עבור עושה שאדם מעשה
 אינו אבל תורה; של עשה מצוות מקיים
 להציק שלא אלא גמור בחיוב מצווה

 הפרטים מן כמה ועשו חכמים ובאו לחברו.
כל אותן וחייבו תורה, דבר חיוב בהם שאין

שמדבריהם. גמור בחיוב ישראל איש
 מצוות שכל פי על "אף הרמב״ם: מ״ש וזהו
 לרעך ׳ואהבת בכלל הן הרי מדבריהם, אלו

 אינו אלו, במצוות שחיובו כלומר, כמוך"׳;
כשהוא כן, פי על ואף מדבריהם; אלא

תורה. של מצוה קיים זה הרי מקיימן,

 מישראל אדם שאין שכתבתי, מה וזהו י.
 אבל חברו, של פנים בהארת לזכות מצווה

 משעה וכן, והואיל חסידות. מידת זו הרי
 יסלק שהלה בשיעור חברו את שפייט

 את תיקן כבר זה הרי עליו, תרעומתו
 ידי ויצא נגדו, בחטאו שעיוות המעוות

חובתו.
 שיפייס איכא חסידות מידת ודאי, ומיהו
 פנים לו שיאיר עד פיוס אחר פיוס חברו

 סליחה', תמצא תשובה, ׳ולכל כדמעיקרא.
דוק.

 פיוס בין האמור שהחילוק ונמצא, יא.
 שכלפי ב״ה: למקום ריצויו לבין חברו

 "שיעיד עד לשוב מצווה הריהו המקום,
 חברו, כלפי ואילו תעלומות..."; יודע עליו
 יסודו - לחטוא שלא בלבו שגמר במה דיו

 את לרצות מחויב שהוא השיעור מן נובע
 אלא מחויב אינו חברו, שכלפי שכנגדו.

 הארת אבל מעליו, תרעומתו את לסלק
 כל ולאו חסידות, מידת אלא אינה פנים

בה. שווין אדם בני
 סגי דלא פשיטא הרי הקב״ה, כלפי אבל
 איכפת׳ ד׳לא בשיעור לפניו שיתרצה במה

 צריך ודאי אלא מעליו. התרעומת שבסילוק
 שתשוב עד ב״ה למקום עצמו מרצה שיהא
 כבתחילה. וקרבתו ית׳ פניו הארת אליו
 נמי, ב״ה המקום כלפי אף בקושטא, אמנם
 הוא כבר לחטוא, שלא בלבו שגמר משעה

 אלא כביכול; התרעומת׳ ל׳סילוק זוכה
 חברו וכלפי חיובו. לקיים בכך סגי שלא
 עוד מעליו, תרעומתו שסילק אחר גם נמי,
 עד פיוסו לחזק חסידות ממידת מקום יש

 אלא כבתחילה. פנים הארת למידת שיבוא
 בסילוק אלא מחייבתו אינה הדין שמידת

 תמצא תשובה ו״לכל בלחוד, התרעומת
דוק. סליחה",

ג. ו, דעות וה׳ ר״ו, עשין בסוז״מ רמב״ם עי׳ אךטי. עשין וסמ״ג א א, פאה המשנה בפי׳ רמב״ם ועי׳ זז.
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שמה קסז סעיף

 מועיל האם הכרה, מחוסר הוא וכעת חברו הקניט קסז.
עשרה. בפני מחילה שיבקש

 ואומר קברו על ומעמידם אדם בני עשרה מביא לו, חטא אשר מת אם תר״ו בשו״ע נאמר י!םז.
כפור, יום בערב מחילה לבקש ונהגו לו. שחטאתי זה ולפלוני ישראל, לאלהי חטאתי
 אך מחילה ממנו לבקש רוצה וראובן בשמעון פגע כשראובן ההלכה מהי וצ״ע עכ״ל.
 ולפלוני ישראל לאלקי חטאתי בפניהם ויאמר עשרה שיביא מועיל האם הכרה בלי שמעון

מחילת מועילה והאם בחייו? לא אבל נפטר הנפגע כאשר רק מועילה זו עצה שמא או זה,
דאבוה. כרעוה דברא בניו, או כגופו דאשתו שמעון של שתו^־?™™א

 שם במוציא )וגם עשרה בפני המחילה בקשת מועילה דלכן י״ב תר״ו המשנ״ב כתב תשובה:
 מחילה ממנו כשמבקש דה״ה מסתבר כן ואם לו״, מוחל היה חי, היה אילו "דאמרינן רע(

דלכן ורדים( גנת )לבעל המלך בגן שכתוב ובפרט הכרה, בלי כשמוטל בחייו עשרה בפני
 ואם המחילה. ע״י תחלה נהנה שהוא הטובה את דמפסיד משום אכזרי, נקרא למחול המסרב *****

 אילו מוחל היה שודאי להניח יש מרובים שמים לרחמי וזקוק הכרה ללא מוטל בשהנפגע כן
 לבקש לפניהם ובא כשמתבזה מועילים ואשתו בניו מחילת גם אולי כן )ואם יודע. היה

אבותיו, כבוד על למחול לבן דאסור היש״ש בשם כתב ז׳ תר״ו השקל במחצית אך מחילה.
 הפוגע יצטרך האם להכרה, וישוב הנפגע כשיבריא וצ״ע אבותיו( כבוד למחול לבן כת ואין

ישראל. אלוקי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר ממנו, מחילה שנית לבקש

 וכמובא שליח ישלח חולה, הוא גם כי מחילה עשרה בפני לבקש יכול לא הפוגע ואם
 המפייס דגם מ״ט סימן פ״ח ב״ק יש״ש בשם תר״ו א״א בפרמ״ג ויעוין י״ר. תר״ו במשנ״ב

 בפרמ״ג כתוב עשרה שצריך ומה ומפלוני, ישראל אלוקי מה׳ מחילה מבקש אני יאמר חי
 ובערוך ישראל, לאלוקי חטאתי שמזכיר כיון בעשרה, המזון ברכת כעין דהוא ז׳ א״א

 מוחל המת ודאי השכינה כבוד ומשום שריא שכינתא עשרה בי רכל ד׳ תר״ו כתב השלחן
עכ״ל. לו,

 המזון דברכת דומיא והוי עשרה, יהיו החולה עם ויחד ט׳ שיביא מועיל דאולי להסתפק ויש
עשרה, צריך לו, חטא אשר מת אם ובשלמא למנין, מצטרף עשירי דישן השיטות לאותם

 כמו למנין. מצטרף אולי דהנפגע ט׳ מועיל אולי חי כשהוא אבל מצטרף לא שהנפטר כיון
 ש״מ למנין. יצטרף מחילה המבקש והוא ט׳ שיביא עשרה להביא צריך למה עיון צריך כן

וצ״ע. הנפגע מהחולה חוץ עשרה שצריך ה״ה אולי וא״כ מהמבקש, חוץ עשרה דבעינן

 לפרסום עשרה דבעינן לומר מקום היה השלחן והערוך הפרמ״ג של קדשם דברי לולא והנה
 לקרות אפשר דמגילה לשיטות נשים י׳ לפני גם מהני היה הצורך בשעת אולי כן ואם

 נשים עשרה דבפני משמע שכינתא בי דבעינן לטעמיהם אך גיסא, פרסומא מטעם לפניהן
 בפני גם מהני דבדיעבד דכתב ס״ב תשובה ח״ב פעלים מרב הבאנו ל״ט ובהערה מהגי לא
נשים. י׳
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והערות הלכות שמו

בתשובה. יחזור כיצד רע שם המוציא קפח.

 פטרוהו כי גדול הפסד לו וגרם אחר( אדם על )או רופא על רע שם שהוציא תולה שאלה: קפח.
שהפסיד? מה כל את לרופא לשלם צריך והאם יפייסנו? כיצד חולים, בבית מעבודתו

 שאינו כיון מלשלם פטור שמהדין וכתב: שס״ג. תשובה שלמה לך האלף בזה רן תשובה:
 ל״ח ת״כ בחו״ט הרמ״א כתב דהנה ולענד״ג מאד, חמור עונשו רק בנזקין. גרמא אלא

 ביישו ל״ח ת״כ בשו״ע שם ונאמר בדברים. המבייש בכלל הוי חברו, על רע שם המוציא
 מכת אותו דמכין וי״א המבוייש. שיפייס עד אותו שמנדין אומרים ויש פטור. בדברים
 עליו לוקין אין מעשה בו שאין לאו שהוא כיון אבל תונו, דלא לאו על )רעבו־ מרדות.
רע, שם המוציא את שמנדין י״א דלכן מ״ח הסמ״ע והסביר מ״ט( סמ״ע דאורייתא, מלקות
ורבה, רע שם מהוצאת יותר גדולה בושת לך ואין חרב, כמדקרות בוטה שיש משום

וכו׳. אשר״י,

 הפסד לחברו כשגרם ובפרט מרדות מלקות או נדוי רע שם למוציא מגיע זה לפי לכאורה
 שהרי רמים, כשפיכות נחשב זה שדבר חולים, בבית מעבודתו כשפיטרוהו לדוגמא גדול,
 מציגו היכן וכי הגבעונים". המית אשר על הדמים בית "ואל ע״ח: דף ביבמות נאמר

ומזון, מים להם מספיקים שהיו הכהנים עיר נוב שהרג מתוך אלא גבעונים? שהרג בשאול
 כאילו נחשב גבעונים פרנסת לקפח שהגורם הרי עכ״ל הרגן כאילו הכתוב עליו מעלה

המיתו. כאילו הוא גם נחשב שיפטרוהו לו וגרם חברו על רע שם המוציא כן אם המיתן,

 או בדברים יפייסנו יכול אם הרופא, את לפייס כדי מאמץ כל יעשה שהחולה נלענ״ד ולכן
 קנסות דיני דנים אין אם גאון נטראי מר נשאל ג׳ סימן החובל בפרק הרא״ש וכתב בממון.
 באותו יעשה מה חטמו, ראש קטע או אזנו צרם כגון הוה, בזמן בחברו החובל בבבל,
 חריפתא פלפולא )וכתב בהרבה. בין במועט בין אותו שיפייס עד אותו מנדין והשיב חובל?

 תקנה ...ועשו אותו( דנים היו אילו חייב שהיה מכדי יותר עליו ירבו שלא ודאי ומיהו ש׳
 אלא קצבנו... כך לזה ולומר לדקדק דרך אין כי בקרוב. הנחבל שיפייס עד החובל לנדות

 עד החובל ומנדין אותו. מגלין ואין לו לתת מגיע כמה עד קרוב שיעור בלבם משערים
 רוצה אינו והנחבל בלבם, יש לאשר קרוב אם לתת, מגיע כמה ורואין הנחבל שיפייס
שבלבם, ממה רחוק ואם לו, ומתירים מכן, יותר לנדותו כה בנו אין לו, אומרים לקבל,

עכ״ל. שיעור לאותו שיקרב עד לו מתירים אין

 לא ואם ובשקר, ברשעות שדיבר ויודה הרופא על סרה בפניהם שדיבר אנשים לאותם וילך
 ואם ובממון. בדיבורים ויפייסו נמצא היכן יחקור המקום, את עזב הרופא כי לפייסו יכול
 לעלוי לצדקה וישלם ויצום יתוודה יודע לא ואם יורשיו. לבניו ממון ישלח נפטר, כבר

 שנתחייב דמי בתשובותיהם, האחרונים "כתבו ב׳ חו״מ ברמ״א המבואר כפי הרופא נשמת
 ארבעים את ליתן יכול שאם ונראה עכ״ל ”מלקות במקום זהובים ארבעים יתן מלקות

כך, יעשה הרופא ליורשי וכדומה( נפליונים כגון זהב מטבעות ארבעים )כלומר הזהובים
 ויקבל נשמתו לעלוי משגיות ילמד גם הנפטר הרופא נשמת לעלוי לצדקה יתנם לאו ואם

לו. ורפא ושב עוד לכסלה ישוב שלא ותחנונים בבכי עליו

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס347 מס עמוד {6} יוסף דוד בן יצחק זילברשטיין, :שבתון שבת



ט ח פרק קטא בבא
ואה׳ו לבד בושת דשי הקצחניןבמתני׳הס דמים הנך דנל לה וחשק בקטלא הטור »ה ובייש w לביים נתנוון

ר׳י וכי'נולה באזנו וצרם דסטרי שתני' בולה, ולפיו. כר׳ש דלא והיינו קטן של בושתו דחי הגדיל'נותזילנמל
:I*’ J12J4M71W1N * * • ♦ 1**0# ♦יו<

 רע סי ל יז 6 הרא מל• צ יב דתדבר-נעסיר היא הגביל♦ י דע רוצח בה התם ת הב ס מ ולפי נ כס הנא כדאמרי
 הגלילי >לז בנודו לסי ועש;ר קאמר<.2שבישר כעט דת׳ק ורבא.דנתרא. א!יל.מית!ה חוקיה לב; דתגא משוס בר׳ס
 לת ואולא ע*נ כבולי לפי ועני קאשר שבישראל בעשיר פ'׳ קטלא גבי דלוקא חוצאת זל.תשובה בוותיה ל’ס הוא
בעצי מיידי למ׳ק אפ' דאין• המי' פי׳ פל הב׳ד• תמיהת• לפיל ח׳ש לפי אכל נוקיז נכי כן ולא טעתא מההיא סבי

 לאתויי חנט והילנך• לו סימנוין עי במבושיו מדבתיב
 לדיייה דבעי׳מתנוין ש!הא.חתכןין לס׳מ*ש.עד לקרש
 הא ולפזז דקרא א.סיפיה’להכ הוצרך נשי וחש׳ה דוקא
 נש♦ א׳ש והשתא לי ר*ל.סיתכוין מתכוין שיהא עד דתנן
 על טיבא וק׳ל בתתניתין לכאורה דאינא דברים ימיר

 דנתנזון בריש קטלא נבי דס* ו׳ל דרכו לפי הרמב׳ס
 נבו אשא! רוצח מהלכות. נפ*ד פטור או׳ והרג או להרוג
שת ובייש הקטי חובל.דנמכווןלבי*ש בפ׳קתה' פ' נזקין

 שזר בל רס׳י "ל טפי יהיב ינלהי ונזק צער אינא דאי
 בושתו דמי סלע לו ניתז לתבירו התוקע ל׳ו דף שנגח

 ד׳ה תיט ׳ ונו?.זריפ*ויאםישנסנסמ'כ לבדנער
 עמלוקוע נ' ול שידינו ולפי ונו׳' נעשיר דבר וני' סנה

 בכולו לפי לעשיר זלתעלה לעני יהיבקצבה דת*ק בדבר
 פתע לפי בעני ולמטה לעשיר •שקצבה הגליל; ולריי

 לקולא דת״ק ש׳ס ב דאתרן• יהא חילק לא ור׳ע בכולו
דר׳ע פלינתיה דהיאת״ק־ובר ר״יהנצילי היינו קאמר

 המצא כוינת איליהיתה צטר א• משנה פרקט(
דאפי' לאשמיעי' כלס׳ד

 בצא׳דנתי־דמכ׳ש צריןלחימני היה לא קני התוור סינוי
 המסמרות דמידשמסיר עציס.ופשאז־נליס. אתי׳דהשתא

 צמר כיש קוצה לברייתו בקל והדר כבתחלה נסרים הלר* נותןילו אינו• אס דהיינו• בשבת אף דחייב. אלא־זימנין
 ימירה ע׳יסרחא גיא כברייתו חוור דאינו בגדים ועשאז דדיקא׳ בס׳ס בדאמרי' שלו אינם עעסה.ידיו ז שא חורכות

 נמר ותנא הלר וחוטדפשיטא׳דקניזלנד חוט: כל לפרק פבד• אבל זנך• עתדואיני פשה יכולילומר כנעני ללוכד
 דש׳ס הוא׳ונמסקנא הדר דלא דשינוי דלאי־ה׳ט ללמד ,ונאלו' א.ונו'•’רי ד׳ה תלט, • לא ממך ביה דכתיב עברי

:• סנתכ-התי׳ט :בפי'סט־ כ״כ-רש׳י נמי בסיניין !ובו הז
בל׳יחידצ♦ תנאריכא׳ובל׳-רביםוסיפא לאוטמן; ׳4 לעבד־ אשה לוהתאותקריס בכל העבד׳-זהאשה

.«»״״« ׳X ...... t.__,X_._-XL- י .X..X____________41______י__...«

 לשיטתיה דאזיל משוס ברש; דפ' הרמז בשם ח״דס׳ה
 מי• ה'נ• פסק־ לא. אחא! ק' ממנוח. שא!ן בדבר דפטר
 בתו מניס־וביה. השעו׳הראב׳ר• לא למה ותמהתי נזקין

 לעיל וכתבתיו מה'חובל בפד שהסיני
 הא דר׳ל תלזסביה משמע הכי מדתנז מימי PH ב׳

 באדסיכדתנן םור3יס.חומר אחריתי׳ צמלתא
 דטניל ובח'נ.פ*ב דובים• פ׳ד דגדרינ^וכמ׳ו ב׳פ׳ב במס'

 נעיד באדם• וחסלם.משא'כ שתת בשור חימר J♦׳ וה'נ יום
 התנא! הכופר-ולא,חש פסור־מן בביסר־ואדם.■ חייב דשיר

 פשוט■ דבר להיותו וכי' בשור ותומר בהדיא למיתנייה
 חהכ׳דשכתב: ולאפוקי חייב.ונר לעיל.ה״ה.יס שנה וכבר

 אע'נ.דליכא וכול! חומר זה• למיתניי רניל דלפעמיס;
 פ' ות׳ז דובת״ם. פי׳א חת׳ד• ראיה שהביא■ ומה לאפכא.

 כס׳ד שם. עת׳ש דמקואות כמרא ׳
a, ,כיא־&לולומד אם ר,תני דלא סהולאשלזיהא בוטן 

סלו הוא אס אף מהשבת למולספטוד דלא י

 שידה מהן לפשות העצים את לו שנתן או ונו'■ לחרס דנפנוס בכך־ דתה ביה־ע׳ל־ולק׳א דאית אס' נמי■ ושבת
 שידה דמי לו משלם שנע&ו אמר ונשכדז ותגדל תיבה קזרםי־דפ•' אחר נחסך הר'נ: ח:’מ וכו' צער נמי א&כא

וני׳ ' ־ זנל

 דהו-לאן הכי תנא דסונה־והכא נ’בפ וכמ׳ש
 !זא־אפי' לשלם במה לו־כלום דסטור-שאיז עבד ל'מ ואי

 :קלדל הת*ט־ ינח׳ס הנאה תתכור־בטוכת דסדיא אשה
 פס שלא.היה לפי זמן יהיבלי-לו־דוקאז ונתן ו

 אנטריךלימתאידאע׳נ והקוצץ חכל^•■ י •
 ה•’סד הר*ב • א' חס■ לפיל זיקעברי־בל׳א׳פטןר־ועמ׳ש

 מפרס: אהאי לישנא דלכאי הכ׳ד־תיחא !וכו'יפנס:הק נרם
ורפוי צער■ נחי כפנבדאיכא־ הא לחודיה חתני'בבושת׳

 ע׳ש וני' קאמי ילקזלא לבש/ז-פירשי
 מוחל שאס מיא־להידיע חייתי כו'1ויתפלל. נ&'1ע ־1

 שחצינו כמו נכי לו יהיה עליז •ומתפלל'
 וכי' פקד וה' כשרה לנתיב תחלה ,נענה שהוא באברהם;

 אנס' דמש־׳ה ל וג וכו' שג' ד*ה ת!*ט ■ זל בחי-שדרסו
 >חו דכאבדהס ניפה היא לאשמיע•׳ קרא לאתרי♦ תנא

 דקיא-לא מישעיה אע*צ ה&׳ס ונדרשת פיוס הוצרך
 ובו' האיחי סד׳ה אלא,כסי׳המדרס.רבה•" הכי מסתע

 למימד שייך לא חהום־דהשתא טעמא וכולי ללמדנו■
 ושאי רסז כשיסת הרתנ׳סהזא בשיטת שלא ווה נתמיהא

4 הב'ד-בזהאךלמזמר ודברי מפרשים

 ד בדם א' בענין דלא־מימא׳דהנל היכי
 אתר בענין קת׳ל־דרישא מפרש• קא לסיפאפרופי ס’בס

: הר׳ב וכמ׳ש מניס שנתן
 איביא וכילי ידעתי ולא ונולי ד׳הניתן ד׳תי׳ט

חיהא 6k כדרכו המש' ל' העתיק שהרחב׳ס
 צמר קאמר׳הנותן דלא זה כל השמיעני א'־ בדקדוק־מיבה

 הם ס׳ש האיחניז כל סס יל אלא דמתני' כלישנא־ וכו'
נתן לשלסבינד חייבין וקלקלו לתקן לאיחניז וכי׳נחז

החכמה אוצר תכנת ע״י הורפס26 מס עמוד יעקב בן דוד פארדו, ב ־ לדוד שושנים



תקג חיים ע״ב פ״ה דף שמועת

התשובה קונטרס

מ״ז סימן

לחבירו אדם שבין עבירות כפרת

 אדם שבין עבירות במשנה. ע״ב פ"ה דף
עבירות מכפר יוה״ב למקום

 שירצה עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין
 ה׳ לפני חטאחיכם מכל ראב״ע דרש חבירו את

 מכפר יוה״כ למקום אדם שבין עבירות תטהרו
 עד מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות
 במשנה ע״א צ״ב דף ובב״ק חבירו. את שירצה
 שיבקש עד לו נמחל אין לו נותן שהוא אע״פ
 בזה ומבואר וגר. אשת השב ועתה שנאמר ממנו
 אלא העוון מוחלת גרידא הממון השבת דאין
 דהנ״מ אמינא הוה ומ״מ חבירו, שירצה צריך

 ללא אף לו יכפר יוה״כ אתי אי אבל יוה״כ קודם
 דאין למילף הכא איצטריך ולכן חבירו, ריצוי

חבירו. ריצוי ללא מכפר יוה״כ

 דאינו דקאמר בב״ק במשנה לדקדק יש אך
דכל ומשמע ממנו, שיבקש עד לו נמחל

 וצ״ב מיד, מחילה הו״ל לו ונחרצה ממנו שביקש
 וחייבי כשציערו, או כשגזלו לאו על עבר דהרי
 דכיון אפ״ל והיה ביוה״כ, רק מתכפרים לאוין
 דסגי לענין כעשה דינו מלקות בו שאין לאו דהוי

 מבואר וכן ליוה״כ, וא״צ לחוד בתשובה ליה
 כעשה דינו מלקות בו שאין לאו דכל ארי בגבורת

 במצוה המנ״ח אמנם בלבד, בתשובה דמחכפר
 דהכא דמתניתין לתנא הוא זה דכל כתב שס״ד
 וסגי כעשה דינו לעשה הניתק דלאו דש״ל

בו שאין לאו כל ה״ה וא״כ לחוד בתשובה

 דנקט ישמעאל ר׳ דברי מסתימת אבל מלקות,
 דמתניתין תנא על דפליג משמע כפרה חילוקי ד׳

 בלאו אבל לבד בחשובה סגי בעשה דרק וס״ל
 זה, לאו על לוקין כשאין אף ליוה״כ נמי בעינן

 ונמצא נ״ח[, בסימן לקמן עוד בזה ]ועמש״כ
 יוה״כ הזכירה דלא דב״ק דמתניתין דצ״ל לפ״ז

 דמחניתין כתנא ס״ל לו נמחל דמיד ומשמע
 לכפרתו א״צ זה לאו על לוקין דאין דכיון דיומא

 על צ״ע לפ״ז אך ישמעאל. כר׳ ודלא ליוה״כ,
 פסק ה״ד תשובה מהלכות א׳ דבפרק הרמב״ס

 פסק ואעפ״כ ישמעאל, כר׳ כפרה חילוקי ד׳ את
דב״ק. כמתניתין ט׳ הלכה ב׳ בפרק

 בפ״א הרמב״ם דהנה בזה לומר ונראה
על אדם עבר דאס כתב ה״א מתשובה

 חייב תשובה כשיעשה שבתורה מצות כל
 בעת ואשמות חטאות בעלי "וכן להתודות,
 אין זדונן על או שגגתן על קרבנותיהן שמביאין
 ויחודו תשובה שיעשו עד בקרבנם להם מתכפר

 עליה, חטא אשר והתודה שנאמר דברים וידוי
 אין מלקות ומחוייבי בי״ד מיתות מחוייבי כל וכן

 שיעשו עד בלקייתן או במיתתן להן מתכפר
 ממונו והמזיק בחבירו החובל וכן וימודו, תשובה
 מתכפר אינו לו חייב שהוא מה לו ששלם אע״פ

 שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיחודה עד
 הרמב״ס פתח הנה עכ״ל. האדם", חטאות מכל
 כל על חובה דהוי הוידוי ומצות בחיוב דבריו את

 חובת גודל אח להראות בא וע״ז להחודות, השב
 להם שיש ואשמות חטאות חייבי דאף הוידוי
 עם אלא להם מתכפר אין מ״מ בקרבנס כפרה

 שמיתתן ומלקות מיחות חייבי וכן הוידוי,
עם אלא זו כפרה אין להם מכפרת ולהייתן

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס505 מס עמוד אריה שמעון בן חיים יוז׳וק, ב יומא - חיים שמועת



חיים מז סי׳ - שמיני פרק שמועת תקד

 וא״צ מיד להם מתכפר הרי הנך כל והנה הוידוי,
 מהכפרים מ״מ לאו על שעברו דאע״ג ליוה״כ
 עם ומלקות במיתה או בקרבן גמורה כפרה

 שממשיך מה דגם נראה ולפ״ז והוידוי, התשובה
 ממונו והמזיק בחבירו החובל לענין הרמב״ס

 שיחודו עד להם מתכפר אין ששלמו דאע״ם
 גס ]ובעינן התשלום אתר מ״מ אבל וישובו,
 בס״ב הרמב״ס וכמש״כ חבירו וירצה שיבקש
 ואין מיד להם מתכפר והוידוי והתשובה ה״ט[

 או שהקרבן דכמו יוה״כ, לכפרת צריכים הם
 הוא כן יוה״כ ללא מכפרים המלקות או המיתה

 בלשון מדוקדק וזה חבירו. וריצוי התשלום גס
 ששלם אע״ס לו מתכפר דאין שכתב הרמב״ס

 ושב והתודה שלם הא וישוב, שיחודה עד אלא
 המשנה מלשון שמדוקדק וכמו מיד, לו מתכפר

 ריצה הא חבירו, שירצה עד לו נמחל דאין בב״ק
 העתיק וכן ליוה״כ, וא״צ מיד לו נמחל חבירו

 נמחל "אינו ה״ט מתשובה בפ״ב הרמב״ם גם
 לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו

 לו נמחל וריצהו ששלם דכל ומשמע וירצהו",
מיד.

 מכפר יוה״כ אין דיומא במשנה דאיתא ומה
דהוי פירושו אין חבירו, אח שירצה עד

 שירצה עד מכפר שאינו יוה״כ בכפרת תנאי
 אין חבירו ריצוי ללא אלא כן, אינו דזה חבירו,
 מיד לו מתכפר חבירו ריצוי ואחר מכפר יוה״כ
 המשנה. כוונת וא״כ יוה״כ, לכפרת וא״צ

 ליוה״כ שייכות אין לחבירו אדם שבין דבעבירות
 יוה״כ א״צ מלקות בו שאין דלאו ]ולסוברים בזה.

 מלקות, ליכא לחבירו אדם דבין משוס הטעם
 משוס הוי טעמא יוה״כ בעי לאו דכל ולסוברים

 דומיא המכפרים הם חבירו וריצוי דהתשלומים
אחרת[. לכפרה וא״צ מלקוח או מיתה או דקרבן

 אדם שבין דעבירות פעמים דיש אפ״ל אמנם
מבואר דבגמ׳ ליוה״כ, בעו לחבירו

בנ״א שלשה מביא לו למחול חבירו רצה לא דאם

 מביא להס נתרצה לא ממנו, ומבקשים מריעיו
 ויש לו, והולך מניחו רצה לא ושלישית, שניה לו

 ולרצות לבקש צריך דאינו מבואר דאמנס לעיין
 מ״מ אס נתבאר לא אבל פעמים מג׳ יותר

 מתכפר דאין אפ״ל ובזה לא, או חטאו לו נתכפר
 אבל לו נתרצה לא עדין דחבירו כיון מיד לו

 תר״ו סימן בפר״ח ראיתי וכן לו, יתכפר ביוה״כ
 פעמים מג׳ שיותר דמון הוא ברור ודבר ח״ל:
 והיינו מכפר שיוה״כ לפייסו עוד לו זקוק אינו
 מכפר יוה״כ אין לחבירו אדם שבין עבירות דתנן

 אע״פ שמרצהו דכל דאלמא חבירו את שירצה עד
 עד דאל״כ מכפר יוה״כ נתרצה לא שהוא

 זה ולביאורו עכ״ל. ליה, מבעי חבירו שיתרצה
 בעינן אלו בעבירות דגם היא המשנה כוונת הרי

 כשריצה אלא מכפר יוה״כ דאין אלא ליוה״כ
 מ״מ אבל חבירו, לו נתרצה דלא אע״ג חבירו
 במש״כ י״ל בזה חבירו לו דנתרצה היכא

 בב״ק במשנה וכדמשמע מיד, לו דמתכפר
 תפסה בב״ק דהמשנה ואף הנ״ל, וברמב״ס

 שיתרצה עד נקטה ולא ממנו שיבקש עד הלשון
 משמע דמהמשנה ביארנו והרי חבירו, לו

 לו, נחרצה שחבירו מיירי וע״ב מיד לו דמתכפר
ויתפלל שהביאה הפסוק על סמכה דהמשנה י״ל

לו. שנתרצה דמיירי משמע...דמיניה בעדך,
 מהמשנה שתפסנו הדקדוק עיקר ]אמנם

 הזכירה דלא מהא יוה״כ וא״צ מיד לו דמתכפר
 דהרי מוכרח, דאינו נראה יוה״כ, את המשנה
 ווידוי תשובה דבעי הזכירה לא גס המשנה

 ללא לו מתכפר דאין מבואר הרי וברמב״ם
 לפרש נחתה לא דהמשנה וע״כ ווידוי, חשובה

 הזכירתו ולא יוה״כ בעי דה״נ י״ל וא״כ זה, דבר
המשנה[.

 בחבירו דהחובל הרמב״ם ובמש״ב ב.
ששלם אע״ס ממונו ומזיק

 בקרית עיין וכו׳, שיחודה עד מתכפר אינו לו
 חטאת מכל שנאמר והוסיף כן שהעתיק ספר

דאף וצ״ל וידוי. שצריך וגנבות גזלות אלו האדם

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס506 מס עמוד אריה שמעון בן חיים יוז׳וק, ב יומא ־ חיים שמועת



תקה חיים התשובה קונטרס שמועת

 לכל מיניה ילפינן וגנבות גזלות על לה דדרשי
 דיש אלא ומזיק, חובל ואף לחבירו האדם חטאות

 מהלכות בפ״ה ספר הקריח ממש״כ בזה לעיין
 ולשלם להזיק לאדם שאסור מה וז״ל: ממון נזקי

 כאן אין הרי ולפ״ז עכ״ל, מדרבנן, דהוי נראה
 וצ״ע חבירו ממון במזיק חורה איסור כלל

 לו ושלם ממונו דהמזיק תשובה בהלכות ממש״כ
 והרי מקרא, לה ויליף ותשובה ווידוי כפרה צריך

 ויתודה, ישוב מה ועל תורה איסור שום עבר לא
 שאסור דרבנן לאיסור דכוונתו לומר ודוחק
 דגס למילף רק הוא קרא דמייתי והא להזיק

 תשובה בעינן לחבירו אדם שבין בעבירות
 ממון להזיק חז״ל שאסרו לאחר וממילא ווידוי,
 שבין בעבירות הוא גס נכלל מדרבנן הרי חבירו
 ככל ע״ז ולהחודות לשוב וצריך לחבירו אדס

 דוחק כ״ז אך ווידוי, תשובה דבעו דרבנן עבירות
 תורה דין והוי מקרא לה דיליף משמע ובפשטות

כנ״ל. צ״ע וזה ווידוי, תשובה דצריך

 ממון נזקי בהלכות דמש״כ י״ל ואולי
רק הוא ולשלס להזיק דהאיסור

 דעתו שמזיק בשעה אם דוקא מיירי מדרבנן
 דעתו היה ולא חבירו המזיק אבל לשלם ע״מ
 שלם דאח״כ אע״ג תורה איסור הוא עובר לשלם

 דף בב״ק בגמ׳ כזה חילוק ומצינו ההיזק, לחבירו
 דהוו הוו דישראל דשעוריס גדישיס ע״ב ס׳

 ]לדוד[ ליה מיבעיא וקא בהו פלשתים מטמרי
 התוס׳ ופירשו חבירו, בממון עצמו להציל מהו

 מפני עצמו כשהציל לשלם חייב אי ליה דאיבעיא
 דמילתא וז״ל: יותר ביאר שס והרא״ש סקו״ג,

 חבירו בממון עצמו להציל דשרי היא דפשיטא
 שלש אלא פקו״נ בפגי שעומד דבר לך דאין

 למיקלינהו מהו ליה איבעיא הכי אלא עבירות,
 אסור לו ואמרו מתשלומין, דליפטר אדעחא

 אלא דליפטר אדעתא חבירו בממון עצמו להציל
 פשיטא דהוה ומבואר עכ״ל, וישלם, עצמו יציל
 אלא הגדישין לשרוף לו דמותר לדוד ליה

זאת לשאול דשלח והא לשלם, חייב אס דנסתפק

 חייב אם ישאל ואח״כ תחילה שרפם ולא מיד
 יכול אס ליה דאיבעיא הרא״ש כתב ע״ז לשלם,

 חייב דאס ומבואר דליפטר, אדעתא לשורפם
 דליפטר אדעחא לשורפם לו אסור אח״כ לשלם
 סגי ולא לשלס ע״מ לחשוב השרפה בשעת וצריך
 לשרפם שרי בכה״ג ורק אח״כ, שישלם במה

 בשעת דכשחושב בזה ומתבאר הצלתו, לצורך
 אח״כ ונמלך ממזיק טסי עדיף לשלם ההיזק
 ספר הקרית בכוונת גס י״ל זה דרך ועל לשלם.

 אבל חורה איסור בו אין לשלם ע״מ המזיק דרק
 יש לשלם אח״כ ונמלך לשלם ע״מ שלא במזיק

 דצריך חשובה בהלכות כתב וע״ז תורה איסור בו
מקרא. לה ויליף ווידוי חשובה

 מקרא בגמרא דרשו ע״ב ס״א דף ובב״מ
כפל, תשלומי לשלם ע״מ גונב לרבות

 שכתב ע״א ט״ז דף ב״ב שעורים בקובץ ועיין
 דליכא לשלם ע״מ גוזל אבל איתרבי גונב דרק
 זה[, בעגין הארכנו ]ובמק״א איסורא, ליכא קרא

 דעביד ודאי משלם ואח״כ דהגוזל ואע״ס
 שישלם הגזלה בשעת מיד בשדעתו מ״מ איסורא

 ע״מ דכשמזיק במזיק י״ל כן וכמו איסורא. ליכא
דאורייתא. איסורא ליכא לשלם

 מיירי לשלם ע״מ דהגוזל לחלק יש ]אמנם
שגזל החפץ גוף את לשלם דרצונו

 ולא החפץ גוף אח לבעלים הוא מפסיד דאל״ה
 ישלם אס דאף מזיק ולפ״ז דמים, בתשלומי סגי

 החפץ גוף את לבעלים משלים אינו הרי דמים
תורה[. איסור בו ויהא גרע דלכן ואפשר

 דברי שהביא א׳ סימן ב״ק בקה״י ועיין
ולשלם להזיק דהאיסור ספר הקריח

 רש״י מדברי עליו והעיר מדרבנן, רק הוא
 מיירי דרש״י י״ל ולסמש״כ נ״ג, דף בגיטין
 אח״כ, שישלם שהזיק בשעה דעתו היה כשלא
 דאף להדיא שכתב מהמרדכי שהביא ע״ש אמנם

 איסור בו יש לשלם דעתו היה שהזיק בשעה אם
השבת דמדין שכתב שם בקה״י ]וע״ע תורה.

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס507 מס עמוד אריה שמעון בן חיים יוז׳וק, ב יומא - חיים שמועת
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 חבירו ממון להציל חורה שחייבתו אבירה
 רש בידים. יזיקנו שלא דכ״ש ללמוד יש מהפסד

 חבירו ממון הציל שלא במי הדין היאך לעיין
 אס להחעלס תוכל דלא הלאו על ועבר מהפסד

 נראה דלכאורה חבירו, אח ולפייס לרצוח צריך
לרצותו[. וחייב לחבירו אדם שבין עבירות דהוי

 לו נותן שהוא אע״ס ע״א צ״ב דף ק ,,ב ג.
ממנו שיבקש עד לו נמחל אין

 הראיה וביאור וגו׳. אשת השב ועתה שנאמר
 התוס׳ ביאר שיפייסנו, דצריך מוכח זה דמפסוק

 ויתפלל וגו׳ אשת השב ועתה שנאמר וז״ל: יו״נו
 פתי מי כי שיתפלל כדי שיפייסנו וממילא בעדך
 יומת שלא עליו שיתפלל מאדם לבקש הנה יסור

 ולא עצמו האדם זה כנגד חטא אשר חטאו על
 מבואר במשנה והנה עכ״ל, תחלה, יפייסנו

 מאברהם לה וילפינן חבירו את שיפייס דצריך
 כדי היה הפיוס עיקר הרי והתס ואבימלך,
 למילף הו״ל וא״כ אבימלך על יתפלל שאברהם

 צריך וחבירו לפייסו צריך לחבירו דהחוטא מהתם
 "וראיתי לחוטא, נמחל רק ואז להתפלל ג״כ

 זה אבל וז״ל: הראב״ד בשס שם בשטמ״ק
 שיפייס עד שמיס ידי יוצא אינו לצערו שנתכוון

 שחטא מפני רחמים עליו יבקש והוא חבירו אח
 דבאמת דנקט ומבואר עכ״ל, וכו׳, חבירו בצער

 יבקש שחבירו צריך אלא גרידא בפיוס סגי לא
 זאת הוזכר לא מדוע צ״ע אמנם רחמים, עליו

 חבירו שיפייס אלא כתב לא הרמב״ס וכן במשנה
החוטא. עבור יתפלל שחבירו דצריך הזכיר ולא

 מאבימלך, ילפותא הך בעיקר לעיין יש עוד
הביא ע״א נ״ט דף בסנהדרין דהרמ״ה

 והקשה הגזילה, להשיב חייב שגזל שעכו״ם דעה
 והיכן דאסיר מנ״ל בכותי דאיעבד ותו ח״ל: ע״ז

 מאבימלך אי הגזילה את להשיב נח בני הוזהרו
 לדידיה התם האיש אשת את השב ביה דכתיב

 וצ״ע עכ״ל. מנלן, לאחריני רחמנא מזהר קא
השבה חיוב מאבימלך למילף דליכא ס״ל דאי

 לחבירו החוטא כל דחייב ממנו נלמד היאך א״כ
 האיש אשת השב של דהחיוב דכמו לפייסנו
 ה״נ לאחריני ולא רחמנא מזהר קא לדידיה
 ילפינן דמיניה בעדך דויתסלל הפסוק המשך
 רחמנא מזהר קא דלדידיה נימא שיפייסנו דצריך

לאחריני. ולא

 שאס ומנין שס בב״ק במשנה איתא עוד ד.
וכו׳. שנאמר אכזרי שהוא לו מחל לא

 אסור כתב: ה״י תשובה מהלכות ס״ב וברמב״ם
 נוח יהא אלא יתפייס ולא אכזרי להיות לאדם
 ממנו שמבקש ובשעה לכעוס וקשה לרצוח

 וכו׳, חסיצה ונפש שלם בלב מוחל למחול החוטא
 באו ג׳: סרק רבתי כלה במסכת ועיין עכ״ל.
 ונואף רוצח על נקאי מריביהן עם שלום לעשות
 ואפילו שלם בלב מקבל אין כריתות[ וחייבי

 חזר ולא העומד כל דבר של כללו ביוה״כ,
 ומבואר עמהם. וליתן לישא אסור בתשובה
 א״צ בתשובה חוזרין שאינן עבירות דלבעלי
 מחילה, ממנו דמבקשיס אע״ג שלס בלב למחול

 שלם, בלב למחול צריך בנ״א דלשאר ומשמע
 בלב דמוחל במש״כ הרמב״ס מקור דזהו ואפשר

 דינא הך דהשמיט צע״ק אך חפיצה, ונפש שלם
 בלב למחול א״צ עבירות דלבעלי כלה דמסכת

שלם.

מ״ח סימן

 כדי חבירו על ש״ר הוצאת בענין
שלום לעשות

 אדם שבין עבירות במשנה. ע״ב פ״ה דף
מכפר יוה״כ אין לחבירו

 הגמ׳ הביא י״א תשובה הרמ״א בשו״ח וכו׳.
 בדבר לשנות דמותר ע״ב ס״ה דף ביבמות
נשא ע״א י״א דף במכות ובגמ׳ השלום,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס508 מס עמוד אריה שמעון בן חיי□ יוז׳וק, ב יומא ־ חיים שמועת
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 הותר. לא ש״ר והוצאת שקר אמירת אבל ראובן
כן[. פירש לא שם בכס״מ ]אמנם

 שפירש ע״א כ״ה דף מגילה אבן בטורי ועיין
ראובן למעשה דהא השני בביאורו

 ראובן חטא דלא משום הוא מתרגם ולא נקרא
 היותר בעוון לגנותו שלא לכבודו חיישינן ולכך
 נמצא זה ולפירושו ע״ש, שעשה, מאותו גדול

 הי״ב בסי״ב הרמב״ם שפסק הלכה דלפסק
 אינו ראובן דמעשה מתניתין כהן תפלה מהלכות
 היה ולא ראובן, חטא דלא נקטינן וא״כ מתרגם

 ר דף לסוטה כברייתא לפסוק הרמב״ס יכול
 כפשוטו, ראובן מעשה לסוטה לאומרים ע״ב
 דחטא כמ״ד דאתיא שביארנו מה ]לפי

 דלא הרמב״ס בדעת לומר ויצטרכו ראובן[
 שם הראשון כביאורו אלא הזה הטו״א כביאור

 עוון אותו לו ונתכפר תשובה ראובן שעשה דכיון
מתרגם. ואינו לכבודו חיישינן ,לכך

 י״א סעיף ב׳ כלל שפתים ניב בספר וראיתי
בשע״ת יונה רבינו מדברי שדקדק

 גורס כשאינו אלא השלום מפני לשנות הותר דלא
 דלא וזה ע״ש, לחבירו, רעה או הפסד עי״ז

 כמש״כ ס״ל יונה דרכינו וצ״ל הרמ״א, כתשובת
הרמ״א. ראיית את לדחות

 דף בסוטה במשנה דהנה נראה נוסף ובאופן
דברים לפניה ואומר איתא ע״א ז׳

 בית משפחת וכל היא לשומען כדאי שאינה
 אומר מה להדיא המשנה פירשה ולא אביה,

 יהודה לה לאומר איתא שם ובברייתא לפניה,
 העוה״ב חיי נחל סופו היה מה בוש ולא הודה
 חיי נחל סופו היה מה בוש ולא הודה ראובן

 כתב: ה״ב מסוטה פ״ג והרמב״ס העוה״ב,
 ואנשים ונשטפו קדמוך הרבה בתי לה ואומרים

 ומגידין ונכשלו עליהן יצרן תקף ויקרים גדולים
 ראובן ומעשה כלתו ותמר יהודה מעשה לה

 כדי ואחותו אמנון ומעשה פשטו על אביו בפלגש
ועמש״כ עכ״ל. שתודה, עד עליה להתל

 האור כתב ותמר אמנון מעשה לה לאומרים
 דאינו דגמ׳ ופשטא לזה מקור מצא דלא שמח

 יהודה כמו שכר וקבלו שהודו הנך רק מזכיר
 לא שהרמב״ס מאד תמוה ובאמת עכ״ד, וראובן,

 יהודה הודאת אח בפניה שיאמרו כלל הזכיר
 גדולים אנשים שגס לה דיאמרו כתב ורק וראובן
 להקל כדי חטא וראובן חטא דיהודה חטאו
 הודו וראובן שיהודה זה ענין והשמיט עליה,

שכר. וקבלו

 דאודי מנלן ראובן אמרו דבגמרא בזה ונראה
ר׳ אמר נחמני בר שמואל ר׳ דאמר

 וזאת ימות ואל ראובן יחי לכתיב מאי יונתן
 היו במדבר ישראל שהיו שנים אותן כל ליהודה

 שעמד עד בארון מגולגלין יהודה של עצמותיו
 מי רבש״ע לפניו אמר רחמים עליו ובקש משה
 מי שם וברש״י וכו׳, יהודה שהודה לראובן גרס
 יהודה אביו, יצועי במעשה שיודה לראובן גרם

 בידיהם, מסורת היה וכן תמר במעשה שהודה
 צדקה יהודה כשאמר תנחומא דר׳ אגלה ומדרש

אבי. יצועי בלבלתי ואמר ראובן עמד ממני

 יהודה בשלמא שם בגמרא הקשו ואח"כ
אלא תמר חשרף דלא היכי כי דאודי

 עלי חציף ששת רב והאמר דאודי לי למה ראובן
 ליחשדו דלא היכי כי ומשנינן חטאיה, דמפריט

 לראובן שהותר מה דכל בזה ומבואר אחוהי.
 מאותו אחיו את יחשדו שלא כדי רק הוא להודות
 למ״ד רק שייך זה לתירוץ נראה והנה מעשה,

 בלבל רק אלא אביו בפלגש ממש ראובן חטא דלא
 יצועיו את יעקב שראה וכיון אביו יצועי

 אחד בכל חשד זאת עשה מי ידע ולא מבולבלים
 להוריד ראובן הודה ולכך עשאו, הוא שמא מבניו
 ממש ראובן דחטא למ״ד אבל מאחיו, החשד

 אחיו על כלל חשד היה לא א״כ כפשוטו ומקרא
 שראובן ידע הרי זה ממעשה יעקב ידע דאס

 אף חשד לא הרי מזה כלל ידע לא ואם עשאו
מהם. אחד
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תכז משפט ומזיק חיבל שמרו

המתנות החזרת דין ד.

ס״ג(. ן׳ )סימן אבה״ע שו״ע עיין לזה זה הסיבלתות חוזרים שידוכין בביטול

הוא חמור שידוך ביטול ענין ה.

 המבטל. על חרם שמטילין ויש הוא חמור דבר שידוך ביטול דענין ונסיים
 נקל שיותר רבינו אמר ח״ל: כתב קט״ו סימן ראש כתר להגר׳א רב ובמעשה

 תקיעת לבטל לא אבל התירה, שהתורה בעיניו, חן תמצא לא אם אשתו לגרש
 למה דרחמנא כבשי ובהדי השמים, מן היא כף תקיעת שנעשה ודכיון ותנאים, כף
 להראות התנאים בעת חרס כלי ששוברים טעם כתב קי״ד סימן ושם עכ״ל. לך.
 שוברים ובחופה תנאים, לבטל אסור כן תקנה לו אין שנשבר כיון חרס כלי כמו
פטורין. בגט להפרד התקנה כן תקנה, לו שיש זכוכית כלי

קכג סימן

 רכוש ובמזיק כחובל מחילה בקשת חובת
תשובה. הלכות מכח משפט, חושן הלכות מכח

 היזק ע״י או גופנית, חבלה ע״י בחבירו שפגע אדם שאלה:
 על מחילה ממנו לבקש חובתו מהי ממון. גזלת ע״י או רכוש,

 הלכות ומכה משפט, חושן הלכות מכת שיתכפר, מנת
תשובה.

תשובה:
 לבין בגוף חבלה בין הבחנה קיימת משפט חושן הלכות מכת א(

 תשלום ע״י לו מתכפר אינו בגופו חבל שאם ברכוש. פגיעה
לו. שיתכפר בכדי מחילה ממנו לבקש חייב אלא בלבד, החבלה

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס463 מס עמוד {8} ;«ותשובות יצחק»שאלות בן שלמה זעפראני, :משפט שמרו



משפט ומזיק חובל שמרו תכח

 אבל החבלה. מתשלומי חלק מהוה חובל בדין המחילה בקשת
 חסרונו את השלים שאם הוא הדין בלבד, ברכושו פגע אם

משפט. חושן הלכות מכח לו נתכפר הנזק בתשלום
 או למזיק חובל בין חילוק אין תשובה הלכות מכח ואולם ב(

 לרצותו מצוה קיימת שצערו צער שבכל ולפי ממון, לגוזל
 עד תשובה בהלכות לו נמחל ואין מחילתו, ולבקש ולפייסו

 ברכוש פגיעה על נזיקין תשלומי ששילם מי גם ולכך שירצהו,
 מוטלת עדיין מ״מ משפט חושן הלכות מכח בכך לו ונתכפר

 מכפר יוה״כ ואין תשובה, מהלכות מחילה בקשת מצות עליו
שירצהו. עד

 על או החובל על תשובה הלכות מכח מוטלת נוספת חובה ג(
 ושישוב מעשהו, על השי״ת לפני להתודות כאחד, המזיק

לעולם. זאת מלעשות

ונמוקים מקורות

ומזיק בחובל מחילה בקשת דין א.

 שמזיק למזיק. חובל בין לחלק פסק ה״ט ומזיק חובל מהלכות בפ״ה הרמב״ם א(
 אע״פ בחבירו החובל אבל לו, נתכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון ממון
 הנחבל מן שיבקש עד לו נמחל ולא לו מתכפר אינו דברים חמשה לו שנתן

לו. וימחל
לאברהם שרה את להשיב אבימלך שנתחייב במה )צב.( ב״ק ׳גמ ־ הדין מקור ב(

■ בעדך". ״ויתפלל מחילתו את ולבקש
 גופנית פגיעה עבור מספיק תשלום מהווה אינו שבעולם כסף שום ־ הדין טעם ג(

 נפרד בלתי חלק מהוה בזה המחילה בקשת ולכך נפשות, בגניבת או בחבלה
משפט. חושן בהלכות החבלה מתשלומי

תשובה מדין חו״מ דין חילוק ב.

 אין לחבירו אדם שבין שבעבירות פסק ה״ט( תשובה מהלכות )בפ״ב הרמב״ם א(
 וכבר וירצהו. לו חייב שהוא מה לחברו שיתן עד לו נמחל ואינו מכפר יוה״ב
 ותוס׳ לח״מ, )עיין ומזיק. חובל בהל׳ למש״כ מכאן הסתירה על המפרשים עמדו
)פ״ה:((. יוה״ב
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תכט משפפז ומזיק חובל שמרו
 הסמ״ג דבר ע״פ תשובה( מהל׳ )פ״א רוקח מעשה בספר ליישב מש״כ בזה והנכון

 ליישב )וכ״ב תשובה. הלכות לבין משפט חושן הלכות בין לחלק ע׳( מצוה )מ״ע

צב.(. ב״ק דוד ובדרכי וזרמב״ם, על הקובץ בספר וזו״ד הלחם שתי בשו״ת מדעתם

 ידי על לתכליתה באה ברכוש פגיעה משפט חושן מדין - החילוק ביאור ב(
 הממוני בתשלום שאין גופנית בחבלה כמו שלא החסר, והשלמת הנזק תשלום

 שילם אם משפט חושן הלכות שמכת למרות ומ״מ הגופני. הנזק את לשלם בכדי
 תשובה הלכות מכח אעפ״ב נתכפר, הנזילה בהשבת או ברכוש שפגע מה את

 לניזק, צער בעקיפין גרם הנזק סוף דסוף מחילה, בקשת מצות עליו מוטלת עדיין
חברו. את שירצה עד מכפר יוה״כ ואין

 חילוק מכח זה חילוק מקור שאבו והסמ״ג שהרמב״ם נראה ־ החילוק מקור ג(
 מבחינה משפט חושן הלכות יסוד שהיא ב״ק יומא, למסכת ב״ק שבין הסוגיות

 שבין עבירות כל כוללת יומא במסכת הסוגיא ואילו מזיק. לדין חובל דין בין
ופיוס. ריצוי לחובת לחברו אדם

ומזיק בחובל וידוי דין ג.

 אע״פ ממון במזיק ובין בחובל דבין כתב א׳ הלכה תשובה מהלכות בפ״א הרמב״ם
 כזה מלעשות וישוב שיתודה, עד מתכפר אינו מ״מ לו חייב שהוא מה לו ששילם
 שם ככתוב זוטא בספרי )מקורו והתודו". וגו׳ האדם חטאות "מכל שנאמר לעולם

בגליון(.

אדם מבעה-זה ד.

 נקרא המזיק דאדם לב״ק( )בשיטתו מהריק״ש בשם שראיתי נחמד דבר אכתוב
 המזיק אדם דין שחלוק ללמד בא זה דבר מבקש. שפירושו "מבעה" ב״ק בריש

 החובל אדם ואילו בתשלום מתכפרלו נזיקין אבות דבשאר נזיקין, אבות משאר
מחילה. שיבקש עד משפט חושן בהל׳ לו מתכפר אין
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1 ספר

הגדולים המאורות שני
 נקרא הראשון החלק גולה רבני חברו אשר ותשובות משאלות חלקים של וד,&
 שבסנחדרי השופלא הרב הדור מופת המיוחד לאחד אליהו אדרת שמו

 ואם בעיר אב־דור־מ היה אשר זצוק־ל קום אליהו כמוהר׳ר ,הגולה מאור גדולה
המאור שחבר ותשובות שאלות עלוהי סמיכין ודיישק * א יעי שאלוניקי גישראל

.שמו׳ ונקרא זצוקיל חנדאלי יהושע כמוהריר המובהק הרב הגדול

יהרש?$ פגי
 אידי נמצא אשר ז*ל אלמירה יצחק ר’כמה המציית הדיין השלם החכם חידושי כשלשה עם .&ו

כא □ספר- י על כתע פיק כאותו כסירתו
:הזה הספר כסוף

 הרזפ£ המרומם התכס הי־ניסס״ה ארו לזכות מוצא לכסף סנותניס הזהב צנתיות שצי ידי על הדפוס לבית »ונא
 של נרכיתיס חנראליכרו אליהו כה*י המרומם והחכם נר׳ו חכדאני יאודה כהי* המובהק

’: * ימים לאורך אתריהם ולדעס להס דגהנז'העמ הרכניס זהות זלהיה אליהו אלחת שהר המחבר הרה
 שילס יכא כי עד חיים ושנות

< אכי״ר

■קושטאגדע^
 הוד! יחס מחמןך סולל! ךוקשראחלך־האךיר מיושנת תחת אשר

 לפ״ת הארץ בכל ו2הי.^םי!יהוש¥את ויהיה' 1 סכת.

זלס'$ יעקג ר ננמוהר הר׳רע^ס והמדפיס המתווך( גדשס



קשו לו סימן ותשובות שארות
 ודה או מקרון כאן היה אס לך מסכי,א ימה כתכת ^ןך

אנל חוכ שהיה הכנתי אני כי לכית אמרתי כנר
 הס אלו ורנריו כית וכמת קיימא רתריה דנרשיתא ודאי עקרון
 חן חן חגם יפי חיזוק צריכים ואינם כראי נתזק־ם ויציב אמת

 כי הגס כית צרנרי ראיה עור הנאתי לא טרור ולהיותי ת’לכ
 נזההענין והאריכות נכותחא כניעתא היא רפשיטא מלתא

 דתה להנל ארס אהנתך כחנלי נקשר נאס ־ הגוף טורח הוא
 כמשית נישראל ויין ית יודעי כל עני חכי־יא מן ילאו זעירא

:חנדאלינריו יוסף יאושענכמהר״ר

 ולהיותו עמי הסכים נר״ו הכהן שלתה כמהריר הנעלה והחכם
 הסכים הרין צענין אלא לשונו העתקתי לא הרנה בענין תאריך

 שמסר כיון שניח הוי אפי׳רלא כפקיון אנל כחוב יוקא וזהו עמי
 יאתרו מההיא וה דין לנו ויצא פטור למפקיד שהאמין לאיש
 נמיר הרמנ״ם וכי'והביאו לפיתר שמסר שומר המפקיר נפרק

• ע'כ שכיחת תהלכוק

?□17■ IE ריש הכפוריס ה׳יום איח א׳מטור לשין יי' )־ש
ארס כל ויתן וזיל הטור שכתב סי׳תר׳ו י

 שכין דעכירות כנגדו שפשע תי לכל לפייס יה נערב לט אל
 מכפר יה י אין לחנירו ארם ושנין הכפורי׳מנפי• אדםצתקוסיוס

 א' כל שלם ישראל לב כל שיהא כרי כן ועושין קתט וכו׳והרר
 שנתחילת מכיון זה טעם לתת הוצרך למה לדקדק יש חנריו עם

 מכפר הכפוריס יום אין לחנירו ארס שכין עכירות כי כתב דבריו
 מטעם ולא היין מן לעשות הס מוצרכים שכן וכיון שיפייסו עד

 של!ס לתימר דליכא תכיון זהואקלומטדאדסידיךלחדד־קאי
 לא מנייהו חד יל־ת היכא אכל איתנהו דכלהו היב' אצא נעיהס

 רחרסמיך לומר ינוכל ואף קאי דלעיל וטראי הכי למיתר שייך
 המה זיל הרעיה דברי שכונת וייל לעיל דאמק דינא שייך קאי
 כיום תלויין איכן להכירו אדם שנין ועכירות מכאן טעם לתת

 לפייס הכפוריס יום נערב לנו שיתן צייכין אמאי הכפוריס
 יומא ומעלי אולמיה ומאי זה נעכין שוה ויומא אתא האכל

קאמרי ובמדרש משוס טעמא ויהיב ויומא אתא מכל &עריורא
 לשטן מקם שום יהיה ולא ביניהם שלום יהיה הזה שכיום <יך

 להקדים לט יש למה טעמא דיהיב לומר אפשר עוד • לקטרג
 אררנא לתקוס ארס שנין לכפית לתבירו ארם שבין עונות כפרת
 תשים דאינשי למטותא דקכיה מעלי״לאקתמי־־ממותא ספי

 וא'כ מישראל ואח׳כ תחילה מה' נקיים והייתם דקראקאצווח
 יגסהכפורי׳ותעוכרא ערב לחבית לפייס לארס ריש כתנת למה
 יומא במעלי הוי מטותא רהאי רעתיה דתשמע ילפי׳צה דדב

 יאחת ואס הזה כיוס שלם ישראל לב בל משו׳שיהא ותרי[ דכפודי
 להם יש וגס ניניהם שצום אין ההוא ביום יה'כ אחר עד המחילה

לפי נטן ופי׳זה כן עושין ומשיה לקטרג לשטן מקום ויהיה חטא
־ הא׳וקיל מן יותר עניינו

 ונשא נ'נניס לו היו ?עקב שאלה לח סימן
אחרת כעיר אשה מהם אחד .• • 1

 לרבנן וחיי עולתו לבית ונפטר ימים קצת עמה וכשנשאהעמד
 ימים ואחר בת וילדה חעוס־ת אשתו והניח שנק ישראל ולכל

 וכקצתס נתיסוחצתת ברכה אחריו והשאיר יעקב נפטר ים מועט
 ואחר בשכירות מכחו אחרים דרים היו ונקצתן בנו דר היה

 ימים כהן ועמד אביו נחלת ככל החזיק הנשאר ק&ז גס חיתו
 קרובי עס יחדאח־' נעיר אמו אצל קנונה היתה אחיו וכת דכים
 ימי׳תח ואחר החכרת הכת מכות מבקש ואין חרש ואין אמו

 ליהוד׳והחדק אביו נחלת אח למכור אניה אחי עם היתה אחיח
 קצת ג־כ לוי בהן ודר ללוי מכר□ כ ואח ימים קצת בהן יאודה
 אשר זכותה את לראות שלוחה הנת שלתה היום ויהי ושנים ימים

 ל מ הנתי מכד כי דגר ערות ט ומצא הנזכר יעקב כן חדו ניד
כיד כפני לוי על המערער ™רמו־ vSS "*■י ליאייי-

 נועדנו החתותיימטה דק נית את המערער ניד שנתת דין בית
 כהיום הן אשר הבתים חצר ענק על ראובן ונקשת לדרישת יחד
 חלק לה יעקכשיש לש כני כת לאה כשליחות ראונן וטען לוי ליו

 ושאלנו וחקרנו ודרשנו ניע אניה אני ירושת הנז׳תכח נכתים ונחלה
 מיד הנז׳קנאס הכתים עם שהחצר לנו הנז׳ואמד לוי פי את

 לאחי ג*כ הנדוסאלנו היתומה אני מאחי קנאס ויאודה יאודה
 והוכיח יעקב אכיו מעזטן נשארו והנתיס שהחצי־ והשיב אניה

 שהחצר אר[ נאמני עדים מפי לנו נתברר וכן ליאורה למכרם
 יעקב מעזנון נשאר החצר בפתח אשי והחנות הנתיס הנז׳עס

 הנז' שבחצר כברור לנו* נרד שנת באופן היתומה של אכיה אני
 על הנז׳מחצה ליתומה וחלק זכות שיש אליהן והנאות ובבתים

 ועתה הכיל כל על למטה דין נית וחתמו ע'כ נשוה שוה מחצה
 הנז׳היתס הכת אט מהחי יאודה קנית הנז׳כינזמן לוי משיב

 כן גס תמנה יאודה שלקח ואיפשר שנה חיי כנת גדולה היתומה
 את הניז אט מאחי לקח יאודה כי ניר נפני הוא שאמר ותה
 ג*כ אח*כ שלקח שאפשר ידע מי אך אתר כברור אליו נודע אשר

 ניד הבתים היות כזמן מעולם מחתו שלא והראיה מהיתומה
 כזמן קטנה היתה שהיא ואומרתיאסרי משיכה והיתותה יאודה

 מכל אליה כגנה הזה היזם זולת כלום ירעה לא אניה אט מות
ננתי׳יורט להחזיק לני דברי יצדקו אם השואל שאל ועתה זה

• זשכמ׳ה לצדקה המורה  לפניי אלא דס־י להציג באתי י השואל לדרישת תשובה
תורם של לאמיתה אתת דין יורו והס. רכיתיכו

 לי דלמטי •מילתא אתינא דירהו ונהורמנא אורה תצא מהם כי
הונא יב אמר המפקיד כפי אמרינן . רמכשורא סיבא

 אין הונא מררב מ’ש רגא וכייאתי־ קטן כנכסי קרוב תורידין אין
 לעשות קטן בנכסי ופדשיי כ’ע ואפי'הגדיל קטן מכסי מחזיקין
 כאי אתא לתחויי ידע לא דקטן דמיון טעמיה כדתסייס ולאכול

 איש להוריד להם וטוב בא צירושתו ולומר קרובלאחזוקינהן
 לש מפרש זיל ונר׳ררשיי כ’ע ירושה כהו למטען מצי רצא נכרי

 תהריקיא הרב דכי־יו הביא כתשוכה הרשכיא לה כדפייש באריס
 כמרדכי לאחיישי׳וכןפירשה אכיל דלא דבאפוטרופוס נסי׳רפיה

 מחזיקין דאין מילתא האי רבת דדייק שפיר אתי זיל ולדעתם
 דתטדממנק חמתני׳טונא כן דייק ולא הונא רב מדברי קטן

 דמחזיקין איתא אם דכאי־יס משוס טעמה והייט אפוטרופין
 צאו אי חזקה לי יש תריס רהא דטעק למיחש צן הוה בנכסי
 להם אין אפמתפין אכל חיה רפרק כמסקנא אטת כתי באריס
 כ׳רלאפטרופוס שמעיהו חיישי־דישתכחהדכר ולא כלל חזקה
לאתזוקי אתי לא אכיל דלא כרן וגס קלא ציה אית הא כי דכל

• הרשביא וכמיש  שכת' כמו נאפטוזפוס הוצא דרב להא התוס׳מכרשי אבל
דייק צא למה להם קשה ה ית ה רפ כסי ג*כ ה הריב

 נאריס דחיישען היכי כי זיל דלרעתס טוכא ממתט' הכי רכא
 ומדתוקמי׳אפוט' כאפטרופוס ה*נ יודיעוהו ולא הדבר ישתכח

 ויחזיק הדבר ישתכח דלמא ליחוש צא דאי תחזיקק נר׳ראק נכרי
 רנאממתני' דייק דאתאילא זיל אינהו הכי תקשו ומשיה נהן

 לאחר אף לימאות דהישש שפיר דמר־נהונאדייק ותירצו סובא
 יזיסנתיאק ככל א*כ למחית דלאידע דאמר וגס כ׳ר דתק

 ואפילו וקמ״ל למחות ירע דלא ל’רקמ כרן קטן כנכסי תחזיקין
 יהיו שמא ליחי־ש נכיי p-ppn תחאי צא ירסי“רש כדדייק הגדיל

 שט ואכלתיס תשגדלת ^לי מכרתם אתה ויטעון משיגדיל נידו
 שירד כיון שכיס מאס החזיק אפי' רש״י דלדעח נמצא כ’ע חזקה

 כ כ1 טענת חין בשים תועלת חזקתו אין קטן זה כשהיה בתוכס
 מצאתי לא כעת אכן אביו הרא׳ש משם סי׳קמ׳ט הריכק״נח׳ס

 כן שיפרש הכרח שום אין ש הרא מוכרי כי הרגלים לו מנין
 פירש וכן כן היין משם פירש הכחקי רנהל נוראי ראה ואולס

 כתשו' הרשכיא בירש וכן הרחנין משם וכתובית בפיב הריטביא
 תהלכו׳טוען ייר נפרק משתם המגיד הרג כתב וכן כ סי׳תרח

יעויין



מש לו מימן ותשובות שאמת
 ת־כ או פקדון כאן היה אס לך מספקא דמה כתכת ן^ןך ■

אכל חוב שהיה העתי אני כי לכית אמרתי כנר
 הס אלו ורבדיו כית וכתיש קיימא רמתה דכרשתא וראי פקדון
 תן תן הנס דפי חיזוק צריכים ואינס כראי נתזק־ם ויציב אמת
 כי הגס כ׳ת לדברי ראיה עור הנאתי לא טרור ולהיותי צכית

 הענין בזה והאריכות נכיתחא כניעתא היא רפשיטא מלתא
 ימס להכל איס אהבתך כחבלי נקטר נאס ’ הגוף טורח הוא

 המשרת בישראל ויין יא יויעי כל ניע חנייא מן ילאו זעירא
:חנדאלינריו יוסף יאושענכמהר׳ר

 ולהיותו עתי הסכיס נריו הכהן שלתה כמהריר הנעלה והחכם
 הסכים הרין ן לעני חלא נשוט העתקתי לא הרנה בשין מאריך

 שמסר כיון שנית הוי אפי׳רלא נפקיון אבל כתוב רוקא וזהו עמי
 יאמרו מההיא זה דין לס־ ויצא פטור למפקיד שהאמין לאיש
נמיר הדמכ״ם והביאו וכו* לשמר שמסר שומר המפקיר נפרק

• ע*כ שכירות מהלכות

•7 j ריש הכפוריס ס׳יום איח א׳מטור לשן בי׳ 
ארם כל ויתן וזיל הטור שכתב סי׳תריו

 דעמי־ותשכין כפיו שפשע תי לכל לפייס נערביה אללט
 מכפר ייה אין לחבירו ארם ושבין הכשרי׳מכש־ אדסצמקוסיוס

 א' שלסכל ישראל לב כל שיהא כרי כן ועושין קתני וכו׳והרר
 שבתחילת מכיון זה טעם לתת הוציך לתה לדקדק יש חנריו עס

 מכפר הכפותים יום אין לחגירו ארס שבין עבירות כי כתב דבריו
 מטעם ולא הרין מן לעשות הס מוצרכים שכן וכיון שיפייסו עד

 שצום לתימר דליכא תכיון ןהואיןלוממדאדסמיךלחח^קאי
 לא מנייהו תר דלית היכא אבל איתנהו וכלהו היכ' אלא ניניהם

 יאדסמיך לומר רנוכל ואף קאי דלעיל וטראי הכי צתימר שייך
 המה זיל ה הריני דברי שכונת וייל לעיל דאתרן רינא שייך קאי
 מום תלויין איכן לחמת ארס שמן ועבירות מנתן טעם לתת

 לפייס הכשרים יום כערב לט שתן אמאיצי־יכין הכשרים
 יומא ומעלי אוצמיה ומאי זה בענין שה ויומא יומא האכל

 קאמרי דכתדרש משוס טעתא ויהיב ויומא יומא מכל דכשרא
 לשטן מקם שם יהיה ולא מניהס שלום יהיה הזה שכיום דצריך

 להקדים לנו יש לתה טעמא דיהיב לומר אפשר עוד • לקטרג
 אררנא למקום ארם שנין לכפית לחבית ארם שכין עונות כפרת
 משים דאינשי למטותא דקכיה מעצי״צאקוזמי־־מטותא ספי

 וא'כ מישראל כ’ואח תחילה מה' נקיים והייתם קאצווח וקרא
 יוסהכפורי׳ומעונדא ערב לחנית לפייס לארס ריש כתנת למה
 יומא במעלי הוי מט־־תא רהאי רעתיה דתשתע ילפי׳לה דדב

 יאחרו ואס הזה מוס שלס ישרי! לב כל מש׳שיהא ותרי[ דכפורי
 להם יש וגס ביניהם שלום אק ההוא מוס יה'כ אחר עד המחילה

לפי נטן ופי׳זה כן עושן ומשיה לקטרג לשטן מקום ויהיה חטא
_——-- ־ הא׳וקיל מן יותר עמיט ____

 ונשא נניס ב׳ לו היו ?עקב שאלה לח □ימן
אחית כעיר אשה מהם אחד • • 1

 לרבנן וחיי עולמו לבית ונפטר ימים קצת עמה וכשנשאהעמד
 יתיס ואחר כת ויצרה משכית אשתו והניח שכק ישראל ולכל

 ובקצתם כתיסוחצתת ברכה אחריו והשאיר יעקב נפטר מועטים
 ואחר כשכירות מכת אחרים דריס היו ונקצתן בנו דר היס

 ימים כהן ועתר אביו כחלת בכל החזיק משאר ק&ן גס ימתו
 קרובי עס אח־'יחד כעיר אמו אצל קטנה היתה אחיו ובת יביס
 ימי׳רוח ואסר הנזכרת הכת כזכות מבקש ואין חרש ואין אתו

 ליהוד׳וקחדק אביו נחלת אח למכור אמה אחי עס שתה אחיה
 קצת כ’ג לוי בהן ודר ללוי מכרם כ ואח ימים קצת בהן יאודה
 אשר זכותה את צראית שלוחה הבת שלחה היום ויהי ושנים ימיס

 ל הנ הנחי חכר כי דבר ערות מ ומצא הנזכר יעקב בן חיו ניד
כיד בפני לוי על המערער יי״-רוה .'.'יי ייי+י,-.- ליאוייל

 נועדנו החיזומיימטה דין בית אט המערער ביד שנתט דין בית
 כהיום הן אשר הכתים חצר עניץ על ראובן ובקשת לדרישת יחד
 חנק לה שיש יעקב לש בנק כת לאה בשליחות ראובן וטען לוי ליו

 ושאלט וחקרנו ודרשנו ניע אמה אני ירושת הנז׳תכח נכתים ונחלה
 מיר המ׳קניזס הכתים עס שהחצר לט הנז׳ואתר לוי פי את

 לאתי כ’ג הנז־וסאלט היתומה אני מאחי קנאס ויאודה יאודה
 והוכיח יעקב אמו תעזבון נשארו והבתים שהחצר והשיב אביה

 שהחצר אר[ נאמני עדים מפי לנו נתנרר וכן ליאורה למכרם
 יעקב מעזבון נשאר החצר כפתח אשי והחנות הבתים הנז׳עס

 הנז' שבחצר לטיבנרור שנתברר באופן היתומה של אביה אני
 על הנז׳מחצה ליתומה וחלק זכות שיש אליהן והנאות ובבתים

 ועתה הביל כל על למטה דין מת וחתמו ע'כ נשה שוה מחצה
 הנזיהיתס הכת אבי מהחי יאודה קנית הנז׳כינזתן לוי תשב

 כן גס מתנה יאודה שלקח ואיפשר שנה חיי כבת גדולה היתומה
 את הבת אט מאחי לקח יאודה כי ביר כפני הוא שאמר ותה
 ג*כ כ’אח שלקח שאפשר ידע תי אך אתר כברור אליו נודע אשר

 ניד הכתים היות כזמן מעולם מתחו שלא והראיה מהיתומה
 כזמן קטנה היתה שהיא ואומרתיאחרי משכה והיתותה יאודה

 מכל אליה כבנה הזה היזם זולת כלוס ירעה לא אמה אני מות
כנתי׳יורט להחזיק לוי דברי יצדקו אס השואל שאל ועתה זה

 ה זשכמ לצדקה סמויה
לפניי אלה דברי להציג באתי 'השאל לדרישת תשובה

 תורה של לאמיתה אמת דין יורו והס, רכיתיכו
 לי דלמטי •מילתא אמינא דירהו ונהורמנא אורה תצא מהס כי

הונא יב אמר בפ׳המפקיד אמרינן . רמכשורא שבא
 אין הונא מורב ש'מ רנא וכי׳אתי־ קטן בנכסי קרוב תורידין אין

 לעשת קטן בנכסי ופרשיי כ עי ואפי'הגדיל קטן כנכסי תחזיקין
 כאי אתא למחייי ידע לא דקטן דכיון טעמיה כדמסיי□ ולאכול

 איש להוריד להס וטוב נא לירושתו ולומר בהן לאחזוקי קרוב
 לש מפרש זיל ונר׳ררש״י ע'כ ירושה בהו למטען מצי רצא נכרי

 מהריקיא הרב דבריו הביא בתשכה הרשכיא לה כרפי־יש באריס
 סמרדכי לאחיישי׳וכןפירשה אכיל דלא רכאשטרופוס כסי׳רפיה

 מחזיקין דאק מילתא האי רנה דדייק שפיר אתי זיל ולדעחס
 דמחנין דתט חמתני׳טובא כן דייק ולא הונא רב תדברי קטן

 דתחזיקין איתא אס דכאריס משוס טעמה והייט אשטרופין
 צאו אי חזקה לו יש תריס דהא דטעק צמיחש צן הוה בנכסי

 להם אין אפטתפין אבל חיה רפרק כמסקנא אטת כתי בארים
 כירלאפטרושס שתשש הדבר ודיש'דישתכח ולא כלל חזקה

לאתזוקי אתי לא אכיל דלא כרן ובס קלא ליה אית הא כי כצ7
• הרשביא יש וכת

 שכת' כמו באפטוזפוס הוצא דרב להא התוס׳מפרשי אבל
דייק לא למה להם קשה ימיה בסי'רפיה ג'כ הרעיה

 באריס דחיישיק היכי כי זיל דלרעתס טוכא ממתכי' הכי רנא
 ומרתוקמי׳אשט' נאפטרושס ה*נ יודיעוהו ולא הדבר ישתכח

 ויחזיק הדבר ישתכח דלתא ליחוש לא דאי מחזיקין ט־׳ראק נכרי
 רכאממחני' דייק דאמאילא זיל אינהו הכי מקש ומשיה בהן

 אףצאחר לי־מאות דחיבש שפיר דייק דתיכהונא ותירצו סובא
 הרסנתיאק ככל א*כ למחות דלאידע דאתר וגס ר’ב יתק

 ראפיצו ל וקלן למשת ירע דנא רקח״ל כרן קטן כנכסי תחזיקין
 יהיו שמא ליחוש בכיי מחתינן אמאי לא רש"ירהי כדרייק הבדיל

 שני ואכלתים משגילה 'לי מכררזס אתה ויטשן משיגדיל נידו
 שירד כיון שניס תאה החזיק אפי' רשיי דלדעח נמצא ע'כ חזקה

 כ וכ טענה מין בשים מועלת חזקתו יזין קטן זה כשהיה בתוכה
 מצאתי ציז כעת אכן אמו הריז׳ש תשס סי׳קמיט בתיה הריכ״ה
 כן שיפיש הכרח שוס אין הרא־ש סרברי כי הרגלים ממן־יו
 פירש וכן בן היין משס פירש רנהנחקיהל ראינו יאה ואולם

 בתש' הרשכיא פירש וכן הרמנין תשס דכתונות כפיב הריטכיא
 תהלכו׳טוען י׳ר נפרק משתס המגיד ?רב כתב וכן ב סי׳תרת

יעויי!



קעד סימן ק״א א מהדורה ומשיב שואל שו״ח

 איש שנה ט״ו זה ששם לו שאירע במה ניזנוב אבד״ק הובנר מיכל מו׳ מהרב מכתב הגיעני לך בש״ק תרכ״ג בשנת
 שמה לבא מהסביבות מהמלמדים אחד וכשרצה ובדחן שמש ונעשה העולם בעיני חן ונשא העיר לכל מלמד היה א׳
 התורה בכה שגוזר ואמר במקהלות דרש העבר שובה שבשבת עד ע״ז וצווח ראה ומעלתו האיש אותו הניח לא

 להם לתת הבעה״ב רצו ולא מהסביבות מלמדים ובאו אחר מלמד עוד שיהיה עד מלמד לאותו ילד שום יתנו שלא
 הלז השמש המלמד והנה האחר המלמד עבור ילדים איזה וקבץ בעצמו מעלתו והלך בעיניהם חן נשא האיש זה כי

 צריך אם שואל וע״ז המיתה לו גרם שהוא העולם כל ורננו מת העברה ובשבוע׳ הסוכות חג אחר דוי ערש על נפל
 מבואר כ״ו סי׳ מ״ב ובשו״ת ותשובה כפרה צריך בעלמא רק_גרמא אם דאף למעלה כ״כ ע״דוהנה תשובה לקבל
 ולכאורה ע״ש הכהנים עיר נוב הריגת על דוד שנענש כמו נענש אפ״ה רחוקה בדרך רק ממש גרמא היה לא אם דאף

 שהיו השאלות וכל והצ״ץ דמ״ב המעשה וגם הכהנים עיר דנוב דומיא שנהרג מקרה אירע אם דדוקא לומר חשבתי
 שצריך שמענו לא מטתו על שמת מי אבל נחנקו או שנהרגו היו כלם תר״ג סי׳ יוה״ב ה׳ /באו״ח/ במ״א ונרשמו
 כל /מצטערין/ מצערין שהיו התום׳ וכתבו ענשתי׳ אנא כ״א דאמר כ״ב דף דב״ב מהך לזה סתירה יש אך תשובה

 היו םש הנה לשמים ההי ונתודכו מעלתו ומ״ש ע״ז דאגו ואפ״ה מטתו על מת שם וא״ב נענש דע״י אחד
מעניש שהצדיק דכל ותמצא ז״ל הרב בנו ובהגהת /ו׳/ וא״ו סי׳ צ״ץ שו״ת ועי׳ ע״ז דאגו ואפ״ה לשמים ונתםכו

 יהיה והתשובה ע״ז תשובה לקבל דצריך נלפע״ד וע״ב ברבים דין עליו עורר מעלתו וכאן ידו על נענש ומקלל *
 ובה״ב ער״ח בכל וגם השמש נשמת עבור נרות וידליק וידאג ויבכה יצום יום ובאותו היא״צ יום לעצמו שירשום

 כפי נפשו כופר פדיון יתן עליו יקשה ואם יצום היא״צ ביום ושנה שנה ובכל השנה כל עליו קדיש ויאמר יתענה
 ואף לא׳ להלקות שצוה רא״בש גבי פ״ג דף בב״מ ועיין ידאג ולא תפלתו יקובל ואז של״ד סי׳ במ״א המבואר

 רשע הי׳ הא מ״מ ומסרו מעשה עשה ששם ואף יסורין וקיבל דראב״ש דעתי׳ מיתבא לא אפ״ה ותציף רשע שהיה
 רזה חזינן מאד ר״י דנצטער ור״ל ר״י וגבי מאד קשה דהדבר אלמא יין בן חומץ לראב״ש קרא ריב״ק והרי גמור
 על מאד נצטער ור״י ר״י ע״י שמת ר״כ גבי קי״ז דף בב״ק ועיין ודו״ק תשובה צריך וע״ב מיתה שגרם מאוד קשה

זה.

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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• ira חרז תרו יה הלבות
 ין ועי המפה סע יכה מנהג והכל וצהרבותבצדקה הקברות על ללכת

 שהרמלן ט׳וכתובבאיח בטח ט . פי׳תתיס משה מטה בל הטעה
לדבריהכלבטל חוששין חנו וחין כו׳נ״ב י האמור דרכי אכךומשוס

־ לח מנהגהגאוניס

סעי' יב ובו תרו סי׳ מור
 לח יעבור ולא מוס בו כו׳ביב ארס כל לוויתן שטה עיב תייב דך א
 משמע כן הבית וכתב מהריילזיל דרשות י־צוייס*רצנו מיני בשלש כ

 כחמריהס זה הביאו והראישלא והרמכיסוהסמיג שהרייך נגלאלא
 יהרכךכל ורחמך רחמיס לך ונתן שנאמר אמרי לאיהיה המוחל ג

 פשע על ועובד עק :ושא ואומר עליו מרחמי□ הבריות על המרחם
 תיירו על רע שם המוציא חבל פשע על שעובד למי עון נושא למי
 ואה זיל מהרי״ל בדרשות כתוב וכן חי'קלב וייל מהלי למחול לו אין

 שאס שכתב ומה בפ׳החובל משכה אמריהוא המוחל יהא שלא שכתב
 ומרדכי חשוכה כמצות הסמ״ג דברי הס למחול לו אין רע שס הוציא

 דיומאהדא סלק מהירושלמי מלת לב והגתייי מיתות לארבע
 מחילה לו אין רע שס עליו הוציא אבל רע עליושס דתילשלאהוצוא

 ומ'מ לח וכתב סי׳רייב ובכתביו בתיהסי׳שיז כתוב וכן עולמית
 מהשנוהגין הוא טעית של מנהג י מחיצה• מלבקש יניח לא הנמתל
 ביניהם •אמצעי נכנם בדבי־יס .־הקניטו לאיש איש יחטא כי זה בזמנינו
 לעני מעצמו שהעולכילך אלא שמואל ואקזוכונת השלוס לתווך
 ומביאו יעקב בס׳עין ז׳ל ן׳חביב מהלי לזסרחתי ויאמר העלוב
 מתכייס אינו וחם ליב שטה ׳ד * משהסי׳תתמיט וס׳מטה הלח
 מרדכי מחילה ממנו שבקש עברה לפני יאמראחיכ ומיהו כו׳ניב
 שלא שקוכריסדכל מפרשים יש י • ולח ומהי־י״לוס׳המפה דיומא

 מדברי אכל רבו אינו אס יותר לפייסו אסור פעמים כשלשה נתפייס
 הרשות עוד לפייסו ירצה אס אבל יותר מחוייב דאינו מוכח זיל דלה
 לא המוחל אס ז • לדעתו הכוגיא וישב עיקר שכן הלח וכתב נידו
 המכה ספר מוחל אינו אס אכזרי נקרא אינו המבקש לטובת מתל

 אינו המיחל לטובת אלא המבקש לטובת אינו דאם מדבריו ומשמע
 כן לעשות יכול המוחל לטובת דאך דליתא הלח וכתב כן לעשות יכול
 מצאתי ח • ולכאן לכאן פנים יש המאס׳ועיבדאדרבור׳חכינא אמר

 התחיל׳הפשיעה כשעת לפרש צריך כנגדו שפשע ממי מחילה המבקש
 העולם שנהגו אלא לב כהה ם י לח עיקר וכן זיל מהר״ס דרשות
 לטבול נוהג הייתי זה פי על אמרהמאסך מקריכו׳לב עצמם לטהר
 לא אשה אל גשת ובלתי קרי רואה הייתי לא ייה עד ואס ריה נערב
 להוכיח האריך זיל מהרייל בדרשות וכשראיתי בערבי״ה טובל הייתי

 ויטבול יחזור בערבריה טבל אס אף ולכן תשיבה משוס דטבילהזו
 למעריב מכתה בין אותה טובלין ים זו טבילה י • כן נהגתי נעייה

 לטבול שהנכון מהרייל בדרשות וכתוב מנחה קודם אותס טובלין זיש
 ג׳פעמיס יטבול בייה כין כריה בין זא • וקנהגתי תכהה קודם

יכולות אין כי עייה לטבול להס אין הנשיס יב מהרייל־ דרשות
:משהסי׳תתמיא מטה כמלאכי□ להיות

א סעיף ובו ביי
 על לתמוה יש אדרבה כו׳כיב יודע ואיני מיג שטה עיג תייג רף א

 אחת דשעה כרבנן לן א׳דקיימא כיוס ולא ג יוס התיר למה החשק
לטבול יכול יאפי'תוךשלש להלכה שלשי׳והעלה גזרת בטלה הרגל לפני

• בית מהרייל וכ״פ

ה־ס ובו תדז סי־ טור
 הרמב״ס אבל כו׳כיב עליו דעתו תטיף שתא שטהכיז תייבעיב דך א

 במחזור וכיס שיחודה קורס בסעודה יחנק שתא כתב מה״ת בפיב ויל
 שחאתטרך בכי׳קחני דבכרייחח זה להם מכין ידעתי ולח רומניא

 היה כרא׳שכך כתב והכיח שכרות מחיות המפרשים כל דעתוופירשו
להרמניס לו יש אחרת דגירסא איס־־א אומר ואני בברייתא גורס

 בסעוד חטא של דבר אירע השכרות מחמת שמא
 עייר ודוי מצות כך דגריש שתביארבי׳ביי כיירסא

 וי שיאכל קודס צ׳־יךשיתויה אומרים וחכמים ר'מ
 דב יארע שמא גירסא דלהאי בסעודה קלקלה דבי־

 כלה וימות יחנק שמא הרתביס כדפי הוא פירושו
 עצמי בסעודה הקלקלה לתלות לו היתה לא והרין
 י. תי״ב רף ב • קלקלהכו' דבר אירע שמא לומר
 גורסין ככדיס יש כו׳כיב החטא לפרט שצי־יך כתב
 ז' מחריש וכ'כ הנכון והוא החטא חת לפרט צריך

 בשסהח שמעתי כו'ניב מם'צ ליה שמע ואכי׳כי ט
 בייו דוקא אלא לקום החיוב דאין זיל עובדיה אליה

 מציהלהתודו׳אינו שחי■ ימיס כשאר להיתודותאבל
 י זה שעל ויראה התודה כבר והוא אומרו פהשיצ
 מ לזה סעד ויש לקום מקפידין אנו שחין השנה ימות

 להתוו שצריך שמיש אלא לעמוד דתייב זה הביאדין
 מייל לעמוד צריך ככרהתוז־ה משיצוהוא שמע מכי

 בש> לעמוד וצריך התודה שלא מפני מיקסקאיס
 7 כן שמדקדק וייל לעמוד צריך אינו התודה כבר

 אב אתר אבל חטאנו חבל דלאאמר אלא אמרן
 ו דשמואל קמיה הוהקאהעא דאמררכהמדודי

 ו ע*כ מיקס קס חטאנו אבל ואמר יצבורא שלוחא
 ניחא חטאנו כל בה אלא מיקס הוה לא התודה ככר
 ; בשעה אלא רגליו על לעמוד חובתו ואין ודוי

 מ ודוי עיקר דהוא חטאנו אבל דאמר וכיון חטאנו
 להתו רגליו על עומד והיה התודה אמרי'דלא אי

מ היה לא דשמואל לומר לן ניחא הודויולא כשאר
 והתודהכת התפלל כבר ששמואל ודאי אלא חטאנו

 ר! על עומד היה לא זה ועל הש'צ ודוי משוס אלא
 ו דכבר כיון יתיב הוה מיתב כשארהודוי אבל הודוי

 תטי אבל ואמר ש'צ מטי וכי דגמ׳דקאמר לישנא
 התלמה נא דנא מוכח ומתודה ומיקס קם אמר
 מ: לתייק ואיכא מתודה היה ולא רגליו על עומד

 דיג חטאנו אכל ודוי דעיקר המדודי דרב מעונדא
 מי> קס הודוי התחלת שהוא חטאנו אכל ואתר צ’ש

 ן לו מה הכי דאי כלהודויוייל שיתורה עד רגליו
 להתודותי מטיש״צ וכי היילצומר חטאנו לאבל
לא; דכעי תטאכומוכח לאבל צ’ש מטי וכי ואמר

:חטאנו אבל
 ש כתב כהיתשלא הרמכים על לחקור ןרען

מע כדמוכח ומתודה חנירו כשמתפלל
 ששמואו שפירשתי מה הפך הפרש ונילשהרמב״ס

 אומר שהיה הסליחות בכל יתיב מיתבהוה אלא
 שצרי חיוכו מפני רגליו על קס חטאנו לאבל מגיע

 והיל בריא הוה לא יומא בההוא ששמואל ואפשר
 ופי• מאבל הודויחו־ן ההליחותובשאד ככל יתיב
 לח וחלהודא חולשתו מפני עמדו על לעמוד יכול

 דצ׳־־יך דעיקרהודוי מיניה לתיל^ המדוריאלא
 ז ולכי יטחנו באבל הוא בעצמו אפי׳המתודה

 רגל על שיעמוד התודה שככר למי תיובא שמעינן
 י. לעמוד שלח העולס סמכו זה שעל ואפשר חבירו

יהל בי שהמנהג אנו אלאש־־ואיס שאחדיסמתודיס
 התודהכברו?! שהוא אע'פ מתודה שחנירו בשעה

 כ' מעומד להחודות דמצוה כתב לא צמה הדמיים
 עיי מהאי ד דיומא בחרא בפי הרין וכמים דורי הי•

 חייכי ג*כ ושהצבור מעומד חדסלומרהודוי שחייב
שכתב יסי׳זהזה רכי׳זיל והביאו כראיש כ’וכ ע'כ
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 יעזוב שנאמר עוד, יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו,
 שעבר על יתנהט נה,ו.( )ישעיה מחשבותיו אוץ ואיש דרכו רשע

 יודע עליו ויעידו7 יי«( לא, )ירמיה נחמתי שובי אחרי כי שנאמר,
 עוד נאמר ולן! שנאמר לעולם, החטא לזה ישוב שלא תעלומות
 בשפתיו7 להתוודות וצריך ד.( יד, )הושע ידינו למעשי אלוהינו

 ה״ס ס״ד שם )רמנ״ס בלבו שגמר אלו עניינות ולומר

דומה זה הרי לעזוב, בלבו גמר ולא בדברים המתודה כל8 ד
 שישליך עד לו מועלת הטבילה שאין בידו, ושרץ לטובל

 וצריך’ ע.( נח, )משלי ירוחם ועוזב ומודה אומר הוא וכן השרץ,
גדולה חטאה הזה העם חטא אנא שנאמר החטא את לפרוט

 )במדבר המדעים. את צרור עה״ס הק׳ החיים אור פי׳ ועיין ההוא. ביום
י״ז(. ב״ה

 מלשון עד ודרשו אלוקיך, ה׳ עד ישראל שובה כמש״ב יודע, עליו ויעיד .7
 וו ההלכה על התשובה באור בס״ד שביארנו מה ועיין ילקוט( )עיין עדות

ז״ל. ברמב״ם
 על החרטה היינו וכו׳ אלה עגינות ומ״ש בפה, צ״ל שהוידוי היינו בשפתיו, ד.

 הל״א בפ״א שם רבעו כמש״ב וידוי של עיקרו שזהו לעתיד, וקבלה העבר
"ש. ע

 והתודו מ( כ״ו )ויקרא באומרו ה׳ אף חרה זה דבר ועל וכו׳, המתודה כל .8
 והיינו בקרי" עמו הלכו ואשר בי מעלו אשר במעלם אבותם ועוץ עונם את

 התשובה שער חוה״ל ועיין החטא. עזבו ולא בלבד בפיהם שהתודו משום
 שע״ז ואפשר וכו׳, ועונש בגמול אמונתו בירור על אות והעזיבה ב׳ פרק
 פה וידוי שנשאר כלומר פה" בוידוי לפניך שחטאנו חטא על אומרים אגו

כלום. כאן אין וכאילו החטא, עזיבת ללא בלבד

 ולא רשות בלשון שכתב השו״ע דעת בסמוך הזכרנו החטא. לפרט וצריך .9
 קי״ל שתמיד הגם ע״ש ס״ה ביומא כריב״ב לפסוק הרמב״ם ודעת חובה.
 תכ״ז סי׳ בב״י ועיין בזה. מש״כ שם ולח״מ בכס״מ ועי׳ מחברו כר״ע

בספרנו בס״ד ומשכ״ב הטור הגהות בחידושי עליו ומשה״ק משכ״ב
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 הלכה שם הרמב״ם כתב כן ל״א( לא )שמום זהב. אלהי להם ויעשו
 צריך שאין כתב ס״ב תר״ז סימן ערוך בשולחן מרן אכן .,ג

 בלחש מתוודה ואם בידו, הרשות לפרט רצה ואם החטא לפרט
 כשמתפלל אבל שם הרמ״א והוסיף ע״כ, החטא לפרט נכון

 ומה החטא, לפרט )לס אין התפלה כשחוזר ש"ץ או רם בקול
הואיל החטא פורט מקרי לא ב׳ א׳ בסדר חטא, על שאומרים

 ברמב״ם אלה הלכות על התשובה ובאור כ״ט. סי׳ ח״א יצחק תולדות
ז״ל.

 להודות יש לחברו אדם שבין בחטא שגם לעיל כתבנו כבר והנה
 בפ״א הר״מ מש״ב וזה ויחשב, למקום אדם בין חטא זה שגם ה׳ לפני
 דבשעת סק״א תר״ו סימן בריש המג״א במש״ב לעיין יש וא״ב ה״א

 לא בזה מתבייש חברו דאם ונראה החטא לפרט צריך )מחברו( מחילה
 אליבא או החטא לפרט שצריך למ״ד רק זה האם עכ״ל, אותו יפרוט
 תר״ז בסי׳ דקי״ל מאי דלפי להדיא שכתב הב״ח בפנים וראיתי דכו״ע
 הטושו״ע הכרעת על שם חלק ז״ל הנ״ו )הגאון החטא לפרוט שצריך
 חבירו לפני כשמתודה ה״ה ע״ש( ז״ל כהרמב״ם ופסק עקיבא כר׳ שפסק

משנז״ל. המג״א חידש וע״ז לפרטו, שיש חטאו על
 הב״ח דברי הביא שהמג״א מה על העיר שם, השקל המחצית אולם

 לפרט צריך שאין הטושו״ע להכרעת הסכים ז״ל שהוא הגם להלכה, ז״ל
 לסרט א״צ שבו למקום אדם שבין חטא בין הבדל שיש מזה מוכח החטא
 וכן כשמתודה, חברו בפני לסרט שצריך לחברו אדם שבין לחטא החטא,

 דברי במש״ב דב״ק להבין זכיתי ולא עכ״ד, מתשובה ס״ד הראב״ד דעת
 הרמב״ם, וצ״ל כאץ נפלה ט״ס ואולי ע״ש אחר מענין מיירי דשם הראב״ד
 לו יש לחבירו אדם שבין דבחטא הרמז״ל שם שכתב שכמו וכוונתו
 דציין בביאוריו שם הגר״א מדברי וכ״מ לסרטו, שיש אומר הוי לפרסמו

 ר״ן אמר ס״ו( )יומא הש״ס מדברי שמקורו הב״ח, בשם הנ״ל המג״א ע״ד
 כאץ וכו׳ פשעיו מכסה נאמר שעליו לחברו אדם שבין בחטא כאן ל״ק

 ויוצא חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי נאמר שעליו למקום אדם שבין בחטא
 לחברו אדם שבין שבעבירות ז״ל האחרונים הכריעו וכן להלכה, איפוא

ודו״ק, חברו, לפני חטאו לפרט לו יש
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 מזידושיס )ועיין עכ״ל התפילה כנוסח אלא אינו בשווה אומרים והכל

כאן(.

 ומגלה להם, פשעיו ויודיע ברבים שמתודה לשב גדול ושבח ה
לפלוני חטאתי ואומר לאחרים, חבירו לבין שבינו9 עבירות

 לפרט לו אין בזה מתבייש חברו שאם לחדש המג״א ובמש״ב
 שהביא ירושלמי מש״ס לזה ראיה שהביא שם השקל במחצית עיין חטאו,
 סרחת ליה למימר צריך חבירו על דחטא הרי שם דאיתא תר״ז בסי׳ הב״ח
 וכו׳, קודמיהין ומפייסו נשא בני מייתי לא ואי טבית, הא קבלת ואי עליך
 פשיעה אותה לפרט צריך אלא דוקא לאו עלך סרחית דמ״ש הב״ח וכתב

 בחטא מיירי דהירושלמי י״ל הנ״ל המג״א לדברי אולם לחברו, שפשע
 עכ״ד, עלך, סרחת בסתר לו יאמר רק לפורטו שפטור בו מתבייש שחברו

 החוטא דין רק הוידוי, דיני לפרש נחית דלא הירושלמי בביאור וצ״ל
 ולא סתם ולכך אחר, לו לשלוח ואח"כ מחילה ממנו לבקש שיש לחברו

בזה. להאריך חש

 הדין היה אם דאף הירושלמי מדברי דוחק זה עדיין לענ״ד אמנם
 זה מטעם הירושלמי לסתום יכול היה ג״כ אופן בכל החטא, לפרט שצריך
 מסלנט ישראל רבינו הגדול הגאון בשם מקובל זה ובענין צ״ע ואכתי

 עבירה גופיה וזה מחילה מחברו אדם מבקש שלפעמים שאמר זצוק״ל
 שזה הלה חשב הזמן וכל נגדו, שפשע מה לו שגילה בזה אותו שמצער

 אחר, דבר מגלה ועתה לה״ר עליו דיבר ולא כלפיו חטא ולא באמת ידידו
 אין עכ״ז חבירו בפני חטאו לפרט צריך דין שע״פ נאמר אם שגם וכוונתו

 ממנו ימנע שבזה יודע אם בסתר ממנו יבקש אלא לצערו בזה היתר לו
 )שהובא ה״ח שהביא הירושלמי, על ויסמוך חטאו לפרט בלי צער

 ובר״מ ד* בשער ז״ל יונה רבינו בדברי מזה הערנו וכבר השקל( במחצית
 ע״ז מחילה ממנו ולבקש זה לו לומר יש חברו על הרע לשון שדיבר שמי

בכ״ז( וצ״ע — עליו שדיבר לו בידוע דמיירי ראפשר )וכתבנו עיי״ש.

 העברות שגם ז״ל שדעתו בהשגות הראב״ד עיין אחרים, לבין שבינו .9
 חברו, עם שאינן אע״ס ברבים( עליהם להודות )יש ומגולות המפורסמות

 עכ״ל בזה, ויתבייש התשובה לפרסם צריך כך החטא שנתפרסם שכמו
יהודא ורב נחמן רב שם מובאות השיטות ששתי ע״ג פ״ו יומא בגמ׳ ועי׳

I
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 ואינו המתגאה וכל ומתנחם. שב היום והרני וכך. כך לו ועשיתי
 מכסה שנאמר גמורה תשובתו אין פשעיו. מכסה אלא מודיע
כ.( הלכה שם )למב״ס י״ג( כ״ח )משלי יצליח, לא פשעיו

 אבל להכירו, אדם שבין בעבירות אמורים דברים במה ך
ועזות 10עצמו, לפרסם צריך אינו למקום אדם שבין בעבירות

ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא גילם. אם לו היא פנים

 שבין שבחטא ז״ל הרמב״ם רבינו סברת שהוא ר״ן טעם בלח"מ וביאר
 לרעה חברו שם הכתים שהוא מרה כנגד מרה הפרסום, הותר לחברו אדם

 ענה ששקר שיפרסם ע״י שמו לטהר לו יש מרה באותה עי״ז, והוזק
 שעשה כיון סובר יהודה, רב דעת היא שזו הראב״ד ולדעת באחיו, מקודם

 בזה חטאו שיפרסם וע״י ה/ חילול מזה ויצא המקום לבין בינו חטא
 ד" היא זו ברבים ,ה בזה מקדש הוא הרי ברבים ונחמתו חרטתו וכן ברבים

 חביב בן והמהר״ם צ״ע, ודבריו הכס"מ בכ״ז מש״כ ועיין הלח״מ.
 או״ח חלק ח״ב המהרי״ל בשו״ת וע״ע כזזלח״מ, כתב יוהכ״פ בתוספת

 של )רבו בירב מהר״י בשו״ת ועיין הרא״מ, מרן על ג״כ שהעיר ה סימן
 בין מחלק ג״כ ז״ל שהרמב״ם שכתב יעקב בית בס׳ ז״ל( הכס״מ מרן

 פנים ועזות ז״ל הרמב״ם ממש״ב וראייתו מפורסם, לשאינו מפורסם חטא
 לו יש במפורסם אך מיירי, מגולה שאינו דבחטא משמע גילם, אם לו היא

 אלא האמוראים פליגי דלא סובר ז״ל והר״מ הראב״ד כמש״ב לגלותו
ועיין. חרא, אמר ומר חרא אמר דמר

 חיים מים בס׳ הפר״ח הגאון בזה כתב גילם, אם לו היא פנים עזות .10
 שסיר לצורך אבל לצורך שלא מילי דהני ח״א( החזקה יד ספרי )שבסוף

 היכי כי דאודי יהודא בשלמא ע״ב ז׳ דף דסוטה בס"ק כדאמרינן דמי,
 מאן עלי חציף ר״ש והאמר דאודי ליה למה ראובן אלא תמר תישרף דלא

 בזה וע״ע עכ״ל אחוהי לחשדוה דלא היכי כי ומשני חטאיה, דמפרש
סק״ב. תר״ז סי׳ או״ח בשע״ת

 איסור ענין לגלות לו אסור שלכו״ע שם המהרי״ל בחי׳ עוד ועיין
בניהם על ולא ישראל בנות על לעז להוציא שלא בסתם אפילו איש, אשת
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 לו, היא וטובה סתם רבים לפני עליהם ומתודה לפניו, חטאיו

 לב )מהלים חטאה כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר עונו נתגלה שלא

ה.( הלכה שם )רמנ״ם א.(

 לבעל שמגלה מיידי וכן ממש, ממזרות חשש כשאין דכ״ז ונראה עכ״ד,
 היינו לגלות שלא המהרי״ל ומ״ש בטומאה, עמה ישב שלא בדבר הנוגע
 היינו הכא ביה דמיירי הגילוי שכל שם, שפירש לשיטתיה ואזיל לרבים

 וכתב ע״ש, בזה דן ל״ה סי׳ או״ח חלק מהדו״ק ביהודא ובנודע לרבים,
 איתה לחיות ימשיך שלא חדא סיבות משתי לגלות חייב שלבעלה שם

 יאיר בחוות וע״ע ע״ש חברו לבין בינו חטא זה ג״כ שהרי ועוד באיסור,
ואכמ״ל. האחרונים בזה דנו וכבר ע״ב, סי׳

אוצר תכנת ע״י הודפס452 מס עמוד {7} יוסף בן יצחק שושן, בן - אברהם בן יונה גירונדי, :תשובה< דלתי ביאור >עם תשובה שערי



ע״א( וז )ברכות בהלכה מצויינים שערים וגו׳ ציון שערי ד׳ אוהב

ערוך שלחן קיצור
זצ״ל גאגצפריד שלמה מוה״ר רשככה״ג המפורסם הגאון להדם

ספר דגלו ועל

בהלכה מצויינים שערים
 ונימוקם. בטעמם השכיחים, והלכות דינים חדושי כל מכיל הוא, כן כשמו

 החיים תנאי בהתחדשות ובעיות, השאלות על לתשובה. לדופקי שער פותח
 הטכניקה. והתפתחות והמדע הטבע גלויי מתוך החדשות, המצאות ע״י

 ושו״ת רבותינו, בספרי שונות והדעות השיטות כל ומאסף מציין
 והערות הארות המציאות, יקרי ספרים ואחרונים, ראשונים

צרכן כל נתבארו שלא הענינים כל מבאר דבריהם, על
בספריהם

כולל
אחרון קונטרס

 שהשבתי והפסקים מהתשובות וקיצור תוכן
מקומו על אחד כל השו״ע, גליון על וכתבתי הערתי ואשר

שלישי חלק

 כפור יום השנה ראש באב תשעה פסח הלכות כולל
ופורים חנוכה סוכות

 דעת לאדם החונן וקוני צורי בעזר חברתי
 ברוין זלמן שלמה

ברוקלין — ציון שערי בביהמ״ד חרב

רביעאה מהדורה

יורק ניו — ירושלים פלדהיים ספרים הוצאת
תשמ״ז



ריג הלא עריו שלחן קצור

 ומצוה היום. גם התענה כאלו לו נחשב מצוה לשם הכפוריסה( יום
הראשונה. בסעודה דגים לאכול

 את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין להכירו אדם שבין עבירות ד
 חטאתיכם כלומר תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכם מכל א שנאמר "(!ירו,

 יום אין להכירו אדם שבין מה אבל מכפר, יום־הכפור ה׳ לפגי שהם
 שאם לדקדק אדם כל צריך לכן הכירו־, את שירצה עד מכפר הכפור

יש ואם אותו. ויפייס לו יחזיר כדין, שלא 0 אחרים של ממון בידו יש

בהלכה מצויינים שערים

 ערב דסעודת רווחא( ד״ה ה. )כתובות רש״י עי׳ הכפורים. יום בערב ה(
 בפני וכ״כ מצוה, ליכא שלפניה דבלילה מזה ומבואר למחר, עד אינה כפור יום

 דבמדינות משמע סק״א(, )תרד במג״א המובא השל״ה מדברי אבל שם, יהושע
 מצות ואיכא יו״ט הלילה גם א״כ בעיו״ב, באשמורת בסליחות מרבין שאין אלו

סעודה.
 לאשה, שקנסו דהקנס סק״י( רמה )סי׳ יו״ד ש״ך עי׳ אחרים. של ממון ו(
 כדאיתא אשתו, בעד לשלם הבעל שמחויב לכפרה דדמי ליתן, הבעל מחויב

מחויבת. שהיא אשתו על עשיר קרבן מביא אדם קד.( )ב״מ בגמרא

אחרון קונטרס

 שם דמבואר כח ס״ק תכא סי׳ בסמ״ע עי׳ כו׳. חכירו את לרצות ד. סעי׳
 מחמת אלא לש״ש, כוונתו אין ובאמת מאיסור, להפרישו כדי חבירו את דהמכה
 לשם התכוון שלא הפי דינא כשמביישו דה״נ י״ל ולפ״ז המכה, חייב עליו שנאתו
 שלא מהמקיל חמיר כדין, שלא דהמחמיר קפא. סי׳ מאהבה בתשובה וכתוב שמים,
 לחבירו אדם בין חטא כדין שלא המחמיר אבל למקום, אדם בין חטא דהמקיל כדין,

 שידוע דבר על דאם כתב ב סי׳ יו״ד חיים דברי ובשו״ת חבירו, את לרצות וצריך
 "לא לאו על וגם במשפט", עול תעשו "לא לאו על עבר אסור שהוא אמר שמותר
 מו סי׳ חינוך ובמנחת מרמב״ם. כן והוכיח תגזול", "לא ועל רעך", דם על תעמוד

 וממילא לחבירו, אדם שבין עבירות הוי ועונתה, כסותה שארה מאשתו גרע דאם כתב
כתובות. ה׳ אהע״ז עי׳ הדברים ופרטי בעיו״כ, לרצותה מחויב

 אהע״ז הרמ״א וכ״כ כו׳, לאישתו שקנסו הקנסות לשלם חייב הבעל סק״ו.
 אבל אותה, וקנסו בשוגג שעברה דוקא דזהו שם והב״ש הח״מ וכתבו ס״ד. צא סי׳
 אח״כ, או לו שנשאת קודם כשעברה בין חילוק יש וכן פטור, במזיד עברה אם

לד. סי׳ ח״א לעיל עוד ועי׳ שם. ותום׳ רש״י פלוגתת יש ובזה

ל׳. ט״ז ויקרא 5
פ״ה: יומא 6
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125 סגאמתשמיני פרה יומאשפת

 החמירה דמה״ט ברכות ריש בר״י ]וכ״מ תשובה שייך )מי
 ע״ש[, לשוב לבו שישים כדי סלעים בב׳ אשם שיביא תורה

 לו נודע לא דאפי׳ איתא )י״ח:( דבכריתות קשה לפ״ז אך
 לא לו נודע דלא וכיון מאשם פעור יו״כ אחר עד ספיקו

 דמסתמא וי״ל תשובה, בלא דמנפר משמע א״ב תשובה עשה
 שאין אותם אפי׳ חטאות ספיקי כל על ביו״כ התודה
:לנו[ גלויס שאינם ודאין על שמתודין ]כמו לו, ידועים

 מיבעיא, עשה על מכפרת ל״ת על השתא בגט׳ שם
ונהי ל״ת, דדחי חמורה עשה דהא קשה

 הטעם וצ״ל חמורה דל״ת כפרה לענין לקמן אמרינן דבאמת
 איזו ידעינן הוי לא מסברא מ״מ מעשה בי׳ דאית משוס

 יוה״ב תום׳ בם׳ ]כמ״ש ל״ת, רק תני הוי אי חמור מהן
 חמור דעשה וי״ל ע״ש מוחלט הדבר שאי; )פ״ג.( לעיל
 על קלות עבירות על דתני דכיו; דה״ק ואפ״ל ע״ש[, מל״ת
 עבירות על למיתני סני דהוי פריך לכן ל״ת ועל עשה
 נינהו, קלות בכלל דעשה ידעינן הוי וממילא ל״ת ועל קלות
 ול״ת עשה קלות הן אלו בברייתא לקמן דתני הא י״ל ובזה
 דל״ת משמע נינהו דתנאי דגח׳ דלמסקנא תשא מלא חון

 הברייתא על קשה שוב א״כ תשא לא חוץ מכפר גמור
 הוי דאי א״ש ולמ״ש מיבעיא, עשה קלות הן ל״ת השתא

 דוחה דעשה כיון חמורות בכלל דעשה הו״א גרידא ל״ת תנא
:כנ״ל שפיר הנח׳ מקשה המשנה על רק כנ״ל ל״ת

 לעשה שניתק ל״ת ועל עשה על ה״ק אר״י בגם׳ שם
שניתק ל״ת דתני כיון קשה אכתי לכאורה

 ל״ת האי דע״כ טפי קשה ואדרבה מיבעיא, עשה לעשה
 עבר וא״כ הלאו לתקן העשה קיים דלא איירי לעשה הניתק

 כוונת נראה הי׳ לכן גרידא, עשה כ״ש א׳׳כ ול״ת עשה על
 שניהם שעבר פי׳ ול״ת עשה על קתני חדא דמתני׳ הגח׳

 הלשון לפ״ז אך העשה, ידים ולא לעשה הניתק לאי שעבר
 ברמב״ס ועי׳ ועשה, ל״ת על למיתני הו״ל דטסי מהופך

 דוקא ול״ת במזיד אפי׳ מכפר עשה דעל ,שכ בפיהמ״ש
 הנמ׳ מקשה מאי קשה לפ״ז וגס הא, מנ״ל וצ״ע בשוגג
ועשה בשוגג דל״ת אהדדי ל״ד הא כו׳ ל״ת על השתא

:במזיד
 למחשבינהו מצי לא דרבי ואליבא כו׳ חוץ ד״ה בתום'

עול דבפורק אה״נ דלרבי מדבריהם משמע כו׳
 קאמר כולהו דרבי אמינא דמסתפינא לולי ולע״ד כרת, חיכא

 אין אז ברית ומיפר ומגלה מול פורק שלשתן דבעישה
 הכרת ובזה כתיב הפר מצותו ואת נמי דבקרא מכפר יו״כ

 ]אכן התום׳, מ״ש מיישב ובזה לא, מינייהו בחד אבל תכרת
 דהמגלה תכרת הכרת מדכתיב ילפינן )צ״ט.( בסנהדרין

 דקרא משמע לעוה״ב חלק לו אין כהלכה שלא בתורה סניס
 אי ור״י דרי״א בפלוגתא דתליא ואפשר וחד חד אכל קאי

לחלק[: או בעינן
 לכאורה כשגגות, לו נעשו זדונות בגם׳ ב״ע ו״פ ףד

דמעיקרא לעיל כדאמרי׳ משמע
 פי׳ ]וכן מעיקרא שוגג הי׳ כאילו לו דנחשב שובבים

 נעשה דאי החטא, כשעשית אז כשלת כי ""ש המהרש״א[
 לפ״ז קשה אך דקאמר, תשובה גדולה מה כשגגה עכשיו

 מיראה דבתשובה לעיל אמרינן הא מיראה כא! משני מאי
 צ״ל מ״כ כשוגג, למפרע הי׳ ולא משובתם ארפא כתי׳

 מכאן דהיא כזכיות לו דנעשין דומיא כשגגות מתה דנעשין
 על אפי׳ דקאי אפ״ל תשובה גדולה דקאמר והא ולהבא,

 לו נעשין מ״מ גרידא בתשובה מתכפרין שאין עונות אותן
:כשגגות

 כו׳[ ב״ו מדת הקב״ה כמדת שלא וראה בא בגם׳ שם
1 משונה הלשון מתפייס, אינו ס׳ מתפייס ספק

 לכאן, ספק ענין ומה מתפייס שאינו פעמים למימר דהו״ל
 שאינו יותר מתבייש חבירו לפייס שרוצה דב״ו הכוונה ונ״ל
 להחוטאים הודיע הקב״ה אבל בדברים, לו יתרצה אם יודע
 ויהי׳ לשוב יתביישו שלא בדיבור להם שיתפייס הנביא ע״י

שיקבלם: בעוח לבם
 העולם, לכל מוחלין תשובה שעשה יחיד בשביל בגם׳ שם

דכל אע״ג מיהת דהו כל מחילה לפרש נראה
 ובע״מ העולם, לכל יש מחילה קצת מ״מ חטאו לפי נידון א׳

 ואם קאמר, הערבות דחלק פי׳ י״ד( )פ׳ חקו״ד מאמר
 מזה עליהם שהי׳ ערבות על נעגשין הצבור שאין כוונתו
 משלם שהלוה כיון דפשיעא תילתא זה תשובה כשעשה החוטא

 דזה דכיון כוונתי נראה רק הערב, על נשאר חיוב מה
 נמחל שלו ערבות וחלק הציבור על ערב הוא תשובה הבעל

 ביחיד מיירי דהגמ׳ נמי ואפשר הציבור, חטא הוקל ממילא
 יכול שהי׳ בר״ש )מ״ה:( בסוכה כדמנינו גוברי׳ דרב בדורו
 חטא כל מסלק שלו ערבות על שכשב העולם כל לפטור

הציבור:
 פעם נידו עבירה דבר שבא בע״ת דמי היכי בגם' שם

ה״ד הגמ׳ לשון מובן אין וניצל, וב׳ א׳
 ודוחק תשובה, לו אין לידו עבירה יבוא לא אם אטו בע״ת
 ניצל, הי׳ לידו בא הי׳ שאם עד כ״כ ששב דה״ק לפרש

 לידו מזמינין באמת תשובה בעל שהוא דמי הכוונה ואפשר
 פעם מיהו תשובתו, שנתקבלה שידע כדי שינצל כזו עבירה

 דב- שבא והרא״ש הרי״ף לגי׳ ]אכן לו למה א״י וב׳ א׳
:כנ״ל[ י״ל שפיר ופירש לידו עבירה

כו׳ פשעיו מכסה וכחי׳ חטאה כסוי כתי׳ בגם' שם
 השמים שמן הוא חטאה כסוי דפי׳ אע״ג

 מכסה דמצינו כיון מ״מ שם[ רש״י שפי׳ ]כמו חטאיו מכסין
שיה*׳ כדי חטאיו יגלו לא למה קשה שפיר יצליח לא פשעיו

:טפי כפרה לו
 כו׳ כדר״ה כו׳ שב ככלב מקיים אני מה בגם׳ שם

באולתו דשונה לפרש בא אם כדר״ה ל״ל וקשה
 הוי ב״פ ודאי דר״ה בלאו ב״ס שעושה החטא גוף טל קאי

 באולחו שונה כס'ל כו׳ ככלב דדרשו דהא ונראה טסי, רשט
 כסיל, הכתוב דקראו משום החטא גוף על ולא ב״פ המתודה על

 להכי כסיל שם שייך ולא בחטא ששנה הוא רשע החטא ועל
 דנעשה כדר״ה משני וע״ז ומתודה, שחוזר מי על להו דרשו

 וסובר כסיל שנעשה כסיל לשון הכתוב נקט להכי כהיתר לו
לו: שהותרה

P* פי׳ כדר״ה כו׳ למימר ל״ל כו׳ האומר בגם' פ״ז 
היתר, עליו דומה שהעבירה לפי רש״י

 דהא להכי ואשוב אחטא שאומר מה ענין מאי דלפ״ז ותמוה
 היא דרבותא ואפ״ל היתר, עליו דומה זימני בתרי בל״ז גם

 כהיתר בעיניו דומה דלא הו״א התשובה על דסמן דאע״ג
 בידו מספיקין שאין מה דעיקר נ״ל דבריו ולולי קמ״ל,
 א׳ בפעם ואף ואשוב אחטא שאומר לפי הוא תשובה לעשות

 )ללשזג יספיקז שלא רק החטא,־ מזה לשוב לו מספיקין אין
 דאז פעמים ב׳ כך עצמו במרגיל רק זה החטאים כל על

 הגח׳ לשון וכ״מ התשובה, על סומך החטאים כל שעל מוחזק
 עיקר דכל כיון מ״ע לומר הו״ל דלפירש״י כו׳ למימר ל״ל

הונא: דר׳ משום השעם
 וכי ויל״ד כרבי, דלא לימא כו׳ ויוה״כ אחטא בגם׳ שם

ואפ״ל שאני, דאגב החילוק המקשן ידע לא
 אף דמכפד משמע כו׳ עבירות כל על רבי דאמר דכיון

 להמקשן דס״ל י״ל ים מכפר, ויו״כ דאחטא זו עבירה על
 לעשות לו מספיקין שאין רק יכפר לא שיוה״כ סברא דאין

 למת משובה דא״ל לרבי אבל מתכפר אינו וממילא תשובה
יו״כ; יכפר לא
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 אבא בשמו לרב ר״ה דקרא הא הקשו קאזיל ד״ה בתו״י
דבאמת משמע ולכאורה חשיבות, דרך דהי׳ ותי׳

 נתכוין לא ודאי טבחא ההוא דהא וקשה אבא שמו הי׳ לא
 אס כך, הי׳ דשמו וע״כ אבא לי׳ קרא הכי ואפי׳ להחשיבו

 מותר חשיבות של שם הוא אס כך דשמו דאף שנאמר לא
 כן בדעתו חשב רק כלל אמר לא דר״ה ואפשר לקרותו,

 שמו הי׳ לא דרב )י״ח.( בחולין רש״י לפי׳ השה עדיין ]אכן
 ע״ש[: כן אותו קורין היו כבוד משום אלא אבא —

 דהקפיד הא כו׳ לגבי׳ רב אזיל ר״ח איקפד בגבל׳ ע״ב
 אך בשבילו, לחזור מחויב הי׳ שלא אע״ג ר״ח

 בזיון, הוי החזיר לא ועבורו החזיר לאחרים שהחזיר לפי
 דהא לפייסו, רב אזיל שהקפיד מה כדי! הי׳ שלא אף א״נ

 ץאיץ חבירו עם א׳ שיתפייס קפידא איכא דביוה״כ משמע
מ״מ לא או עליו שמקפיד במה .עמו הצדק אס נפקיתא

 הב״ח גירסת ניחא יותר בידך, יש ממון אם ,בגט שם
הכל דקאי י״ל בידך יש דלגי׳ בידך, לו יש

 לו התר לשלם בידך יש דאס קאמר והכי ממון אתביעת רק
ומנ״ל ריעים עליו הרבה לשלם לך אין ואם היד פיסת

לפייסו: צריך בדברים המקניט דאפי׳ י"׳
קששבי דאע״ג ארישא דתאי ״לי כו׳ מת ואם בגט׳ שם

כי׳, עשרה מביא מת אס בחייו נ״כ ..ממני
 דבודאי חזקה הוי נ״פ דאחר משום יותר” א״צ’ דבחיים דנהי

כשמביא לו נמחל מיתה לאחר אבל עוד לו ימחול לא
ב״א: עשרה

 אמר דר״י י״ל אדעתך. למיפק צריכנא השתא בגט׳ שם
גורסין יש אך לפייסו, כעת שבא אבא לר׳ כך

 אמאי קשה אבל רמיא, עלי השתא צריכת לא א״ל להדיא
מיא אמתי׳ דשדיא בהא ר״א חטא דמה לפייסו עלי׳ רמי

דר״י: מלי׳

I להתפייס: צריכין
 אבל לעצמו, הי׳ מחמיר רש״י פי׳ שאני רב בגט׳ שם

צריך הי׳ דמדינא משמע שאני רב הגמ׳ לשון
 דיוחר דאמרי׳ דהא שאגי, דכאן הטעם נ״ל והי׳ לפייסו,

 ג״פ דלאחר משיס םהטע י״ל מחבירו פיוס יבקש לא מג״פ
דהא אותו יביא א״כ דטי לו ימחזל שלא תחזקנ

 שלא בר״ח רב ידע הכא אבל מלמחול, אכזרי-אסורלהיות
לו מוחל שאינו מה על טעם לו יש ובודאי איסור יעשה

לבקשו: לו הותר לכן

 ביום כי רש״י פי׳ לאמור, כתוב ובתורתך בגט׳ שם
וצ״ל כלל, וידוי אינו זה דהא צ״ע יכפר הזה

 לומר פותח במה דפליגי דברים פתיחת רק הם אלו דכל
:הוידוי

 המשך י״ל כו׳ ורמינהו כו׳ היא תנאי ,בגט ח״פ ףד
י״ל דרמינהי הא לאו דאי הנח׳ לשון

 לכן לא או מצוה בזמנה בטבילה פליגי קמייתא דברייתא
 בזמנה דטבילה סבר דר״י להוכיח אחריתי ברייתא הך מביא

 יש אכן בלילה, נעילה אי דפליגי צ״ל ע״כ וא״כ מצוה לאו
 דשמואל י״ל הא בתיובחא שמואל לעיל מסיק אמאי להקשות

 א״צ דלנעילה משום המנחה חפלת עד דמ״ד טעמא מפרש
 דזה י״ל ואולי גמורים תפלה הוי דלא משום כלל טבילה

 ]כמ״ש כלל מובן דאינו היא תנאי דלטיל הנח׳ דברי פי׳
 י״ל ולהנ״ל דשמואל[, תיובתא מסיק לכו״ע דהא המהרש״א

אלו: אתנאים הכוונה
 רש״י פי׳ פו׳ בשרו על כתוב שם שהי׳ הרי בגט׳ שם

שם דאף ראי׳ מכאן השם, tri ימחוק שלא
 גמור שם הוי לא ודאי דכאן למחוק אסור לשמו שלא הנכחב

 רק המכשירין בכל כשנכתב מכ״ש ובדיו בקלף נכתב דלא
 י״ב( ס״ק רע״ו ,)סי ביו״ד בש״ך ]וכ״מ לשמו שלא דהי׳

בזה[: שהאריך בברכ״י וע״ש
 עוה״ב, בן שהוא לו מובטח שנה לו עלתה אם בגט׳ שם

מ״ש על שהקשה חרמ״ו( )סי׳ במג״א עי׳
 זכיותיו קיבל ]שמא ידאג שנה לו דעלתה דאע״ג הלבוש
 ואפ״ל דכאן, הנח׳ דברי נגד שהוא ממצות[ ערום ונשאר

 שחי דמשוס הפי׳ אין כו׳ שנה לו עלתה דאם דקתני דהא
 הכרח אין דמזה עוה״ב בן שהוא מובטח הוא השנה כל

 כמ״ש חי לו שיש זכות איזה דע״י די״ל עוה״ב בן שהוא
 ומ״מ השנה כל שחיים אנשים כמה איכא דהא כנ״ל, הלבוש
 שמצליח היינו שנה לו עלתה הפי׳ אבל עוה״ב בני אינם
 שיש היינו עלתה ולא לו טוב שימן זה מעצמו עניניו בכל

 אינו בעצמו דהוא להיות יוכל נמצא ר״ל ת רע! סיבות לו
 חי זכות ע״י רק אולי שידאג הלביש כ׳ לכן הסימן יודע

 לפעמים ביו״כ קרי דראיית היא הכלל הפי׳ ולפ״ז השנה, כל
 רע לסימן דשמא ידאג אבל עוה״ב בן והיא טוב לסימן בא
 ואס רעה, סיבה לאיזה רק למיתה דוקא אינו ומ״מ בא

 סימן א״כ יפה השנה לו עלתה אדרבה שאס היינו לו עלתה
כן: פי׳ לא רש״י מיהו עוה״ב, ב! שהוא היא טוב
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זצ״ל המחבר חתן המסדר, הרה״ג מאת
 השמיד קודם קומץ דההטרח בתום׳ הא׳ לתי׳ זצ״ל מו״ח כ״ק הקשה מחו״ז איז לילה ד״ה כ״ט: ד׳ ,בגמ לעיל

שלמים גבי )ס״ג.( לקמן כ״מ ובאמת ע״ש, ממחו״ז מדיף מעשה מחוסר ולכאורה מעשה מחוסר הוי פסולה
 לפ״ז אבל ע״ש, פתיחה מעשה דמחוסר משום ביום לבו מחו״ז דאין אע״ג דפטור ההיכל דלתות פתיחת קודם בחון ששחטן

 במחוסר דדוקא ז״א אך התמיד, מעשה דמחוסר משום הקומץ את מקדש הכלי דאין נימא התמיד קודם ביום קמץ אפי׳
 מעשה מחוסר אינו התמיד חסרון כאן אבל שס ,ותו" רש״י כמ״ש בגופו מעשה כמחוסר דהוא משום פטור ההיכל פתיחת
 מקדש בלילה דגם י״ל שוב וא״כ מעשה, כמחוסר הוי ולא דחייב היום עבודת קודם בחוץ ששחטן יו״כ בשעירי החס כדאי׳

 לילה הוי לא מ״מ ביום לבו מחו״ז דאין משום אלא מיד ראוי אינו ביום דגם אע״ג כביום, הוי מחו״ז אינו דלילה כיון
 דהכא י״ל לר״פ ואפי׳ הכי ס״ל לא דאביי משמע החס אכן ע״ש, פסח נבי דר״פ משינויא )יב.( בזבחים כדמוכח מחו״ז
 הקרבת ע״י ראוי להיות אפשר ושעה שעה דבכל משום היינו כנ״ל מחו״ז אינו דביוס אע״ג התמיד קודם להקטיר דא״י

 שום מחוסר יהי׳ לא דביוס בפסח החס משא״כ כנ״ל מעשה כמחוסר נידון תיקון לידי לבוא דא״א בלילה אבל התמיד
 ומשוס ראשונה העולה משוס בזה דאין ולזריקה לשחיטה חצות כשיגיע לפסח ראוי יהי׳ התמיד יקריבו לא אס דגס מעשה
 דוכחי בכמה הקשו דהתוס׳ איברא מחו״ז, אינו בלילה גס שפיר בכה״ג החמיד זמן עבר שכבר כיון ליכא נמי תדיר קדימת

 ומשמע התמיד ׳מן שעבר אחר דנ״מ תירצו ולא תדיר, שהוא משום קודם דתמיד לי׳ חיפוק ראשונה דהעולה קרא דל״ל
 להקריבו וא״י התמיד זמן שעבר דאחר דפשיטא לתמוה יש באמת אבל היום, כל גם שייך דתדיר דטעמא מדבריהם

 בתוך דמיירי דמשמע לתמיד קודם דבר יהא שלא מנין דברייחא אלישנא אלא הקשו שלא וצ״ל דתדיר מעמא שייך לא עוד
ודו״ק: כג״ל מרדו לדיגא אבל התמיד זמן



לא סימן הלחם שתי שו״ת

 החמורות מצות על שעבר ולקללה(. לאלה וזכרו שמו יזכר יצטרך )ואם הידוע פלוני בשמו רשע בא׳ שהיה מעשה
 החזן אשת את שגנב דהיינו חכמים. דברי על ועובר שבתות ומחלל וממון נפשות גנבת ש״ד ג״ע ע״ז דהם שבתורה

 הבעל בנזקי גרמא והיה השמד. ארצות ספרד לערי לו והלך בבית לו אשר כל עם בעלה מתחת בה. דר שהיה בעיר
 להם ובאו ברחו החקירה פחד מפני הכסף ותם בספרד היו והנואפת שהנואף שני׳ קצת שעברו אחר נפשו שמדאגת

 אשתו באבדת נפשו ומדאגת הצדקה. מן מתפרנס והיה אחיו אצל לו והלך וגרשה לשם הבעל ובא לונדרי״ש. לק״ק
 והקניט שהכעיס מי לכל מוחל שהיה שעשה בוידוי אמר כה נשמתו. יציאת ובשעת רעים. בחלאים מת וממונו
 ברחוב ואמר בו פגע מהקנאי׳ ואחד ימצא באשר לדור הנואף בא ימים לאחר אשתו. והנואפת מהנואף חוץ אותו,
 שהחזיק בו כיוצא רשע א׳ מצא בידו. הצליח שטן ומעשה לגרשו. וצריך זו במדינה כזה נואף רשע הביא מי קריה
 זה שכתב מהרבנים מאחד אחד כתב להוציא השיג אשתו. מקרובי א׳ השתדלות ועפ״י דרכו לפי אותו ויעץ בידו.

לשונו.

 החטאים בהשערת ולקיים לעשות חייב שהוא התשובה לו שאסדר כדי פלוני בשם מזורז היותי הח״מ אני מודה
 דומים חטאים עוד לעשות שלא מוחלטת בהסכמה ומתחרט מיצר עצמו. מוצא שהיה לפי חטא אשר החמורים

 לבימה לעלות לו היה הכנסת בבית להתמיד לו שהיה שבמקום לו שאמרתי דברים שאר בתוך והנה לאלו.
 גרם שבהם חילול על הקהל ולכל חטאיו על סליחה מבקש בהיותו נשבר בלב מהי״ת מחילה לבקש ובפרהסיא

 במקום לישב לו שהיה תמיד להתמיד לו שהיה ושבבה״כ זמן. איזה על זקנו לגדל שיניח שגרם+ השם +צ״ל:
 שנת תמוז ט״ו ביום פ׳ בק״ק מידי זה חתמתי שיצטרך. מקום בכל ידוע הדבר שיהיה וכדי וכו׳. מהשאר השפל

יעקב. בן שמעון בלה״ק כתוב החכם ושם לע״ז. ולשון בכתב כתוב הוא הנזכר הכתב כל התפ״ה.

 מחילה לבקש תשובה בעל כמו בא אני אמר. וכה לבימה עלה אשר א׳ עד עפ״י אומר הוא אשר המחילה נוסח וזה
 ומתנדב מתחרט בלב מחילה מבקש אני ובכן הי״ת. נגד שעשיתי החטא על הזה הקודש ולקהל ישראל לכל

 לתשובה תשלום ולתת החכמים. ושל הקדוש׳ תורתינו של המצות ומקיים כשר יהודי כמו להיות והלאה שמהיום
ישראל. על ושלום לי. שסדרו

 אני האמת יודעי׳ שהעולם כדי הנ״ל כל פלוני שעשה יעקב בית הק״ק של חזן כמו הח״מ אני מבאר תחתיו וכתוב
 יכולין היו אם לעיר הסמוך רב חכם לא׳ שאלו אלו כתבים ומכח התפ״ה. שנת אב ב׳ היו׳ פ׳ בק״ק אותו חותם
 לו לקרוא אתם יכולים והשיב הנז׳. הרעים המעשים כל שעשה מאחר לתור׳ זה פלוני את ולקרא אותו לעלו׳

 שבת יום באיזה לתור׳ אותו קוראין היו דבריו ועפ״י תשובה= =לבעל לב״ת חכם עפ״י הוחזק כבר כי לתורה.
 ובמקום הנ״ל בתשובתו תשובה בעל הרב לו שסידר כמו לבה״כ בהליכתו התמיד לא מעולם כי לבה״כ בא שהי׳
 מלבד מחילתו. שאלת בנוסח שנתחייב. מה נגד מועד=. של =בחולו בחש״מ אפילו בתער זקנו מגלח עומד שהיה

ש״ק. ביום בחנותו שמוכר מה

 דר שהנואף למקום רם ממשפחת שנים פ״ב בן זקן המת העשוק מאחי א׳ שבא הנסיבה היתה ה׳ ומאת היום ויהי
 קוראין ובב״ה כפינחס. שכר ומבקש זמרי. מעשה עושה גרון. נטוי הנואף ראה הזה הזקן הדם גואל וכאשר בו.

 עשה. צדקה אשר כגוי כבוד. בו שנוהגין בזה כיוצא וכל נדרי. כל ס״ת לו ונותנין ישראל. מכשרי כא׳ לתורה אותו
 במרדו דעדיין כאלה. שמע ומי כזאת. ראה מי שמים. אי בישראל. אלוקים אין המבלי ה׳. אהה וצעק בקרבו לבו חם

 לו. שסידרו התשובה תשלום לתת שאמר מה דהנה לעיל. הכתובה המחילה בנוסח שהבטיח מה מקיים ואינו עומד.
 שעשה מה לאלקי׳ תשובתו על דהנה כנגדם. חטא אשר אנשים ועם אלקים עם להיות הצורך מן זהו דתשלום ודאי

 דהרי התשובה שקיים מצאנו לא לחבירו אדם שבין עבירות על אמנם חכם. הוראת עפ״י אותה ועשה הואיל עשוי,
 אחי שמת נגעו. בדמים ודמים מאתנו. שגזל והממון בנו שהטיל רע והשם פגם. בהטלת לנו שחטא ואחי אני זה

 שעבירות יודעים ישראל כל כן אם וכו׳. זה נואף מפלוני חוץ מוחל הי׳ שלכלם אמר כה מיתתו ובשעת בדאגתו
 לא עדיין אחי שאר וכל החי. ואני המת אחי והרי חבירו. את שירצה עד מכפר יה״כ אין לחבירו אדם שבין כאלו
 בעלותו שבקש ומחילה לו. שסידר מהרב שהביא התשובה עדות לכתב לנו מה א״כ אותנו. שרצה רצוי שום ראינו

 ובכן לחבירו. אדם בין שהם ידו תחת שישנם וידועות גלויות פרטיות לעבירות כלל ושייכות זכר פה דאין לבימה
 המת. אחי את וחמס גזל. אשר הגזילה את שישיב עד מצות. כבוד שום בו נוהגים ושיהו לתורה. שיעלה רצוני אין

 בו ונתחייב שנדר מה ושיקיים תורה של כדת אנשים בחברת ושלש ושתי׳ פעם קברו על מחילה ושיבקש ושילך
 בו נוהגין יהיו ואזי לעיל. כמבואר עליהן עובר שהוא חכמים ומצות התורה מצות לקיים דהיינו בקש אשר במחילה

יקרא. תשובה ובעל ישראל בני כשאר

 יכולין שהיו ראשונה בפעם להם שאמר לעיר. הסמוך הרב אותו את לשאול חזרו קהילה אותה שאנשי ובהיות
ע״ע ל״ה סעיף קכ״ח סי׳ חיים באורח הגהה בעל הרב שכתב במה דבריו את וסמך וקיים חזר לתורה אותו לקרוא
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ל״ר ובסעי׳ נהגו. והכי בפניהם דלת לנעול שלא כדי תשובה בעלי על להקל ויש כפיו נושא תשוב׳ עשה שאם
עקר. וכן כפיו את נושא תשובה עשה שאם י״א לע״ז. דמומר רבינו שכתב

 שהיא כפים נשיא׳ בענין התם דהא דידן. לנדון ראיה משם דאין וסתרו וחקרו לאלהיו קנא אשר חכם אחד ובא
 רוצח דכהן לומר סברא ויש אומרים דיש דאמרו הוא לפיכך ישראל את לברך הכהן על לחובה המוטלת עשה מצות

 גברא חובת שהיא ממצוה יתבטל שלא כדי להקל יש כזה חוטא ועל כפיו. את רישא תשובה. עשה אם מומר. או
 לא שעדיין הרואות דעינינו עליו. דנין שאנו כזה גזלן נואף לרשע אמנם פשע חטאתו על יוסיף ולא עליו. המוטלת

 הקהל דאנשי לן לימא מאן א״ס בביתו. העני וגזלת אנשים. עם ולא אלקים. עם לא לו. שסידרו התשובה עיקר קיים
 שעשה ומומר רוצח הכהן אצל שאפילו בפרט מקיימה. שאינו לתור׳ אותו לקרות מחוייבים הדם גואל בו שעומד

 תביעת יקיים לא הנזכר שהרשע זמן כל הכא א״כ כפיו. את ישא שלא די״א ונראה. סמוך בצידה תברא תשובה.
 רע שום לך דאין בידו הרשות לו. למחול רוצה אינו אם דאפי׳ הגאולה משפט ולו הדם גואל שהוא הנזכר ככל הזקן
 צריך דודאי רעה לתרבות הוציאה והנואף להם קרובה היא גם שהיא אחיו. אשת את והדיח שהסית מזה גדול

 עבירה. עוברי לפני הדרך את פותח המיקל אדרבה כי תשובה בעלי בפני דלת נועל נקרא זה ואין עליו. להחמיר
 דבריו לכל מזכה לאלהיו המקנ׳ דעת ולכן כאלה. חמורות עבירו׳ יכופרו דהיא כל דבתשובה הגוים יאמרו ומה

הנ״ל. לרשע דבר לכל ומחייב הזקן לתביעת

 על לרחק או לקרב לעשות מה כדת לנו יורו שהם כדי הגולה. גלילות שבשאר רבותינו פי את לשאול הסכמנו לכן
 אחרי תורה צותה כאשר זולת ולא המשפט. דבר יקום רובם פי רעל שבגולה קהלות שאר רבני חכמי דעות רוב פי

לפ״ק. בתמים אותו ועבדו שנת תהיו קדושים אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר לסדר ששי יום היום להטות. רבים

 גאון הכולל הרב מעל׳ רצון להפקת נומר אנו אף קרא לה וכתב טרח בק״ו דאתיא מלתא רבנן דאמרו כיון תשובה
 על דהעובר של״ד סי׳ בטי״ד נתבאר כבר התורה מן ראייה עליו נביא קצרה בדרך מסברא דאתי׳ מלתא נר״ו הדור
 יצא שעי״ס לחוש יש ואפי׳ נדוי. חייב שהוא למי ומנדין וז״ל בהגהה בש״ע ושם מיד. אותו מנדין איסור דבר

 שחייבים מיתה חיוב בהו דאית עבירות כמה לעשות שהגדיל הנ״ל הרשע וכ״ש עכ״ל. בכך לחוש אין רעה לתרבות
 נדויין. מכמה לפטרו יוכלו איך וא״כ שיוכלו. מה בכל ולהענישו להלקותו וראוי הגולה מקהל יבדל. והוא לנדותו.
 ת״ב סימן חו״מ/ /בטוש״ע ש״ע בטח״מ נתבאר והרי חמורים. העונשי׳ הדין את עליו שיקבל עד לס״ת. ולקרותו

 ראות כפי ממון ועונש ותשובה תענית עליו לקבל צריך עפר שוכני על רע המדבר וז״ל בהגהה ל״א סעיף /ת״כ/
 הרי לבעל וקשור ונאוף רצוח גנוב בעלה. מתחת אשה וגונב ממון גונב שהיה הזה ברשע נומר מה וא״כ עכ״ל. ב״ד

 עשרה. בפני חטאתי שאמר זו היא תשובתו ומה תמחה. לא וחרפתו ימצא וקלון נגע וגו׳ לב חסר אשה נואף כתוב
 את שהרג לכהן ומתיר שמיקל ומי להם הראויה מית׳ בהם מקיימים כן ואעפ״י מתורים ב״ד מיתות חייבי כל הרי

 וי״א ז״ל בהגהה קכ״ח סי׳ א״ח בש״ע וכמ״ש כראוי תשובה כשעשה אלא אינו כפיו. את לישא מומר ולכהן הנפש
 עומד אם תשובה זו ומה עכ״ל. בפניהם דלת תנעול שלא כדי תשובה בעלי על להקל ויש נושא תשובה עשה ראם

 לו. שחטאתי זה ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי ואומר קברו על ומעמידם אדם בני עשרה מביא ואינו במרדו.
 יחזיר הנגזל מת ואם ידו. מתחת גזלו שיוציא עד תקנה לו אין הרי כך עושה היה אם ואפילו יה״כ בהלכות וכמ״ש

 מחילה מהם לבקש צריך הנגזל. ליורשי נכסיו כל שיתן אחר הוא. דאנוס גזל אשר כל לשלם לו אין ואם ליורשיו.
 שיבקש עד לו. נמחל אינו לו. נותן שהוא אעפ״י בהחובל תנן החבלה דמי כל שפרע מי אפילו שהרי השאר. על

 בקש ולא החזיר. שלא עוד כל זקנו וגדל ובסיגופים בתעניות מעלייתא תשובה עבד אפילו וא״כ מחילה ממנו
 למחות בידו שיש מי שכל בחש״מ. ומגלח בתער מגלח אם וכ״ש בידו. ושרץ כטובל זה הרי ומיורשיו ממנו מחילה

 כבד אם ואצ״ל הדין. את ליתן עתידים יעשו לא ככה ואם ינדוהו ומתבל לחושך. מאור ויחרפוהו נשק. לקראת יצא
 כי הכהן. עלי אל אמר והנביא מתהלל. שמים= =שם ש״ש ונמצא משתולל. מרע וסר נעדרת. האמת ותהי יכבדוהו.

 ה׳ פי אשר חדש שם להם וקורא יסובבנו. חסד בה׳ והבוטח ימלו. מהרה כחציר כי וכתיב יקלו. ובוזי אכבד. מכבדי
 אדם בני בשביעית. והזומר החורש לזכות מהפכים שהיו ישראל. צבאות שרי לשני שקרא בר״ל מצינו והרי יקבנו.

השביעית. על החשודים

 לעבר קאזלי הוו יהוצדק. בן ור״ש זרנקי. בר חייא ר׳ בורר זה בפ׳ איתא והכי מלתא ביה נימא לידן ואתא והואיל
 כריב דקא גברא לההוא חזייה עובדא. עבדי היכי אחזי איזיל אמר בהדייהו. איטפל ר״ל בהו פגע בעסיא השנה את

 א״ל וזמר. כהן א״ל בכרמי. כסה דהוה גברא לההוא חזייה תו בתוכו. אני אגיסטון לומר יכול א״ל וחריש. כהן א״ל
 בני א״ל יוחנן דר׳ לקמיה אתא וכו׳ לעקלקלות אם לעקל אם יודע הלב א״ל צריך. אני הבד בית לעקל לומר יכול
 ורבנן בקר רועי אשלש׳ דהוה מידי לי קשי׳ לא אמר הדר השנה את לעבר כשרי׳ השביעי׳ על החשודים אדם

 רשעים וקשר הוא רשעים קשר הכא שתא. לההוא ועברוה אימנו הדור התם דמי לא אמר הדר סמוך. אחושבנייהו
 רועי לכו קרי ואי א״ל מידי. ולא מחית ולא בקר רועי לן קרי א״ל דר״י לקמיה אתו כי עקא דא אר״י המנין. מן אינו
השלשה לאותם והמשילם בקר רועי להם כשקרא יוכיחו לא ולמה זו. היא תשובה מה וק׳ ליה. אמינא מאי צאן
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 לשם שזכית ר״ע אשריך א״ל ביבמות אשכחן דהכי גנאי. זה שאין לומר שנדחק מי ויש בעם. הבוערים בקר רועי
 מרוב ור״ע אמרו. שטן בכור ההוא דההיא ליתא והא צאן. לרועי ואפילו א״ל בקר. לרועי הגעת לא ועדיין

 כהן דכששאל ר״ל, עם שהדין לר״י. דס״ל לן מסתברא אנן אבל למחות. ה״ל ר״י הכא אבל הקפיד לא ענותנותו.
 ואם מגעת שכלם שיד מקו׳ עד ולבדוק לחפש ה״ל אלא עבירה. לעוברי סנגרון להיות ה״ל לא וזמר. כהן וחריש.

 בזה דבריו היו אם כך. על להוכיחו אני יכול וכי ליה. אמינא מאי צאן רועי לכו קרי ואי ולכ״א ירחיקוהו בידם און
 אלא תשובה= =בעלי בע״ת על כמיקל זה אין הדין את בו עושין אין אם דבנד״ד למדין נמצינו ונכוחים. טובים
 או בב״ה יעמדו ואח״ב וכתאותם. כנפשם רמה וביד בנפש בשאט גדולו׳ נאצות לעשות עבירה. עוברי על כמיקל
 ומי ישראל מטובי כאחד והיו שנא. אשר ה׳ תועבת כל כן שיעשו ואחר חטאתי. ויאמרו עשרה בו שיש במקום
 ביד אלא אדם. שום ביד רשות אין כה״ג וכל הדין= =מדת מדה״ד לקתה כן. אומר אתה אם זה. לדבר אליהם ישמע

 לו ויפה ומצטמק צערו על נתפס הוא אם ידע הוא נפשו׳ ונוצר יבין הוא לבות תוכן הלוא העולם והיה שאמר מי
 עוד ורשעים הארץ מן חטאים ויתמו זו מדה לידי ישראל יבואו שלא רצון יהי תורא. למען הסליחה עמך כי כדכתיב

 מאתנו יצא זאת הנם. הנה לציון ראשון שכתוב מקרא בנו ויקיים נרא׳ שמו למען מעשהו ויחישה וימהר אינם
 דוד הצעיר יומת. הקרב והזר ס׳ לפ״ק תצ״ב שנת למב״י מ״ב ה׳ יום היו׳ יע״א ישיבתנו חכמי הסכימו ולזה הח״מ

ישיבתינו. בהסכמת זלה״ה פנצי עזריאל בכמהח״ר

יע״א. מנטובה פה ישיבתינו חכמי בהסכמת באזילה שלום שר עד אבי הקטן

 למנח׳ וסול׳ יעקב חק שלמי׳ ותורת יעקב מנחת בעל קדש ספרי בספריו המפורסם הגדול הפוסק הגאון שכתב קיום
 מצרפת מיץ ק״ק לאלהים גדולה בעיר ור״מ ר״מ אב״ד הוא ולע״ע יע״א פראג מק״ק חאו״ב יעקב שבות ושו״ת
לשונו. וזה יע״א.

 וחמורות גדולות עבירות שלש על ועבר ונאף ורצח שגנב בשאלה שבא הבליעל מעללים רע שדה האיש דבר ועל
 דמיה של תשובה רק שלם. בלב תשובתו אין שם הנזכר שהרשע והתשובה השאלה דברי מתוך הבנתי ש״ד ג״ע ע״ז
 בח״ה אפי׳ זקנו ומגלח במרדו ועומד מיתנא של אחיו הדם גואל שטען כמו לעשות עליו שמוטל מה עושה אין וגם

 ע״כ כראוי. שבת שומר אינו וגם המועדות את המבזה לעה״ב חלק לו שאין מהדברי׳ א׳ שהוא המועד= =בחול
 דבר לשום לצרפו ולא לתורה לקרותו ואין וימות. לרשע הלעיטהו בו ולקיים ידים בשתי לדחותו מצו׳ כזה לרשע

 שישוב רק הרבה תרשע אל הכתו׳ כמאמר לירשע יוסיף ולא לעשות שעליו מה כל תשוב׳ שיעשה עד שבקדושה
 יוסף מוהר״ר ה״ה בן יעקב כאש״ע הקטן כ״ד ה״י ארץ רבני שאר שכתבו כמו הכל לו ורפא ושב שלימה בתשובה

יע״א. מיץ ק״ק רבה מותבא פה זצ״ל מפראג רישר

 מוהר״ר נ״י האב״ד המפורם׳ הגדול הגאון ובאשר יע״א. ברלין שבק״ק ארץ גאוני רבני גולה דייני שני שכתבו קיום
י״ב. דינו בית בו שהסכימו מה לקיי׳ לשלום בבואו שם כבודו שם היה לא עת באותו נר״ו יהושע

 מהעבירות ובחרטה בוידוי החוזר זה תשובה הבעל על המיקל לדברי ראי׳ להביא נראה היה הראשונה בהשקפה
 והפושעים הרשעים כל שם וז״ל תשובה מה׳ פ״ג הרמב״ם מדברי בעינינו בקלות מחזיק שעודנו אף שעשה

 אע״פ שובבים. בנים שובו שנא׳ אותם מקבלין במטמוניו׳ בין בגילוי בין בתשובה שחזרו בהם וכיוצא והמומרים
 שם בכ״מ בצידה תברא אבל עכ״ל. בתשובה אותו מקבלין בגילוי. ולא שב. בסתר שהרי הוא שובב שעדיין

 האפיקורוסים וכן ה׳. בדין שם וז״ל עכו״ם. מה׳ פ״ב הרמב״ם בדברי כנזכר לאפיקורוס. מומר בין שמחלקין
 ולא ישובון. לא באיה כל שנאמר לעולם. בתשובה אותו מקבלין ואין הדברים מן לדבר כישראל אינן מישראל.

 ואם ומסיק ישובון. לא באיה כל הכתיב מיית. מינות מן הפורש דכל י״ז דף דע״ז מגמ׳ והוא חיים. אורחות ישיגו
 וכו׳. דורדאי בן ר״א על עליו אמרו והתניא לא. העבירה ומן הגמרא שם ומקשה חיים. אורחות ישיגו לא ישובון
 רעהו אשת גנב אשר גברא כהאי טובא, בה אביק לך אין וא״כ דמיא כמינות טובא. בה דאביק כיון נמי התם ומשני

 שכתב אפיקורסים להני דומה דזה ופשיטא שנים. כמה עבירות כל על ועבר השמד לארצות והלך לו. אשר כל עם
 יצריה למימר איכא טובא. בה אביק דלא עבירה בעל כי הסברא. מצד ג״ב מוסכם וזה אותו. מקבלין שאין הרמב״ם

 בודאי ברשעתו להחזיק למרחוק הלך הרע מיצרי׳ ונח חפץ שלבו מה שעשה אחר אף גברא האי כמו אך אנסיה.
 בנפש בשאט להכעיס התורה. גופי כל על עובר שנמצא עד דברים בסכלות לבו. מחשבו׳ אח׳ התר אפיקורוס הוא
 לסמוך דבר שום על נאמנין שאינם הוא אותם. מקבלין דאין הענין והנה שם. כנז׳ עון בזה שאין ואומר רמה ביד

 להחזיר דחייב איתא. ע״ב ס״ב נשך ובאיזה ע״ב צ״ד דף ובב״ק ל׳ דף ובבכורות ז׳ דף דע״ז בגמ׳ כמבואר עליהם.
 ומשני עמך. מעשה בעושה בעמך. ונשיא בי׳ קרי מחייבי מי אביהם כבוד מפני והני ומקשי אביהם כבוד מפני

 הגנבים וכן כ״ו. דף שם דאי׳ בקודש. חומר בפרק פינחס ר׳ שם ופירש״י תשובה. שעשה רב בשם פינחס ר׳ כדאמר
 אביו בכבוד חייב דאינו נראה בזה ומדתלי תשובה שעשה משני ושם נגענום לא לומר נאמנים הכלים את שהחזירו

דאין פשיטא בתשובתו לו מאמיני׳ אנו דאין האפיקורוס כגון אבל ונאמן תשובה שעשה לו המאמינים היכא אלא
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 לכבד עברה עוברי ידי להחזיק לאחר דאין פשיטא לקלל שליח ונעשה בכבודו חייב בנו דאין וכאן בכבודו. חייב
 שעשו אחר דווקא זהו תשובה עשייתן אחר לכשרים אותם ומחזיקים בחשוב׳ מומרין מקבלין שאנו ומה כזה רשע

 במיתה החייב שיסבול הוא. שהכתוב אחרי והכתוב. והבא׳ והמשקל. הגדר תשובת ברוקח. שהוזכר כמו תשובה
 אבל יחיה. חיה ואח״ב עצמו על קבל אשר הקשים ביסורים חיים אורחת השיג לא כבר אשר כמיתה קשים יסורים

 החיים מן לא מחילה מבקש ואינו זקנו מגלח עדיין הרעים מעשים עוזב ואינו מודה הוא רמיה תשובתו החוטא. זה
 בעצמו תשובה שבעל גם ומה לתקן. א״א אשר המעוות עון. יכופר הבזה טבאי. בן יהודה עשה כאשר המת. מן ולא

 עירו בני ובאין מקלטו לעיר שגלה רוצח דמכות במשנה נזכר כאשר הכבוד מן ולהתרחק בהכנעה. להיות צריך
 חוטא ומכ״ש הכבוד. לקבל לו חלילה במזיד אבל אעפ״ב. יאמרו אם מועיל. בשוגג ושם אני רוצח יאמר לכבדו.

 נדרי כל ס״ה להחזיק פניו לישא יוכל ואיך התורה מצות כל בכללם אשר הדברות. עשרת כל על שעבר הנואף כזה
 הקדושה. התורה בידי להחזיק כדאי אני /ואין/ ואיך התורה. כל על עברתי אני הלא לומר תמיד. לנגדו חטאתו ואין
 יכפר וחטאתו עונו יסיר ברחמיו שהשם אפשר ואז רמיה זה שאין שניכר עד קשים יסורים עליו יקבל אם לו וטוב
 שמואל הקטן ונאם מליסא. מרדכי הקטן בערלין פה לפ״ק תצ״ג תשרי /ל׳/ למ״ד א׳ יום היום בנחיצה הכותב כ״ד

מהאלברשטאט. בענדיט במוהר״ר זנוויל

 צב״י מוהר״ר המפורסם הגאון צדיק לאותו בן נר״ו. יעקב גאון הגדול הרב ישראל נר ה״ה הישראלי האב״ד מ״ש
זלה״ה. אשכנזי

 משפח׳ על רע= =שם ש״ר והוציא ע״א ועבד רעתו /רעהו/ אשת ונאף מישראל ונפש ממון שגנב אדם שאלה
 עליו שהועד לפי לס״ת ולקרותו שבקדוש׳ דבר לכל לצרפו רב בקהל לבוא מתירו א׳ וחכם ורב דינו מה כשרה
 ושיגדל ומישראל. מה׳ בבה״ב מחילה לבקש עליו שהטיל מבואר שבה א׳ מרב לו המסודר׳ התשובה וקיים שעשה

 ל״ה סעיף סקכ״ח בא״ח בש״ע מ״ש ע״פ להכשירו החכם דעת לכן בבה״ב. שפל במקום וישב מה. זמן על זקנו
 להיותו עמהם יצרפוהו ולא לתורה אותו יקראו שלא הק״ק אנשי כנגד חמס וצועק לכאן בא הנגזל אחי והנה ול״ז.
 ולא הגזילה השיב לא ועדיין לו. הנעשה והחמס הגזל על לו ואי אשתו על לו אי נפשו בדאבון המת אחיו דם גואל
 אני אף דעי אחוה השואל ושאל הלשון. שמירת בלי בקצרה המכוון תורף זהו כראוי. ולקרובים למת מחילה ביקש

 תלא דמרא באתרא גם מה ידעתי. גם ידעתי ערכי ומיעוט ולמטלעתי. לי צריכים אינם פשוטים הדברים היות ועם
 בישיבה. ויושב זקן וסופרים. חכמים מלאה עיר ושוטרים שופטים מומחים אלהים יש דיינא. ואית דינא אית זיינא.
 תשובה שבעלי במקום לב חקרי גדולים במקום לעמוד בא אני ואנה יהלוך מני מה כי מדבורי יפה שתיקתי ודאי

 לרוב אשר בו׳. בי המפצר לגדול מסרבין שאין להיות רק מזרים. חשוך מפשע אנכי חף מרשע לי חלילה עומדים.
 שפלותי מעומק אותי להעלות והרגיזני מעשרה למטה להבא ונחיה כבודו כסא אשתרביב אשתרבובי ענוותנותו

 וכשומר גברא לאפושי לאריות סניף להיו׳ המשרה, עליהם אשר יעקב אלקי עם נדיבי עם להושיבי מעפר לנערני
 כגוזר לא בעיני. הנרא׳ קולמסא קן קני עם ואומר רצוני כרצונו לעשות מגדרי חוץ לצאת מוכרחני אדוני מצות
 מעתה אחריש ואני ריש ואשכח דבריהם בצמא אשתה יראוני. מה ודבר יורוני הם הלא רבותיו לפני כדן אלא ומורה

הנושא. תואר לפי צריך שאינו במה אאריך ולא נודעים בדברים מ״מ ברשימת עצמי שאטריח בלי אומר מלין ריש

 ומלחך גמיעה בכדי א׳ בשעה עולמו קונה יש דינא אשתני פרדשנא להאי דישנא האי הבא. קחזינא קטיר תשובה
 מוח׳ וכענן תעופינה כעב אלה מי רוככה. ולא חובשו ולא זורו לא קשות כאלה ראה מי כזאת שמע מי פינכא.
 הנפש רופאי המחברים בספרי ראיתי לא מימי לברכה והקללה לזכיות נהפכו זדונו׳ כרגע תמו ספו עצמו פשעים
 אם החמורות העבירות כל על שעבר מי עצמך על ותמה הובא. כי ומיחזי יצחק השומע כל בזו כיוצא קלה תרופה

 בורכא ודאי והא מעולם הדעת על עלה לא זה הכפרה להשלים ארוכה להעלות כדי שבגדולות הגדול׳ בתשובה יש
 ומרים קשים יסורין עינוי כל וסבל וקבל פרטיו בכל המעוות בתיקון האנושי בהק האפשרי כל עשה אם אלא

 של תשובתו לידע והרוצה לתשב״ר. פשוט זה ודבר יומא בשילהי כמבואר ממרקת ומיתה לתלות בהם די שבעולם
 נצרכת תשובה בזה כיוצא לעבריין שסידר א״ה מחלק ח׳ סי׳ בשניות ז״ל מוהרי״ט הגאון עמ״ש יעמוד בביאור זה

 שהן שלשה שלשה של דברי׳ בשלשה תשובתו וכלל הרחיב שהעמיק ע״ש תיקונו. ובמה דינו היאך בשלמות וביאר
 כל והקריב הללו המעשי׳ כל עשה אפי׳ בנ״ד ואולם ישע לא עיניו לבו יכביד ולא יעשה כה אם לו ורפא ושב תשע
 דממונא הגזילה השבת קיים שלא מאחר בשלמות. כפרה לו עלתה לא עדיין גמורה בתשובה מת וגם נביות אילי
 על לבא אפי׳ מועלת דתשוב׳ מוהרי״ט שם דכתב ואע״ג הנגזל. לו מחל לא אם למריה דמהדר עד תקנתא ליה לית
 פקפוק בלי נכונים ז״ל דבריו לתקון יוכל שלא מעוות שהוא ששנינו אע״פ ממזר. ממנה והוליד איש= =אשת א״א

 בכמה רז״ל כמ״ש התשובה בפני שעומד דבר לך שאין פשיטא למיעבד ליה דאפשר טצדקי כל עושה אם שבודאי
 מאד והחטיאו שחטאו שאעפ״י יוכיחו ישראל מלכי גם בזכרונם. לטרוח שא״צ עד שונים ודרכים באופנים מקומות

 בעבירה שהתחיל שבכולן המקולקל שהוא בירבעם ואפי׳ נתקבלו. לשוב באו ואלמלא בפניהם הפרגוד ננעל לא
 אם הדיוטות וד׳ מלכים ג׳ ואף בג״ע. נטייל ישי ובן ואתה ואני בך חזור וא״ל הקב״ה שתפסו ארז״ל בו נתלין וכולן

האומר תלמודא דמסיק במסקנ׳ קאי לא הא מ״מ מנשה. דקשה )אלא להם מועלת תשובה היתה בהם חוזרין היו
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 בו להאריך הצורך מן אין פשוט וזה תשובה=( =בעלי ב״ת של ידיהם מרפה לעוה״ב חלק לו= =אין א״ל מנשה
 להשיב והבטיח לו. שאין לשלם לו אפשר אי שאם בגזל גם אומר אני וכן וגמרא. במקרא זה על רבי׳ עדים ויש

 על ונחם ית׳ הוא ורחום חנון ואל שביכולתו, מה עשה הרי לחבירו ופייס לפרוע בשטר ונתחייב ידו כשתשיג לנגזל
 שהיה אע״פ גמור. צדיק שאני ע״מ שאמרו מאותה עוד להוכיח יש וכן נדה ממנו ידה לבלתי מחשבות וחשב הרעה
 אף משמע מפליג ולא גמור רשע שהוא אע״פ ותני ומהפסיק בלבו. תשובה הרהר שמא מקודשת ימיו כל גמור רשע
 ליה דלית עסקינן לא ומי גמור כצדיק דינו הרי לשוב בלבו שמהרהר מיד שבתורה. העבירו׳ כל ועבר וגזל שגנב

 אשר ככל חובתו ידי ולצאת לפרוע בדעתו וגמר שלימ׳ תשובה לעשות שהסכי׳ משעה צדיק הוי ואפ״ה לשלומי
 אין מ״מ עשאה כאלו עליו מעלין עשא׳ ולא נאנס אח״ב ואם למעשה. מצרפה הקב״ה טובה המחשבה ידו תמצא

 והעיקר משלם לעשותה בתשובתו חוקו להשלים בתקו והאפשרי עליו המוטל בעושה אלא אמורים הדברים
 דאין פשיטא לנגזל. לשלם רוצה ואינו לו יש אם אבל הוא. אנוס בפועל להוציאה א״א ואם ידו מתחת גזלה להוציא

 חבירו את שירצה עד לו מתכפרין אין לחבירו אדם שבין שעבירות בידו ושרץ כטובל הוא והרי כלום בתשובתו
 אלה כל את העובר האיש זה וא״ב כדבעי. ומחילה מטו בבקשת אם לו שנתחייב בממון אם לעשותו. שבידו במה

 עד כפרה לו שאין ודאי מיתתו. קודם זה על הנגזל לו מחל לא אם ידו. שתחת הגזלה ממון ממנו תובעין וגם עשה.
 דוקא. קברו על אדם= =בני ב״א עשרה של בשורה כדינו. המת מן מחילה ויבקש בהגוזל כדתנן ליורשיו שישלם

 משפטו כה כחו בכל בכבודם נגע אשר ומשפחתו המת ליורשי ויפייס שלוחו. ע״י כן יעשה האונס מפני אם זולת
 מה על שיעשה בתשובה אפי׳ כפרה לו דאין למימר צריכא בכך שמתרשל זמן וכל לחבירו. שבינו העבירות בענין

 ואינו בשאלה שבא כמו עיקר כל רוחץ לא ומצואתו בתשוב׳ עומד בהיותו כ״ש למקום. שבינו בדברים שהכעי׳
 כי כלום ואינה הבריו׳ את לצוד רמיה קשת ותשובתו שחרטתו תחלתו על סופו הוכיח להי״ת נדר אשר נדרו מקיים

 לתקנו שבידו מה בכל המעוות עצם בראשונה לתקן העיקר הוא המעשה אלא בלבד בדבור תלויה התשובה אין
 הרי יעש׳ כה שאם מע״ט של וחבילות ויסורי׳ סגופים ע״י מחלאתה נפשו לנקות אח״ב מידו. הטרף ולהשליך

 וקי״ל דלעיל מהא כדמוכח יושר. בדרכי וללכת הרשעה דרכו לעזוב לבו שנדבו משעה למפרע גמור צדיק נחשב
 נדרו כשיקיים למעשה נחשבת בלב והקבלה המוחלטת דההסכמ׳ ומגרש יורד ועובד נודר בעבירה נשים בנושא
 מחילתו ושאלת נדרו לו נחשב שלא די לא לבו. בדרך שובב בחושך בהולך משא״ב יוכשר. אשר וזמן בעת אח״ב
 יודע איני שאלה זו ומה בו. טומאתו עוד כשהיה טמא הוא והרי עונו. להכפיל פשע על חטא שהוסיף אלא לכלום

 תשוב׳ בעל כי שבקדושה דבר לכל ולצרפו לתורה לקרותו שיכולין שאמר חכם אותו חשב מה ידעתי ולא טיבה מה
 גמור מב״ת מדבר ששם לכאן ענינו מה יודע שאינני בשאלה. כנז׳ סקכ״ח הש״ע בעלי מ״ש ע״פ לדעתו יקרא

 א׳ בעד דסגי נימא )אפילו המעיד העד כדברי בבה״ב שביקש המחילה בשביל ואם בשאלה כמבואר בנ״ד משא״ב
 עד חכם אותו על פלא והיותר עשה אשר כל על מה׳ רצון להפיק תשובה יקרא הלזה דעלמא( באיסורין כמו

 שבקדושה לדבר להצטרף ה׳ בקהל לבוא ולהכשירו התורה= =בקריאת בקה״ת להתירו ישנו שאינו את שיעשה
 כל נדוי חייב שהוא אע״פ שהעבריין פשוט הדין כבר שהרי בלא״ה. ויכשירנו שיתירנו טוב הלא ב״ת היותו מחמת

 וכ״ש סנ״ה ואח״ב סשל״ד בי״ד כמבואר שבקדוש׳ דבר ולכל לעשרה נמנה הוא הרי בפירוש נתנדה שלא זמן
 ואין שבעה למנין עולין וקטן אשה אפי׳ שהרי שבקדושה לדבר עשרה מצירוף דקילא בקה״ת מותר שהוא

 בצבור. בתור׳ קורא אינו שבודאי אלא נדוי. בה׳ כמבואר תורה בדברי מותר עצמו המנודה ואפי׳ לעשר׳ מצטרפין
 ואע״ג כנזכר. לעשרה מצירוף הוא ק״ו ולאו בתורה יקרא שלא רמיזא היכא ידענא לא נתנדה לא כשעדיין מ״מ

 )וכ״ב מספרו. י״ג בתשובה הגז״ל מארי אבא כמ״ש חוקי לספר לך מה אלקי׳ אמר ולרשע כתיב דהא היא דסברא
 עיין לנ״ד נמי דמי לא מ״מ כתבו. כך בתשובותיהם ז״ל מהאחרוני׳ זולתו וגם מספרו. ל״ח בסי׳ ביאור ביותר עוד

 אלא למוטב קצת שחזר בנ״ד משא״ב מע״א. ישוב לא ועודנו דתו שהמיר במי אלא אמרה לא נמי איהו ותדע(.
 דמי ולא נידוהו. שלא כל בקה״ת לאוסרו הרגלים מאין בפירוש. שנדוהו בשאלה נזכר ולא כפרתו השלים שלא
 דברים שהן ורצח כשעבד בגופו פסולו ליה דהוה משום לספוקי איכא תשובה עבד דאפי׳ כפים= =לנשיאת לנ״ב

 משא״ב כו׳. כפיכם. ובפרישכם וכתיב במות כהני יעלו לא אך דכתיב דאמר( למאן בשוגג )אפי׳ בנ״ב המעכבים
 אלא למוטב. חוזר ואח״ב במזיד שבתורה העבירות כל עבר אפי׳ בה שיאסר אדעתיה דסליק מאן דליכא בקה״ת

 סל״ד. בח״מ כדאי׳ תשובה עליו משקבל תיכף להעיד כשר להיות שחוזר וכמו להכשירו חוזר בו שחוזר מיד
 מתכפרין אבל ומנחה בזבח מתכפרין שאינן קשות עבירות שיש רפואתו להרבות מצות לסגל לו הוא זכות ואדרבה
 עכ״פ שהרי בזרוע. לקרבו זה לאיש מועיל זה כל אין אמנם להחמיר. ולא להקל לא ראיה משם אין ע״כ בתורה.

 של החמס צעקת משמוע המונע מהו ידעתי ולא וכמשפט. כתורה לעשות מילתא למגדר הדין קו עליו לנטות צריך
 יצא שלא כ״ז רדיפה מיני בכל ולנגשו ולכפותו בפועל וינדוהו הדין עליו יחתכו לא ומדוע אחיו. דם גואל הבע״ד

 ישראל בדיני לתובע בעירם שם נזקקין הלא בעלמא ממון תביעת אלא יהא לא לשלם. לו כשיש שבממון בדבר י״ח
 דקי״ל דאע״ג ש״ר. והוצאת ודמים ממון תרתי דאיכא הבא כ״ש שיפרע. עד ושמתות בנידויים המחייב את וכופין
 מתקנת למבוייש שיפייס עד המבייש שמנדין בישראל רווחת הלכה מ״מ המשנה. מדין פטור בדברים ביישו

 יכול ב״ד אין הוא שמתא בר ואי מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו שנותן אעפ״י התם נמי ותנן הגאונים.
 ועוד כ״ז. סי׳ סוף בח׳׳מ ז״ל רבקש הר״מ הביאו בכ״מ כמ״ש הוגנת תשוב׳ עשה ואפי׳ הנחבל מדעת שלא לו לותר
ב״ד כח מה ואל״ב הרדפה. ועבדינן ולייטינן דנצינן שכן כל לא בטומאתו מחזיק ועודהו הגונה תשובה עשה שלא
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 טעם ואפשר ורצועה. במקל לרדותו העמוד על למתחו רשעה בעושה חרוץ משפט יעשו לא זה מה ועל יפה
 למיחש דאיכא דהיכא של״ד סי׳ ריש בט״ז הרב וכמ״ש רעה. לתרבות ויצא לסורו שיחזור לחוש שיש הוא הנמנעים
 קמ״א בתשו׳ בחו״י הרב בעוכלא עוכלי מאה לה מחי הא הכי משום ואי שם. ההג״ה אדברי סמכינן ולא חיישינן

 מומר הוא לעקר שהנמכר שטפיה אגב שכתב תשובה באותה וכנראה פנאי. שאין אלא בדבריו קצת לדקדק שיש עם
 שם התשובה בסוף גם ובגמרא. בחומש בהא דפירש״י מאי מר דכיר לא ריהטיה דלפום עולם ובבורא ביהוד כופר

 ואמר חזר בהחלט האגודה דעת לקיים /הט״ז/ בט״ז על הרב שהשיב אחר כי עצמו דברי סותר אחרונה בשטה
 דחה כבר אשר הט״ז כדעת עולה זה והרי פרחיא. מבן עדיף דלא עשה יפה לא אחאי שר׳ לומר זר ואין הזה כלשון
 )ויש ז״ל. מחשבותיו עמקו תשובה באותה דעתו ותכלית מסקנתו של אופיה על לעמוד א״א כן על ידים. בשתי

 יודע שלא שאמר יש״ר ה״ר על מספרו א׳ במקום הנזכר הרב שנתרעם עצמו התרעומת אותו ז״ל עליו להתרעם
 בחו״י הרב שאמר מה בכל דבריו נראין בעניי אני לי מ״מ הספרים( מתוך שבלבם ומה המחברים דעת באמת לאדם
 ביעור בעזיבת המספחת ותפשה מעוקל. משפט יצא ח״ו הדין מדת לקתה כן אומ׳ אתה שאם האגודה דעת בקיו׳
 שהיא מינץ דמהר״י כההיא דרבנן במילי אלא להלכה אמרה לא ט״ז הרב שאף נ״ל ועוד המקולקל. והשאר הרע

 ז״ל מהאחרוני׳ גדולי׳ משם והביא ידו שנית הוסיף הנ״ל הסימן שבסוף אלא ז״ל. מלשונו שם כנראה ראייתו עיקר
 דלת נועל זה דבר והרי פשע על חטא עולה בני שיוסיפו לחוש שיש במקום גדולות עברו׳ לעוברי אפילו שמקילין

 יום בכל דמעשים דמים טענת התובעו מיד הלז העוכר להציל כח בי אין ועכ״ז המכשולות ומסקלי פרץ גוררי בפני
 אחיו. דם גואל זה של כחו יורע ומדוע לכלום חוששין ואין דממונא דררא על כפיות מיני בכל שכופין הק״ק באותה

 יושת כאשר דמפייסי במידי הנחבל לקרובי יפייס שלא זמן כל הוא ושמתא נידוי בר גברא דהאי מאד פשוט ע״כ
 אין שהחזירו הגזלנין אמרו כבר והרי השבים בפני דלת לנעול שלא היא חסידות מדת ואעפ״ב ממוצע. מב״ד עליו

 האיש בפני התשובה דלת לסגור שלא תורה דין על דבריו יעמיד ולא אכזרי. יהא שלא למחול וראוי מידן. מקבלין
 יעשה שמא העוה״ב לחיי ולהביאו שחת מבאר מישראל נפש להשיב מזולל יקר להוציא תקוה יש אולי הלזה

 כאשר ממנו המקווה הטוב התכלית ולפי האיש לפי והכל הפורענות את מעכבת המוחלטין ותשובת גמורה תשובה
 יוצאת ואין פרץ אין ידם מתחת תקלה תצא שלא השופטים עם ה׳ והיה לשמים לבו שיכוין בלבד רואות הב״ד עיני

 מדאי יותר למבין שיספיק מה פנאי. במיעוט כתבתי הנלע״ד באורחותיו ונלכה מדרכיו יורנו והשי״ת ברחובותם.
 יעקב הטרוד לפ״ק. תצ״ב אייר כ״ה ג׳ יום בעמדן וחתמתי ורבותיי חביריי ע״ד לעבור שלא רק כדאי שאני ולא

ס״ט. זצוללה״ה אשכנזי צבי כמוהר״ר המפורס׳ החסיד בהגאון

נר״ו. קראטשין דק״ק ור״מ ר״מ אב״ד הגדול הגאון ה״ה הגדול המאור שכתב מה

 איזה על זקנו והגדלת דברי׳ בוידוי כפרתו ותלה הכשירו אחד וחכם וכו׳ רעהו אשת ונאף שגנב אותו דבר על הנה
 אשר הממון וגזל מעשק דבר הזכיר ולא מעל אשר מעלו נתכפר לו יעשה אלה שלש ראם שפל. במקום ולישב זמן.
 הראשונים בספרי מבוארת ותשובתו לכל ידוע דבר והוא זה על להשיב מה ידעתי לא בודאי האיש. אשת עם גנב

 ואף השאלה. בהצעת שבאו כאלו חמורות עבירות שעובר למי הנצרכי׳ ענינים ושאר בסיגופים ואחרונים
 לשון כתב גם ומה ממקומו לגלות שחייב כתב מקום מכל מסיגופים. כתב לא תשובה בהלכות ז״ל שהרמב״ם

 רשע נקרא יסורי׳ קבל שלא זמן וכל וכו׳ יסורין אלא לכפר בתשובה כה אין ב״ד ומיתות כריתות על עבר הגמרא
 כפרה להו הוי דאקטל כיון ופריך ימותו מזבח קדשי קדשים בה הי׳ דאתמר מהא לזה וראיה עונו על שהתודה ואף

 להו הוי דאקטל כיון פריך מאי התודה. לא דאי בהתודה מיירי ושם בשר עיכול עד הוי לא כפרה לבסוף ומתרץ
 מה׳ פ״א הרמב״ם כתב וכן הדין. נגמר פ׳ במשנה כמ״ש כפרה להם אין התודו. לא אם המומתין. כל הלא כפרה.

 וכפי כהוגן תשובה עשה שלא זמן כל העולה כלל תועב׳ רשעים זבח נקרא קרבנם א״ה מיירי בהתודו אלא תשובה.
 למותר הוא בזה ואריכות קרבן במקום הוא ותפלתינו תועבה. רשעים וזבח רשע נקרא קדמונינו בדברי שנחרץ

למבין. בזה ודי זה של מתביעתו ולהציל לנוס מקום ידעתי לא אותו תובע ואחד שתים הגזל בנדון ובפרטות

 לפ״ק תצ״ג כסלו כ״ו א׳ יום היום לשמה וללמוד בהלכה לזה זה נוחים שיהא ולומדיה התורה לכבוד המדבר כ״ד
קראטשין. ק״ק חונה אויערבך נר״ו משה מוהר״ר הנגיד בן מענדל מנחם

 הי״ד זצוק״ל הירש צבי מהר״ר הקדוש בן נר״ו יעקב מוהר״ר אב״ד הגדול המאור וחריף בקי הגדול הרב מ״ש וזה
לשונו. זה יע״א מפינטשוב

 מאד מה השמד. לארצות והלך וממונו חבירו אשת את גזל אשר רשע אותו בענין השניה התשובה על גם והנה
 עונות לכפר בידו מסורות הברכות כאלו עליו היקל ואדרבה קנאה כמעיל עטה לא אשר המיקל הרב על תמהתי
 לא עד הפרצה לגדור הדור גדולי על מוטל זה וחוב תחיינה לא אשר נפשו׳ לחיות חטאת ולהתם הפשע לכלות
 נכוחים כולם נטועים וכמסמורת כדרבונות הם מעכת״ר הוא אדוני ודברי בעריות להקל ח״ו ותתפשט הנגע תפשה
ופשוט ידו. מתחת הגזילה את הוציא שלא זמן כל מעונו נטהר לא עדיין הזה שהרשע דעת. למוצא וישרים למבין
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 זה של שתשובתו בעליל ונראה תורה. של לאמתה הם אדוני דברי וכל קכ״ח בש״ע למ״ש ענין זה שאין הוא
 דהאי לר״ת מבעי׳ לא גביה בעי מאי גזילה תשובה עשה אי חרס והעלה אדירים במים צלל רמאות של תשובה
 נמי דלאחריו דאמר לר״י אפילו אלא י״ח. יצא דלא תקין דוקא רבי של לדורו צ״ד( דף )בהגוזל דאבנו׳ תקנתא
 מיניה מקבל ולא דרבנן בתקנתא לנגזל ליה ניחא ואי הגזילה את ולהשיב שלו את לעשות מחוייב הגזלן מ״מ איתקן

 כי בגמ׳ דלמסקנא ואע״ג מקבלין אין שהחזירו דברייתא וכלישנ׳ ע״ד ס״ק ל״ד סי׳ הסמ״ע כמ״ש י״ח הגזלן יצא
 הגזלן על קיימת בשאינה גם מ״מ קיימת. לשאינה קיימת הגזילה בין חילקו אהדדי ברייתות תקשו דלא היכי

 הגזילה כשאין איירי מקבלין ראן ברייתא האי דע״כ יקבל לא הימנו נוחה חכמי׳ רוח תהא שהנגזל רק להחזיר
 ואף הגזילה את שמשיב הוא הגזלן של תשובתו ועיקר תשובה בדעביד דמשמע שהחזירו לשון וקאמר קיימת
 א״א לחוד תשובה בדעביד רק ארחי׳. לגמרי לאו תשובה בדעביד תקנתא האי לאוקמי דא״א רדהה ר״י לדברי

 כתב וכך ז״ל הרא״ה לדעת הנ״י וכמ״ש שפיר מתוקמי תשוב׳ ובדעביד מחייתם ברוב בתרווייהו אבל לאוקמי
 בריבית= ־־ומלוי ומב״ר גזלנין סתם כתב ולא שהחזירו בריבית ומלוי הגזלנין מדקאמר ביש״ש ומהרש״ל הטור

 גבי התקנתא תני מדקא מיירי. מעצמו ומחזיר תשוב׳ בעביד דע״כ דבריהם על להוסיף נרא׳ ולי מהם מקבלין אין
 אינהו א״ו להחזיר צריכין אין בריבית ומלוי הגזלנין למיתני מבעי׳ והכי הגזלן גבי לה קתני ולא מקבל דאינו הנגזל

 זה וכל מרווח יותר הוא הדרך וזה דלת תנעול שלא כדי לקבל דלא תקנתא דקיימא הוא הנגזל ועל להחזיר מחייבי
 בהשאלה המבוארים החמורות העבירות שאר ועל מעצמו. כשמשל׳ בהחזר׳ תשובתו שעיקר הגזל לענין הוא

 ואינו טובים. וימים בשבתות פתוח וחנותו ובחה״מ בתער זקנו מגלח ומצותיו ה׳ בעבודת מקל ושהוא שעשה
 החוטאת נפש לטהר די וע״ז בעריות להמיקל החכם שסידר בתשובה שאין פשיטא הכנסת. לבית לבוא מתמיד

 היודעים הקדמונים בספרי המבוארים התשובו׳ החוטא יעשה אשר עד הראשון. מקומה ואל מכונה אל להשיבה
 התשובות לעשות שהתחיל מיד אמנם קבלה. דברי דבריו שכל ז״ל הרוקח בעל מקורם אשר בסודו ועמדו ה׳ דרך
 ובלבד קכ״ח בסי׳ כמבואר כפים ולנשיאת לעדות וכשר שבקדושה דבר לכל עמנו נמנה ולהיות לקרבו עלינו ההם
 בהקדמונים המבואר כפי כולם התשובות גמר עד ויעשה נפשו תבכה במסתרים והוא רמי׳. של תשובה תהא שלא

 וימין דוחה שמאל תהא לעולם כמ״ש לקרבו עלינו מוטל שלם בלב ששב עליו מוכיחין כשמעשיו וזהו הנ״ל.
 ז׳ בע״ז התוס׳ מ״ש לדבר וזכר רמיה של ותשובתו הבריות צד אלא שאינו עליו מוכיחין מעשיו זה אבל מקרבת

 אין חברות דברי נוהגין ובפרהסיא בסתר לסורן שחזרו פירוש במטמוניות בהן חזרו כו׳. בהן שחזרו וכולן ד״ה
 מראה ואדרבה י״ח יצא לא כזו כ״ד ובתשוב׳ צירו רמי׳ יחרוך ולא ע״כ הבריות דעת גונבים שהם לפי אותו מקבלין

 הוציא שלא כיון לפנים אלא אינו שעשה שמה יענה ובפניו רשע. למטה קם והחמס ורמאותו רשעותו כל לעיני
 מה על ומתפאר כמתהלל עוונותיו בהזכרת לעצמו רעה וגורם חטאתו על פשע מוסיף ובהתוודתו ידו מתחת הגזילה
 הר״ח ובעל מוהרי״ט הרב הראשונים וגדולי מלאין זה בענין המחברים ספרי וכל ז״ל. העקידה בעל כמ״ש שעשה
 חמורה תשובה ע״י אפי׳ כאלה לעושי תקוה פתח למצוא חתרו כמה תשובה ובה׳ ק׳. אות ושל״ה הקדושה בשער

 כבוד במחילת שהיא כמות קלה המרה בקנה לו הושיטה הזה המסדר והחכם יחיה שנים אלף לו ימיו וכל כמות עזה
 הראשוני׳ שסידרו בתשובה ימיו כל שיעמוד הלואי קדשו. ולמקום ה׳ הר אל לבא העיר. זו ולא הדרך. זו לא תורתו

 פ״ג ה׳ במשנה כמבואר לרמאין אחראין אנו אין כי רעה. לתרבות יצא פן לחוש לנו ואין כפרתו. מיתתו ותהא ז״ל
 רבנן פליגי דלא התי״ט+ צ״ל +אולי הרש״ט בדברי ומפורש והברטנורה הר״ש שם שפיי /מה/ מת לפי דדמאי

 שהוא מה אלא מעשר דאינו מורי כ״ע לגזילה המתכוונת ידעינן אי אבל לטובה. או לגזילה מתכוונת אי אלא ור״י
 ואף וימות. לרשע הלעיטהו כו׳ בשביעית בד״א שני דמעשר משנה האי על מרובה בפ׳ וכדאמרינן בלבד נוטל

 חשו לא מהן חמורה דגזל דעבירה כיון לגזלן תקנתא עבדי דלא הוא ורבעי בערלה בכה״ג דדוקא למידחי דאפשר
 וז״ל דמעש׳ פ״ה הרמב״ם מפי׳ וכדמשמע חוששין לחמור מהקל אבל החמור על שעובר בשעה הקל לתקן חכמים

 ע״כ גדול יותר הגזלנות שעון לפי מכשול לידי יבואו שלא לגזלן תקנה לעשו׳ לנו ואין גזל ה״ז ואכל אדם עבר ואם
 לרמאין אחראין א״א סתם מדקאמר מ״מ מעשרין. הארץ־־ =עמי ע״ה דרוב מדרבנן אלא שאינו דדמאי ההיא וכן
 אדעתי׳ דסליק מקרבת וימין דוחה שמאל תהא דלעול׳ ומההיא פלוג דלא משמעותן לרשע הלעיטהו הלשון וכן

 שום רואה איני רעה= ־־לתרבות לת״ר שיצא חשש יש אם דינא ליעביד דלא סייעתא להיות ז״ל חו״י הרב דבעל
 לעולם ידחום ולא לקבלן ראוי לשוב כשבאין אלא עבירה בעוברי דין לעשות דצריך מוכח משם ואדרבה ראיה ריח
 תהא לעולם מדקאמר וזהו רשעתו לפי ברשע חרוץ ומשפט דין למיעביד מיבעי כראוי שב שאינו זמן כל אבל

 להתקרב באין והן דינם קבלו כשכבר ואח״ב הדין, שיעשה והוא דוחה שתהא השמאל על דמזהיר דוחה השמאל
 מה עשה לקבלו רוצה שאינו החוטא וסבר ברמיזתו נזהר שלא שע״י פרחיה בן כר״י ולא מקרבת. הימין תהא

 עד דקאמר כיון עולם עד ובזרעך בך תדבק נעמן וצרעת שקללו ידים בשתי לגחזי שדחפו כאלישע ולא שעשה.
 =בן ב״פ כיהושע ולא שאמר מה שכתב ז״ל חו״י בעל הרב כדברי ולא בתשוב׳ תקנה לו שאין משמע עולם

 אי״ל מאי דאלישע נדוי חייב היה ולא בפרסום להחרימו עמו לעשות שהגדיל על כדין שלא שעשה הוא פרחיה=
 באופן שעשו מה הוא כדין שלא שעשו דמה א״ו ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר והחטיא חטא דגחזי כדין דעביד

 ורוצה מרחם אלהינו כי דקב״ה קמיה ניחא לא וזה קירוב. עוד להו ולית סכוים ובטל סברם דאבד סברו שהנענשים
 דינא בהו למיעבד בעינן בהו חזרו שלא זמן כל אבל נדח. ממנו ירח ולא הוא חסד וחפץ רשעים של בתשובתן

סי׳ בי״ד כדאי׳ לת״ר שיצא חוששין ואין הטרף משיניו ולהשליך עול מלתעות לשבר ממון בענייני ובפרט מעליא
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 אינם ז״ל חו״י בעל הרב דברי וגם ז״ל. ט״ז בעל הגאון דודי שם ומ״ש מהאגודה. מהרא״י מפסקי בהגהה של״ד
 ב״ה המקום מאחרי היום שסרו בבבל מקום דיש בנבואתו השמיענו הקדוש שרבינו הט״ז שכתב לי. מובנים

 בשאר בו דבר שהנבואה להוכיח היתה הקדוש רבינו של ושנבואתו כו׳ מהם להתרחק יש וע״ב אחא רב דשמתינהו
 שנעשה מה ישראל בארץ יודע שהי׳ שיראו זה מדבר ראיה יביאו השומעים בעיני מבורר היה שלא אף שאמר דברי׳
 מאחרי סרו היום בבבל איכא דסטיא בירתא דקאמר במאי לדקדק יש דהא ידענא. לא דידיה שותא בבבל היום

 שהיום תחילה דאמר כ״ב להאריך לו מה ואישתמוד בר״י אחי ר׳ ושמתינהו כו׳ בשבתא דכוורי פירא דאקפי המקו׳
 בקיצור והל״ל ואישתמיד ר״א וששמתינהו בשבת דגים שצדו שע״י הסיבה לנו גלה ואח״כ המקום מאחרי סרו

 בבבל איכא דסטיא בירתא הל״ל א״נ ואישתמד בשבת דגים שצדו על ר״א דשמתינהו בבבל איכא דסטיא בירתא
 ודאי אלא ר״א. שמתינהו ושעי״ז פירא דאקפו שע״י הסיבה אמר מיניה נפקא ולמאי כו׳+ סרו +צ״ל סרוכי׳ שהיום
 כדי או מהן להתרחק כדי או נבואתו והיה המקום מאחרי סרו שהיום שניבא אחת זה בדבר היו נבואות ששתי מוכח
 היתה ושנית בבבל. היום שנעש׳ מה בא״י יודע שהי׳ שיראו זה מדבר ראיה שיביאו דברים בשאר גם נבואתו לברר

 האגודה דברי צדקו ובזה דאשתמדו הוא אחי רב דשמתינהו שע״י מחשבתן בנבואתו שגילה עצמ׳ בפני נבואה
 גופי׳ הקדוש ורבינו הגמ׳ קמ״ל מאי אשתמדו. דשמתינהו ידי דעל בנבואתו שגילה השנית בנבואה קמ״ל דמאי
 מאיזה יהי׳ עבורה שנשתמדו בהסיבה תלוי זה אין הלא הט״ז כמ״ש מהם להתרחק כדי אי ניבא הילכתא למאי
 הט״ז. כמ״ש דברים בשאר אף אמת בפיו ה׳ שדבר להוכיח ואי שנשתמדו. כיון מהם להתרחק צריך שיהיה סיבה
 כי בבבל הי׳ שהיום מה בא״י שיודע במה הוכחה יש שפיר המקום מאחרי סרו שהיום דאמר במאי בשלמא קשה

 ליכא אחי רבי דשמתינהו על שנשתמדו שאמר בזה אבל נבואה שהי׳ ידעו סרו היום שבאותו הדבר שיתגלה לאחר
 משתמדין היו ג״ב משמתין היה לא אם אף דילמא אשתמדו. דשמתינהו שע״י אמת שזה יימר דמאן כלל הוכחה

 שזו לומר ואם מחשבתן שידע אמת שנבואתו יודע ובמה שקדמה. סיבה בלי בפרהסיא השבת את שחללו כשם
 רק העבירה להזכיר לו היה לא נבואתו לברר כדי הי׳ זה וגם בבבל. שנעשה מהשמתא דידע הנבוא׳ היתה בעצמה
 דין איזה ממג׳ ללמד זאת בנבואה להשמיענו שבא א״ו ואשתמדו ר״א דשמתינהו המקום מאחרי סרו היום היל״ל

 היל״ל איפכא דהחרימם ר״א עשה יפה דלא דאשמעינן ז״ל החו״י בעל כמ״ש איפכא לומר א״א לדין שזכינו וכיון
 אשמעינן השנית שבנבואה א״ו עביד. שפיר דלאו ר״א על כוונתו עיקר שכל כיון כו׳ דאקפי משום ר״א דשמתינהו

 הסיפא רק האגודה מביא ולכך עשה שכדין כיון ר״א דעביד מאי גררא ואגב תחלה עבירתן מייתי ולכך עביד השפיר
 שכתב וזה זאת בתשובתו חו״י בעל הרב על הרבה לדקדק עוד ויש לחוש. דאין שפיר ומוכח שמתינהו דר״א

מעכת״ר. האדון כמ״ש כלל שחר לו אין אחרונה בשיטה

מפינטשוב. הי״ד זצ״ל הירש צבי מהר״ר בהקדוש יעקב הטרוד דש״ת הכ״ד מאד״ה ושלום

 שיעשה עד הזה הפושע את לקרב שלא הדלת שנעלו ארץ גאוני שאר קיום כעת נדפס לא ההוצאות רוב ומפני
 עד אלא תלוי הדבר אין הגזילה. וע״ד המחילה בלשון נדר כאשר חייו ימי כל בה ויתמיד ומפורסמת גלויה תשובה
 שהצריך מי בעד יכפר הטוב וה׳ ולמתים. לחיים הראויה המחילה ויבקש הגזול. הבעל העשוק יורשי כל שיתרצו
 ית׳ והוא אמת. בפינו ה׳ דבר כי דידעו העם המון מפני להעדפה. אלא נצרכו דלא כאלו פשוטים בדברים לכתוב
אמתנס״ו. בדרך ינחנו

בר-אילן** אוג׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך הודפס / הגליון קדושת על לשמור נא **
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שתי
ספר

Qn?H
חדשה מגהה בו שנאמר הקמח מן הבא

 אשה קמ״ח. בף מלא נחת. כף מלא טוב קרבנו יהיה סולת .ה׳ לשם .לה׳
ואחד המרבה אהד האדם. יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי :לה׳ ניחוח ריח

:לשטים לבו שיכוין ובלבד הממעיט

מראשיתו דבר אחרית טוב

 אבירים לחם אכלו. כפי איש לכם. ח' כחן אשר הלחם חוא ח׳ יראח חכמת ראשית
. לסם העברים• אח לאכול שמים. חנופה לחם ישביעם. שמים ולחש איש. אכל

 הערבים בין בערב. ומחציתה בנקר מחציחה כמ״ד בערב. ונשר ולחם בנקר. ונשר לחם
 לחם מקנת. לחם לקעו כמ״ר מרין. חד על פנב לחם לחם. חשנעו ונבקר נשר. מאכלו

 ברזל ואנכיה מחכים. דאוירא א׳י וו לחם. יצא ממנה ארץ הארץ. מן ולחם השמים. מן
 ודייקי נפשייחו. בניחומא וילפי לקמחייהו. ח״שי ולא דחיישי. ניניה. אלא אבניה. א״ח

 חלח לחם. שימו ויאמר מרפא. חכמים לשון בקופה. אהבת בקופה. והב אח נלישנייהו,
 משחי אחח. חלת עוול אחד שכל כדי אחד. ורקיק .אחת. שמן לחם וחלח אחח. מצח

חמוציא עליהם. ומברכין דמערניןבהן. נכיקנין. הנאת פח כמו לחמניות. שחן אלו, חלוח
: ראשונה נתדפקה דל המחבר עכ״ל . הארץ מן לחם

: זצללת״ה ןק^רץ שדן0 ״יהימ חגאין קמאי מן כחד המורה שר מאח שו״מ וחמה

 חצ״ג. נשנה וואנזיבעק בעיר המחבר בחיי ראשונה פעם נדפק

יצ׳ו. טיארטשוב דל יחיאל ג״ר נ״י יוסף ה״ר ע״י שניח נדפס ועחה

 וואלף עע קנאללער זופניק נדפוק

תרנ״ח שנת פרעמישלא

חדשה מהדורה
בתוספת

 השו״ע ע״ם הסימנים מפתח
 והרמב״ם הש״ם ע״ס מפתח

המחבר תולדות

 יתברך בעזרתו
 תובב״א ירושלים עיה״ק

תשמ״א



הלחם ערת שתי
 אינו שנו דעה חסרון מפני נאמן אינו הקען דלעולס

 כולם שהגדולים מהימנה חץ יאמר לעדות ראוי
 אלא איילי לא בקטן אנל מהימנה, חוץ נאמנים

 מני לא ולהכי נאמן. אינו דקנון תיא האמת ודאי
 ודוק במלית דוקא אלא נאמן ואינו נמשנה ליס
נאם ולתורת׳. למר ושלום לפע״ד. הוא נכון כי

:ז׳ל המני״ח לנצח אהו׳

י־ב שאלה
 מהלכות בפ״ד ז״ל הימנים נמיש דל שאלתני

ואמ' שמען מתנה מקנל נ” הלכה זכייה
 קיימי׳ דנריו וכו׳ די ני מחנה אינה ירי שתחת זו

 עכ״ל. לנעליה ותחזור היסח שנועת זה על ונשבע
 רעיון א״א לנעליה ותחזור ז״ל הראנ״ד עליו וכתב

 כ'שין הניאה זיל וחית מכיל. היסח ונשבע רוח
 מכין מה תמה אך ההשגה. היא מח פ" ולא חזה

 יסופס יישב אפשר ונדרך כאן. היסח שנועה
 חרמנ״ם בספרי הס שיא נאמר ואם נציע. הניחו

 הרמנ׳ס לשון כשהעתיק ז״ל חיה היסח. ונשבע.
 :שאלתך ע״כ ש”ע וכי' זח לשון תפס ז״ל

אמר דל דתרמב״ם לומר דל הראב׳ד רכרוכי ומל
 לנעליה ותחזור וכו׳ ישבע דניים שני

 דמשמע לנעליה ותחזור עמ״ם עליו תפס וע׳ז
 אמר לזה לנעליה שיחזור אמרינן וחיוב חוב׳ דדרך
 דדוקא להודיעני כרי היסה ונשבע דוח רעיון

 . ממנו שיפטור כדי לזה משביעי! חיסת שבועת
 לניתן נתחייב זח. של שבועתו מפני 'נא אנל

 שפורעיס זה בזמנינו לו. מזקח היא אם סיקנלנה
 כל בעד ונתפס מההכנסות כפליים כפלי יציאות

 וכמיש הפקר סיא אלא וכיוצא. שנעיר הקרקעות
 בדין ונשלעא פיים. ס׳י ימ׳ה סי' נש״ע רנינו
 דאיירי כיון פירוח אוכל והנותן שאמר דלעיל

 סראנ׳ד עליו מפס לא ושבח פירוח שים נאה בקרקע
 דל ס׳ה כמ״ם זיל הרמנים •כוונת שאולי זיל

 דקאמר בסיפא אן ע״ש. ירצח אם סירות אוכל
 תחזור זה של שבועתו רעיי דמשמע לנעליה ותחזור

 לומר היסח ונשבע ואמר מפס לזה לנעליה. בחיוב
 שהזכיר מהשתים לנד אחת חלוקה אלא לנו דאין לך

לעיין למועד חזון ועור כיוון. לא רנינו ואולי
ציט: כי נדני

י־ג שאלה
ומחנה זכייה מה׳ נפיג טעכיח יום עוד שאל

 מבניו לא׳ נכסיו כל בכותב דל חרמנים כתג
 נין לבן שכתב נד״א אפוטרופוס. אלא עשאו דלא

 פיסי דגחלכות זיל המגיד שם והניא וכו׳. הבנים
 נני פלוני שת על שאמר םימ אנל כותב דוקא

 על וכתב ברוקא בן ”כר ׳ל”דק הכל קנח ישני’
 שמסחפק דנרא׳ זיכפשטה מימרא הניא והמחבר זה

 חכ'מ רנינו הקשה זס ועל זיל. חרמנים בכוונת
 ממלכות נפ׳ו רנינו מ״ש דל לחיה ראישממיטי׳ זיל

 כ’דאל ההלכות כדעת נסי׳ הדין כתב דשם נחלות.
 עכ״ל. ה״ל הרי״ף כדעת יבינו ודעת לכתוב חייל

 לומר קשה דבר שהיא למעכ״ח אני מודח ובאמת
 דרך מורח כמוהו דמי אישתמיטיה ז׳ל חיה על

 כתב נחלות נח׳ ישס ונפרט דל. הרמנ״ס בספרי
 דל ידה כוונת ואולי ע״ט. שם ניארחיו וכבר
 שהניא רנינג בדברי הכרע אין זכייה בה׳ שכאן

 דניי שמפרש באופן לפרשה ויש כפשטא. המימרא
 נילה נחלות בה׳ דשס כמי חכי אין אנל הגמרא

 כן. מצינו מקומות ובכמה ההלכות כדעת דעתו
 הרייך ספרי אץ כעח ובאשי קצת דחוק וזהו
 שס לעיין אוכל לא דל. תרמנ״ס ספרי יק בידי
 שעדיין אעפ״י לי. אומי שלני נמה דעתי אגלה לכן

 זיל המגיד דחרג דאפשר. נדני להתיישב צריך
 דאיירי וממנה זכייה בהלכו׳ כאן דאולי נסתפק

 המימרא דחניא רנינו דרעת אפשר מסנה בלשון
 כמו לכותב אומר נין החילוק הזכיר ולא כפשטס

 אומר נין כותב שנין אפשר נחלות. נה׳ רו שהזב
 דאיירי נחלות נה׳ אמנם אפוטרופוס, אלא אינו

 אז נני. מכלל ישני’ סלוני שאמר ירושה בלשון
 קיימין דנריו נע*פ באומר אנל בכותב דוקא נאמר

 נרוקא בן כי׳י דקי׳ל משוס כן לחלק דמוכיח
 נלסון ולא ירושה בלשון דנראלא לא ניוקא ודייג

 כותב נין אמר נין מחנה דנלסון ולעולם מחנה.
 שאינם אעסיי ההלכות אך אפוטרופוס. אלא אינו

 מחלק דלא דאסשר אני אומר ועיני. בידי עתה
אל: ברחמי נא והארך ודוק נזה

י׳ד שאלה
 אסור דל חרמנים כסב ולוה מלוח דסלכוח בפיב

לחיה ואפי׳ מדים נלא מעותיו להלוות לאדם
 פוי לפני משלם עונר מדים בלא המלוח וכל וכו׳

 לכפור לוס של רוחו על שעולה ופירש" וכו׳.
וסמססי ננערא. ופשוט לפצמו קללה ניכ וגורם

פל



מ הלחם שו״ת שתי
 בעדים ילונו אם אף דחא הראשונה המראה על

 צריך אין נערים שתמלוח פרעחי. למעון •כול
 לא על עוני יחיה זה גס וא״כ נערים לפורעו

 הלב יסוד רואי אחרי דעחי ונחקררח מכשול חחן
 על רעולה ז׳ל ”יש דמ״ם דפי׳ דל ל'מ נעל
 דלא כן יעשה דנישע למימי׳ לאו לכפור רוחו

 ה״ה שבישראל בכשר אפילו אלא עשקינן נרשיעי
 ישכח עדים בלא ילווהו שאם דחיישינן והכוונה זה

 שהרי אמת הוא דעהו ולפי וישבע שהלווהו הדני
 שכן וכיון דל חרב דברי קיום עייי׳ש נזכר אינו

 וכיון יזכירוהו העדים ישכח. אם בעדים כשמלוהו
 מעשה שהיה כיון מהפרעון נזכר שאינו שרואה
 שלא דודאי בלבו איכר נזכר אינו ואעפ״כ בידים

:ופורע פרע
 כשיעעון זוכר אינו שזה כיון השחם על נמי אי

כיון להד׳ס אומר נידן לי מנח המלוח
 ערים זח כשיביא א׳כ שכחה. מחמם הוא שהחששת
 ופרעחי לויחי לומר עוד נאמן אינו שוב שהלווהו

 כאומר לויחי לא האומר רכל כפרן הוחזק דכבר
 דקדוק לנו נשאר זח כפי אמנם דמי. פרעחי לא

 לחוש יוהד דיש משמע דנגמ׳ ימים זח נו שעמדנו
 משוס בעדים שלא לח״ח לחלוח שלא ולהחמיר

 גמ׳3 אמר ולכן נע״ח. משא״כ בנירסיח. דטריד
 ז״ל לחרמנ״ס ומציבו בגייסא. דעליד מר נ״ש

 למ״ח ואפי׳ ב״ע מעותיו לתלווח אשור דקאמר
 לומ׳ נדעחי ועלה נע״ה לאשור יוחל דיש דמשמע
 עולה שעי״ז דרשע חשדא חיינו עור דלפני דעעמ׳

 יש ודאי הצד גזה זוכר שהוא אפי׳ לכפור רוחו על
 לחבירו. לגזול חשוד שאינו בידח. ולא נע״ח לחוש
 ביה דליח ח״ח ואפי׳ נלישניה הרמב״ם דייק ולזה

 דעריד דשכחח חששא דים והואיל אך דרשע. חששא
 לעצמו קללת דגים אחר טעם וים נגייסיה.

 כופר שהוא ולזה חונע לזה רואין שהעולם דהיינו
 המלוח אח מקללין חכל ח״ח הנחבע אם ונפרע לו

 על עחק ומדבר דנה מוצי׳ שהוא לפי נכפלייס
 ונה״ח ושכחת ישע איכא דנע״ת נמצא תצדיק
 עמו מדבר שהית ננמ׳ אן לנד. ודנת שכחה איכא
 א״ל שכחת עעם אלא ישע עעס חית לא ושם

 יותר שישכח נח־ח לחום יש יותר שכחה דלחשש
 דרשע חששא דלים׳ מ״ם ולפי לעצמו קללה דגיום

 פרעתי יאמר כשיתבענו היום עוד הכי דאי כלל
 ישכחה חששא אלא יש ולא מקפק עצמו לסיליא

ננירקיה ועריד שוכח יוחל הוא הה״ח לעילם א״כ

 על נדבר מה אבל וכוי מר כ״ש' נגמי אמרו ויפת
 דח״ח שכוונתו ואולי ח״ח ואפי׳ שכחב ז״ל הרמנ״ם

 נחמן רב מקנח אחר ונפרע עצמו. על יחמיר
 יחוש חח״ח א״כ בכל. לכופר הישה שבועת דאחקן
 נגירשיח עריד פן שחושש לישגע ירצה ולא לעצמו

 כיון ישבע שבודאי דע׳יה ומכ״ש שיפרע. פנים ויש
 בגמרא דמ״ש ויאה נאת חידון לנו וילא זוכר. שאינו
 הרמנ״ס ומ״ש הקח. ׳.קנח קידם הוא מר וכ״ש

 וזוכר ודוק. היסח שבועה חקנח אחר הוא ז״ל
 שאין עי״ש נזה כתב למירא שי נעל דהרב אני

 דיוחזק שנחנכו מה ולפי בידי. כעת נמצא השפר
: וחנן די בע״ה אפי׳ כפרן

ט״ו שאלה
 אנשי בהם שנשחמשו הקרש נשפרי כחוב מצאתי

נגלוח הנאים ז״ל ישראל מגדולי קרש
 נהרמב״ס ענד כממכרח בעו״ה להמכי לתכא מהחם

 אבל ל״ה. חשיעיח הלכה חשיבה מת׳ פ״ב ז״ל
 עד וכוי החובל כגון לחנירו ארם שנין עבירות

 קשיא בצדו נכחב וכי׳. החיעא הוא מחל שלא זזה
 לחניכו הנוזל שנס משמע דמחכא אדיוקא. דיוקא
 ולבקש לרצותו לרין הגזילה אח שתחזיר אעפ״י
 בפ״ה ומזיק חובל נח׳ ואלי כנזכר. מחילה ממנו
 חנירו מזיק דומה אינו לנינו כחג השיעי׳ הלכה
 מת ששילם כיון חנירו ממון שהמזיק וכו׳. בגופו
 בחנירו החובל אבל לו. נמכפר לשלם חייב שהוא

 דממונא במילי דנמזיק ברור דנראת עי״ם וכוי
 ואינו לו נתכפר ההיזק או הנזילה אח כשתשיב

 אלא שם נחגארה שלא מחילה לשאלת יותר צריך
 חובל מחחא בחרא הכל השוה הכא ואלו בחובל.
 וכו׳ לרצוחו וצריך מחילת צ״ל הכל דעל ומזיק

 נכוונה מזיק איח דמזק גווני חרי דאיכא וי״ל
 הצריך זה אח וכיוצא גונב או עושק או גוזל כנון

 אבל חבירו. אח שציער על מחילת ושאלח השנה
 אש כלח ש־צא כגון כוונה בלא חנירו אח כשהזיק
 נתמחו ורגל בשן או חנירו של גייסו ושרף מהיכלו

 פרעות לפרוע שמחיייב הנס כראוי שמרת שלא
 מחיל׳ שאלת מבלי לו נחכפר שפרע מכיון עכ״ז

 תזיקא אלא חנירו אח לצער כיוון לא הוא כי
 מצאחי ע״ב ודוק שגי נחשלומין ולכן נפק דממילא

 אלו ודברי• חשובה. בה׳ ז״ל לחרמנ׳ם שניב כחוב
נכונים השפר על אוחן והעלה שאמרן ז׳ל חרב של

הס



הלחם שו״ת שתי
 מהנעשה אבל הנושאי׳ נחלוף נצחח וחשובה חם

 ,נפי נרא־ החובל נפ׳ החס ז״ל הרמנ״ם שמדברי
 אמס וקשיא מחילה אצ״ל ממש בנופו שאינו דכל

 דעדיין ז״ל הרב שהקשה כמי חשובה נס׳ הכא שכחב
:עומדת ■ במקומה

 ותמחיל׳ חדא. מילתא הוא שכפרה נ״ל היה ולכאורה
מכפרה. גדול דבר חרא. מילחא היא

 נחכפר ההיזק נהשיג ממונא דנמזיק אמר ולכן
 עד מחילה לא אבל אינא. מיתא כפרה -ר' לו.

 מחיל׳ דהזכיר השונה בה' הכא כמ״ש א״ח. שירצה
דחיאמלחא כפרה אפי׳ חנירו. בגוף בחובל ■אב:

 והכי א״ח. שירצה עד לו. אין ממחילה. זיטרתי
 . לו נתכפר קאמר דגרישא רנינו לשון דייק

 ולא לו. מחכפר ואינו וכו׳ החובל אמר ואח״ב
 הוא כפרת כינהו. עילי דהרי דמשמע עוני. נמחל
 אנוכי או לקטן. גדיל מעונש מעט נקיון לעני!

 וכל מכל חיא ותחילה מהפורענות. הדין בעלמא
:ודוק שכחב הקדר על מחילת ל״ל

צדקו ל’ז הימב״ם דדגר׳ נכון נ׳ל יוחד אטנם
 ציין במזיק בין בחובל נין לעולם ני יחדיו

 שציערו. הצער על תחילה ממנו שיבקש הוא וראוי
 ההיזק מתקן בהיותו שהמזיק זה הוא התפרש אך

 מענג הפיוס ואין לו נהכפר הנזילה את ובהשיבו
 תיא ומציה והגון דראוי לעולם אבל הכפרה אה

 את לו שהשיב אעפ״י מחילה ממנו שיבקש עליו
 עשאה שלא משוס העכבה כפרתו אץ אבל הנזילה.

 של״ל שאמרו דיז׳ל קייס שלא הוא חסיון רק
 אינו אז בגופי. וזנירו אח בחובל אבל מחילה

 עשאו לא ואם כראוי. מחילה שיבקש עד לו מהכפר
 בהשבה הגירו את שירצה עד מעוננת כפרתו

 נהיו׳ לא אם לו מועיל אינה לנד והשבה ומחילה.
 נתמץ משח״כ המחילה בקשה אללה ומחובר משותף

 נתיספת אתיכא תות דמסחפינא ולולי נכון: וזה
 אם מחבייו מחילה שביקש אפי׳ דנחונל מרובה.
 רצה ולא רוחו את ואתן לנו אח הקשה הנחבל
 טוב שלא אעפ״י לחובל. לו מחכפר שאינו למחול.
 ועון ישא עונו הנחבל עכ״ז אכזרי לחיוח עושת
 חבירו. לו שימחול עד עומד. יהיה במקומו החובל
 מתכפר הנזילה דנהשנח לנר בממון במזיק »שא״כ

 מחילת ממנו נ״כ לשאול שצריך בודאי אבל לו
 לו. למחול ירצה לא אס אגל חשובת בת׳ כמ״ם

 שהנחבל דציין בנופו. משא״כ סיחכפר נמת לו די
אינו לא ואס בשמים נמחל שיחיה נדי יעמול.

 להחמיר הראוי מן שאין לי אומי לני אמנם מחול
 כיון בחובל דאפילו עיקר הוא בחחלח וכמ״ש כ״כ

 די תשונה בה׳ שלמדנו משח כדה מחילה שמבקש
 חכף שנמזיק הוא ההפרש רק מחול. והוא נזה. לו

 והמחיל׳ מהשמים לו נחנה כפרה הנזילה. בהשבה
 ומצות טונה להיספח רק צריכה. אינה ניזק של

 מן לו יתכפר לא בחובל אבל דרז׳יל. קיים ל קדושה
 שיבקש ער דברים החמשה שנהן אפי׳ השמים.
 ברול וזה לכפרה. ונצרכה הכרחית היא כי החילה.
 ז״ל להרמנ״ם שראיתי ממה כן ולמדחי ופשוט.

 שאם ההנחה ע״ע דכת׳ ית״כ עבודת מת׳ נפ״ג
 וההגדלה מצוס. שחיקר. אלא עיכב לח עשאה לא

 מחלקין שאנו עצמו החילוק שהוא עי״ש מעכבם
: ודוק ההלכות ליישוב כאן

דלדעחי ז״ל תסמ״ג בדברי ומצאתי זכיתי ימי' ואחר
 י דבר מתיך העתיקם שהניא מהדינין בכמה

 איזה דחוקיף ליה דחזינא וממה ז״ל חרמנ״ס
 דתוספה מיניה ד״קכא חובל דנתלכוח בדין דברים

 תקישיא להכצל כדי מכוונה נכוונה חיה שהוסיף זח
 חנירו מזיק דומה אינו ע׳. סי׳ נעשין וז״ל זו

 בממון חבירו אח שהמזיק בממונא למזיק בגופו
 ומ״מ לו נחכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיי]

 הוידוי. נמלות כמ״ש מחילה ממנו לשאול מצות
 . לנד מלות כחב דנמזיק עי״ש וכו׳ החובל אבל

 תשובה דה׳ ובפ׳ק לכפרה. הכרחי חיוב ונחובל
 מפני הוא וידוי. רק המחילה שאלת הזכיר שלא

 הוידוי הוא שהעיקר ללמדינו הוא פרק אותו שעסק
 אל״ח שבין לאותן בין העבירו׳. לכל הכולל והוא

 עבירות חשובת בתנאי נכנס ולא א״ל שנין לאותן
 שנין עבירות חשובת בתנאי נכנס ולא א״ל שנין
 לא וכאן חובל. ובה׳ נפ״ב נתבאר זה כי אל״ח
 הסמ״ג בדברי ודוק הוידוי כח אלא רנינו שנה
 דבריו תוספי בכלל דברינו כל לפע״ד כי ז׳ל

 אאריך ועוד וכוי. לבי שמח לכן ז״ל הוא שתיסיף
 הנידו אשת שגנב סוקר אוחו על בחשובה בעתי׳ת
 לא שעשה דברים דבוידוי לרבים ואוכיח וממונו

 אפשר שעש׳ וידויו דתנה מצרעתו. לתטהר ליה סגי
 דברי על ועבר שעשה עבירוח שאר על לו יועיל
 כן אם השמד. לארצות הזונה עם בלכתו חורה

 עוד ישוב לא אם למקום אדם שבין עבירות על
 בעשה הוידוי ודאי זה ישע שהיא כמו לכסלח

 וחנלס הממון נזל על אמנם ומקובל. רצוי יחיה
מדאגת ופת עליו. שאקדח חאשה נעל של גופו

זו



שרת שתי
 נניוח אילי וכל שעשה. דחוידוי שסק כאן אץ זו

 ואח חמת אח שידלה עד לו. יועילו לא שיקריב.
 המחילה ונקשח הנזילה בהשגה ויורשיו קי־וניו.

 שהסכימו כמי בידם הרשוח לו למחול ירצו לא ואס
 סיחראהלרניס כמו חדור. נדול׳ וכמה כמה עמי

 אמח אלהים ,ות ולמעשה. להלכה וזמנו נשעחו
:למחקה עמו ישראל ולכל לנו יהי׳

טז שאלה
 כתב י״ע הלכה ברכוה מת׳ נפ״ו ז״ל הרמב״ם

נועל שחיה כדי אלא מים לו אין ז״ל
 . ״ש’ע מקצהו ושוחח אוכל ואח״כ נמקלחן ידיו

 דר״ע ממעשה כן נמר ז׳ל הכ״מ יבינו דכחב
 אומר אני ומכאן דכ׳א. בערובין האקורין נניח
 שא״א מי היינו ידיו אדם לע נסמוך רנינו שמ״ש

 ואפי׳ מים למצוא לו שאפשר כל אנל יותר לו
 עכ״ל נעילה בלי יאכל לא שחיה כדי אלא לו אץ

:מי״ש
 כשאין דדוקא ס״ל ז׳ל דחרמנ״ם אלה דבריו ולפי

יש במפה. ידיו אח אדם דלע הוא מים לו
 ונ"לשאץ ז״ל קש״ג שי׳ ננ״י כתב להקשות-חיכי

 רנווחא דכמח מאחר מפה ע״י חולין לאכול להתיר
 דאין תיכא ומיהו וכו', ז״ל דתרמב׳ם עליה איפלגו

 מילין. מד׳ יותר ולפניו מיל לאחריו מלוין מיס
 דעת לפי והרי עי״ש. וכוי מפח ע״י לאכול מותר

 מיס נקשת מצרין הרמנ״ם דנם ש״ל נכ״מ שפי׳ זה
 שחיה כדי אלא מים לו אין דאפי׳ כחג דחכי חזי פוק

: גרור כמ״ש נעילת בלא יאכל לא
 דנודאיצרין ס״ל ז״ל דהרמנ״ס לומר אפשר ולזה

 שאין ואפי' מים לנקש השתדלות שיעשה _
 וכמעשה במקצתן ידיו ׳עול שתיה ,כד אלא לו

 הצריכו לא כלל מים לו אין אס אנל ייע״ק.
 מיל ולאחריו מילין ד׳ לפניו שילך ז״ל הרמנ״ס

 לו והתיר יהיו אדם לע דהיינו התיקון כתב אלא
 זה תיקון שאסרו רבוותא הני כל אמכם .,נתכ
 לאוכלי דוקא אלא חותר דלא ש״ל אדם דלע

 שיהא בודאי א״כ חולץ. שחם לגני ולא תרומה
 יותר לפניו וינקש שילך שלייך תפלח כדין הדין

 בודאי ימלא לא ואס מיל. ולאחריו לץ’מ 'מד
 דשמירה בידיו ולא מפח ע״י לאכול 3כרי יוח’ם

 דלא הוא ז־ שדין כתב ולהכי היא. מיתא פירחא
:ז״ל כהרמנ״ס

יח הלחם
 דניי דלפי ולחקור לחור לני אל נתחי עוד

ידיו אדם דלע מילחא דהאי ז״ל רנינו
 מיא שכיחא דלא היכא דוקא לא 1י אינו נמפה
 נני שאמרו ננמרא שם א״כ וכוי. לו שאין ואפי׳

 וא״ל מפה. ע״י אכלו דהוי ור״א לד״א זירא ר׳
 דאישחמיעחיח שם ואמרו כן לעשות ראוי דאין

 לכסני׳ שהותר אדם דלע זה נענין דאמיינן. תא
 וחנה עי״ש עשי כדין וא״כ הוו כתנים וי״א ור״א

 דשכיח נאתרא נישיב הוי עבדא דהאי הגמור נירא׳
 להקשות לר״ז הייני לא דאל״כ שם כנראה מיא
 לומר הי״ל הס ונס .הכי ענדי הוו דלמא לחם

 דחיה ש״ל הוה דאיחו וא״ל מיא. אשכהנא לא
 ולאחריהם מילין מד׳ יותר לפניהם לילך צריכין

 דאמרו הא דאשחמיעתי׳ נגמר׳ אמרו ולתכי מיל.
 חיו וחמה לכחניס. חותר מפה ע״י אדם דלע

 לאחור ולא לפנים לא ללכת צריכין היו ולא נהנים
 מים היה ולא מיס שם נקשו דהס אה״נ אנל
 כהניס שחיו אפי׳ לתם חיה דאם שחיה כדי אפי׳

 היו ורעים מעע כי חגם להמצא קשת והמיס
 כי דוחק זח כל נאמת אמנם רוחצים. תיו אפ״ת

 אפכא אלא הכי משמע לא הגמרא דברי ת ממשמע!
 עונא קשה שכן וכיון מיא. שכיה׳ דהוו משמע
 ואכן וכי'. דאישחמיעחיח למימר לחלמודא מנ׳ל
דלע זח דחיקון ידע הוה דהוא דלעולס נימא
 מיא שכיח׳ דלא היכא אלא חותר לא אנל אדם.
 למעבד לחו חוה לא לתו שכיח דחוה הכא אנל

 : זירא ר׳ להו השיג יפה וא״כ הכי
אלא אינם ז״ל מיתריק״א רניכו דדנר• ואפשר

 ברכות נח׳ ז״ל תרמנ״ם כאן שכתב ע׳ז
 כדין חולץ שחס דדץ דס״ל דוקא בחולין דהיינו

 הותר לא לחודייהו נעהרח חולין ודין תרומה.
 בדין והנה ז״ל הרמנ״ם רנינו שם כמ״ש מפת ע״י
 כתב נזה רבעו ביה דעקיק חולין דשתם זה

 מים שכיחי דלא היכא היינו וכו׳ דלע זח דחיקון
 שתיה כדי אלא לו שאין בדוחק אפי׳ שכיח׳ דאי

 דרע״ק. מעונדא זה והכריח במקצתן נועל אפ״ה
 היכא אפיי זריזי! שחס תרומה אוכלי לענין אנל

 מלינו דלא מפה ע״י לחם חותר מיא דשכיחי
 עונדא אלא לנו אץ כי מיס שהלייכו נחרומה
 לפי ותעעם חילץ נסתם אניא היה דלא דרע״ק.

 לע בתרומה אנל .זריזי! חולין שחס אוכלי שאין
 שהן לפי מיא לחו דשכיח היכא אפי' וכו׳. ארס

הוה לא ר״ז זה ידע דאלו נגמ׳ אמרו ולזה זריזין,
מקשה



עו׳ח שתי
 יחיה שלא ,וכד .”הב לך לכחוב נחרלח אביו

 דהא . האב מיתת אחר לפרוע למאן נידו ישות
 אניהן חונות לפרוע היתומים על מלוה אלא אינו
 פ״א חרתנ״ם כמ״ש אותן כופין אין לא-רלו ואס
 לך שנתן זה יד נכתב כחך יפה נזה מלות. מה׳
 . מה היה ותאב חנן. חי חיה ולו זולת. לא אך

 חייתי ודאי בזה. לפני ודינו משפעו מקריב והיה
 פשר נדרך שאש איעצך ולכן אותך. ומזכה מחיינו
 תמאן אל הנ״ח. שאר כתו לך לפרוע האב יתרצה

 אומר שאני זאת עצת׳ כי לדין. עצמך תניא ולא
: שלוס ואתה שלום נו שיש משפע הוא לך

ל״א שאלה
 )ואם הידוע פלוני נשמו רשע נא שחיה מעשה

. ולקללה( לאנה וזכרו שמו יזכר יצטרך
 ג״ע ע״ז דתם שבחורה החמירות מלוח על שעבר

 על ועובר שנתות ותחלל וממון נפשוח גננת ש״ד
 בעיר החזן אשת אח שנגב דהיינו חכמים. דברי
 נניח לו אשר כל עם בעלה מחחח בה. דר שהיה
 גרמא וחית השמד. ארצות ספיד לערי לו והלך
 שני׳ קלח שעברו אחר נפשו שמדאנח הנעל בנזקי

 מפני הכסף וחס בספרד היו והנואפת שהנואף
 . לונדרי״ש לק״ק לתם ובאו ברחו החקירה פחד
 והיה אחיו אצל לו ותלך וגרשה לשם הנעל ונא

 אשתו נאנדח' נפשו ומדאגח הצדקה. מן מתפרנס
 .נשמתו יציאת ובשעת יעים. נחלאים מת וממונו

 שהכעיס מי לכל מוחל שהית שעשה בוידוי אמר כת
 לאחר אשתו. והנואפת מהנואף חיץ אוחו, והקניט

 מחקנאי׳ ואחד ימצא נאשר נדור הנואף נא ימים
 נואף ישע הניא מי קריה ברחוב ואמר נו פגע
 הצליח שטן ומעשה לגרשו. וצריך זו במדינה כזה

 ויעץ נידו. שתחזיק נו כיוצא רשע אי מצא נידו.
 מקרוני א' השתדלות ועפ״י דרכו לפי אוחו

 מהרבנים מאחד אחד כחג להוציא תשיג אשתו.
:לשונו זח שכחב

 כדי פלוני נשם מזורז היותי הח״מ אני מודד,
ולקיים לעשות חייב שהוא החשובה לו שאסדר

 שחיה לפי חטא אסר החמורים החטאים בהשערת
 שלא מוחלטת בהסכמה ומתחרט מיצי עצתו. מוצא

 שאר בתוך וחנה לאלו. דומים חטאים עוד לעשות
 להתמיד לו שהית שבמקום לו שאמרתי דניים
ובפרהסיא לנימת לעלות לו היה הכנסת נניס

הלחם
 מבקש בחיותו נשבר בלב מחי״ח מחילת לבקש

 שבחם "( חילול על חקתל ולכל חטאיו על סליחה
 ושננת״כשח־ה זמן. איזה על זקנו לגדל שיניח גרס.

 השפל במקום לישב לו שהית תמיד להתמיד לו
 מקום בכל ידוע הדבר שיחיה וכרי וכוי. מהשאר

 תמוז נרו ביום פ׳ נק״ק מידי זה חתמתי שיצטרך.
 בכתב כתיב הוא הנזכר הכתב כל חחפ״ה. שנח

 שמעון נלח״ק כחוב החכם ושם . לע״ז ולשין
יעקב: בן

 א׳ עד עפ׳י אומי הוא אשר המחילה ניסח וזה
כמו נא אני אמר. וכה לנימה עלה אשר

 הקודש ולקהל ישראל לכל מחילה לבקש משונה נעל
 מבקש אני ובנן הי׳ח. נגד שעשיתי החטא על חזה

 להיות והלאה שמהיום ומחנדב מתחרט בלב מחילה
 תקדיש׳ חורחינו סל המלות׳ ומקיים כשי יהודי כמו
 . לי שסדרו למשובת חשלום ולחה החכמים. ושל

:ישיאל על ושלום
 הק׳ק של חזן כמו חח״מ אני מבאר תחתיו וכתוב

כדי הנ״ל כל פלוני שעשה יעקב בית
 פ׳ נק״ק אוחו חוחש אני תאמת יודעי׳ שהעולם

 שאלו אלו כתנים ומכה תחפ״ס. שנה אב נ׳ חיו׳
 לעלו׳ •פולין תיו אס לעיר הסמיך רב חנם לא׳

 שעשת מאחי לחור׳ זה פלוני את ולקיא אותו
 אהס יכולים והשיב תנז׳. הרעים המעשים כל

 לנ״ח חכם עפ״י הוחזק כנר כי לתורה. לו לקרוא
 יום באיזה לתור׳ אותו קודאין חיו דבריו ועפ״י
 התמיד לא מעולם כי לנה״כ נא שהי׳ שנח

 חשובה נעל היב לו ששידר כמו לנה״כ בהליכתו
 זקנו מגלח עומד שהיה ובמקום חנ״ל נחשובתו

 נניסח שנתחייב. מה נגד נחש״מ. אפילו נתעי
ביום נחנומו שמוכר מח מלבד מחילתו. שאלת

ש״ק:
 מאחי א׳ שנא תנסינה חיתת ח׳ ומאת היום ויהי

ממשפחת שנים פ׳׳נ בן זקן המת העשוק
 הזקן הדם גואל וכאשר נו. דר שהנואף למקום דם

 . זמרי מעשה עושה ניון. נטוי הנואף יאה תזה
 לתורה אומו קוראין וגנ״ח כפינחס. שכר ומבקש

 וכל נדרי. כל ס״ח לו ונוחנין ישראל. מכשיי כא׳
 לדקה אשר כגוי כבוד. נו שנוחגין נזה כיוצא
 אין המבלי ה׳. אחה וצעק בקרנו לני חם עשה.

 שמע ומי כזאת. ראה מי שמים. אי בישראל. אלחיס
 מה מקיים ואינו עומד. במרדו דעדיין כאלה.

פה דסנה לעיל. הכתובה המחילה נניסח סחנטיח
שאמי שגרס. סשס צ׳ל ׳(



ל מו׳ת

 ,ודא . לו שסידרו התשובה חשלום לחח שאמר
 ועם אלקים עס לתיוח חלירך מן זהו. דחשלוס

 לאלקי׳ חשיבתו על דחוה כנגדם. חטא אשר אנשים
 חוראח עפ״י איחה ועשה תואיל עסו? שעשה תת

 לא לחנירו אדם שנין ענירוח על אמנם חכם.
 שחטא ואחי אני זה דהרי המשונה שקיים מלאנו

 והממון בנו שהטיל רע והשם פגם. נהטלח לני
 אחי שמח נגעו. נדמים ורמים מאחט. שגזל

 תוחל חי' שלכלם אתר כח מיחחו ובשטח נדאגחו
 יודעים ישראל כל כן אם .וכי׳ זח נואף מפלוני חון

 מכפר יח״כ אין לחנירו אדם שנין כאלו שעבירות
 חחי, ואני חמח אחי והרי חנירו. אח שירצה ער
 שרצה רצי' שום ראיט לא עדיין אחי שאר וכל

 שהניא תחשיבה עיוח לכחב לנו מה איינ אוחנו.
 לנימה נעלוחו שנקש ומחילה לו, שסידר מחרג
 נלויוח פרטיוח לענירוח כלל ושייכות זני פה דאין

 :לחנירו ארם נין שחס ירו חחח שישנם וידועוח
 נו טהנים ושיחו לתורה. שיענה רצוני אין ובכן
 נזל. אשר הנזילה אח שישיג עד מליח. כגור שוס

 קנרו על מחילת ושיבקש ו־זילך חמח. אחי אח וחמק
 חורת של כדח אנסים נחני־ח ושלש ישחי׳ פעם

 בקש אשר במחילת נו ונתחייב שנדר מה ושיקיים
 שהוא חכמים ומלות התורה מליח לקיים דהיינו
 נו טהנין יהיו ואזי לעיל. כמניאר עליהן עובר

 יקיא: חשובה •ונעל ישראל בני כשאר
אוחי ז א לשאול חז־ו קהילה אותה שאנשי ובהמת

 נפעם להם שאמר לעיר. חסמי־ך הרב
 וקייס חזר לחורת אוחו לקרוא יכולין שהיו ראשונה

 באורח הגהה נעל הרב שכחב נמה דבריו אח יסמן
 חשיב׳ עשה שאס ע״ע ל״ח סעיף קכ״ח ס" חיים
 יא ש כדי חשובת נעלי על להקל וים כפיו נושא

 שכתב ל״ר ונשעי׳ נהגי. והכי בפניהם דלח לנעול
נוקא חשובה עשת שאם י״א לע׳ז. יהימי רנינו

:יעקר וכן כפיו אח
 וקחרו וחקרו לאלחיו קנא אשר חכם אחד ובא

תחם דחא דידן. לנדין ראית משם דאין
 ; לחיב המוטלת עשה מלוח שהיא כפיס נשיאי נענין

 דיש יאתרו הוא לפיכן ישראל את לברן הכהן על
 . מותר או רוצח דנתן לומר שברא ויש אומרים

 כזה חוטא יעל כפיו. אח רישא חשובה. עשח אם
 הינח שהיא ממצות יחנטל שלא כיי להקל ים

 פשע חטי׳חו על יוסיף ולא עליו. חמוטלח נברא
. עליו דנין שאנו כזה גזלן נואף לרשע אמנם

הלחם
 החשובה עיקר קייס לא שעדיין חרואוח דעינינו
 וגזלח אנשים. עם ולא עסאלקיס. לא לו. שסידרו

 הקהל לאנשי ל׳ לימא מאן א״כ נניחו. תעני
 לחור׳ אומו לקרות מחוייניס חרם נואל נו שעומד
 רולח הכתן אצל שאפילו בפרט מקיימה. שאינו
 ונראה. סמוך בלידה חברא תשונה. שעשת ומומר
 שהרשע זמן כל הכא א״כ כפיו. אח ישא שלא די״א

 שהוא הנזכר ככל הזקן חניעח יקיים לא הנזכר
 אינו אט דאפי׳ הגאולה משפט ולו הדס נואל
 רע שוס לן דאין נירו הרשות לו. למחול רוצה
 שהיא . אחיו אשח אח והדיח שחקיח מזח גדול

 רעה לחרנוח תוציאה והנואף לחם קרונה היא נם
 נועל נקרא זח ואין עליו. להחמיר ליין דודאי

 פוחח המיקל אדרבה כי חשובה בעלי בפני דלח
 הגוים יאמרו ומה עבירה. עוברי לפני הדרן אח

 כאלת. חמורות עבירו׳ יכופרו דחיא כל דנמסונה
לחניעח דבריו לכל מזכה לאלתיו חמקני דעח ולכן

: הנ״ל לישע דבר לכל ומחייב הזקן
גלילות שנשאר רנוחיני פ׳ אח לשאול תקכמנו לבן

 לעשוח מת כדח לנו יורו שתס כרי הגולה.
 רנני חכמי דעות רוב פי על לרחק או לקיב
 דבר יקים רובם פי רעל שנגולה קהלוח שאר

 רבים אחרי חורה לוחה כאשר זונת ולא המשפט.
 ישראל גני אל דבר לקרר ששי יום חיום להטות.
אוחו וענדו שנח חהיו קדושים אליהם ואמרח

לפיק: בתמים
 טרח נק״ו דאחיא מלתא יבין יאתרו כיין תשובה

לחפקח ניתר אנו אף קרא נ־ וכתב ’
 דאחי׳ מלתא הרוינריו נאין הכולל הרב מעלי רצון

 התורה מן ואייה עליי נביא קלרז בררן מסברא
 דבר על י־3י1דה של״ד סי׳ נטי״י ,נתבאר כני

 וז״ל בהגהה נשיע ושם מיד. איחו מנרין איסור
 לחיששעי״כ יש ואפי׳ .’נדו חייב שהוא למי ומניין

 וכ״ש . עכ״ל בכן לחוש אין רעה לחרנוח יצא
 דאית ענירוח כמה למשוח שהגריל הנ״ל הישע

 . יגדל והוא לנדוהו. •שתיינים מיחת חיוב נהו
 מה בכל וצזעטשו לתלקיהו וראוי הגולה מקהל

 . נדויין מניות לפטרו יוכלו אין •א־כ שיוכלו.
 הדיןהעונשי׳ את עליו שיקבל טר נס״ח. ולי-,רוחי
 קעיף ח״ב שימן ש״יס נט:ז״מ נתבאר והיי ממורים.

 לרין עפר כונני על רע המימי וז״ל בהגהת ל״א
 ראוח נפי ממין ועונש וחשיבה מעניח עליו לקבל

טנב שהיה הזה בישע נותר מה וא״כ ענ״ל. נייד
ממון



עו*ת שתי
 ונאוף ז רצו ננת נעלה. מתחת אשח יגונב ממון

 וגו׳ לב חסל אשח נואף כחוג ,הי לנעל וקשור
 חשובחו ומת תמחה. לא וחרפחו ימצא וקלון נגע
 מייני כל חיי עשרח. בפני חעאחי שאמר זו היא

 מית׳ בהם מקיימים כן ואעפ׳י ממורים ניד מיסוח
 אח שהרג לכהן ומחיר שמיקל ומי לחם הראויה

 אלא אינו כפיו. אח ליסא מומר ולכהן הנפש
 קניח שיי א״יז נש״ע וכמ״ש כראוי חשובה כשעשה
 ויש נושא משינה משח ראם וי״א זיל נהגתה

 דלת מנעול שלא כדי משונה נעלי על לסקל
 במרדו. עומד אס חשובת זו ותה ענ״ל. בפניהם

 קניו על ומעמידם אדם נני עשרה מניא ואינו
 שחעאחי זת ולפלוני ישראל אלתי לה׳ חעאחי ואומר

 עושה היה אס ואפילו כ’יה בחלכוח וכמ״ש לו.
 מחחח גזלו שיוציא עד חקנס לו אין היי כן

 לו אין ואס ליורשיו. יחזיר הנגזל מח ואס ידו.
 כל שיחן אחר הוא. דאנוק גזל אשי כל לשלם
 על מחילת מהם לנקש צריך הנגזל. ליורשי נכסיו

 החבלה דמי כל שפרע מי אפילו שחרי השאר.
 נמחל אינו נו. כוחן שהוא אעפ״י בחחונל חנן
 ענד אפילו וא״כ מחילה ממנו שינקש עד לו.

 זקנו וגדל ובסיגופים בתעניות מעלייחא חשונח
 ומיוישיו ממנו מחילה נקש ולא החזיר. שלא עוד כל

 נחער מגלח אם וכ״ש נידו. ושרץ כטונל זה חדי
 יצא למחוח נידו שיש מי שכל נחש״מ. ומגלח

 ינדוהו ומחנל לחושן. ;מאור ויחרפוהו נשק. לקראח
 ואצ׳ל הדין. את לישן עחידים יעשו לא ככה ואם
 מרע וסי נעדרה. האמח וחהי יכבדוהו. כנד אס

 עלי אל אמר והנביא מהחלל. ש״ש ונמלא משחולל.
 כי וכתיב .יקלו ונחי אכבד. מכנדי כי סכחן.
 . יכונננו חשד בה׳ והבוטח ימלו. מתרה כחציר
 והרי יקננו. ה׳ פי אשר חדש שם לחם וקורא
 שהיו ישראל. צבאות שרי לשני שקרא בייל מלינו

אדם נכי נשניעית. וסזומר החורש לזנות מהפכים
: השניעיח על החשודים

 איחא וחכי מלנזא ניח נימא לידן ואחא והואיל
נן וריש זרנקי. נר חייא ר׳ נירר זה נפי

 פגע נעסיא השנה אח לענר קאזלי הוו יסיצדק.
 חיכי אחזי איזיל אמר נתדייהו. איטפל ריל נהו

 איל כריב דקא ננרא לההוא חזייה עונדא, עניי
 . בתוכו אני אגיסעין לומר יכול איל וחריש. כהן
 איל . בכרמי כשח דחוה ננרא לההוא חזייה תו

אני הבד ניח לעקל לומר יכול איל וזמר. כחן
חקסץ

הלחם
 וכו' לעקלקלות אם לעקל אס יודע חלג א״ל ציין.
 החשודים אדם נני א״ל יוחנן דר׳ לקמית אחא

 לא אמר הדר השנת אח לעבר כשרי׳ תשניעי׳ על
 ורננן נקר רועי אשלש׳ דחוה מירי לי קשי׳

 אימנו חדור החס דמי לא אמר חדר סמוך. אחושבנייחו
 וקשר הוא רשעים קשר חכא שתא. לסחוא וענרוח
 אתו כי עקא דא אריי המכין. מן אינו רשעים
 ולא מחית ולא נקר רועי לן קרי א״ל דריי לקמיה
 אמינא מאי לאן רועי לכו קרי ואי א״ל מידי.
 יוכיחו לא ולמס זג היא תשונה מת וק׳ ליה.

 השלשה לאותם והמשילם נקר רועי להם כשקרא
 לומר שנדחק מי ויש .נעם הנועדים נקר רועי
 אשריך א״ל נינמוח אשכחן והכי גנאי. זח שאין
 . נקר לרועי הגעת לא ועדיין לשם שזכית י״ע
 ההוא דחתיא ליתא והא צאן. לרועי ואפילו איל

 הקפיד לא ענותטחו. מרת ור״ע אמרו. שטן נכיר
 לן מסחנרא אנן אנל למתוח. היל ”ר חכא אנל

 ושייש. כחן דכשש>£ל ר״ל, עם שהדין לי". יס״ל
 עבירה. לעוברי קנגרון להיות היל לא וזמר. כהן
 מנעת שכלם שיד מקו' עד ולנדוק לחפש חיל אלא
 רועי לכו קרי ואי ולכ״א ירחיקוהו נידם און ואם
 על להוכיחו אני יכול וכי ליה. אמינא מאי לאן
 נמלינו ונכוחים. טונים נזה דבריו חיו אם כן.

 זה א-ן הדין אה נו עושין אין אס דננד״ד למדין
 עבירה. עוברי על כמיקל אלא נעית על כמיקל
 כנפשם רמה וניד בנפש נשאע נדולו׳ נאלוח לעשות

 נו שיש נמקוס או ננ״ח יעמדו ואח״כ וכחאוחם.
 תועבת כל כן שיעשו ואחי חטאתי. ויאמרו עשרה

 ישמע ומי ישראל מטוני כאחד ותיו שנא. אשר ה׳
 מדהיר לקתה כן. אומי אחה אם זה. לדנר אליהם

 ניד אלא אדם. שום ניד ישוח אין כה״ג וכל
ינץ הוא לנות תוכן הלוא העולם והיה שאמר מי

 צערו על נחפש הוא אס ידע הוא נפשו׳ ונוצר
 למע! הסליחה עמך כי בדכתיב לו ויפה ימלטמק

 זו מדח לידי ישראל יבואו שלא ילון יהי : חורא
 וימהר אינם עוד ורשעים האיץ מן חטאים ויחמו

 מקיא ננו ויקיים נרא׳ שמו למען מעשהו ויחישח
 מאתנו יצא זאת הנם. הנה לציון ראשון שכחת
 יום היו׳ יע׳א ישיבתנו חכמי הסכימו ולזה חח״מ

הקרב והזר ס׳ לפ״ק חצ״נ שנת למניי מ״ב ה׳
: יומת

 נתסכמח זלהיה פנלי עזריאל נכמהחיר דוד הצעיר
:ישיבחינו



הלחםmeשתי
 חכמי בהסכמת באזילה שלום שי עד אני הקטן

:יע״א מנעונח פה ישיגחינו

 המפורסם הגדול הפוסק הגאון שסתב קיום
 ותורת יעקב מנהת בעל קדש ספרי בספריו
 שבות ושרית למגה׳ ופיל׳ יעקב חק שלמי׳
 הוא ולע־ע יע״א פראג מק״ק חאו״ב יעקב
ק״ק לאלהים גדולה בעיר וריט ר״ט אב״ד

לשינו: וזה יעיא. מצרפת מיץ

 שנא הבלש: מעללים רע שדה האיש דבר ועל
שלש עי: וענר ונאף ורלח שגנב בשאלה

 מחוך הננחי ש״ד ג״ע ע״ז וחמורות גדולות עבירות
 אין שם הנזכר שהרשע והתשובה השאלה דברי

 אין וגס רמיה של השינה רק שלס. בלב תשובתו
 ניאל שעען כמו לעשות עליו שמוטל מה עושה
 זקנו ומגלח במרדו ועומד מיתנא של אחיו הדם
 לעה״ב חלק לו שאין מהדבר" א׳ שהוא בח״ה אפי׳

 כראוי. שנח שומר אינו ונס המועדות אח המבזה
 נו ולקיים ידים נשמי לדחותו מלו׳ כזה לרשע ע״כ

 ולא לחורה לקרוחו ואץ וימוח. לישע הלעיטהו
 כל חשוב' שיעשה עד שבקדושה דבר לשוס ללרפו

 חכחו' כמאמר לירשע וסיף’ ולא לעשות שעליו מה
 ושב שלימה בחשובה שישוב רק הרנה חישע אל

 כ״ר ה״י ארץ רבני שאר שכחנו כמו הכל נו ורפא
 יישר יסף’ מוהי״ר ה״ה בן יעקב כאש״ע הקטן

: יע״א מיץ ק״ק רנה מוחבא פה זנ״ל מפראג

 ארץ גאוני רבני גולה דייגי שני שכתבי קיום
 הגדול הגאון ובאשר יע״א. ברלין שבק״ק

 באיתו גר״ו הר״ריהושע מ ג״י האב״ד המפירים׳
לשלום בבואו שם כבידו שם היה לא עת

י׳ב: דינו בית בו שהסכימו מה לקיי׳

 לדברי ראי׳ להביא נראה היה הראשונה בהשקפה
החיזר זה חשובה הבעל על המיקל

 מחזיק שעודנו אף שעשת מהענירוח ובחיטה בוידוי
 חשובה מה׳ פ״ג הרמב״ס מדברי בעינינו בקלוח

 וכיוצא והמומרים והפושעים הרשעים כל שס וז״ל
 במטמוניו׳ נין בגילוי נין בחשובה שחזרו בהם

 אע״פ שובבים. בנים שיני שנא׳ אותם מקבלין
 . בגילוי ולא שב. נסתר שהיי הוא שינב שעדיין
בלידה מברא אבל עכ״ל. בחשובה אוחו מקנלין

 כנזכי . לאפיקורוס מומר נין שמחלקין שס נכ״מ
 בדין שם וז״ל עכו״ס. מת׳ פ״ב הרמנ״ם בדברי

 לרבי כישראל אינן מישראל. האפיקירוסיס וכן ח׳.
 . לעולם בחשובה אוחו מקבלי! ואין הדברים מן

 אורחוח ישיגו ולא ישובו!. לא באיה כל שנאמר
 מן הפורש רכל י״ז דף ד״״ז מנמ׳ והוא חיים.
 ומקיק ישובון. לא באיה כל דכחיב מייח. מינוח

 שם ומקשה חיים. א־רחוח ישיגו לא ישונו! ואס
 על עליו אמרו וחחניא לא. העבירה ומן הגמרא

 דאניק כיון נמי החס ומשני וכו׳: דורדאי בן ר״א
 בה אביק לן אין וא״כ דמיא כמינונז טונא. בה

 כל עם רעהו שח א גנב אשר נביא כהאי עונא,
 כלעבירוח על ועבר השמד והלןלארצוח לו. אשר
 אפיקורסים להני דומה רזה ופשיעא שנים. כמה

 מוסכם וזה אוחו. מקבלי! שאין הרמנ״ס שכוזב
 בה אביק דלא עבירה בעל כי הסברא. מלד נ״כ

 תאי כמו אך אנסית. יצריה למימר איכא עונא.
 מיצרי' ונח חפץ שלבו מת כעשת אחר אף גברא
 הוא בוראי ברשעתו להחזיק למרחוק הלך הרע

 דברים נסכלוח לנו. מחשבו׳ אח׳ החר אפיקוייס
 להכעיס החורת.- נופי כל על עובר שנמצא עד

 כנז׳ ערן נזה שאי! ואומר רמה ניד בנפש בשאט
 שאינם הוא אוחס. מקילין דאין תענין והנה שם.

 ׳נגמ כמבואר עליהם. לסמוך דני שים על נאמני!
 ע״ב צ״ד דף ונב״ק ל׳ דף וננכורוח ז׳ דף דע״ז

 מפני להחזיר דח־יב איחא. ע״ב ס״ב נשן ובאיזה
 מי אביהם כבוד מפני ותני ומקשי אביהם כבור

 עמן. מעשה בעושה בעמך. ונשיא בי׳ קרי מחייבי
 . חשובה שעשה רב נשם פינחס ר׳ כדאמר ומשני

 דאי׳ . בקודש חומר בפרק פינחס ר׳ שס ,ופירש״
 הכלים אח שהחזירו הגננים וכן כ״ו. דף שם

 חשובת שעשה משני ושם ננענוס לא לומר נאמנים
 אלא אביו נכביד חייב דאינו נראה נזה ומדחלי

 אבל ונאמן חשובה שעשה לו דמאמיניס חיכא
 נהפונחו לו מאמיני׳ אנו דאין האפיקורוס כגון

 חייב בנו דאין וכאן בכבודו. חייב דאין פשיטא
 לאחר דאין פשיטא לקלל שליח ונעשה בכבודו
 שאנו ומה כזה ישע לכבד עברה עיברי ידי להחזיק
 לכשרים אותם ומחזיקים נחשוב־ מומרין מקבלי!

חשובה שעשו אחר דווקא זהו חשובה עשייחן אחר
 והבא׳ והמשקל. הנדר חשונח ברוקח. שתוזכר כמו

 במיחה תחייב שיסבול הוא. שהכחוב אחרי והכחוב.
אורחח השיג לא כבר אשר כמיחה. קשים יסורים

חיים



הלחם סרת שתי
 ואח׳ב מצירו על קבל אשר הקשים ניסויים ח״ם
 הוא ימיה משונהו החוטא. זה אנל יחיה. חיח

 זקנו מגלח עדיין היעים מעשים עוזב ואינו מודח
 המה. מן ולא החיים מן לא מחילה מנקש ואינו

 . עין ׳כיפר המה טנאי. בן יהודה עשה כאשי
 השינה שנעל גם ומה לחקן. א״א אשי חמעווח
 הכבוד מן ולהתרחק בהכנעה. לחיות צריך נעצמו
 מקלעו לעיר שגלח רוצח דמכוח במשנה, נזכר כאשי
 נשינג ושם אני רוצח יאמר לכבדו. עירו בני ובאין

 לו חלילה במזיד אבל אעפ׳כ. יאמרו אם מועיל.
 על שענד הנואף כזה חועא ומכ״ש הכבוד. לקבל

 ההורה מצוח כל בכללם אשר תדנרוח. עשרה כל
 ואין נדרי כל ס״ח להחזיק פניו לישא יוכל ואיך

 על עברה׳ אני הלא לומר חמיד. לנגדו חעאחו
 תהודת בידי להחזיק כראי אני ואין ההורה. כל

 קשים 'סורים עליו יקנל אם לו וטוב שקדושה.
 ברחמיו שחשם אפשר ואז רמיח זח שאין שניכר עד

 חיום ננחיצה הכותב ב״ד יכפר וחעאתו עונו יסיר
 הקטן נערלין פת לפ״ק חצ״ג השרי למיד ׳0 יום

• מליסא מרדכי
 בעגדיט נמוחר״י זניויל שמואל הקטן ונאם

: מתאלנישטאט

 הרב ישראל גר ה״ה הישראלי האב״ד ט״ש
 הגאון צדיק לאותו ב! נר״ו. יעקב גאון הגדול

: ה זלה אשבגזי צב״י מוהר״ר המפורסם

 אשת ונאף מישראל ונפש ממון שגנב אדם שאלה
משפח׳ על ש״ר והוציא ע״א וענד רעתו

 נקהל לבוא מחירו א׳ וחכם ורב דינו מה כשרה
 לפי לס״ח ולקרותו שנקדוש׳ דני לכל לצרפו רב

 לו חמסידר' החשובה וקיים שעשה עליו שהועד
 מחילה לבקש עליו שהטיל מבואי שנס א' מרב

 . מה זמן על זקנו ושיגדל ומישראל. מה׳ ננס״ש
 להכשירו החכם דעח ננח׳׳כ.לכן שפל במקום וישב
 . ול״ז ל"ה סעיף סקכ״ח נא״ח נס״ע מ״ש ע״פ

 אנשי כנגד ח»ס וצועק לכאן נא הנגזל אחי והנח
 עמסס יציפוסו ולא למורה אוחו יקראו שלא סק״ק

 לו אי נפשו נדאנון המת אחיו דס גואל לסיומו
 . לו הנעשה והחמס הגזל על לו ואי אשתו על

 למת מחילה ניקש ולא הנזילה השיב לא ועדיין
 נלי נקלית המכוון חורף זהו כראוי. ולקרובים

אני אף דעי אחוה השואל ושאל חלשי]. שמירת

 לי צריכים אינם פשוטים הדברים חיוה ועם
 מה ידעתי. נם ידעתי ערכי ומיעוט ולמטלעח׳.

 ואית דיכא איח זיינא. חלא דמרא נאהרא גם
 עיר ושוערים שופטים מומחים אלהים יש דיינא.
 ודאי בישיבה. ויושב זקן וקושרים. חכמים מלאה

 אני ואנה ׳הלוך מני מת כ׳ מדבורי יפה שחיקת׳
 שנעלי במקום לב חקרי גדולים במקום לעמוד נא

 תפשע אנכי חף מישע לי חלילה עומרים. חשובה
 חמפלי לגדול מקרבין שאין להיוח רק מזרים. חשוך

 אשתרביב אשתרנוב׳ ענוותנותו לרוב אשר כוי. ני
 והרניזג׳ מעשרה למטה לחכא ונחיח כבודו כסא

 להושיב׳ מעפר לנערנ׳ שפלות׳ מעומק אוחי להעלות
 .המשרה עליהם אשר יעקב אלק׳ עם נדיב׳ עם

 מצות וכשומר גברא לאפוש׳ לאריות קכיף לחיו׳
 כרצונו לעשות מגדי' חין לצאת מוכרחני אדוני
 בעיני. חנרא׳ קולמקא קן קנ״י עם ואומר רצוני

 חס חלא רבותיו לפני כדן אלא ומורח כגוזד לא
 דבריהם נצמא אשתה יראוני. מה ודבר יורוני

 אומר מלין דיש מעתה אחריש ואני ליס ואשכח
 נודעים נדברים מ״מ ברשימה עצמי שאטריח בלי
 :הנושא הואר לפי לרין שאינו נמה אארין ולא

להא׳ דישנא תאי חכא. קחזינא קטיר תשובה
 עולמו קונה יש דינא אשחני פרדשנא

 כזאח שמע מ׳ פינכא. ומלחן גמיעה נכדי א׳ נשעה
 ולא נזונשו ולא זורו לא קשוה כאלה ראה מי

 פשעים מוחי וכענן חעופינח כעב אלח מי רוככה.
 והקללה לזכיות נהפכו זדונו' כרגע חמו קמו עצמו

 רופאי המחברים נספר׳ ראיתי לא מימי לברכה
 יצחק השומע כל בזו כיוצא קלה תרופה הנפש
 כל על שעבר מי עצמן על וחמה חוכא. כי ומיחזי

 שבגדולות הגדול׳ בחשובה יש אס החמורות העבירות
 עלה לא זה הכפרה להשלים ארוכה להעלוח כדי
 עשה אם אלא נורכא ודאי והא מעולם הדעה »ל
 בכל המעוות בתיקון האנושי נהק האפשרי כל

 ומרים קשים ׳קור׳] עינוי כל יסגל וקבל סרטיו
 כמבואר ממרקת ומיתה לתלות נחם די שבעולם
 ע ליד והרוצה למשנ״ר. פשוט זה ודבר יומא בשילה׳

 חנאוןמותר״ט עמ״ש יעמוד שלזהנניא-ר חשונחו
 לעבי"! שסידר א״ח מחלק ח׳ ס" בשניות ז׳ל

 חיאן נשלמות ביאר ו נצרכת תשונה נזה כיוצא
וכלל הרחיב שהעמיק ע״ש חיקיני. ובתה דינו

 תשע שהן שלשה שלשה של דברי׳ בשלשה חשינחו
עיניו לנו יכביר ולא יעשה כה אם לו ורפא ושב

לא



עו׳ת

 חללו המעש" כל עשח אפי' גנ״ד ואולם ישע לא
 גמורה בחשובה מת וגס נניית אילי כל וחקעיב

 שלא מאחר נשלמות. כפרת לו עלתה לא עדיין
 עד חקנחא ליח ליח דמהונא הנזילה השנת קייס

 דכחב ואע״ג הנגזל. לו מחל לא אם למריה דמחדר
 א״א על לנא אפי׳ מועלת דחשוב׳ מוהרי״ט שם

 מעוות שהוא ששנינו אע״פ ממזר. ממנה והוליד
 פקפוק בלי נכונים ז״ל דנריו לחקון יוכל שלא

 למיענר ליה דאפשר עלדקי כל עושת אס שבודאי
 כת״ש החשובה בפני שמולד דבר לך שאין פשיטא

 עד שונים. ודרכים באופנים מקומית בכמה רז״ל
 יוכיחו ישראל מלכי נס נזכרונס. לטרוח שא״ל

 הפרגוד ננעל לא מאד והחטיאו שחטאו שאעפ״י
 נירנעם ואפי׳ נתקבלו. לשוב באו ואלמלא בפניהם

 וכולן בעבירה שהתחיל שבכילן המקולקל שהוא
 בן חזור ואי׳ל תקנ״ה שתפסו ארז״ל נו נחלין
 הלנים ג׳ ואף נג״ע. נטייל ישי ובן ואתה ואני
 תשונה היחת בהם חוזרי! חיו אס הדיוטות וד׳

 קאי לא תא מ״מ מנשה. דקשת )אלא להם מועלת
 חלק א״ל מנטה האומר תלמידא דמקיק נמשקנ׳
 מן אין פשיט וזה נ״ח( של ידיהם מרפה לעוה״ב
 במקרא זה על רני׳ עדים ויש נו לתאריך הצורן

 אפשר אי שאם נגזל נם אומר אני וכן וגמרא.
 כשהשיג לנגזל להשיב והבטיח לו. שאין לשלם לו

 עשה הרי לחנירו ופייס לפרוע נשער ונתחייב ידו
 על ונחם ית׳ הוא ורחום חנון ואל שביכולתו, מת

 וכן נדח מתנו ירח לבלתי מחשבות ותשב תרעה
 לריק שאני ע״מ שאמרו מאותת עור להוכיח יש

 מקודשת ימיו כל גמור רשע שהיה אע״ם גמור.
 אע״פ וחני ומדפסיק בלבו, תשונה חרחר שמא

 וגזל שגנב אף משמע מפליג ולא גמור רשע שהוא
 בלבו שמהרהר מיד שבחורה. העבירו׳ כל ועבר
 עסקינן לא ומי נמת כצדיק דינו חיי לשוב
 שהסכי' משעה צדיק הוי ואפ׳ח לשלומי ליה דלית

 ולצאת לפרוע בדעתו ונתר שלימי תשונה לעשות
 עונת דמחשנה ידו ממצא אשר ככל חובתו ידי

עשא׳ ולא נאנס אח״כ ואם למעשה. מצרפה הקנ״ה
 אמורים הדברים אין מ״מ עשאח כאלי עליו מעלין

 להשלים נחקו והאפשרי עליו המועל בעושה אלא
 לתיציא והעיקר משלם לעשותה בתשובתו חוקו
 אניס בפועל להוציאה א״א ואם ידו מתחת גזלה
 . לנגזל לשלם רוצח ואינו לו יש אם אנל הוא.

כטובל הוא והרי כלום נחשונסו דאין פשיטא

לב הלחם
 מתכפרין אין לחנירו אדם שנין שעבירות נידו ישיץ

 אס לעשותו. שנידו נמת חנירו אח שירצה עד לו
 כדבעי. ומחילה מעו בבקשה אה לו שנתחייב בממון
 ונם עשה. אלה כל אח העובר האיש זה וא״כ

 לא אם ידו. שהחת הגזלה ממון ממנו חונעין
 שאין ודאי מיתהו. קודם זה על הנגזל לו מחל

 ויבקש בהנוזל כדמנן ליורשיו שישלם עד כפרה לו
 על ב״א עשרה של בשורה כדיני. תמת מן מחילת
 ע״י כן יעשה האונס מפני אס זולת דוקא. קברו

 נגע אשר ומשפחתו המת ליורשי ויפייס שלוחו.
 העבירות נענין משפעו כה כחו בכל נכבידס

 למימר לריכא בכך שמתרשל זמן וכל לחנירו. שנינו
 שהכעי׳ מה על שיעשה בחשובה אפי׳ כפרת לו דאין

 בחשוב׳ עומד בהיותו כ״ש למקום. פנינו נדברים
 נשאלה שנא כמו עיקר כל רוחך לא ומצואתו

 סופו היכיח לתי״ת נדר אשר נדרו מקיים ואיני
 ללוד ימית קשת וחשובחו שחרעחו חחלחו על
 תלויה החשיבה אין כי כלום ואינה הבריו׳ אח

 בראשונה לתקן העיקר הוא התעשת אלא בלבד בדבור
 הטרף ולהשליך לתקנו שנידו מה בכל התעמת עלם

 סגופים ע״י מחלאתת נפשו לנקות אח״כ מידו.
 הרי עש׳’ כה שאס מע״ע של וחבילות ויסור"

 לעזוב לנו סנרנו משעה למפרע גמור צדיק נחשב
 מהא כדמוכח יושר. בדרכי וללכת הרשעת דרכו

 ועובד נודר בעבירה נשים בנושא וקי״ל דלעיל
 בלב והקבלה המוחלטת דתחסכת' ומגיש יורד

 וזמן נעת אח'כ נדרו כשיקייס למעשה נחשבת
 נדרךלנו. שובב בחושך בהולך משא״כ יוכשר. אשר

 לכלום מחילהו ושאלת נדרו לו נחשב שלא די לא
 והרי עונג להכפיל פשע על חטא שהוסיף אלא
 שאלה זו ומה נו. טומאתו עוד כשהיה עמא הוא
 אותו חשב מה ידעתי ולא טינה מה יידע איני
 לכל ולצרפו לחורה לקרותו שיכולין שאתר חכם
 עים לרעתו יקרא תשוב׳ נעל כי שבקדושה דבר
שאינניייודע נשאלה. כנז׳ סקכ״ח חש״ע נעלי מ״ש
 משא׳כ גמור מנ״ח מדני ששם לכאן ענינו מה

 שביקש המחילה נשניל ואס נשאלה כמבואר בנ״ד
 דסני נימא )אפילו המעיד העד כדברי נה״כ3

 תשונה יקרא הלזה דעלמא( באיסורי! כמו א׳ בעד
 פלא והיותר עשה אשי כל על מה׳ רצון להפיק

 להחילו ישנו שאינו אח שיעשה עד חכם אוחו על
 לדבר להצטרף ה׳ בקהל לבוא ולהכשירו נקה״ח

שיתירנו טוב הלא נ״ח חיותו מחמת שבקדושת
וינשיינו



הלחם n*w שתי
 שסענרי-ין פשוט חוץ כנר שחיי נלא״ח. ויכשירנו

 גפייוש כמכרה שלא זמן כל כרוי חייב שחוא פ’אע
 כמנואר בקדוש׳ ש דבר ולכל לעשרה כמנת הוא הרי

 בקה״ח מומר שהוא וכיש סנ״ח ואח״כ סשל״ד בי״ד
 אפי׳ שהרי שבקדושה לדבר עשרת מצירוף דקילא

 לעשר׳ מצערפין ואין שנעה למנין עולין וקטן אשה
 כמבואר חורה בדברי מומר עלמו המנודה ואפי׳
 נלנור. במור׳ קורא אינו שבודאי אלא נדוי. נח׳
 רמיזא היכא ידענא לא נחנרה לא כשעדיין מ״מ
 לעשרה מצירוף הוא ק׳ו ולאו בחורה יקיא שלא

 אמר ולרשע כחיב דהא היא דקנרא ואע״ג כנזכר.
 הגדל ,מאי אנא כמ״ם חוקי לספר לן מח אלקי׳

 נקי׳ ביאור ביומי עוד )וכ״כ מספרו. י״ג בחשובה
 נתשונומיהס ז״ל מחאחרוני׳ זולמו וגס מספרו. ל״ח
 . ומדע( עיין לנ״ד נמי דמי לא מ״מ כחנו. כן

 ועודנו דחו שהמיר במי אלא אמרה לא נמי איהו
 למוטב קצת שחזר ננ״ד משא״כ מע״א. ישוב לא

 שכרוהו נשאלה נזכר ולא :סרחו השלים שלא אלא
 שלא כל נקה״ת לאוסרו הרגלים מאין בפירוש.
 איכא חשיבה ענד דאפי׳ לנ״כ דמי ולא נידוהו.
 ורצח כשעבד בגופו פסילו ליה דהוה משוס לספוק׳

 למאן בשוגג )אפי׳ כ״כ3 המעכבים דברים שהן
 וכחיב במוח כהני יעלו לא אן דכחיב דאמר(

 מאן דליכא נקז״ש »שא״כ כוי. כפיכם. ובפרישכס
 חענירוח כל עבר אפי׳ בת שיאסי אדעחיה דסליק

 שחוזר מיד אלא למוטב. חוזר ואח״כ במזיד שבחורה
 להעיד כשר להיוח שחיזר וכמו להכשירו חוזר נו

 . סל״ד נח״ת כדאי׳ משונה עליו משקבל חיכף
 רפואחו להרניח מלוח לקגל לו הוא זנוח ואדרבה

 ומנחה נזנח מחכפרין שאינן קשוח ענירוח שיש
 לא ראית משם אין ע׳׳כ בחורה. מחכפרץ אבל

 לאיש מועיל זה כל אין אמנם להחמיר. ולא להקל
 עליו לנטוח לרין עכ״ס שהרי בזרוע. לקרנו זה
 . וכמשפט נחירה לעשוח מילחא למגדר הדין קו

 של ההמק צעקה משמוע המונע מהו ידעחי ולא
 עליו יחמכו לא ומדוע אחיו. דם נואל חנע״ד

 מיני בכל ולננשו ולכפוחו בפועל וינדוחו הדין
 לו כשיש שבממון נדבר ייח ילא שלא כ״ז רדיפת
 הלא בעלמא ממון חניעח אלא יהא לא לשלס.
 אח ונופי] ישראל בדיני לתובע בעירם שם נזקקי!
 חכא כ״ש שיפרע. עד ושמחות בנידוייש נ תמחי

 דאע״ג . ש״ר ותוצאת ודמים ממין חרח* דאיכא
מ'» . המשנה מדין פטור נדברים ביישו דקי״ל

 שיפייס עד המבייש שמנדין בישראל רווחה הלכה
 אעפ״י החס כמי וחנן חגאונים. מחקנח למנוייש

 מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו שניחן
 שלא לו מר לו יכול נ״ד אין הוא שמחא גי ואי

 נכ'» כמ״ש הוגנח חשוב׳ עשח ואפי׳ הנחבל מדעח
 שלא ועיר כ״ז: סי׳ סוף נח'מ דל רנקש חר״מ הניאו
 לא נטומאחו מחזיק ועודחו הגונח חשובת עשת

 מת ואל״כ תררפת. וענדינן ולייטינן דכציכן שכן כל
 חרון משפט יעשו לא זה מח ועל יפה נ״ד כח

 במקל לרדוחו העמוד על למממו רשעה בעיסה
 לחוש שיש הוא הנמנעים טעם ואפשר ורצועה.
 חרב וכמ״ש רעה. לחרנוח ויצא לשירו שיחזור

 חיישינן למיחש דאיכא רהיכא של״ד סי׳ ליס נט״ז
 חכי משום ואי שם. התג״ה אדברי סמכינן ולא
 נחשו׳ נחו״י חרב נעוכלא עוכל• מאת לה מחי הא

 שאין אלא בדבריו קצח לדקיק שיש עם קמ״א
 שטפיה אגב שכחב חשובת נאומה וכנראה פנאי.

 עולם ובבורא ביחוד כופר מומר חוא לעקר שהנמכר
 בהא דפייש״י מאי מר דכיר לא מהטיה דלפים
 בשטח שם החשובה בסיף גס ובגמרא. בחומש

 על הרב שהשיב אחר כי עצמו דנרי סיחר אחרונה
 כלשון ואמר מזר בהחלט האגודה דעח לקיים נט״ז
 דלא עשה יפה לא אחא׳ שר׳ לומר זר ואין חזה

 הט״ז כדעת עולת זח והרי פרחיא. מנן ע־יף
 על לעמוד א״א כן על ידים. בשחי דמה כנר אשר

 משובה נאומה דעתו וחכליח מסקנחו של אופיח
 ז״לאוחו עליו )יישלחחרעס ז״ל. מחשנוחיו עמקו

 א׳ נמקים הנזכר חרב שנמרעם עלמו המרעומח
 לאדם יודע שלא שאמר יש״ר ה״ר על מספרו
 הספרים( מחון שנלגם ומה המחברים דעת באמח

 שאמר פח בכל דבריו כרא־ן בעניי אני לי מ״מ
 כן אומי אחה שאם האגודה דעח בקיו׳ ,נמו" חרב

 וחפשה מעוקל. משפט יצא ח״ו הדין מרח לקחת
 . המקולקל וחשאר חרע ניעור נעזינח חמספחח

 אלא להלכה אמרח לא ט״ז הרב שאף נ״ל ועוד
 עיקר שהיא מינן דמחר״י כחתיא דרבנן ,במיל

 הסימן שנסיף אלא דל. מלשונו שס כנראה ראייחו
 מהאחרוני׳ גדולי' משם והביא ידו שכיח פיסיף הנ׳ל

 במקום נדולוח עברו' לעוברי אפילו שמקילין ז״ל
 ותרי פשע על חטא עולה בני שיוסיפו לחוש שיש
 חמכשולוח ומסקלי פרן גוררי בפני דלת נועל זח דבר

 המובעו מיד הלז העוכר לחציל כח ני אין ועכ״ז
שכופין סק׳ק נאוסח יום בכל דמעשים דמים טענח

בכל
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 חוששץ ואין דממוכא דייא על כפיוח מיני בכל

 . אחיו דם נואל זה של כחו יורע ומדוע לכלום
 הוא ושמחא נידוי נר גניא דחאי מאד פשוע ע׳׳כ
 דמפיישי במידי חנחנל לקרובי יפייס שלא זמן כל

 מדח ואעפ״כ ממוצע. מנ״ד עליו יושם כאשר
 והרי השנים נפני דלם לנעול שלא היא חסידוח

 . מידן מקנלין אין שהחזירו הנזלנין אמרו כנר
 דבריו יעמיד ולא אכזרי. יהא שלא למחול וראוי

 נפני החשובה דלח לסגור שלא חורה דין על
 מזולל יקר להוציא חקוח יש אולי הלזה האיש

 לחיי ולהניאו שהח מנאי מישראל נפש להשיג
 המוחלעין וחשיבה גמורה חשובה יעשה שמא העוה״ב
 חחכליח ולפי האיש לפי והכל הפורענות אח מעכנח

 נלבד רואות חנ״ד עיני כאשר ממנו המקווה חעוג
 שלא השופעים עם ה׳ והיה לשמים לנו שיכוין

 יוצאח ואין פרץ אץ ידם מחחח חקלה חלא
 נאורחוחיו ונלכה מדרכיו יורנו ותשי״ח נרחונוחס.

 למבין שיספיק מה פנאי. במיעוט כמנחי הנלע״ד
 ע״ד לעבור שלא רק כדאי שאני ולא מראי יוחר
 אייר כ״ס ג׳ יום נעמד! וחחמחי ורנוחיי ”חגיי

:לפ״ק חצ״ג
 כמוהר״ר המפייס׳ החסיד נתנאון יעקב העריד

: ס״ט זצוללח״א אשכנזי צבי

 הגדול הגאון ודה הגדול המאור שבתב מה
גר״ו: דק״קקראטשין ור״ט ר־מ אב״ד

 וכר רעתו אשח וניאף שגנב אוחו דבר על הנה
דבר" בוידוי כפרהו וחלה הכשירו אחד וחכם

 . שפל במקום ולישב זמן. איזה על זקני והגדלת
 מעל אשר מעלי נחכפר לו יעשה אלה שלש דאס
 עם גנב אשר הממון ונזל מעשק דבר הזכיר ולא

 זה על להשיב מה ידעתי לא בודאי האיש. אשם
 בספרי תנוארח והשיבהו לכל ידוע דני והוא

 הנצרכי׳ עניניס ושאר בסיגופים ואחרונים הראשונים
 נחלעח שנאו כאלו חמורוח ענירוח שעובר למי

 כתב לא חסונה נחלכיח זיל שהרמנ׳ם ואף השאלה.
 ממקימו לנלוה שחייב כחב מקים מכל מס־נופים.

 ומיחוח כריחוח על עני הגמרא לשון כחב נס ומה
 וכל וכו׳ יקו-ין אלא לכפר בחשובה כח אין נ*ד
 שהתודה ואף ישע נקיא סורי׳’ קבל שלא זמן
 קדשים בה הי׳ דאחמר מהא לזה וראיה עונו על

 להו הוי דאקעל כיון ופריך ימותו מזבח קדשי
נשר עיכול עד הוי לא כפרת לנקוף ומתרץ כפרת

ט

לג הלחם
 פריך מאי חחודח. לא דאי נתחודס מיירי ושם
 . חמומחין כל הלא כפרח. לתו הוי דאקעל כיון
 פ׳ במשנה כמ״ש כפרח לחם אין חחודו. לא אם

 אלא חשובת. מה׳ פ״א הרמנ״ס כחב וכן הדין. נגמר
 תועב׳ ישעים זנח נקרא קרננם א״ה מיירי בחתודו

 וכפי כהוגן חשובה עשת שלא זמן כל העולה כלל
 רשעים וזנח ישע נקרא קדמונינו בדברי שנחרץ

 נזה ואריכוח קרנן במקום הוא וחפלתינו חופנה.
 ואחד שחים הגזל בנדון ונפרעות למוחר הוא

 מחביעחו ולהליל לניס מקוש ידעתי לא אוחו מונע
.למבין בזח ודי זה של

 ניחיס שיהא ולומדיה חחורה לכבוד המדבר כ״ד
 כ׳ו א׳ יום היום לשמה וללמוד בהלכת לזה זח

 מוהר״ר הנגיד בן מענדל מנחם לפיק חצ״ג כסלו
:קראעשין ק״ק חונה אויערנן ני״ו משה

 הגדול המאור והריף בקי הגדול הרב ט״ש וזה
 מהר״ר הקרוש בן כריו יעקב ר מוהר■ אב״ד

 זה יע״א מפינטשוב הי״ד זציק״ל הירש צבי
: לשונו

 לשע אוחו נענין השניה החשובה על נס והגה
לארלוח והלן וממונו חבירו אשת אם גזל אשר

 לא אשר חמיקל הרב על חמהחי מאד מת השמד.
 כאלו עליו תיקל ואדרבה קנאה כמעיל עעח

 הפשע לכלוח עונות לכפר נידו מקורוח הברכות
 וחוב חחיינה לא אשר נפשי׳ לחיות חעאת ולתחם

 לא עד הפרצה לנדור תדור גדולי על מועל זה
 ודברי נעריוח להקל חיו וחתפשע הכנע חפשה
 וכמסמורח כדרבונות הס מעכח״ר הוא אדוני

 .דעח למולא וישרים למבין נכוחים כילם נעועיס
 שלא זמן כל מעונו נסחר לא עדיין חזה שהרשע

 שאין הוא ופשוע ידו. מחחח הנזילה אח תוציא
 הם אדוני דברי וכל קכ״ח נש״ע למ״ש מנין זה

 זה של שתשובתו בעליל ונראה תורה. של לאמחה
 חרס ותעלת אדירים נמים צלל רמאות של חשובת

 מבעי׳ לא גניה בעי מאי גזילה חשובה עשה אי
 צ״ד( דף )נתגוזל דאבנו׳ חקכחא דסאי לי״ח
 אלא . י״ח יצא דלא חקין דוקא רני של לדורו
 הגזלן מ״מ איחקן נמי דלאחריו דאמר לר״י אפילו

 ואי הנזילה אם ולהשיב שלו אח לעשוח מחוייב
 מינית מקבל ולא דרבנן נחקנחא לנגזל ליה ניחא
 ע״ד ס״ק ל״י סי׳ חסמי׳ע כמ״ש ח” הגזלן יצא

ואפ״ג מקבלי! אין שהחזירו דנרייחא וכלישני
דלמסקנא



הלחם ת שי שתי
 אהדדי נרייחוח הקשו דלא חיכי ני נגת׳ דלמסקנא

 גס מ״מ ק״מח. לכאינח קיימת הנדלה נין חילקו
 ההא שהנמל יק להחזיר הגזלן על קיימה נסאינה

 ברייתא האי דע״כ יקבל לא הימנו נוהה חכמי׳ רוח
 וקאמר קיימת המילה כשאין איירי מקנלין דאין
 סשונסו ועיקר השונה נדטניד דמשמע שהחזירו לשון

 ר״י לדנרי ואף לה הגז אח שמשיג חיא הוזלן של
 השונה נ־עניד חקנהא האי לאוקמ׳ דא״א דדחה

 א׳א לחוד השינה נדעניד רק אדח". לגמרי לאו
 חסונ׳ ונדעניד מחייהם נרוג אנלנהרווייהו לאוקה׳
 וכך ז״ל הרא״ה לדעה חנ׳י וכמ״ש שסיר מחוקזו׳

 ומלוי הנזלנין מדקאמר ניש״ש ומחיש״ל העור כחג
 אין ומנ״ר גזלנין שהס כתב ולא שהחזירו נריניח
 דע״כ רנריהס על להוסיף נרא׳ ולי מהס מקנלין
 חני מדקא מיירי. מעלמו ומחזיר חשת׳ נעביד

 לח קחני ולא מקנל דאינו הנגזל גני חמקנחא
 נריניח ומלוי חנזלנין למיהני מנעי׳ והכי הגזלן גני
 להחזיר מחיתי אינתו א״ו להחזיר צריכין אין
 כדי לקנל דלא תקנחא דק״מא היא הנגזל ועל
 וכל מרווח יומי הוא הדרך וזה דלה הנעול שלא

 כשמשל' נהחזי' השתהו שעיקר הגזל לענין היא זה
 המבוארים החמורוח הענירוח שאר ועל מעלהו.

 ומלותיו ח' נענידת מקל ושהוא שעשה נהשאלה
 נשנתיח פהיח וחניתו ונחה״מ נחע׳' זקני מגלח
 הכנסה. לניה לנוא מחמיר ואינו עונים. וימים

 בעריות קל לתת החכם שרידי נחשינת שאין פשיעא
 מכונת אל נח להש החוטאת נפש לעהר די יעיז
 החשתו' החוטא יעשה אשי ע־ הראשון. מקימת ואל

 ח' דיך היודעים חקימיניס נכפר׳ חמנואריס
 שכל ז׳ל הרוקח נעל מקורס אשר נסידו ועמדו
 לעשות שהתחיל מיד אמנם קנלה. דנרי דנריו

 עמנו נמנה להיות לקרנו עלינו החם החשונוח
 כפים ולנשיאה לעיוח וכשר שבקדושה דבר לכל

 של חסונה ההא שלא ונלנד קכ״ח נקי׳ כמבואר
 נמר עד ויעשה נפשי חנכה נמסחריס והוא רמי׳.

 . הנ״ל נחקדמוניס חמנואר כפי כילם חסשונוח
 מועל שלם בכיב ששב עליו מוכיחין כשמעשיו וזהו

 וימין דוחה שמאל ההא לעולם כמ״ש לקרנו עלינו
 אלא שאינו עליו מוכיחין מעשיו זה אנל מקרנה

 ה״ש לרנד וזכר דמיה של וחשונחו חנריוח צד
 חזרו כר. נהן שחזרו וכולן ד״ס ד״ז נע׳ז חתוס׳

 תפרהסיא נסתר לקור! שחזרו פיייש נמעמוניות נחן
גונבים שחם ׳1$ אוחו מקנלין אין חנרוח דנרי נוחגין

 ונחשול צירו רמי׳ יחרוך ולא ע״כ חבריוח דעת
 כל לעיני מראה ואדרנה ׳"ח ילא לא כזו כ״ד

 ונפלו ישע. למעת קם והחמש ורמאוחו ישעוחו
 שלא כיון לפלס אלא אינו שעשה שמה יענה

 פשע מוסיף תיזתוודחו ידו תחחח הגדלה הוציא
 עוונותיו נהזכרח לעצמו רעה וגורם חעאח• על

 נע: כמ״ש שעשה מה על ומחפאר כמחהלל
 יולאין זה בעלן המחברים ספרי וכל ז״ל. העקידה

 נשער הי״ח ונעל מוהרי׳יע הרב הראשונים וגדולי
 חתרו כמה תשתה ונה׳ ק׳. אות ושל״ה הקדושה

 תשונה ׳’ע אפי׳ כאלה לעושי מקיח פתח למצוא
 יחיה שנים אלף לו ימיו וכל כמות עזת חמודה
 קלה המדה נקכה לו הושיטה חזה המסדר והחכם
 .הדרך זו לא הורהו כנוד במחילת שהיא כהות

 . קרשו ולמקום ה׳ הר אל לנא חעיר. זו ולא
 הראשוני׳ שסידרו נמשתה ימיו כל שיעמוד ’הלוא

 יצא פן לחיש לנו ואין כפרתו. מיתתו ותהא ז״ל
 כמבואר לרמאין אחראי! אנו אין כי רעה. לחרנוח
 הר״ש שם שפי' מת לפי ודמאי ג’פ ה' נהשנה

 רננן פליני דלא הרש״ע "( נדנרי ומפייש והברענורה
 אנל לעינה. או לגדלה מתכוונת אי אלא ור״י

 דאינו עודי כ״ע לנזילה דמחכוונת ידעינן אי
 נס׳ וכי־אמריכן נלנד נועל שהוא מת אלא תעשר
 נשניעיח נד״א שני דמעשר מפנה האי על מיונה

 למידחי דאפסר ורף וימות. לרשע הלעיטהו כר
 תקנחא ענד׳ דלא היא ורגעי בערלה נכה״ג דדוקא

 חשו לא מהן חמורה דנזל דענייה כיון לגזלן
 אנל החמור על שעתר נשעה הקל לתקן חכמים
 פ״ת הרמב״ם מפי׳ וכרמשמע חוששין לחמור מהקל

 ואין גזל ה״ז ואכל אדם עבר ואס וז״ל דמעש׳
 מכשול לידי יבואו שלא לגזלן תקנה לעשר לנו
 דדמאי ההיא וכן ע״כ גדול יוחד הגזלנות שעון לפי

 מ״מ . מעשרין ע״ח דרת מדרננן אלא שאינו
 הלשון וכן לרמאין אחראין א״א סחס מדקאמר
 דלעל׳ ומחחיא סלוג דלא משמעותן לרשע הלעיטהו

 אדעחי׳ דסליק מקרנח וימין דוחה שמאל חחא
 ליעניד דלא סייעחא להיות ז״ל חו״י הרג דנעל
 שום רואת איני לת״ר שיצא חשש יש אס דינא
 דין לעשות דצרין מוכח משם ואדרנח ראיה ריח

 ולא לקבלן ראוי לשוב !’כשנא אלא ענירח נעינרי
 מתעי בראוי שב שאינו זמן כל אנל לעולם ירחום

 וזהו רשעתו לפי ברשע חרוץ והשפע דין למיעביד
 סל דמזהיל דוחה השמאל חתא לעולם מדקאמר
סשמאל פחי׳גו. צ״ל אולי ׳(



לד הלחם שי״ת שתי
 ואח״כ הדין, שיעשה והיא חה ד שההא השמאל
 הימין ההא להתקרב באץ והן דינם קבלו כשכבר

 נזהר שלא שע״י פרחיה בן ,כרי׳ ולא מקרנה.
 מה עשה לקבלו רולה שאינו החועא וקנר ברמיזתו
 •דיס בשתי נגחזי שדחפו כאלישע ולא שעשת.
 עולם עד ונזיעך בך מדבק נממן ולרעה שקללו

 נחשוב׳ הקנה לו שאין משמע עולם ער דקאמר כיון
 שאמי מה שנהב ז״ל חו״י נעל הרב כדברי ולא
 שהגדיל על כדין שנא שעשת הוא ״פ3 כיהושע ולא

 נדו׳ ח״ב היה ונא נפרקים להחרימו עמו לעשוח
 והחמיא העא דנחזי כדין דעניד אי״ל מאי דאלישע

 דמה אי׳ו ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר
 שהנענשים באופן שעשי מה הוא כדין שנא שעשו
 עוד נהו וליה קכוים ונעל סברס דאנד קביו

 אלהינו ני דקב״ת קמית ניחא לא וזה קירוב.
 הוא חקד וחפן רשעים של נהשינחן ורולה הרחם

 נהו חזרו שלא זמן כל אבל נדח. ממנו ירח ולא
 בענייני ונפרע מעליא דינא נהו למיענד בעינן
 העוף משיניו ולהשליך עול מלחעוח לשבר ממון
 של״ד ק" ני״ד כדאי׳ לת״ר שיצא חיששין ואין

 דודי שם ומ״ש מהאגודה. ההיא"׳ מפקקי בהגהה
 ז״ל הי'׳ נעל הרב דברי ונם ז״ל. מ״ז נעל הגאון
 הקדוש הרנינו תמ״ז שכתב לי. מוגניש אינם

 היום שקיי בנבל מקים דיש בנבואתו השמיענו
 יש יע״ב אחה רב דשממינה׳ נ״ה המקים מאחרי

 הק־־ש רנינו של ישננואתו כי׳ התם להידחק
 אף שימר ייני" נשאר נו דבר שהנבואה להוכיח היתת
 מדבר רחיה יניאו השומע׳ס בעיני מבורר היה כלא

 שנעשה הה ׳כיאל ניזין יורע שהי׳ שיראו זה
 לדקדק יש דהא ידע:א. לא רירית שיהא בנבל היום
 קיו היום בבבל איכא דקעיא נירמא דקאמר במאי

 כי׳ נשנתא דכוור׳ פירא דאקפי תמקו׳ מאחרי
להאריך לו מה ואיבתמוד נר"׳ אחי ד׳ ושמח־נה׳

 וריח״כ המקום מהחל׳ קרו שהיום מחילת דאמר כ״כ
 וששמהינהו בשנת ם דג שלדו שע"׳ הקינה לני גלה
 איכא דקעיא נירחא בקיצור והל״ל ואיפחהיד ר״א

 והישתמד נשבה דגים שלדו על ר״א דשמתינתו בנבל
 קרובי׳ "( שתיים בנבל איכא דקמיא נירחא הל״ל ח״נ

 פייא דאקפו כע״י הקינה אמר מיניה נפקא ולמאי
 כשחי מוכח ודאי מלה ר״א. שמחינהו ושעי״ז
 קרו שהיום שניבא אחת זה ברני היו נבואות
 מתן להתרחק ר־• או ננואחו והיה המקום מאחרי

שיביאו ובריש ר נש־ נס ננואהו לברר כדי או
.כו׳ קרו צ״נ יי(

 שנעש׳ מה באיי יודע שחי׳ שיראו זה מדבר ראיה
 שגילח עלמ׳ בפני נביאה היתה ושניה בנבל. חיום

 הוא אחי רב דשתהינהו שע״י מחשבתן נננואחו
 קמ״ל דמאי האגודה דברי לדקו ונזה דאשחמדו

 דשמחינחי ידי דעל בנבואתו שכילה השנית בנבואה
 גופי׳ הקדיש ויבינו חנמ׳ קמ״ל מאי אשתמדו.

 כמ׳ש מחם להתרחק כדי אי ניבא הילכתא למאי
 עבורה שנשתמדו נהקינח הלו׳ זה אין הלא הט״ז
 כיון מחם להחרחק לרין שיהיה קינח מאיזה יהי׳

 אף אמה בפיו ח׳ שדני להוכיח ואי שנשתמדי.
 דאמר במאי נשלמא קשה הע״ז. כמ״ש דברים בשחר
 במה הוכחה יש שפיר המקום מאחרי קרו ׳ שהיו

 שיחגלת לאחר כי בנבל הי' שהיום מת נא"׳ שיודע
 אבל נביאה שהי׳ ידעו קרו היום שנאומו תדבר

 ליכא אחי רבי דשמחינהו על שנשתמדו שאמר בזז
 דשמחינהו שנרי אמה שזה "מי דמאן כלל הוכחה

 חיו נ״כ תשתחין היה לא אס אף דילמא אשהמרו.
 בל' נפרחקיא השבח אח שחללו כשם משהמדין

 שידע אמה שנבואתו יודע ובמה שקדמה. קינח
 דידע חננוא׳ היהה נעלמה שזו נימי ואם מחשבתן

 לברר כדי הי' זה וגס בנבל. שנעשה מזשמחא
 היל״ל יק העבירה להזכיר לו חיה לא נבואתו

 ואשחמדו ר״א דשמחינתי חמק־ם מאחרי קרו תייס
 איזה ממני נלמד זאה בנבואה להשמיענו שנא א״ו
 כמ״ש איפכא לימד א״א ן לד שזכינו וכיון דין

 ר״א עשה יפה דנא דאשמעינן ז״ל ’תחו" נעל
 דאקפי משום ר״א דשמחינהו היג״ל איפבא דהחרימם

 שפיר דלאו ר״א על כוונחו עיקר ש:נ כין כי׳
 עניד דשפיר אשמע־נן השניה שננניאז אלו עביד.
 דעניר מאי נררא ואגב החלה ענייהן מ״ת׳ ולכך
 רק האגודה מביא ולכן עשה שכדין כיון ר״א

 נחוש. דאין שפיר ומוכח שמתינחו דר״א הקיטא
 בחשיבתו הו'׳ נעל חרב על הרנה לדקדק עוד ויש

כלל שחר לו אין אחרונת בשימה שכחב וזה זאת
• מעכה״ר האדון כמ״ש

 נהקדוש יעקב המרוד דש״ח חכ״ד מאריה ושנים
 מפינמשוב: הי״ד זל״ל הירש לני מהר״ר

 שאר קיום כעח נדפק לא התוצאות רוב ומשני
 הפושע את לקרב בלא הדלת שנעלו יין נאיט

 ויתמיד ומפורקמח גלויה תשונה שיעשה עד הזה
 וע״ד המחילה בלשון נדר כחשר חייו ימי כל בה

כל שיחילו עד אלח מלוי הדני אין הנזילה.
 הראויה המחילה ויבקש הגזול. תנעל העשוק יורשי

לחיים
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 כשיטענו דנר איט שזה כיון הסתם על כמי אי

כיון להד״ס אומר בידך לי מנה המליה
 זה כשיביא א״כ * שנחה מחמת הוא שהחששה

 עידלומרלייתי נאמן אינו שוב שהלווהו עדים
 לויתי לא האימר דנל כפרן הוחזק וכבר ופרעתי
 ‘נשאל. זה נפי אמנם י" דמי פרעתי לא כאימר

 דיש דבגמ׳משמע ימים זה בו שעמדנו דקדוק לנו
 שלא לת״״ח להלית שלא ולהחמיר לחוש יותר

 בעיה• ׳נ משא • בחרסיה דטריד משים בעדים
 ומצינו • כגילסא דעריד מל לש בגמ׳ אמר ולכן

 לע קעותיו להלוות אשור דקאמר ז*ל להרמלס
 יעלה הי בע" לאסיר יותר דיש דמשמע ואפי׳ללה

 דרשע חשדא היינו עור לומ׳דעעמ׳דלפני בדעתי
 הצד בזה זיני אפי׳שהוא לכפור לוחו עולה ז’שעי
 חשוד שאינו • ולאניץח בעיה לחוש יש ודאי
 בלישניה דייקהרמלס ולזה * לחבירו 'לגדל

 אךוהיאיל • דלשע חששא ביה דלית ואפי'ת"ח
 הטעם ויש • בגירסיה רעליד דשנחה חששא דיש

 לזה רואין שעולם דהיינו לעצמו קיללה דגלם אחל
הנתבע אם ובפרט " לו כופר שהוא ולזה תיבע

 שהוא לפי בנפליים המלוה את מקללין הכל
 דבע*ה נמצא • הצאיק על עתק ומדבר דכה מוצי׳
 רבת שכחה ובת״חאינא •י ושכחה רשע איכא
 היה לא ושם עמו מדבר שהיה בגמ' אך " לבד

 שכחה דלחשש א*ל * שנחת טעות אלא רשע טעות
 קללה ויגרום יותר שישכח בת״ח לחוש יש יותר'

 הני דאי כלל דרשע חששא דלינ' מיש ולפי לעצמו
 עצמו לנוציא פרעתי יאמר כשיתבענו היום -עוד

 לעילם א*נ * מספקולאישאלאחששאדשכחה
 ויפה בגירסיה ועריד שוכח יותר הוא הת״ח
 על נדבר מה אבל • ונו' מר כיש בגמ׳ אמרו

 שטנגתו ואולי * תיח ואפי׳ שכתב זיל כרמב־׳ם
 רב תקנת אחר ובפרט • עצמו על יחמיר דתיח
 א״כ ״ היסתלטסרבינל שבועת דאתקן נחמן
 פן שחושש לישבע ירצה ולא לעצמו יחוש הת״ח

ומכיש. י• שיפרע פכים ויש ’• עריד^גירסיה

 לנו ויצא • דכר שאינו כיון ישבע שבודאי דע*ה
 הוא מל ולש • בגמרא ךמ׳־ש ויאה נאה תירץ
 הוא ז*ל הרמב״ס ומ׳ש " היסת תקנת קודם
 דהלב אני וזיני • ודיק היסת שביעת תקנת אחר
 נמצא הספר שאק ש עי בזה נתב למורא שי בעל
 אפי׳ כפרן ךיוחזק שנתבני מה ולשי • בידי נעת

בע״הדיוהק:

* שאלחט״ו 3

 שנשתמשו הקדש בספר* כתוב מצאתי
ז*ל ישראל מגדולי קדש אנסי בהם

 בעו״ה .להמנר להנא מהתם בגלות הבאים
 מה׳-תשובה פ״ב ז״ל בהרמב״ס ". עבד נממנרת

 אדם שבין עבירות אבל •" ל*ה תשיעית הלנה
 היא מחל שנא עד\זה ונו׳ כחובל נגין לחבירו
 • אדיוקא ייוקא קשיא כצדו נכתב י וט׳ החוטא
 שהחזיר אלפי לחבירו הגוזל שגס משמט דמהנא

 מחילה ממנו ולבקש לרצות' .צריך הגזילה את
 הלנה כלה ומזיק חובל בה׳ ואלו " כנזכר

 בנופו ואל^יו מזיק דומה אינו רבינו נתב תשייעי׳
 מה ששילם כיין חבירו ממין שהמזיק • וכו׳

 כחבילו הרובל אכל • לו נתכפר חיינלשלס שהוא
 במילי דבמזיק ברור דניאה • עי*ש וכו׳

 נתכפר ההיזק אז הגדלה את כשהשיב דמחונא
 נתבארה שלא מחילה לשאלת יותר צריך ואינו לו

 בחדא הכל השיה הנא ואלו • בחובל אלא שם
 וצריך מחילה .צ״ל הכל דעל ומזיק חובל מחתא
 אית דמזיק טיט תרי דאינא וי״ל ונו׳ לרצותו

 וכיוצא גינב או עושק או טול כנין בטונה מזיק
 את שציער על מחילה ושאלת השבה צריך זה את

 כטן טונה בלא חבירו את כשהזיק אבל * חכירו
 או חכירו של נ^ושו ושרף מהיכלו אש נציץ שיצא
 שמחוייב נראוי־הגם שמרה שלא בהמקו והגל בשן

 מבלי לו נתכפר שפרע מטק ענ׳ז פרעות לפרוע
אלא חבירו את לצער ניוון לא הוא ני ,ממיל שאלת

הזיהס

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס41 מס עמוד יעקב ישראל בן משה חאגיז, הלחם שתי



שתי ש י
 ע״כ ותק סגי בתשלומין ולק הזיקסדממיל׳נפק

 • תשובה בה׳ דל להרמכ״ס סביב כתוב מצאתי
 על אותן והעלה שאמין 5ד הלב של אלו ודברי
 הנישאי׳ נחלוף נצחת ותשובה הס בטניס הספר

 התסבפ׳ דל הרמלס שמדברי נעשה מה אבל
 אצ*ל ממש בגופו שאינו דנל בפי' נלאה החובל
 נמו תשובה בה׳ הגא שנתב אמה וקשיא מחילה

 :עומדת במשימה דעדיין ז״ל הרב שהקשה
מילתא היא שנפרה נ״ל היה ולכאורה

 מילתא הוא והמחילה * חדא
 דבמזיק אמר ולכך : מכפיה גדיל דבל חדא•

 דר״לנפרה • לו נתנפל ההיזק ?השיב ממינא
 • א״ח שירצה עד מחילה לא אבל מיהאאינא•

 אבל • מחילה דהזניר תשובה בה׳ הכא כמ״ש
 מלתא דהיא נפרה אפי׳ * חבירו כגוף בחובל

 • ח’א שירצה עד. • לו אין • ממחילה זוטרתי
 " לו נתנפל קאמל דברישא נו יל לשון דייק והכי

 • לו מתנפל ואינו . • ונו' החובל אמר ואח״נ
 • דמשמעדתרי-מילינינהו * פוני נמחל ולא

 • לקטן גדול מעונש מעט נקיק לענק הוא כפרה
 ומחילה • מהפורענות הדין בעלמא אגוני או

• שנתב הסדר על מחילה צ״ל וכל מכל היא
: ודוק

 דל הרמב״ס דדבלי נכון נ״ל יותר אמנם
בחובל בין לעולס ני יחדיו צדקו

 מחילה ממנו שיבקש הוא וראוי צריך במזיק בין
 שהמזיק זה הוא ההפרש אך ׳ שציערו הצער• על

 נתנפל הגזילה את ובהשיבו ההיזק מתקן בהיותו
 לעילם אבל • הנפלה nf> מעכב הפיוס ואץ • לו

 מחילה ממנו שיבקש עליו היא ומצרה והגון דראוי
 כפרתו אין אבל • הגדלה את לו שהשיב אע*פי

 שלא הוא חסרון רק • עשאה שלא משום מעכבת
 י■ א בחובל אבל • מחילה שלל שאשגו דרז״ל קייס

 שיבקש עד לו מתנפל אינו אז ’בגופו. יזכירו
 מעוכבת כיפית! • עשאו לא ואס ־ כראוי מחילה

והש^ה : ומחילה בהשבה מכירו את שירצה עד

» הלחם
 ומחובר בהיו׳משותף לא מועיל׳לויאם אינה לבדי

 : נטן וזה בממון המחילה*משא״כ נקשת אצלה
בתוספת אמינא הוה דמסתפינא ולולי

_ מחילה אפי׳שביקש דבחוכל • מרובה י
׳ לוחו את ואמן לבו את הקשה הנחבל אס מחבילו

 • לחובל לו מתכפר שאינו * למחול רצה 'ולא
 עכ״דהנחבל אכזרי• להיות עושה טוב שלא אעפ״י

 * עומד יהיה במקומו החובל ועון • עונויקא
 לבד• בממון במזיק משא״ב • חנירו לו עדשימחול

 שצריך בודאי אנל • מתכפרלו הגזילה דבהשבת
 אבל • תשובה בה׳ נמ׳ש מחילה ממנו ג*נ לשאול

 • שיתכפר במה לו די • לו למחול ירצה לא אס
 נדי • ימחול שהנחבל דצליך • בגופו משא״כ
 • מחול אינו לא ואס • בשמים נמחל שיהיה
 • נ*נ להחמיר הראוי מן שאין .לי אותר לכי אמנם
 ביון בחובל דאפילו עיקר הוא בתחלה וכמ״ש

 תשובה בה׳ שלמדנו. משה כדת מחילה שמבקש
 שנמזיק הוא ההפרש רק • מחול והוא • בזה לו די

 • מהשמים לו נתנה כפרה • הגדלה בהשבת תכף
 לתוספת רק • צריכה אינה י ניזק של והמחילה

 בחובל אבל • דידל' לקייס קדושה ומצות מוכה
 החמשה שנתן אפי׳ • השמים מן לו יתכפר לא

 היא.הכרחית כי • מחילה שיבקש עד • דברים
 ולמדתי • ופשוט ברור וזה • לכפרה ונצרכת

 עבודת מה׳ בפ״ג להרמב״ס-דל שראיתי ממה כן
 pr עיכב לא עשאה לא מאס ההנחה ע״ע דנת׳ יה*כ
 עי״ס* מעכבת וההגדלה • מלוה שחיסר אלא

ליישוב כאן מחלקין שאנו עצמו החילוק שהוא
: ודוק ההלכות

 הסמ״גדל בדברי ומצאתי זכיתי ימי׳ ואחר
שהביא מהדינין בכמה דלדעתי

 וממהדחדנא דל הרמלס דברי מתוך העקיקס
 דכהלנותחונל בדין דברים איזה ךהוסיף ליה

 בטונה היה שהוסיף זה דתוספת מיניה דייקנא
 ודלבעשקסי׳ • זו להנצלמקושיא נדי #כוונת

,בממונא למזיק בנופו חנילו מזיק דומה אינו • ע׳
שהמזיק •

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס42 מס עמוד יעקב ישראל בן משה חאגיז, הלחם שתי



שתי »
 שהוא מה* ששילם ציון בממון מגילו מהמזקאת

 ממנו לשאול מצוה ומ*ה לו נתנפל לשלם חיוב

 וכו׳ החובל אבל • הוידוי .כמצות כמ*ש מחילה

 חיוב ובחובל • לבד מצוה נתב דבמזיק עי*ש
 הזכיר שלא תשובה ובפ״קדה׳ • לנערה הכרחי

 אותו שעסק מפגי הוא * וידוי רק המחילה שאלת
 והוא הוידוי הוא שהעיקר ללמדנו הוא פרק

 לאותן אילח שבין לאותן בין * העבירו׳ לכל הטלל
 שבין עבירות תשובת בתנאי נננס ולא איל שבין

 אילח שבין עבירות תשובת בתנאי נכנס ולא איל

 שנה לא וכאן * חובל בלבונה׳ נתבאר זה ני

 הסנלגז״ל בדברי ודוק " הוידוי נח אלא לבינו
 שהוסיף דבריו תוספ׳ נלדבייטגנלל ד’לפע ני.

 בעהי״ת אאריך ועוד • וט׳ לבי שמח לכן ז*ל הוא

 וממונו חבירו אשת שגנב פוקר אותו נתטבה-על
 ליה סגי לא שעשה דברים דבוידוי לרבים ואוניח

 אפשר שעשה וידויו .דהנה י מצרעתו להטהר
 דבלי על ועבר שעשה עבירות שאר על לו יועיל

 כן אם • השמד לארצות הזונה עם בלכתו תורה
 עוד ישוב לא אס למקום אדם שבק עבירות על

 שעשה הוידוי ודאי לכסצהנמושהוארשעזה•
 וחבלת הממון גזל על אמנם • ומקובל רצוי יהיה
 מדאגה ומת * עליו שאסרה האשה כעל של גופו

 נביות אילי וכל * שעשה דהוידוי ספק כאן אין זו

 • המת את שירצה עד לו• יועילו לא שיקריב•‘

 עקשת הגזילה בהשבת ויורשיו • קרוביו ואת
 נמו בידם הרשות לו ירצוילמחול לא ואס המחילה

 נמו • • הדור גדול' וכמה נמה שהסנ?מו.עמי
 • ולמעשה להלנה וזמנו בשעתי לרבים שיתראה

:למחסה עמו 1ישה ולנל לנו יהי׳ אמת היס12 וה׳

* טז שאלה ס .
 י" הלנה בינות מה׳ בפיו ז*ל .הרטבים

כדי אלא מיס לו אין זיל כתב

ושותה אונל ואח״כ במקצתן יד? נוטל■ .שתית

ב# » הלחם
 יללמדנן הנ*מ לבינו דכתב • פייש מקצתו

 • אידנ בערובין האיסירק בבית דליע ממעשה
 אדם לס נסמוך יביט שמיש אומר אני ומכאן

 לו שאפשר כל אכל יותר לו שאיא מי היינו ידיו
 יאנל שתיהלא נדי אלא לו אין ואפי׳ מים למצוא

ענ״לעייש: נטילה בלי

 דדוקא ל‘ ס דל דהרמלס אלה דבלי לפי1
ידיו את אדם דלט הוא מים לו כשאין

 קם*ג סי׳ בב״י נתב היני להקשות יש • במפה
 מ&ה נלי חולין לאכול להתיר שחין וניל י ז*ל

 ז*ל דהרמלס עליה איפלגו רבוותא דנמה מאחל

 מיל לאחריו מצוין מיס דאין הינא ומיהו וט׳•
 מפה עיי לחטל מותר • מילין מד׳ יותר ולפניו

 דגם בנמס״ל שפי׳ זה דעת לפי והרי • עי״ש וכו׳

 פוקחזידהגיכתב מיס בחשת מצריך הרמבים
 בלא יאכל לא .שתיה נדי אלא מיס לו אין דאפי׳

:ברור כמיש נטילה

 ס״ל.דנודאי דל דהרמביס לומר אפשר ה
מיס לבקש השתדלות שיעשה צריך

 ידיו-במחצתן יטיל שתיה כדי אלא לו שאין ואפי׳ .

 לא נצל מיס לו אין אס אבל • דרע"ק וכמעשה

 ולאחריו מילין ד׳ לפניו שילך דל הרמביס הצריכו
 והתיר ידו אדם לע דהיינו התיקין כתכ אלא מיל

 תיקון ישאירו רברוותא הני כל אמנם • בהני לו

 לאוכלי • דוקא אלא הותר דלא ס*ל אדם דלט זה

 שיהא בודאי א*נ • חולין סתם לגבי ולא תרומה
 יותר וינהשלפניו שילך שצריך חפלה בדין הדין
 בודאי ימצא נא ואס • מיל ולאחריו מילק מד׳

 דשמירה בידיו ולא מפה עיי לאכול טיב שיותר

דלא הוא זה שדין כתב ולהכי • היא מיהא פורתא
: נהרמלסדל

 דברי דלפי ולחקיר לתור לבי אל נתתי יזיד
ידו אדם דלט מילתא דהאי ל ז לבינו

 דלאשניחאמיא אלאדוקאהינא ",נו במפה

 גבי שאמרו בגמלא שם כ’א • וכו׳ לו שאין ו*ף.י׳

ואיל ; ה,<5מ עיי אנלג דהוי לר״אץריא ןיכא ר׳

מק ואי*
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t . י ■ יומא n
 ;3ר >|מד מ״שכקדזשיז נקוןעס עניו .בעיני ויראה לוס;דןכו' הותרה אדאצטריךלאקטו^וני •שמיס
 רוצ» שם ז״ל רש״י ולפירוש חפץ שלט עי! ויעשה ונו שחורים ילבש עליו מתגבר סיברו אדם מאה אם אלעור

 רע כוונת המקשן סבר היה זה בפרהסיא שמיס שס יתחלל ואל שהולך מקום באותו עבירה ממש לומר,שיעבור

 עליו מתגבר שיגרו טון א״ק עליו מתגבר שיצרו משמע כה מלשני א׳ב כה ושגה עבירה אדם שעבר כיון •ונא
 שמי© שם יתחלל ואל תוקפו שיצרו ביון בסתר אותה ויעשה שילך ואילך מכאן העבירה כזס לאיש לו הותרה

 דמילת*ס דפילושא ס״ל זכי פירוש ס״ד לו עותרת פריך הבי ואפי׳ אילעאי דרבי מילתיה ממש והיינו בפרהסיא
 שילך לו סותרה בפירוש ולמימד לפרושי ה״ל דכיעדאמוראהוא עילעאילאאסשד כדרבי הזי הוצא דרב

סומל! דפירוע ודאי אלא אצעאיהדבר רצי שפירש כמו וכו" שחורים ויצקש אותו שאיןמכירץ למקום
____ ; כהתר צו געשה ר״ל לו - .

ערו סנפו* יוז״ב •ין לחברו ערם שבין עבירות חנן אבו בר יוסף רב ליה רטי פוס יעקב □עין קשו

ז״ל רש׳י קתב ’ ; •לקים ופללו לאיש איש יחטא אם כתיב והא בוי חבירו את שיראת
 זה כעל לו שחטא מי ומגל החוטא כעד לצדדים וקללו לפרש רצה עכ״ל לו ומכפר ומפייסו מפללו שהקב״ה

 לו לרישופללזשיי'מזחל החוטא וכגגל החוטא ריצהו שלא פ’אע לו שחטאו למי ומפצלו מפייסו לקב״ה אמד
 בד״ההכיקאמרמ״לקאלקיסימחוללו רש׳יז״ל שכתב מה ותו ימחוצלז האלקיס לקמן שנתב כמו צו ומכפר
 זה״ע אח״כ שכתב אלקים ובנגד קודם שוכר איש מלת כנגד ולאחריו לפניו ופללו דדריש לומר צריך ^עלל

 לוי״יאמנס שימחול אלקי״ס ופללו או חכרו לאיש החוטא האיש ופייס שריצו פי' ופללו לאיש איש יחטא אס
 ופללו הסברת אית מיישב דקראהיכי וליטעמיךסיפא ליה וכו'ליקשו סיפא אימא יסלדקדק׳כיפריךאיהכי

 ל י ימח שהח׳בה שפירושו אלקי׳ס ופללו לאיש איש יחטא אס כתיב דכ» ודאי א״נ קדוש וא ה זאלקי״ס פייס >שון
 ;ירצהו אלוה זיעת׳אל שעשה ממה בו וחזר בתשובה שב מ״מ חברו את פייס לא החוטא שזה דמיירישאף ודאי לו

 זא״כסיפיהדקר' י׳י ירצהו כצל שב דאךישלא לומר חבירודאיךסברא את לואףשלאפייס זקאמרשי״יימחול
 לכיון ליתא והא אותו ירצה מי למקום ענו יחטא לס א שאס דהייצו צו יתפלל מי איש יחטא לי״י ואם לכתיב

 אדם שבין אקי׳בעבירות התשובה כשצי עומד לבד לך אין שהרי לו •תפלל מי היכיקאמר א״כ מיירי דבתשונה
 ל> ע מוכיח היה כף זכו בעדו יתפלל מי איש לי׳ייחסא ואם בד״ה ז״ל רש׳י במ׳ש למילק איכא ותו למקום

 חול אז קודש אצהיס יהיה או פירושי לכזלהו והא במסקנאןדכתבי' אריא ומאי מרעתם שישובו בציו את הכהן
 יחטא • לי״* ואס וכזי קאמר הכי למשני דהתרצן למידק איכא ותו ; בציו את הנה^סיה^מזכיח עלי ערי

 במלו *תפלל מי איש ליו'יחטא ואם מדעתם שישובו בניו את הכהן עלי מזניח היה ך3 וכו" יתפלל מי איש
 סוה לא הא קלוש דאלקיס ראשונה כסברא לפרושי דהלר כיון סיפא לפרושי אצטריך זאמאי מרעתם שישובו

 סיפא אימא דהכייקאמראיהכי לא מעיקרא אבל דיינא אלקיס דתיו׳ן למאי אלא סיפא מעיקרא יקשיאצן
 דבל חבריה חדאמתרן דהניתדי ואפשר מידי קשיא הוה לא קודש אלקים סכר .דהזה דלמאי ^משמע

 לכתיב לקרא. סיפא נהידקשיא אלקיסקודש דם'ד א׳נלמאי וה״פ ונהי ניחא שישבו לן קיימא •איהכי

 הא מיהו התשובה בפני עומד דבר לך אין לאל משובה ע״י דכיוןדמיירי מיימחוללו איש ליי'יחטא ואס

 דמפרשת לדידך אבל המון להם ומגדיל מחמיר היה בניו את להוכיח עלי שכונת דכיון חוקה שיא1ק הוה לא
 אין וכי המקום כשביל ישפטנו מ• איש יחטא ליי' ואס דקאמר לסיפיהדקרא כלל הבנה ליכא אלקיסדיינא

 fiw שליחותו הקב״ס עושה דבר כל ידי על עבדיך הכל כי היום עמלו למשפטיך כתיב והא למקום שלזחין
 למפרש למאן הריך אבל מבינים היינו הפסוק הבנת אבל אחת קושיא סיסאדקרא קשיא דאףלמאידס״ד

 גם לפרש שב דאלקיסקזדש לפירושאקמא לבסון< כשחזר וצהכי לקרא כלל הכנה ליה דלית ליינא אלקים
 .קונו סקכינולבין שלא אן< ימחוללו הקכ׳ה מחברו פיוס ושאל איס יחטא לאיש אס דה'פ קסיפיהדקרא

 יבקש ממי איש יחטא ליי׳ אם אבל לו מתרצה סקב״ה חבירוכזה את מפייס כיון חטאתי לימרלהק״כה
 שיעשה הדכרתלויאלא אין כן אס ליי׳ שחטא מה על לו למחול יתברך שלוחו הוא ומי שמי בעלו שיתפלל

 במסקצא מוכיח הנהן עלי היה בך כתב ד ז״ל רש״י לשק זגהלוס לומר ילאה אמנם יי־ לו וימחול תשובה היא
 טובי׳ ועעשיס בתשובה אפילו לו ימיזול מי חיש יחטא ליי׳ ואס קאמר להבי משני לא דאמאי לו שהיקאה והוא

 חלול היה עלי7ועון?י> ונו' יכופר אס שנאמר לכפר בתשובה איןכח עליה דאמרינן השם בחלול זמיזל׳י
 משמועתו בושים כלשחבריו השם חלול היכ״דמי לעיל ואמרינז ובר השמועה טובה לא כתיב השסדהא

היהמזציח© ואם מרעתם שישובו מוציחס היה דהא השם חצוב על מוכיח הזה שלא לזמר ימוכדע תיח לזה
על ״T « א טו • *

3
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ירסא
 י״י חפ׳ן כי אביהם למול ישמעו ולא כתיב וחיכי במיתה אלא שישובו אף תקנה להם היה לא השם חלול *ל

 אביהם לקול ישמעו ולא מהשמוכיחסומדכתיב אהצילהו ומאי למות צויציס יו ה שומעים rtf ,אוי להמיתם
 בתשיבס וישוני אביהם בקול שמעו וכי ממיתם י״י ה הי לא אביהם בקול שמעו הא משמע להמיתם י״י חמץ כי

 תשובה ואסלי״ייחטאאישמייתפלללזאלא לומר הכתוב כוונת אס צשלמא חללו שכבר אחר למות צריכים היו
 הכי אי דפריך שסיר אתי ובהא ו״ל רש׳י בדברי נכין דקדוק והוא מרעתם שישובו תוכחתי דאהניא ניחא ♦מ״ס

 לי״י קאמ׳ואם להבי הצא ל‘! רש״י שמקשה כמו מערש הוא קדוש אלקי׳ס סבר בי דמעיקרא משום אימאסיוא
 אץ וכי ח״ל סיפא אימא בד״ה ו״ל רס׳י צמ״ש ק׳ק אכתי אמנם אפי׳כתשובה לו יתפלל מי י״י בחלול איש יחסא

 איש״מי יחטא לי״י אס לבניו עלי דאמר למימר אפשר דהיכי וליחא להכי אילטרין ואמא♦ המקום לשני שלוחים
 ואפשר בעבורו ישפטנו מי האדם יחטא שאס דברים להם ואזמר להוציא בא הוא והלא המקום נשכיל ישפטנו

ן שם עיין בזה כתב כלי'יקר בספר והרב בדוחק ליישב w בתים לבבנו גשא ואוסר שנא׳וטור׳ועויכ וביי עברה בו שיש אדם ר’סיטןס״ות יעקב כעין /
1 שמתודה פי׳ ומודה דה״ק למשמע איבא ועוזב דמידה דמקרא משוס ואומר דמייתי דהאי נ״ל "

 והיתה עדיין תחטא עזב לא הוידוי שכעת הכי לבעלעאפי׳ נזלה שקחזע• משל בדרן החטא עזוב הוידוי )אחר
 להני ועוזב והדר מדכתי'ומולה הוהאמיגא וזה ירוחם להחזיר בדעי)ו ונמר שהוד׳והתודה כיון ידו מחת נזילה
 לבבנו נשא וזהו לככליו נזלה החזיר כבר הוידוי לכמת בעי דממזנא דררא דבענין כעיס אל לבבנו נשא מייתי

 ע׳ל נקיות שנעיז ולומר לשמים עמהס הכפים אל נושא שיהיה נרין להתודות לבבנו שנשא בשפה כי כסיס אל
 שמתודה ה״ס עוזב והזר מודה דכתב ועוזב ומודה כתיב דכי לן נלי הנמזג זה מכח השמים פרושות וכפיו
 קודם ממתתילו שיצא ך נרי דמעילה הגזל אבל לחטוא עוד ישוב ולא החטא שיעזוב בלבו שמסכים היינו ועוזב

. J וק״ל כילו ושרן טובל ליה הוייא הכי לאו דאי נקיות הס כי שיתפלל נדי סזילוי

מכה מסכת
(י aV^!זך

י-
בום עיין * 1וב בתל רבו פני לחקכיל אדם שחייב ?זגין יזנרוק די והאפר נ' יעקנסיסן י׳ >|פם

כתבתי כן גם ’ ז״ל הרי׳טבא וכלשון, אהבתעזלס ?שפד י ־ .

סמים
 ושבתכליפיהציח^לאי;^דצי וחדש נמתא באיו/יה ולא מחייב לא דק׳לאא׳כדרגל הקודם עם מקושר וה

 חלא דלאוכמותכתלתאנחדאיתבי כיון וסכת בחדע נפי אמר ולא ברגל רבו פני להקביל יצחמ^צקטאייב
פייריגלקדה לקרא כיק רגל ולא נמי בתב ולקקצק>לא חלע לא דכתב קרא נמי ניחא וכן מציהזכי ?ני האי

כתב פה,לכתוג תוסיף והנני בתכמיסס "
 חיי^נאן הזא qv כל במתא ראיתיה וכז׳דאי במתא פי׳בדליתיה נרגל רבו פני להקביל אדם חייב ז״ל הדי״טבא

 י׳לדהקזשיא בממא בדליתיה מיירי והתם שבת ולא חדש לא מדכמיה יליף דהא כהני דמיירי דססיסא שואל תבן .
 למייריקרא חילןק ביניהם שיש משוס ש'מרגל ילא כתיבנמי ולא ולהשבת חדש סיאדאדרבהמדכתיבלא

 אנלכרגלבגתיב למיולאפייבליתיתבמתא, מחייב דהתם שנת ולא חודש ולהכיקאמרלא בליתיסכמתא
 לבו 4ענ להקביל אלם חייב ינתק רע מלאמר פריך דמאי קשיא וא״כ כטמא באיתיה אלא מחייב לא ושמחת

 מוכח .בהדונעז שבת ולא. תלש לא מלכתוב דחזבס כדאיתיהבמתאומאי פיירי לא יצחק רע דלמא ברגל
 ו&מק^בקגן דאיבא דברגל מינה. פן1ל מזמן דאתי משוס בת׳/׳'. כזליתיה אף מחייב ושבת דבחלש מדחוינן

 בליתיהכמתא.ל£ן,איעה דמוכדעלומר לזהתיון לזמן דהוי מסוס באיתיהבמתא מיהאלהקביל מחייב
 עבנית^חןית יום בבל להקביל צדין שכינה ופני שמים כמורא רגן דמורא זטעמא חייב הוא יום כמתאבל

 ןומלז^וד רמ ל15יהא.כ שלא וערבית שחלית אלא רנן בעצי לעמוד רשאי תלמיד אין בקדושין אמרו זבן
וכו׳ ומינה התחום במוך כשהוא .פירוש וסבת דנסדש טנלל • וערבית שחרית אלת ^איטמקבל
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ספר
וזתכסה! ^יצר

לדוד תתלה
שונים בענינים וביאורים חידושים ,י

חיים אורח סדר לפי

יתברך ה׳ חנני אשר

 מן זצוקלל״ה לייב מרדכי רבי הגדול הגאון בלאאמו״ר יצחק דוד
חזקיהו כנסת ישיבת ר״מ

חסידים כפר .

 מלכים הלכות הרמב״ם על מרים באר מח״ס
 ומזיק חובל הלכות הרמב״ם על מלך יד ום׳

 ממרים הלכות הרמב״ם על מלך יד וס׳
עה״ת באר די ום׳

תשס״ב - חסידים כפר

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 1 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח "



לדוד כב סימן תהלה קסד

 באר״י קרא אלא קרא, מיירי ע״ז דלא ואמר רנא פליג וע״ז דווקא,

 החטא שנמחל ולומר התשובה, לבתר בג״ל שהוא מיירי, יסוריס בגדר

 בא ור״א לרבא, ר״א בין מחלוקת ישנה אכן וא״ב וכנ״ל, לגמרי

 האי על שהרי הקרא, לשון נקט לא ומש״ה חטא, כלל שאין להדגיש

 אלא באר״י החטא בטל שבעצמו בו שנאמר ס״ל ולא רבא פליג קרא

 חשובה, ע״י והוא וביטולו, העון נשיאת לגבי מעלה באר״י יש שרק

מצד שהאדם דהיינו חטא, בלא הוא ששרוי והדגיש ר״א פירשו ומש״ה

 וכנ״ל רבא פליג וע״ז דקרא, פירושא וזהו חטא, בו אין באר״י היותו

 עון, נשוא של באר״י מיוחד כוח על אלא כאר״י האדם על מיירי דלא

 מחולין עונותיו כחכ ומש״ה פסק, כתתי׳ אדרכא והרמב״ס וכנח׳,

 חטא, למחילת מעלה בו שיש אלא חטא, בו שאין ר״א כדברי שלא

 יסודם כע״י לגמרי החטא נמחל שבאר״י היא, חשוכה ע״י ומחילה

וכמושנ״ת. כפרה, חילוקי דד׳

כ"ב סימן

בעבירות תשובה

 המיוחד לגבי והרמב״ם המשניות בסתירת התמיהות

 דווקא בחובל מחילה בבקשת

אינו ח״ל, ה״ט-י ומזיק חובל מהלכות בפ״ה הרמב״ס כתב א(

 ממון שהמזיק ממונו, למזיק ו3חכרו~בגל מזיק דומה
 בחכירו חוכל אכל לו, נחכפר לשלם חייב שהוא מה ששילם כיון חכירו

 אילי כל הקריב ואפילו לו, מחכפר אין דברים חמשה לו שנחן אע״ס

 לו. וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו, מתכפר אין נביוח

 אלא ישראל זרע דרך זו ואין לו ימחול ולא אכזרי להיות לנחבל ואסור

שב שהוא וידע ושניה ראשונה סעס לו החובל_ו;תחנו ממנו שבקש כיון
וי וי ■^*ברייזכמיי * 1

 משובח הוא למחול הממהר וכל לו, יממיול רעמו על וניחם מחטאו

 ממש״כ שהק׳ בה״ט, בלח״מ ועיי״ש ע״כ, הימנו, נוחה חכמים ורוח

 יוהכ״פ ולא החשוכה אין ח״ל, ה״ט חשובה מהל׳ נפ״ב הרמב״ס

 אסור דבר שאכל מי כגון למקום אדם שבין עבירות על אלא מכפרין

 כגון לחבירו אדם שכין עבירוח אבל וכיוצ״ב, אסורה בעילה בעל או

 לו נמחל אינו בהן וכיוצא גוזלו או חבירו המקלל או חבירו אח החובל

 לח שהחזיר אע״פ וירצהו, לו חייב שהוא מה לחבירו שיחן עד לעולם

 לא אפילו לו, שימחול ממנו ולשאול לרצותו צריך לו חייב שהוא ממון

 לו שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים אלא חבירו אח הקניט

 ממונו במזיק שגס אלא בחבירו בחובל רק שלא להדיא הרי ע״כ, וכו׳

 ואיך לו, וימחול שיבקשגו עד לו מחכסר שאין הרמכ״ס כחב כגוזל,

 מה ששילם ביון חבירו ממון דמזיק וכו׳ דומה אינו הרמב״ס כאן בחכ

 מה בשילס בי׳ סגי לא מזיק גס והרי לו, נחכפר לשלם חייב שהוא

 דגוזל הלמ״מ )ומש״ב לכאורה, רבחא תמיהא והיא לו, חייב שהוא

בקשת לחיוב הנאמר, ענין דמה כלל, מובן אינו מעבירה, שנחהנה שאני

 וצע״ג(. גופו, ולא ממונו אלא הפסידו כשלא מניזק מחילה

המשניות שעל אלא דקשיא, הוא בלבד הרמב״ם על לא זו קושיה אכן

 איחא, :פ״ה דף ביומא במשנה שהרי קשיא, הדין מקור שהן

 חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירוח

 עבירוח חטהרז, ה׳ לפני חטאחיכם מכל עזריה, בן אלעזר רבי דרש

 אין לחבירו אדם שבין עבירוח מכפר, יוהכ״ם למקום אדם שבין

 דין שישנו להדיא ומבואר ע״כ, חבירו, אח שירצה עד מכפר יוהכ״פ

 מהו וא״כ וכדומה, ומזיק גזל כגון לחבירו אדם שבין עבירות בכל זה

בוחן שהוא אע״ס וז״ל, צ״ב. דף בב״ק במשנה שנאמר המיוחד הדין

לחבירו אדם שבין

 ע״כ, וגו׳, אשח השב ועמה שנאמר ממנו, שיבקש עד לו נמחל אין לו

 בכל הדין הוא כן והרי מאברהם, מיוחדח וילפוחא נוסף דין דלמ״ל

 וביזחר הנ״ל, דיומא במתני׳ כמבואר לחבירו אדם שבין עבירות

 ולא גזל דווקא ולאו מיירי לחבירו אדם בין הל על דיומא דמחגי׳

בס׳ מש״כ ג״כ א״ש לא ומה״ט כנ״ל, צ״ע וודאי הלח״מ, כמוש״כ

 בהל׳ שהרמב״ס הרמב״ם, דברי אח ליישב שם ביומא יוהכ״ס חוס׳

 הרי שע״ז חבלה, וע״י הנגזל, מיד ובחזקה מיירי דווקא בגוזל חשובה

 א״ש דלא ומלבד עיי״ש, הרמב״ס, כאן כמוש״כ מחילה כקשת צריך

 כג״ל הרי אבל חובל, שס כ׳ וכבר גוזל הרמב״ם שם כ׳ למאי דא״כ

מחני׳ נגד והוא מיירי, לחבירו אדם שבין עבירות בכל דיומא מחני׳

דאברהם. ומקרא בחובל רק דין שהוא דב״ק

 להכירו אדם שבין בעבירות וידוי לגבי הרמב״ם דברי

בזה הכס״מ בדברי והתמוה

החיבל וכן וז״ל, שה׳ ה״א מתשובה בפ״א ברמב״ס עיין והנה ב(___
י 0234567 ח

 לו חייב שהוא מה לו ששילם אע״פ ממונו והמזיק בחבירו

 מכל שנאמר לעולם כזה מלעשות וישוב שיחודה עד מהכפר אינו

 בסו״ם כב״ק משנה וז״ל, ע״ז שב׳ בכס״מ ועיי״ש ע״כ, האדם, חטאח

 ממני שיבקש עד לו נמחל אין לו שנותן אע״פ צ״ב.(, )דף החובל

 היכא צ״ע האדם, חטאח מכל רבינו לה דמפיק מאי ומ״מ מחילה,

 מספרי נשא פ׳ בילקוט הוא שכן בהגהה )ועיי״ש ע״ה, לה מייתי

 יוהכ״פ חוס׳ ובס׳ שם, ברמב״ס טו״א בהגהות חמה וכבר זוטא(,

 מקור הכס״מ מזה שכתב דכ״ק למחני׳ ענין זה דמה :פ״ה דף כיומא

 והרמב״ס מיירי, הנחכל מחילת לעגין מחני׳ והרי הרמב״ס, לדברי

 מלקיות וחייבי קרבן מביאי לגבי כן כמוש״ה מיירי וידוי דין על

בעי, הניזק מחילח וידוי בעי לא אס וגס לזה, זה ענין זה ומה ומיתה,

 ממונו מזיק על מיירי שם הרמב״ס שהרי יוהכ״פ, בחוס׳ שם הק׳ וכן

 בזה שאין צ״ב. בדף במחני׳ מבואר אדרבא ובזה בדבריו, כמפורש

 וידוי לדין מקור הכס׳׳מ כ׳ והיאך בחובל, אלא שאינה מחילה בקשת

 מייחי דמ״ט שם הק׳ וכן בגזילה, דליחא דמחגי׳ מדיגא ממון דמזיק

 ומבואר תשובה בדיני דמיירי דיומא למתני׳ ולא דב״ק למתני׳ הכס״מ

 שב׳ וידוי לדין מקור הוא הכס׳׳מ דלמש״כ מחילה, בקשת דבעי שם

דמפיק מאי ומ״מ ׳שכ הכס״מ בלשון שדייק עיי״ש וכן שסהרמב״ס,

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 168 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח



קסה כב סימן

 היא ולכאורה דב״ק, ממתגי׳ למש״כ כהמשך המ״מ לשון דמהו וכו׳,

 קשה מ׳׳מ דלשון עיי״ש זו, דרשה לרמב״ס דמנ״ל עצמה בפני קושיא

וחחומיס. סתומים לכאורה הכס״מ דברי דבר וסוף לשמוע,

ממזר בן בהרליד לתקון יוכל לא במעוות הצ״ע

מנשיא בן ר״ש ט׳., דף בחגיגה במהני׳ אימא דהנה ונראה, ג(

 יוכל לא וחסרון לתקון ייכל לא מעיוח איזהו אומר,

 וגוזל בגונב א׳׳ת ממזר, ממנה והוליד הערוה על הבא זה להימנות,

 יז״ל, כ׳ מוליד בד״ה שס יברש״י ע״כ, ויתקן, להחזירו הוא יכול

 נמחלין עוונותיי אין לפיכך זכרון, ויהא לישראל פסולין שהביא

 זה וכל בד״ה ל״ה סי׳ או״ח נובי״ק בשו״ת בזה )יעיין בתשובה,

 לך אין שהרי ע״ז, הקשו בע״י( )הובא שם ובתוס׳ עיי״ש(, להתלמד,

 ניכר וכלימתו שבשתו משוס שפירשי עיי״ש החשובה, בפני שעומד דבר

 ממזר שבן שם במשנה עמש״כ :כ״ב בדף יבמות בגמ׳ עיין אכן לעולס,

 בעמך ונשיא כאן קרי ואמאי וקללתי, מכתו על וחייב דבר לבל בנו הוי

 ע״ז ומק׳ תשובה, בשעשה הגמ׳ ומשני עמך, מעשה בעושה מאור לא

 וכו׳ מעוות איזהו מנסיא בן ר״ש והאמר היא, תשובה בר והאי הגמ׳

 הוא, עמך מעשה עושה מיהא השתא הגמ׳ ומשני ממזר, בן והוליד

 חסרון שהוא רש״י כדברי הגמ׳, מקושיית לכאורה ומבואר ע״כ,

 דהשתא הגמ׳ בתירוץ צ״ב אבל חשובה, בעל אינו ובכה״ג בתשובה

מיקרי עבריין הרי תשובה ע״ז אין דאס היא, עמך מעשה ששה מיהא

עמך. מעשה עושה הו״ל ומ״ט

 רש״י כדעת שהביאו התס, בד״ה פ״ח: דף בב״ב בתיס׳ ויעיין

דאע״ג כתבו, חייס ה״ר ובשם בתשובה, א״א ממזר דבהוליד

 הקב״ה, לו שצוה בתשובה אפשר מ״מ לתקון יוכל לא מעוות שהוא

 הגזילה, להשיב שצריך בגזלן ורק חשובה, לו לעשות אלא צוה .,שלא

 חשיבה לאו מ״מ רבים צרכי בהן שיעשה אע״ג גזל ממי יודע באינו

 אמרו שסו״ס לתקן יוכל לא מהו ר״ח פירש ולא ע״כ, הוי, מעלייחא

 בתוס׳ כנ״ל משמע ולא גזלן, על רק ולא ממזר, הוליד על גס בגמ׳

 וא״כ פירש, ולא זה לפרש מדהו״ל קלון בו שיש לענין רק שהוא חגיגה

ממזר. בן בהוליד שנאמר לתקון יוכל לא לדידי׳ מהו

 תשובה שישגה כ״א בסי׳ עפימשנ״ת הדברים ביאור

 העונש לביטול תשובה וישנה לגמרי החטא לביטול

החטא נמחק שלא אע״פ

לביטול תשובה שיש כ״א, נסי׳ בעז״ה עפימשנ״ת לומר וצריך ד(

 החטא שאין שאע״ה חשובה ויש אינו, וכאילו החטא

 בתשובה שרק היא והנפק״מ תשובה, כשיש ע״ז עונש אין מ״מ נמחק,

 עוה״ב, לחיי וזוכה חטא ע״י הנוצר הריחוק בטל החטא את המוחקת

 שבעשה הגברא כלפי בחשובה ענין שיש והיינו באריכות, עיי״ש

 בהוליד נאמר וע״ז לבטלו, עצמו בחטא ענין ויש נענש, אינו תשובה

 משובה כת נתחדש לא בחטא, ממשית מציאות שישנה שכל ממזר,

 מה מבואר ומה״ט רש״י, וכמוש״כ נמחק, כאילי ולעשותו לביטולו

 עיי״ש לבעלה, האשה את שאסר במה או ממזר בבן הדבר שתלוי

 מחמת או הבן מחמת האיסור שאין אע״פ ט:, דף בחגיגה בסוגיא

 היליד כשלא גס ממש איסור אוחו על הוא ועובר האשה, איסור

שאין ומשוס נאסרת, שאינה באונס עלי׳ כשבא או כלום, זו מביאה

לדוד
 או ממזר בן ע״י כלי־ס נוסף לא אבן שבזה האיסור בתוקף כאן הענין

 חשובה, ע״י שישנו החטא ביטול בכח הוא עיקרו אלא האשה, איסור

 דף בחגיגה המבואר וזהו נמחק, אינו החטא של רושם שיש כל שבזה

 שהכוונה עיי״ש, העולם, מן שנטרד בעלה על א״א באיסר שם :ט׳

 בענין שס בסי׳ וכנח׳ מהקנ״ה, ימרחקו החטא שנשאר לעוה״ב היא

 בד״ה ט׳. בדף בתוס׳ עיי״ש זה, בכלל הרוצח אין ומה״ט עיי״ש, זה

 זה ענין דכנת׳ להחיותו, שא״א לתיקון ניתן לא זה גס והרי הבא, זה

 שמת וברוצח מציאות, שנשארה במה אלא עצמו בחטא איני בלא״ה

ומהני ומת, ממזר כהוליד הו״ל בחטא, ממשית מציאית ואין הנרצח

החטאים. כבשאר תשובה ע״ז

 הוא, עמך מעשה עושה מיהח דהשחא הגמ׳ שאמרה שפיר ומבואר

בהיותו הגברא בשס הוא עמך מעשה עושה אינו דדין

 וכמוש״ב ממזר בן בהוליד גס חשובה מהני וע״ז לעונש, וראיי חיטא

 המנ״ח במש״ב שם וכנח׳ התשובה, בפני שעומד דבר לך שאין תוס׳

 שאני ע״מ האשה את במקדש :מ״ט דף דקידושין בהא שס״ד במצוה

 שהרי בלבו, חשובה הרהר שמא רשע כשהוא גס שמקודשת גמור צדיק
 ורל**^ דצדיק המנ״ח שם וכ׳ כפרה, חילוקי לד׳ וליכא וידוי כאן אין

 החטא למחיקת דוידוי כנ״ל הוא וביאורו עיי״ש, לחוד, וכפרה לחוד

 עבריין, אינו שוב שעי״ז החטא על מחילה כלפי אבל לי׳, דבעי היא

 ע״י עצמו הגברא הכא וה״ה עיי״ש, וידוי, בלא גרידא בחשובה שגי

 צדיק שס דחשיב כשס עמך מעשה עושה כבר הו״ל דתשובה מחילה

 וזהו לתקון, יוכל לא מעוות לי׳ דהוי הוא השה״ב חיי לגבי ורק גמיר,

 בעצם חסר החזירו, כשלא שבגזל הנ״ל, בתוס׳ חייס הר״ר מש״כ ג״כ

 ממזר, בן בהוליד אבל החטא, מחילה את נמי ליכא ועי״ז החשובה

 כמיש״כ תורה עליו שציוותה מה שזהו חסרון, אין החשיבה במעשה

 לא מעוות שהוא למה ענין זה ואין גמורה, מחילה יש ועי״ז תיס׳,

רש״י. וכמוש״כ הוא, נמחק שאינו החטא כלפי רק שזה לחקרן יוכל

 החזיר שלא כגזילה הו״ל מחילה בלא שבחבלה מבאר

הממון את
 הו&^ יכול וגוזל בגונב א״ח איתא, שס בחגיגה במתני׳ והנה ה(

ולחקן\ להחזירו דיכול לאו דאי ומבואר ויתקן, להחזירו

 לתקון, יוכל לא מעוות שהוא במה שנת׳ בגדר ממזר בן להוליד דמי

 החטא מציאות את כאן יש והנגנב, הנגזל חסרון שקיים דכל ומשים

 דף דב״ק מתני׳ דמיירי הוא זה ענין שעל ונראה וכנ״ל, נמחק ואינו

 אין הממון החזרת ע״י ממון בהפסד דאמנס מתני׳ הנ״ל,דקמ״ל צ״ב.

 עדיין ומחל נחפייס שלא כל בחבלה, אבל החטא, של רישומו ניכר

 ניכר רושמו והו״ל נתפייס, שלא כל הנחבל אצל קייס החבלה רושם

 בגמ׳ שמבואר דאברהס מקרא דמייתי וזהו וכנ״ל, החטא נמחק שאין

 ופירש עיי״ש, בעדך ויתפלל וכו׳ דהשב מקרא לה דילפינן צ״ב. דף

 והיינו עיי״ש, עליו, שיתפלל עד כ״כ טוב בלב שימחול שם המאירי

 שיש במה הרושם וביטול סייס על אלא וסליחה, מחילה על מיירי דלא

 בלבו לגמרי הדבר עקירת ע״י והוא סבירו, לו שעשה מה על עכשיו לו

 מהל׳ בפ״ז הרמב״ס בלשון ועיין באברהם, כדחזינן עליו שיתפלל עד

 דצריך עיי״ש תטור, ולא חקוס דלא הלאו כלפי במש״כ ה״ח דעות

 וכו׳, הדבר את נוטר שהוא זמן שכל יטרנו, ולא מלבו הדבר למחות

חכרני ולא מלבו השן שימחה עד נטירה על חורה הקפידה לפיכך

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 169 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח



לדוד כב סימן תהלה קסו

 ממעשה כלום יישאר שלא כדי בחובל דבעי הוא זה וענין ע״כ, כלל,

וכנח/ להימחק, החטא יוכל ועי״ז החטא,

 לגבי עיי״ש מ״ד, אוח א׳ שער בשע״ת יונה ברבנו מצאחי שוב וב״ה

עד הוא וחמס שבגזל בתשובה, דבעי המעוות חיקון ענין

 שיבקש עד נמחל הבושה צער אין לו והציק ובציער הגזילה, שישיב

 גזילה החזרת עס דצער, המחילה בקשת אח שהשוה הרי ע״כ, מחילה,

 במתני/ כמבואר לתקון יוכל לא מעוות של בגדר כנ״ל שהוא דגזלן,

 צ״ב. בדף רש״י למש״כ יותר מבואר והדבר כמוש״כ, להדיא והוא

 אפילו צערו אבל בושתו, דמי שאמרו אלו כל מ״ר שם, בגמ׳ עמש״כ

 אינו בושתו על שדואג צערו, אבל בד״ה וז״ל וכו׳, נביות אילי כל הביא

 מממח המשנה של המיוחד בדין הענין שעיקר דמבואר ע״כ, לו, נמחל

 וכדומה, ידו את נקוטע וק״ו עכשיו, עד קייס שזה ומשוס הוא, בושת

 צער כלפי הדין את כתב שג״כ תכ״ב בסי׳ בחו״מ בטור ג״ב ועיין

 הטור, בדברי בגרסתנו שס ובב״ח א׳ בס״ק בפרישה ועיי״ש הבושה,

 לו שבאין שס בערוה״ש ועיין עיי״ש, א', בס״ק שם בסמ״ע ובמש״ב

 כלא דהו״ל הבושה מצער רש״י מש״כ וזהו עיי״ש, מחילה, א״צ בושת

 דין וזהו בב״ק המשנה דין וזהו משנ״ח, והוא וכנ״ל, הגזילה החזיר

 שג״כ י׳ פרק החשובה שער הלבבות בחובת גס ושו״ר כאן, הרמב״ס

 רע, שם עליו הוציא או בגופו בציערו מחילה בקשת ענין את כתב

והוא עיישה״ט, ממזר, בן והולדת דגזילה ממון השבח של גדר באותו

כנת/

 הגמ׳ קושיית על שם, :כ״ב דף ביבמות לגר הערוך משה״ק בזה וי״ל

קושיא דמאי מנסיא, בן ר״ש וכדברי הוא תשובה בר לאו דהאי

 דמעוות לקרא ודריש יוחי בן ר״ש פליג שם בחגיגה במתני׳ והרי היא,

 במחילה מתוקן שהיה למי אלא מעוות קורין שאין לתקון יוכל לא

 דמתני׳ י״ל וא״כ עיי״ש, התורה, מן הפורש ת״ח זה זה, ואי ונתעוות,

 שאינו לקרא דריש דלא אזלא כרשב״י וקללתו מכתו על דחייב דיבמות

 עיי״ש, עמך, מעשה עושה והו״ל תשובה מהני ומש״ה ליהקן, יכול

 מבואר דכמו״כ בעז״ה ית׳ )ולהלן צ״ב: דף ממתני׳ הרי ולמש״ב

 רושם שיש שבל כזה ענין שיש מבואר הנ״ל( פ״ה: דף דיומא במתני׳

מתני׳ דסתס ונמצא מתני׳, אזלא אהכי כנת׳ שהרי החטא, נמחק לא

 מחני׳ סתם גם אזלא דהכי פשיט״ל ומש״ה מנסי/ בן כר״ש היא—

הגמי. מיני׳ מקשה ומש״ה דיבמות,

 בסתירת שם ומשה״ק א׳ בס״ק הלח״ט קושיית יישוב

המשניות
 מתני׳ אבל דב״ק, במתני׳ הנידון אלא אינו זה שכל נראה, אכן ו(

שהיא המחילה ענין כלפי והוא קמיירי, אחר בענין דיומא

 וכנח׳ מיהת, חשובה בעי שלזה החטא, על נענש להיוח שלא הסליחה

 מתני׳ קמ״ל שע״ז ד/ בס״ק הנ״ל :פ״ח דף ב״ב בתוס׳ ר״ח בדברי

 פגע כלפיו שכביכול הקב״ה כלפי היא החשובה למקום אדם בבין שרק

 וכפרה סליחה בקשח בעי שבזה למקום, אדם בין לי׳ כדקרי וחטא

 סליחה בקשת בעי בחבירו, שפגע לחבירו אדם בין אבל מהקב״ה,

 כאן אין ואל״כ הוי חשובה בכה״ג ורק חבירו, דהיינו בו שפגע ממי

 נגדו שחטא דכשס נגדו, שעשה ממי אותה ביקש כשלא למחילה חשובה

 הרמב״ס דין וזהו לו, שימחל לבקשו חחחיו עצמו להעמיד עכשיו צריך

דין ואמנם הנ״ל, דיומא המשנה לדין שהביא הנ״ל תשובה מהל׳ בפ״ב

 החטא רושם נשאר שלא שאע״ס הוא, ממון של עבירות בכל זה

 ומשא״כ בו, שפגע ממי לה בעי המחילה דין מ״מ הממון, לו כשהחזיר

 החטא מחיקת של המיוחד בדין הרמב״ם מיירי ומזיק מובל בהל׳

 וכנח/ בחבלה, אלא ליכא אמנם וזה ומחילה, פיוס ע״י אלא חל שאינו

לא תו דכמובן וכן הרמב״ס, דברי כסתירת הלח״מ קושיית ל״ק ותו

המשניות. בסתירות משה״ק קשה
לגבי הענין את כתב תשובה שבהל׳ הרמב״ס, בלשון מבואר רזה

 ואין מתכפר לגבי הענין את כתב חו״מ בהל׳ ואילו מחילה,

 )בראשית עה״ת בפי׳ רש״י כ׳ כפרה דלשון משוס, והיינו לו, מתכפר

 כפרה שכל בעיני ונראה וז״ל, פניו אכפרה שם עמש׳׳כ כ״א( פל״ב

 ארמי ולשון הן, והעברה קינוח לשון כולן פנים, ואצל וחטא עון שאצל

 בלשון וגס גברא, בההוא ידי׳ לכפורי בעי ידי׳ וכפר בגמ׳ והרבה הוא,

 מקנח שהכהן שם על זהב, כפורי קודש של המזרקים נקראים המקרא

 אינו וזה וביטולו, הדבר העברת והיינו ע״כ, המזרק, בשפת בהן .,,ידיו

 מיירי הרי מיירי וע״ז וכנ״ל, זה ענין כלפי מעכב בה שיש בחבלה אלא

 מחילה, על הרמב״ס מיירי חשובה בהל׳ אבל חו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 כל למקום, אדם שבין חטא על כבתשובה איכא ממילא דהעברה

 אלא בלבד, הממון בהחזרת החטא רושם שבטל כיון מחילה שישנה

לענין רק הרמב״ס כתבו ולכן המחילה, בקשת היא בחשובה שתנאי

וכנח/ המחילה,

 דף דב״ק ממתני׳ והוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס שכתב מה לפי״ז וא״ש

נחכפר לא שבעולם נביות אילי כל הביא שאפילו הנ״ל, צ״ב.

 כל על דמיירי הנ״ל פ״ה: דף דיומא במתני׳ זה ענין וליחא וכו׳, לו

 ולמש״כ הנ״ל, תשובה בהל׳ ברמב״ם ולא לחבירו, אדם שבין עבירות

 ביטול כלפי הוא קרבן ענין שעיקר שם כ״א בסי׳ נת׳ שכבר נראה,

 שפיר החטא, ביטול על דמיירי כאן וא״כ עיי״ש, החטא, ומחיקת

 אין החטא, לבטל שבכוחו קרבן שהם נביות אילי כל שגס קמ״ל ישנו

 שאינה בנחבל הקיימת המציאות שחיבטל בלא החטא אח לבטל בכוחם

 דלא וקמ״ל קרבן בכח דמהני דס״ד ומחילה, פיוס ע״י אלא בטילה

 דמיירי תשובה בהל׳ וברמב״ם דיומא שבמתני׳ הענין כלפי אבל מהני,

פועלים שאינם נביות לאילי ענין שאינו פשיטא והסליחה, המחילה על

ע״ז. קמ״ל א״צ ומש״ה זה, בענין כלל

 המחילה בין שישנה למעשה בנפק״מ לפי״ז ביאור

דעלבוני דר״ה ההיא ויישוב דחבלה, למחילה דגזילה

לך מחול

 במשנה המבואר הנוסף בדין ישנה גדולה שנפק״מ נראה, ולפי״ד ז(

במחילה בזה סגי ולא חו״מ, בהל׳ וברמב״ס בב״ק

 במחילה סגי דהחס לחבירו, אדם שבין עבירה מדין לה בעי שבלא״ה

 ואבטליני׳ פיוס בעי כנ״ל הרי הכא אבל הממון, החזרת לאחר גרידא

 במש״כאכפרה ו׳ בס״ק הנ״ל פל״ב בבראשית )וכמוש״כהת״א לרוגזי׳

אלא שאינו גיסף דין והוא המאירי, מדברי ה׳ בס״ק וכנ״ל פניו(,

בחובל.
 פשיטא דלכאורה :,פ״ה דף ביומא בע״י יוסף בענף משה״ק ובזה

גס נמחל שלא מחילה, ממנו ביקש כשלא לחבירו אדם שבבין

 ממש״כ עיי״ש בזה, שיש תגזול דלא והלאו למקום אדם שבין החלק

א׳ במשב״ז תר״ו סי׳ באו״ח בפרמ״ג ג״כ בזה ועיין חוו״י, בשו״ת
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קסז לדוד כב סימן תהלה
 בע״י ברי״ס ועיי״ש ש, עיי" גרמינאן הר״ש בשם שכ״כ שם ובפר״ח

 את הגיורת בלוריא שאלה י״ז דף דר״ה מהא הע״י, הק׳ וע״ז שם,

 פניו ה׳ ישא וכתיב פגים, ישא לא אשר בתורתכם כתוב גמליאל, רבן

 הדבר למה משל לך אמשול לה אמר הכהן, יוסי רבי לה נטפל אליך,

 לו ונשבע המלך בפגי זמן לו וקבע מגה בחבירו שנושה לאדם דומה,

 עלבוני לו ואמר המלך, את לפייס בא פרעו, ולא זמן הגיע המלך, בחיי

 אדם שבין בעבירות כאן נמי הכא תכריך, את ופייס לך לך, מחול

 לך מחול דעלבוני הרי ע״ב, לחבירו אדם שכין בעבירות וכאן למקום

 עיי״ש. בבה״ג, נמחל אינו למקום אדס הבין גס כנ״ל והרי קאמר,

שנאמר ה׳ ישא שענין שנת׳ שם, כ״א בסי׳ דעיין נראה, כ ולמש"

 החטא מחיקת כלפי הוא הנ״ל, דר״ה בסוגיא תשובה לגבי

 פנים ישא לא נאמר וע״ז דווקא, ולישראל מיוחד חסד שהוא וביטולו,

 שדין בגוונא והוא הממון, בהחזרת והיינו חבירך את ופייס צא אלא

 מקפיד שאינו במה מתקיים בו, הפגיעה על מסבירו דבעי המחילה

 וכנ״ל הממון, על ולא כנגדו החטא על רק לו ויחר אבל לו, וסלח עליו

 במחילה סגי לחבירו אדם בין שלדין אע״ס שלם בלב דבעי חבלה לגבי

 ע״י שנמחל ועונש מחילה על דמיירי מחול עלבוני שפיר וע״ז גרידא,

 אבל הנ״ל, פ״ה: דף דיומא מחני׳ דין עפ״י חבירו לו מחל שאמנם

 ליכא אכן זה קמיירי, החטא מחיקת לגכי שכנ״ל פנים נשיאח עכ״ם

 הממון החזרה ע״י והוא החטא, רושם ויבטל חבירו אח שיפייס עד

אדם הבין גס דודאי דיומא למתני׳ ענין ואינו הממון, מחילת או

בכה״ג. נמחל לא למקום

 פעמים ג׳ אחרי מחילה בקשת לגבי בזה נפק״מ עוד

שכל פ״ז. דף כיומא בגמ׳ למכואר בזה, שיש נראה נפק״מ עוד ח(

פעמים, מג׳ יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש

 הנ״ל, ה״ט שס חשובה מהל׳ בפ״ב ברמב״ס כן ונפסק מקראי, עיי״ש

 בע״כ דאל״כ שימחול, בלא לו נמחל מחל, ולא ביישו שאס ומשמע

 בד״מ הובא במרדכי מפורש וכן מחילה, לו שתהא כדי יותר לבקש

 שמשפיל הקב״ה רואה פעמים ג׳ שאחרי ב׳, ס״ק תר״ו סי׳ באו״ח

 הו״ל פעמים ג׳ של שבקשה בזה שנאמר והיינו עיי״ש, לו, ומוחל עצמו

 ושוב לו, שחטא מי לפני עצמו שישפיל דהיינו בה, שיש במכלית בקשה

 הקב״ה ע״י דהמחילה המחילה, בבקשת רק הוא דעיקרו בהכי, סגי

 עד במתני׳ נאמר שלא עיי״ש תר״ו, בסי׳ בפר״ח מפורש וכן היא,

 נתרצה שלא אע״ס וכשריצה תכירו, את שירצה עד אלא חבירו שיתרצה

 והתם צ״ב. דף דב״ק כמתני׳ גס איחא זה דלשון א״ש לא )אכל סגי,

 ג״כ שצריכה בתשובה דין רק שהוא כנ״ל והוא וכלהלן(, שיתרצה, בעי

 עד לו מתכפר שאיני ברמב״ס מפורש חו״מ נהל׳ אבל מחילה, בקשת

 ולא שימחול, עד בעי דבע״כ דמבואר לו, וימחול הנחבל מן שיבקש

 כל הכא שכנח׳ משום והוא סגי, פעמים דג׳ הא הרמב״ס כאן הביא

 בע״כ ומש״ה למוחקו, וא״א קיימה החטא מציאות אכמי מחל שלא

 בושח והתם יוסף מאחי הוא פעמים לג׳ שהמקור )ואע״ם שימחול, עד

 בפעם כנר שמחל המהרש״א שם כ׳ בלא״ה ממון, הפסד רק ולא הוי

 בעי דבעלמא להורות אלא ממילה של בקשות ג׳ נכחב ולא ראשונה,

 בין של הכללי המחילה דין כלפי דלהורות י״ל וא״כ עיי״ש, ג', עד

 ומחיקת הכפרה כלפי ולא הדבר, נאמר בבושח גס שיש לחבירו אדם

כלפי ולא דאגו מיוסף עונש על התם ובלא״ה בדבר, שהי׳ החטא

 אדם בין בבל דבעי המחילה גדר היא שם והמחילה קרא, מיירי שמיס

שמחמח לבקשה ענין ואינו פעמים, ג׳ רק קמ״ל שפיר וע״ז לחבירו,

וכנ״ל(. החטא, כפרח

 ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ב מדויק רזה

בוי״י הרמב״ס לה שכחב ע״כ, ובו׳, אכזרי להיות לנחבל

 כהלכה כתבו שם חשובה בהל׳ ואילו לעיל, למש״כ כהמשך החיבור

 וית׳ בה״י, עיי״ש יחפייס, ולא אבזרי להיות לאדם אסור בפנ״ע,

 בה״ט למש״ב שייך מיישך דהכא משוס, והיינו ט״ו, בס״ק להלן בע״ה

 המשיך שע״ז בלבד, מחילה בבקשה סגי ולא שימחרל עד בעי דבע״ב

 לא אס גס הרי התם אבל למחול, ולא אבזרי להיות שאסור הרמב״ס

 דין אכזרי, להיות שאסור ומה העון, לו נמחל פעמים ג׳ אחרי ימחול,

 בעז״ה ויח׳ בה״ט, הרמב״ם שם שכ׳ למחילה ענין שאינו הוא נוסף

 יוהכ״ס בחיס׳ )ושו״ר החיבור, בו״ו כחנו לא ומש״ה ט״ו, בס״ק להלן

 מחל לא שאס בפשיטות שנקט ופללו, יחטא דאס בהא פ״ז. דף ליומא

 כאן(. ברמב״ס מבואר כן לא ולענ״ד עיי״ש, נמחל, החטא אין

- פ״ז. דף דיומא מהא להוכיח זצ״ל בלזר הגר״י בשם מובא וראיתי

 בהם שפגע מי קמי נפשי׳ ממצי דהוו אמוראי מכמה

 סחס, לו מחל לא דמ״ט דיק׳ עיי״ש, ממנו, מחילה הלה שיבקש

 מחילה בקשת בעי אלא בקשה בלא במחילה סגי דלא מזה והוכיח

 שמיס כלפי רק חהא שלא בחשובה דין שהוא כנ״ל ג״כ והוא דווקא,

 אין דלמש״ב אלא דווקא, ממנו בקשה ע״י והוא חבירו כלפי גס אלא

 בדברי השנ״ח כלפי אבל חשובה, בהל׳ הרמב״ס דין כלפי אלא זה

 נמחק עי״ו שרק החטא מציאות מחיקת שהוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס

 למעשה נפק״מ בזה שאין אלא בקשה, בלא גס דמהני פשיטא החטא,

בבין ותשובה החטא, נמחק אין בלא״ה חשובה עשה שלא דכל דפשיטא

וכנ״ל. הוי בקשה ע״י רק לחבריו אדם

 בהל׳ רק הרמב״ס שכתבו ממת מחילה בבקשת

תשובה.
 בקשח לדיני שם הרמב״ס כתב תשובה שבהל׳ מה בזה וא״ש ט(

עיי׳^. פ״ז. דף דיומא בסוגיא המבואר ממת מחילה

 מחילי., שיבקש קודם חבירו ומת לחבירו החוטא וז״ל, שב׳ בה״י

 לה׳ חטאתי בפניהם ואומר קברו, על ומעמידן אדם בני עשרה מביא

 לא ומ״ט ע״כ, וכר, לו עשיחי וכך שכך זה ולפלוני ישראל אלוהי

 מחילה, בקשת של דין על הרמב״ם מיירי שג״כ חו״מ בהל׳ גס הביאו

 ובמת שנשאר, הרושם כלפי הוא חו״מ בהל׳ הרמב״ס דין כנ״ל אכן

 יוכל לא מעוות חשיב דלא מרוצח ד׳ בס״ק במש״ב וכנ״ל הרושם בטל

 תשובה דין מעצם אלא הרושם מצד בקשה דין נשאר לא וא״ב לתקון,

בהל׳ המבואר הדין אלא זה ואין המחילה, בבקשח הוא עיקרה שכנת׳

השובה. בהל׳ אלא הביאו לא ומש״ה חשובה,

לעולם לו נמחל שאינו שם, תשובה בהל׳ מש״כהרמב״ס לפי״ז וא״ש

 מש״כ דבסשוטי וירצהו, לו חייב שהוא מה למבירו שיחן עד

 שו״מ, בהל׳ הרמב״ס כ״כ ולא ובכלל, לגמרי היינו לעולם, הרמב״ם

 שבלא זה אין חו״מ, בהל׳ דמיירי לגמרי החטא ביטול שלגבי ומשוס

 החטא במחיקח פגם אלא אינו שהרי בחשובה, חלוח בלל אין מחילה

 הרמב״ס ע״ז דמיירי מחילה ובקשת ריצוי בלא אבל במחילה, ולא

הרמב״ם הדגיש ומש״ה ותשובה, מחילה כלל אין הנ״ל, חשובה בהל׳
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לדוד כב סימן תהלה קסח

 הוסיף, נ״י משה הרב בני אבל חשובה, בהל׳ רק הלעולס ענין אח

 דעכ״פ הניזק שמח אע״פ דהיינו לעולם במש״כהרמב״ס די״להכוונה

 בטל שפיר דבמת לעולם, אינו חו״מ בהל׳ ומשא״ב מיני׳, בקשה בעי

וכנ״ל. מחילה, בלא גם הרושם

 בקשת שם כשו״ע דמש״כ שכתב ג׳, ס״ק חר״ו בסי׳ במג״א ועיין

אבל בחייו, בו שפגע כגון הוא דווקא, קברו על ממח מחילה

 במקום מחילה ממט מבקש אלא קברו, על לילך א״צ לאמ״מ חירפו אם

 דשייכא המג״א בדברי שמבואר דטון צ״ב, ולכאורה ע״כ, שביישו,

 על בעי בחייו בפגע מ״ט קברו, על רק ולא מקום בכל ממה בקשה

 בחלוח ולא בקשה דין הוא הדין שכל מזה ובע״כ דווקא, קברו

 שפגע מפייס ובזה פעמים, בג׳ סגי דמש״ה ח׳ כס״ק וכנ״ל המחילה,

 שאין לאח״מ ומשא״כ קברו, אצל רק שהוא מגופו בקשה בעי בגופו

 ומש״ה מקום חפיסת בר אינו מהומו היא, במהותו והפגיעה גוף כאן

דין ולא בקשה דין מזה מבואר וא״כ שהוא, בכל_מקוס בקשה שייכא
, :1234517 ואח״ח

וכנח׳. מחילה,

 כדברי שס בשו״ע עמש״כ שב׳ א/ חכ״ב סי׳ בחו״מ ברמ״א ועיין

שס וכתב חר״ו, סי׳ באו״ח לעיין חו״מ, בהל׳ הרמב״ס

 שאס א׳ כסעיף הרמ״א שס למש״כ היא שהכוונה ו׳ כס״ק הסמ״ע

 זה את כתב דמ״ט יק׳ ולכאורה למחול, צריך אינו רע שם עליו הוציא

 פעמים ג׳ של המחילה ענין אה שס עמש״כ גס ולא זה, על רק הרמ״א

 אינס אלו שדינים כנח׳ ומשמע ועוד, ממח המחילה בקשה ענין ואח

 דין בזה שאין ח׳ כס״ק וכנ״ל חובל, לגבי הנ״ל בחו״מ למש״ב נוגעים

כנ״ל. והוא במת, זה דין אין וכן דווקא, פעמים ג׳

 דבעל פיוס בעי אם ברצון א״א על בבא במחלוקת

באו״ח בשע״ח והובא ולכן, כד״ה ל״ה סי׳ או״ח בנובי״ק ועיין י(

 וצריך לחבירו אדם בין הוי א״א על שהבא א׳, תר״ג סי׳

 כסי׳ ופרמ״ג בפר״ח והובא קכ״ט כסי׳ במהרי״ק אבל דבעל, פיוס

 ופגם בושת משום בעל פיוס בעי באונס בא אם שאמנם מבואר תר״ו,

אבל ע״ז, מכפרין אין נביוח אילי שכל לחבירו אדם בין הו״ל ועי״ז
M! ?*וצר י* י

 עיי״ש, החטא, לפרסם ואסור לחבירו אדם בין הוי לא ברצון הוא אס

 עליו, אשתו שאסר מה מצד וחיפו״ל בעל פיוס א״צ ברצון מ״ט וקשה

 הו״ל בלא״ה בעלה על אסורה כשהיא למש״כ אכן הנוב״י, וכמוש״כ

 הבעל, מחילת ע״י גס החטא למחוק וא״א לתקון, יוכל לא מעוות

 שאינה באונס רק ומש״ה החטא, רושם שנשאר ממזר בן וכהוליד

 אלא מחילה, בקשת דין כאן יש דבעל בושת מצד רק והנידון נאסרת

 בקשת בעי אכתי לבעלה איסור ע״י הרושם כשנשאר גס הרי דלמשנ״ח

 חטאו, יסלח שעכ״ס כדי הנ״ל משובה בהל׳ הרמב״ס מדין מחילה

וי״ל. מחילה, בקשת בעי בכה״ג שגס הנוב״י כ׳ ושפיר

צ״ב. דף בב״ק הראב״ד במש״ב הצ״ע

צ״ב. דף בב״ק ממש״כהראב״ד ע״ז צ״ע משנ״ת, שבגוף אלא יא(

 שיפייס עד שמיס ידי יוצא אינו לצערו שנתכוון דזה וז״ל,

 כמו חבירו, בצער שחטא מפני רחמים עליו יבקש והוא חבירו אח

 אע״פ ישלס, גזלה רשע ישיב חבול :(ס׳ דף )ב״ק גזילה לענין שאמרנו

 הרי ולמש״כ ע״כ, חטאו, על כפרה וצריך הוא רשע גזלה שמשלם

 וא״צ הנ״ל צ״ב. דדף במתני׳ המבוארח הכפרה אח צריך אינו בגזילה

רשע עושהו אינו המשנה שדין וכן הראב״ד, ׳שכ רחמים לנקשח בזה

 מעשה עושה דהו״ל כ״ב. דף דיבמוח בהא ד׳ כס״ק במש״כ וכנ״ל

 גס הוי לחבירו אדם בין שבכל דמשובה מחילה בקשת בדין ורק עמך,

 דב״ק, למתני׳ ענין אינו זה הרי ולמשנ״ח רשע, הו״ל זה ובלא בגזילה

 ביומא, המשנה של דין אותו הוא דב״ק מחני׳ הראב״ד לדעת וכנראה

וצ״ע. כגת׳, שלא וזה

 הרמב״ם של הקמ״ל עצם וביאור הכס״ט דברי יישוב

 לחבירו אדם שבין בחטא גם וידוי רבעי

ה״א תשובה מהל׳ בפ״א הכס״מ דברי בביאור נראה ומעתה יב(
 הס הרמב״ס דברי עיקר שהרי ב׳, כס״ק הנ״ל

 מחובל כמו״כ הוסיף שע״ז וידוי, בלא מכפר שאינו בקרבן לאשמועינן

 דמ״ט לדייק, וראיתי וידוי, בעי ששילם שאע״פ ממונו ומזיק בחבירו

 חובל על ולא ממונו, ומזיק חובל על הנידון את שס הרמב״ס כחב

 הוא שהקמ״ל נראה אכן א׳, בס״ק הג״ל ה״ט בפ״ב כמוש״כ וגזלן

 כלפי הוא החשובה את המעכב וידוי שדין שס כ״א כסי׳ למשנ״ח

 עיי״ש, וידוי, בלא גס איכא עונש ואי דמחילה החטא, ומחיקת ביטול

 וידוי, ג״ב בעי מיוחד וחסד חידוש שהיא בתשובה שרק ס״ד ובזה

 הוי בארוכה, שס וכנח׳ החטא את מבטל התורה שעפ״י קרבן אבל

 שגס הרמב״ס קמ״ל וע״ז זה, ביטול לפעול כדי וידוי שא״צ ס״ד

 חבירו, ממון ומזיק מחובל הרמב״ס הוסיף וע״ז וידוי, בעי בקרבן

 החזרת והוא החטא, מציאוח את המבטל דבר ישנו בהס שכנת׳ ומשוס

 מדברי ה׳ כס״ק שכנ״ל בחובל מחילה ובקשת ממונו במזיק הממון

 וא״צ הוא מכטל מעשה עצמו שזה וס״ד הוו, אחד ענין יונה, רבנו

 ס״ד החטא, מחיקת את מונעת בעוה״ז החטא שמציאות וכשס וידוי,

 מחיקה את מעצמו יפעל בעוה״ז החטא וביטול להיפך, כ״ה שה״ה

 דמ״מ הרמב״ס קמ״ל וע״ז החטא, למחיקה וידוי א״צ ושוב החטא

 אינו ומ״מ החטא את המכטל דבר ג״כ שהוא כבקרבן וידוי בזה צריך

 ממון ומזיק בחובל הקמ״ל את הרמב״ס כ׳ ומש״ה וידוי, בלא פועל

 הביא שע״ז מיירי, מחילה חיוב כלפי דהתס כבפ״ב, וגזלן בחובל ולא

 כאן אבל בו, שפגע ממי המחילה בקשת לחיוב היכ״ת כמה הרמב״ס

 ובחובל הממון בהחזרת הוא ממון שבמזיק מיירי, ביטול סוגי כלפי

 כתבס ומש״ה זה, בענין איכא בלבד סוגים וב׳ הנחבל, במחילת הוא

 שני. סוג שהוא ממון ובהשבת אחד סוג שהוא בחובל הרמב״ס

עמש״כ הכס״ח דמש״כ הכס״מ, דברי בביאור נראה ולסי״ז

 כלפי לא ודאי הנ״ל, צ״ב. דף בב״ק משנה שהיא הרמב״ס

 למתני׳ כלל עגין אינו שזה מיירי, וידוי בלא סגי דלא הרמב״ס דין

 למתני׳ עגין שאינו ג״כ וודאי בזה, ז״ל האחרונים מתמיהת וכנ״ל

 מיירי דמחני׳ וכן הכס״מ, הכיאה לא ומש״ה הנ״ל :פ״ה דף דיומא

 שכלפי אלא ממון, במזיק ג״ב מיירי הרי כאן והרמב״ס בלבד בחובל

 ע״י שמתבטלח מציאות ישנה שבחובל הרמכ״ס מדברי שמבואר מה

 מקור הכס״מ כתב ע״ז וידוי, שא״צ ס״ד מה״ט שרק וכנ״ל מעשה,

 המציאות ביטול ע״י החטא לכיטול הוא עיקרה כל שכנת׳ ממחני׳,

 מקור א״צ חבירו ממון מזיק ועל הנחבל, לו שימחול עי״ז הקיימת

 המעוות את מבטלת הממון שהשבת בחגיגה המשנה זוהי כנ״ל שהרי

 ממתני׳ מקור ישנו ודאי זה פרט ועל בגזילה, שיש לחקון יוכל לא

 הכס״מ הביא שע״ז מקור, בעי ונחבל חובל על ורק הרמב״ס, לדברי

מכל רבינו לי׳ דמפיק מאי ומ״מ הכס״מ כ׳ וע״ז הנ״ל, דב״ק לממני׳

החכמה אוצר תכנת ע״י הודפס 172 מס עמוד {2} ליב מרדכי בן יצחק דוד מן, חיים אורח



קסט כב סימן חהלה
 לעיל למש״כ שייך דמיישך דמשמע לה, מייתי היכא צ״ע האדם חטאת

 נמצא, למש״כ שהרי היטב, מבואר ולמש״ה יוהכ״ס, במוס׳ ומנושה״ק

 דחבלה א׳ הרמב״ס, דין יוצא שממונם קמ״ל ב׳ ישנס כאן שברמב״ס

 כ׳ שפיר א׳ דין ועל וידוי, בלא מועיל שאינו וב׳ מבטל, מעשה בה יש

 דין על דמ״מ הכס״מ כ׳ ע״ז אבל הנ״ל, דב״ק ממתני׳ מקור הכס״מ

 וממילא לה, מייתי היכא צ״ע לזה כמקור מקרא הרמב״ס שהביא ב׳

 שהניחו וזהו הוו, מקור בלא שבו למעשה בהלכה הרמב״ס דברי אכמי

 שהוא שמעוני בילקוט שהובא זוטא בספרי ואמנם בצ״ע, הכס״מ

 הוזכר ולא וגזילות גניבות לגבי הדין שם מבואר הרמב״ס, דברי מקור

 בהחזרת ודאי הוא הנידון עיקר דלמש״כ הרמב״ם, כאן שכתב חבלוח

 דחגיגה, ממתני׳ וכנ״ל הפשוטה, החטא מציאות ביטול שזוהי ממון

 עצמה, מצד פשוטה שאינה מציאות עוד נזה הוסיף שהרמב״ם אלא

 דברי היטב וא״ש הכס״מ, וכמוש״כ לה ילפינן צ״ב. דדף דממתני׳

הכס״מ.

 דין את שכתב י״ח, ד׳ ושער מ״ה א׳ בשער בשע״ת יונה ברבנו ועיין

דף דב״ק מהא עיי״ש ותשלומין, השבה לאחר שהוא הוידוי

 הרי ולכאורה יצא, לא גזילו הביא שלא עד אשמו שהמביא ק״י.

 המיתה לפני שהוידוי דחיי״מ לוידוי הדין השווה שם בה״א הרמב״ס

 הממון, השבת לאחר הוידוי להיוח שצריך חזינן כאן ואילו וכמובן, הוא

 מקום לו אין החטא לבטל שבא וידוי דאכן שפיר, מבואר ולמשנ״ת

 השבת ע״י קידם לבטלה ובע״ב וכנ״ל, קיימת החטא שמציאות כל כלל

 מיירי דלא חטא מציאות אין בחיי״מ אבל הר״י, וכמוש״ב הממון

 הוא, וקינוח לכפרה הכל והמיתה והוידוי לתקון, יוכל לא במעוות

המיחה. קודם גס לוידוי מקום יש ושפיר

 ראב״ע בדברי :פ״ה בדף המשנה ביאור

:פ״ה דף דיומא במתני׳ דאיחא בהא לבאר נראה ובמש״ב יג(

 מכפר יוהכ״פ אין לחבירו אדם שבין עבירות ^-^,"^נ״ל,

 מכל עזריה, בן אליעזר רבי דרש דרש זו אח חבירו, את שירצה עד

 מכפר, יוהכ״ס למקום אדם שבין עבירות תטהרו, ה׳ לפני חטאתיכס

 חבירו את שירצה עד מכפר יוהכ״ס אין לחבירו אדם שבין עבירות

 ברישא עמש״כ ראב״ע הוסיף דמה הק׳ בע״י וברי״ף ע״ב, וכו׳,

 ולימר לחזור הו״ל לא קאחי, מקרא לזה מקור וא!ש..לקביא דמחני׳,

 וכן עיי״ש, וכו', מנין ראב״ע אמר לומר הו״ל רק אלא וכו׳ עבירות

בינה מספר יוהכ״ס בתיס׳ עיי״ש בזה, למימר בעי מה זו אח לשון צ״ב

עיי״ש. לעתים

 גדר אותו הוא לחבירו אדם בין ענין דלת״ק נראה, כ ולמש"

אחטא ואשוב אחטא באומר שם במתני׳ בדבריו המבואר

 אין מכפר, ויוהכ״ם אחטא תשובה, לעשות בידו מספיקין אין ואשוב

 אין במש״ב הטונה בפיה״מ הרמב״ס שם ופירש מכפר, יוהכ״פ

 שצריך מה בייהכ״ס שיעשה ה׳ יעזרנו שלא דהיינו מכפר, יוהכ״ס

 דיוהכ״ס והייני עיי״ש, היום, באותו עוונותיו לו שיתכפרו כדי לעשות

 לגמרי, החטא וביטול הקינוח שהוא שם כ״א בסי׳ נת׳ לכפר, שהוא

 חילוקי ובד׳ מחילה, של תשיבה שעשה לאחר אלא זה שאין וכמובן

 וכנת׳ ומבטלו, החטא ומקנח מכפר ויוהכ״ס קייס, החטא אכתי כפרה

 את לעשות לי ה׳ יעזרנו שלא פגם בו יש ואשוב אחטא והאומר שם,

שם, בסי׳ באריכות זה ענין )וכנח׳ עונש ואי מחילה המביאה החשובה

לדוד
 בלא לת״ק לחבירי אדם בין וה״ה יוהכ״פ, יכפר לא וממילא עיי״ש(,

 לקנח יוהכ״ם יכפר לא וממילא למחילה, תשובה כאן אין מחילה נקשת

 דין אינו וא״כ עליו, תשובה נעשתה לא שעדיין החטא את ולמחוק

 וע״ז תשובה, דליכא כיון הוא דממילא אלא כפרתיוהכ״פ כלפי להדיא

 שאין בזה, לומר ראב״ע שבא וכו׳, ראב״ע דרש זו את במתני׳ אמרו

 ולא ישר באופן זה ענין על מקראי וענין דין יש אלא דממילא, דין זה

 מבטלו למקום אדם שבין חטא דרק מקרא דילפינן והיינו ממילא,

 כזה חטא בכל הרי לחבירו, אדם שבין בחטא אבל ביוהכ״פ, הקב״ה

 מחילת ע״י אלא נמחק שאינו החטא רושם אח ישנו בחבלה, רק ולא

 ישיר דין והיא מכפר, יוהכ״פ אין ממילא נמחק שאינו וכיון חבירו,

כפרה, ע״ז אין ממילא בדרך שרק המחילה על רק ולא הכפרה על

כאן. יש גדולה ומחלוקת ראב״ע קמ״ל טובא וודאי

מוזכר ת״ק שבדברי בע״י(, שהובאה )כפי המשנה דיוק בזה וא״ש

 הענין מוזכר ראב״ע ובדברי לחבירו, שבינו בחטא הענין

 חטא של אחר יסוד דלראב״ע משוס, והיינו לחבירו, אדם שבין בחטא

 לחבירו, אדם בין של חטא ויש למקום אדם בין של חטא שיש הוא,
 לבק® בע״כ לחבירו ביני שהיא שכל אלא הוא, סוג אוהו לת״ק אבל

 - ענין בו אין החטא סוג כלפי אבל חבירו, הוא שהנפגע טון מחילה

דראב״ע. ללישנא ת״ק נקט לא ומש״ה נכפרחו, ונפרד מיוחד

 מחילה ממגר שביקשו מי של בדינו והסתירות הקושיות

מחל ולא

 רב על ר״ח דאיקפד בהא פ״ז: דף דיומא בסוגיא עיין והנה יד(

איפייס, ולא דכיפורא יומא מעלי תליסר לגבי׳ רב ואזיל

 מידותיו על המעביר כל רבא והאמר הט עביד והיכי ע״ז, הגמ׳ ומק׳

 של זה וענין וכו׳, חזי מלמא דר״ח עיי״ש פשעיו, כל על לו מעבירין

 מידותיו על להעביר שלא ראיי שאינו ענין אלא איני וכו׳ המעביר כל

 לעבור לאדם שראוי עיי״ש ה״ז, דעות מהל׳ בפ״ז הרמב״ס וכמוש״כ

 כאן יש ואכזריות איסור שהרי קשיא, ולכאירה יכו׳, מידותיו על

 דדף ממתני׳ והוא תשובה, מהל׳ ובפ״ב חו״מ בהל׳ ברמב״ס כמבואר

 בפ׳^ בכס״מ ועיין ר״ח, על מזה הגמ׳ מק׳ לא ומ״ט הנ״ל, צ״ב.

 אכזר להיות ואסור הרמב״ס עמש״כ שט הנ״ל, ה״י תשובה מהל׳

 וכן מדרבא, ר״ח על הגמ׳ דמק׳ הנ״ל פ״ז: דף טומא מהא ,וכו׳

 ואס אכזרי, המוחל יהיה שלא הנ״ל צ״ב. דף דב״ק ממתני׳ הביא

 ממחני׳ הגמ׳ מייתי לא דמ״ט כנ״ל יותר תמוה הרי הכס״מ, הביאי

 א׳ חר״ו סי׳ או״ח בשו״ע ואמנם רבא, מדברי אלא עלי׳ מקשה ולא

 ילא מלמהול, אכזרי יהיה לא שהמוחל מהרי״ל בשם הרמ״א הביא

 על המעביר כל משוס כתב ח׳ בס״ק שם ברורה ובמשנה איסור, כתכ

 אכתי אבל רבא, של דינו עס המשנה דין הוא חדא וא״כ וכו׳, מידותיו

 מרבא, דקשיא ממה טפי דקשיא ממתני׳ מייתי לא מ״ט א״ש לא

 איסור שהוא מבואר תשובה ובהל׳ חו״מ בהל ברמב״ם דכנ״ל ובעיקר

 זה הביא דמ״ט המיה, הרמ״א דברי עיקר וכן וכנ״ל, ראוי רק ולא

דב״ק במתני׳ ולהדיא מקימות בב׳ ברמב״ס מפורש והוא ממהרי״ל

מהרי״ל. מדברי רק הביאו ומ״ט הנ״ל,

תשיבה בהל׳ הרמב״ס ממש״ב ג״ה להקשות יש דלכאורה אמנם הן

החוטא, הוא מהל ולא פעמים ג׳ ממנו ביקש שאס שם, בה״ט

שהרמב״ס אלא מחל, שלא ר״ח על מזה יק׳ הרי מיקרי דחוטא וטון
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 שצריך שיעור שזהו פעמים ג׳ של בקשה לאחר על זה אח כחב בה״׳ט

 שס ׳בגמ מבואר פעמים, י״ג רב מיני׳ דבעי ר״ח ואלו למחול, הוא

 עיי״ש, פעמים, אלף אפילו בקשה וצריך רבו שהי׳ בה״ט וברמב״ס

 הרמב״ס כתב לא וע״ז פעמים, ג׳ ביקש לא שעדיין כבאמר הו״ל וא״כ

 שגי׳ בפעם שהוא ברמב״ס מפורש דאסרי עגין אבל החוטא, שהוא

 יק׳ וע״ז למחול, שחייב השיעור קודס גס והיינו חו״מ, בהל׳ "כ כמוש

 פעמים ג׳ לאחר אלא אינו דחוטא דמ״ש צ״ב גופא דזה אלא מ״ל,

ומ״ש. אחח, פעס לאחר הוי ואכזרי
''איצרחחכמחן

 שגת׳ הענין קצת ישנו לחבירו אדם בין שבכל מבאר

דדובלה המחילה לגבי

 לנחבל ואסור וז״ל, בה״י חו״מ בהל׳ הרמב״ס כ׳ דהנה ונראה, טו(

ישראל זרע דרך זה ואין לו ימחול ולא אכזרי להיוח

 לא שאס ומנין עי״ש הנ״ל, צ״ב. דף דב״ק ממחני׳ והוא ע״כ, וכר

 וירפא האלוקים אל אברהם ויתפלל שנאמר אכזרי, שהוא לו מחל

 החייחסה הרחמנות שענין במאירי ועיי״ש וגו׳, אבימלך את אלהים

 הרמב״ם כמב זה ודבר אכזרי, הו״ל כווחי׳ עביד לא ואס לאברהם

 יתפייס, ולא אבזרי להיות אסור וז״ל, ה״י תשובה מהל׳ בפ״ב ג״כ

 החוטא ממט שמבקש ובשעה לכעוס, וקשה לרצות טח יהיה אלא

 הרבה לו וחטא לו הצר ואפילו חפיצה, ובנפש שלם בלב מוחל למחול,

 אבל הנכון, ולבם ישראל זרע של דרכם וזהו יטור ולא יקום לא

 על אומר הוא וכן נצח, שמרה ועברתן אלא כן אינן לב ערלי העכו״ס

 ישראל מבני לא והגבעונים נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי הגבעונים

 חשובה בהלכות הרמב״ס האריך דמ״ט צ״ב ולכאורה ע״כ, המה,

 בהל׳ במש״ב לי׳ סגי ולא וט׳, חפיצה ונפש שלם בלב המחילה שתהא

דבריו בין השינוי טעם ומהו ימחול, ולא אסרי להיוח לו שאסור חו״מ
י . , :1234567 ח •אה*״

״מ.1ח בהל׳ לדבריו חשובה בהל'

ח׳ בס״ק שכנת׳ מחילה, בקשת א׳ הם, עניגיס דב׳ נראה ולמש״ב

 מחילה בלא וגם מעכבת, פעמים ג׳ לאחר המחילה אין

 נמחל שבלא״ה אע״פ מחל שלא למי חטא בזה שיש מה דלפי״ז נמחל,

 נרמב״ס המבואר מטור דלא הלאו מגדר שהוא ע״כ3 המזיק, חטא

 השאלת אי ע״י נטירה על הוא האיסור דהתס אלא דעוה, מהל׳ ץס״ז

 בקשת אחרי מחילה באי נטירה ע״י הוא וכאן והזכרה, השאלה או כלי

 מילקוט שם חשובה בהל׳ המלך עבודח בס׳ כ׳ )ומקורו פעמים, ג׳

 פי״ב א׳ בשמואל ממש״ב עיי״ש ׳-,1 פכ״א -במדבר חוקח פ׳ שמעוני

 כ׳ האכזריות ענין אבל עיי״ש( לה׳, וחטאתי וט׳ לי חלילה כ״ג,

 עיי״ש, רעהו, עונש על חושש שאינו מצד שהוא צ״ב. דף בב״ק המאירי

 הו״ל חבלה רק שכנ״ל הנ״ל,שאע״פ חשובה בהל׳ קמ״להרמב״ס וע״ז

 וכנ״ל, וקינוח כפרה כלל אין מחילה בלא שעי״ז לחקון יוכל לא מעוות

 א״א על בא לגבי הנ״ל :ט׳ דף חגיגה בגמ׳ כמבואר העולם מן ונטרד

 וכנ״ל לחבירו אדם בין בכל ג״ב סה ענין יש אבל בעלה, על ואסרה

 כחבלה, הו״ל לחבירו אדם בין שכל דס״ל ראב״ע מדברי י״ב בס״ק

 ואולי בדבריו, זה ענין חזינן מ׳׳מ לגמרי, כווחי׳ ס״ל לא אכן אם וגס

 שאינה לענין מיירי וח״ק וראב״ע, ח״ק פליגי דלא לרמב״ס ס״ל

 שלא שכל מקרא, הוסיף וראב״ע וכנ״ל, חבירו מחילת בלא כלל משובה

עבירה בכל גס להפריע כדי בזה יש חבלה, אצל שנח׳ בגדר לו מחל

Sm ?א•! )/•רס
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 בכל החוטא, של עונשו מצד אכזריות יש ומש״ה לחבירו, אדס שבין

לחבירו. אדם שבין העבירות

 והרי מהרי״ל, מדברי הדין את הנ״ל תר״ו בסי׳ מש״כהרמ״א וא״ש

נשאר שאמנם מיירי בחובל מחגי׳ דלמש״כ וכנ״ל, היא מחגי׳

 תר״ו בסי׳ אבל אסריוח, כאן יש וודאי מחילה, בלא החובל של חטאו

 במתני׳ להדיא ליכא וע״ז לחבירו, אדס בין בכל השו״ע מיירי הרי

 כפרה המעכב החטא של משהו רושם עדיין יש גמורה מחילה שבלא

 ואמגס מהרי״ל, מדברי רק אלא ממחט׳ לזה מקור ואין גמורה,

 תשובה, בהל׳ הדין את ממש״כ וכג״ל הרמב״ם מדברי למדו מהרי״ל

 הוא, המהרי״ל של זה דין אבל ראב״ע, מדברי כנ״ל למדו והרמב״ם

 מצד שהוא המשנ״ב מש״ב ועכ״ס וי״ל, מהרי״ל, בשס כתבו ומש״ה

 דב״ק המחט׳ הם רבא, דברי דא״כ צ״ע, וכו׳ מידוחיו על המעביר כל

 ואסרי טנהו מילי דב׳ ובע״כ למחט׳, הגמ׳ מייחי לא ומ״ט הנ״ל,

 דקשיא, הוא מידוחיו על מעביר מדין ורק וכלהלן, דיומא בהא ליכא

 על המעביר דכל הדין היינו לאו ע״כ3 אכזרי הרמ״א כשכתב וא״כ

וצ״ע. מידותיו,

 פעמים ג׳ לאחר מחילה בבקשת עניין יש דמה״ט מבאר

 לחבירו אדם שבין עבירות בכל

ג׳ עד שיבקש תר״ו, סי׳ באו״ח הטור מש״כ לפי״ז וא״ש טז(

 כתב שס תר״ו בסי׳ ובפר״ש צריך, אינו ואח״כ פעמים

 פ״ז: דף ביומא פירש״י וכן יותר, לבקש יטל ברוצה דעכ״ס דמשמע

 דמחמיר שאט רב הגמ׳ דמשט זימנא, מליסר מר״ש שביקש דרב בהא

 מה פעמים בג׳ נמחל דכבר דכיון הפר״ח והק׳ עיי״ש, הי׳, עצמו על

 כפרה וגס מחילה יש אמנס ולמש״ב עיי״ש, מג', יותר לבקש יש עטן

מקום יש ושפיר הכפרה, בשלמות חסר אכתי אבל כבחובל, שלא

הטור. דברי וכמשמעות רש״י כמוש״כ להחמיר

אבל וז״ל, בה״ט תשובה בל׳ הרמב״ס שם ממש״ה מבואר זה ודבר

 שיתן עד לעולם לו נמחל אינו וכו׳, לחבירו אדם שבין בעבירות

 צריך לי, חייב שהוא ממון לו שהחזיר אע״ס וירצהו, וכו׳ לחבירו

 כחב כבר שהרי וצ״ב ע״כ וכו׳, לו שימחול ממנו ולשאול לרצותו

 שהחזיר לאחר שירצהו עד לעולם נמחל שאינו דבריו בריש הרמב״ס

 לרצותו צריך וכו׳ אע״פ שוב, וכתב חזר ולמאי לו, חייב שהוא מה לו

 העטנים לב׳ הקדמה הוא למש״כ אכן לו, שימחול ממנו ולשאול

 המבואר העטן הוא א׳ שעטן שם, הרמב״ס דברי בהמשך המבוארים

 והוא עיי״ש, דיומא ממחט׳ הכס״מ שם וכמוש״כ הג״ל דיומא במתני׳

 שיחן עד הנ״ל דב״ק במחני׳ משנ״ח הוא ב׳ ועטן וכנ״ל, מחילה לעטן

 אפ״פ הרמב״ם עמש״כ שס הכס״מ וכמוש״כ וירצהו, וכו׳ לחבירו

 הרמב״ס כ׳ א׳ ובעטן עיי״ש, צ״כ. דף דב״ק ממחני׳ וט׳ שהחזיר

 בלא מחילה כלל שאין דהיינו ט׳ נס״ק שכנת׳ לעולם, נמחל אינו

 ומש״ה הכפרה, לגמור צריך עכ״פ אבל נמחל, כן ב׳ ענין אבל בקשה,

 דהיינו לחבירו, שיחן אלא ממון המזרח הרמב״ס הדגיש לא ברישא

 וכג״ל, מחילה ולבקש החיוב לבטל שהוא שביניהם מה כל לגמור שצריך

 מיירי, חבירו ממון חסרון של המציאות ביטול כלפי בסיפא אבל

 שבע״כ וכנ״ל רושס יש אכתי החסרון, ובטל הממון שקיבל שאע״ס

בהחזרת הרמב״ס חלאו ומש״ה לו, שימחול ממנו ולשאול לרצופו
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 לו, שימחול ממנו לשאול ׳3 בענין הרמב״ס הדגיש נמי ומה״ט הממון,

 כל מחל, כשלא גס א׳ בעמן דמ״ל וירצהו, אלא כחב לא א׳ ובענין

 דבריו, בהמשך ברמב״ס המבוארים הדינים לפי סגי כדינו שביקש

 הרמב״ס המשיך וע״ז לו, שימחול עד ולהתחנן לשאול צריך כאן אבל

 בג׳ סגי למחול רצה שבלא וכתב הדין, עיקר שהוא א׳ דין כלפי

 דבעי השני לדין חזר בה״י ואח״כ ממת, מחילה דיני ואח פעמים,

 וכנח׳. אכזרי, הו״ל מחל לא שאס וממילא ממילה, הכפרה לגמר

 עמש״כ שהק׳ שם, חשובה בהל׳ הרמב״ס על קובץ בסי׳ ושו״ר

צ״ב., בדף דב״ק ממתני׳ הרמב״ס לדברי מקור הכס״מ

 הרמב״ם מיירי וכאן ממון, במזיק ולא מיירי בלבד בחובל התם והרי

 זה מדין משהו שעכ״ס וכנת׳ לק״מ ולמש״כ עיי״ש, ממון, מזיק בכל

 שפיר וע״ז וכו׳, אע׳׳פ הרמב״ס מש״כ והוא כאן, גס ישנו חובל של

 שבחובל שכתב קובץ בס׳ עיי״ש ואמנם דב״ק, לממני׳ הכס״מ הביא

 אינו אבל צריך שאמנם ממון במזיק ומשא״כ המחילה, בקשת מעכבת

 במתני׳ להדיא שהרי תמוה והוא עיי״ש, הכס״מ, הביאו ושפיר מעכב,

 אדם בין שבכל הרי חבירו, את שירצה עד מכפר יוהכ״ה שאין דיומא

 מחילה ובקשת הס, עניניס ב׳ כנת׳ אכן מבירו, ממילת מעכבת לחבירו

 בעי לא והכא עצמה, המחילה מעכבת בחובל ורק מחילה, ולא מעכבת

 חבול :ס׳ דף דב״ק מהא שהביא קובץ בס׳ ועיי״ש לכתחילה, אלא לה

זמן כל והיינו הוא, רשע משלם שגזילה אע״ס ישלם, גזילה רשע ישיב
י י 1ןאוצרהחכמה

 שהרי המחילה, שמעכבת ודאי רשע הוא אס ולמש״כ פייסו, שלא

 וכו׳, צדיק שאני מע״מ ד׳ בס״ק וכנ״ל הוא רשע לאו כפרה בחסרון

וכנת׳. מיירי, אחר ענין על דהכא אלא

 אכזרי, היותו לבין חוטא היותו שבין השינויים ביאור

 חו״מ בהל׳ לדבריו תשובה בהל׳ הרמב״ם דברי ובין

פעמים, בג׳ רק חוטא הו״ל מ״ט שפיר מבואר הרי ומעתה יז(

 שע״ז הוא, הדבר שמירח מצד דחוטא בפתוח, ואכזרי

 עונשו מצד היא האכזריות אבל פעמים, בג׳ בס״ק כנ״ל הוא השיעור

 צ״ב דא״כ אלא הוי, אכזרי מוחל שאינו טון בפחוח וגס חבירו, של

 דעכ״ס ותיפו״ל בה״ט, הרמב״ס שכתב פעמים ג׳ דלמ״ל לכאורה

 אכן בה״י, הרמב״ס כמוש״כ אכזריות מצד איסור והו״ל ידו על נענש

 לחבירו, בינו הוא והדבר בו שפגע מה על שהיא מחילה שכלפי נראה

 בג׳ בקשה הוא שפירושה ממילה בקשת הוא המזיק של חיובו שבזה

 חיובו מילוי בלא למחול חייב הניזק אין בזה לזה, הוא ודינו פעמים,

 וכנ״ל, חוטא הו״ל מחל לא ועדיין חיובו כשנתמלא ורק המזיק, של

 הגמ׳ וכקושיית מידותיו על מעביר מצד למשול יש חסידות מידת ורק

 שהוא החטא רושם כלפי אבל בעז״ה, להלן שיבואר וכמו דר״ח, בהא

 זה אין זו, פגיעתו לבטל שעליו עכשיו עד כנפגע הוא דחשיב במה

 שהיותה כאן יש מציאות אלא בקשה, חיוב באן ואין לחבירו בינו ענין

 אכזריות, הו״ל העונש והשארת השני, על עונש משווי עדיין קיימת

 פעמים, ג׳ קודם עכשיו, לו שיש פגיעתו הרגשת את לבטל עליו ולכן

 לכן, מקודם שהי׳ מה על לחבירו בינו כנ״ל שהיא לחבירו סליחה אבל

 ענין שאת כאן, ישנס מחילה עניני וב׳ וכנ״ל, פעמים ג׳ בעי אכן ע״ז

 המחילה ואת מיד, הוא חייב עכשיו, הפגיעה השארת אי על המחילה

 בהל׳ הרמב״ס הדגיש ומש״ה פעמים, בג׳ אלא חייב אינו לשעבר על

ז׳ בס״ק כנ״ל שענינו מפיצה, ונפש שלם בלב שיהא שם בה״י תשובה

המאירי, מדברי וכנ״ל עליו, תפילה כדי עד בלבו הרגשתו בביטול

וכנח׳ מיירי, מחילה של זה וענין זה סוג שעל בזה הרמב״ס דקמ״ל

 הרמב״ס הוצרך לא זה ואת מיד, ממילה באי אכזרי הו״ל ע״ז שרק

 ע״ז דהיירי המחילה ענין על שאינו לבאר כדי תשובה בהל׳ אלא לבאר

 לבאר כדי כן לכתוב הוצרך לא חו״מ בהל׳ אבל שס, בה״ט הרמב״ס

 הרמב״ם מיירי לא התס כנת׳ שהרי מיירי, מחילה של ענין איזה על

 להיות ולא למחול הרמב״ס שכשכתב מבואר וממילא זה, ענין על אלא

 מיירי ענין איזה על דבריו מהלך מכל דידעיגן מה ע״ז סגי אכזרי,

 רק זה ענין כ׳ מ״ט ט״ו בס״ק לעיל משה״ק מיושב ושפיר רמב״ס,^._^

חו״מ. בהל׳ ולא תשובה בהל׳

 לאי ושני׳, ראשונה בפעס חו״מ בהל׳ הר״מ דמש״כ לפי״ז, ונמצא

מאברהם ובמקור אכזרי, הו״ל ראשונה וגם הוא, שני׳ דווקא

 מה הוא, ייענש שלא שמצד כיון דכנ״ל פעמים, ב׳ שביקשו אשכחן לא

 אכזריות הפלגת הוא שני׳ הר״מ דמש״כ וצ״ל שניה, לי ומה ראשונה לי

וי״ל. אחת פעם ה״ה אבל פעמיים, לו שנתחנן אחרי

~ הנ״ל פ״ז: דדף בסוגיא לפי״ז יישוב

הנ״נ, פ״ז: דף ביומא דר״ח הסוגיא היטב א״ש הרי ומעתה יד!(

 י שלם בלב ר״ח לו שמחל הגמ׳ ידעה שודאי דגראה

 מצד אכזריות כאן אין וממילא עכשיו, עליו בלבו שהי׳ מה לבטל

שהי׳ שכיון הלשעבר, מחילת כלפי רק הוא הנידון וכל החטא, השארת

 כמוש״כ פעמים אלף עד מחילה בקשת ובעי פעמים בג' סגי לא רבו

 חסידות מידת מצד רק היא הקושיה וכל שם, תשובה בהל׳ הרמב״ס

 לא ומש״ה חטא, ולא אכזריות לא כאן שאין מידותיו על דמעביר

 ברורה המשנה למש׳׳כ מתאים וזה וכנח׳, כלל, מזה הגמ׳ הקשתה

 שם ביומא הגמ׳ שירוץ עפ״י הרמ״א שם עמש״כ ט׳ ס״ק תר״ו בסי׳

למחול, א״צ למחול שלא החובל לטובת שהוא שבל חזי, חלמא דר״ח

 ענין והוא עיי״ש, השנאה, להסיר צריך מלבו דמ״מ המשנ״ב ע״ז וכ׳

 שכשיחטא עיי״ש ה״ו, דעות מהל׳ בפ״ו הרמב״ס ג״כ שכתבו הנ״ל

 אכזרי המוחל יהי׳ שלא סייס וע״ז וכו׳, ישטמנו לא לחבירו איש

 דף דב״ק במתני׳ שמבואר מה והוא ואבימלך, דאברהם מהא והביא
שה^( עכשיו, שישנו החטא רושם עקירת כלפי הוא ,שכנת הנ״ל, צ״ב.

 דר״ח בהו״א גס לגמ׳ דפשיט״ל כנ״ל נתבאר והרי הנ״ל, אכזרי ענין

 החובל לטובת למחול שלא דשרי בגמ׳ שמבואר ומה שלם, בלב מחל

המשנ״ב. כמוש״כ והיינו הוא, הרושם בטל שכבר לאחר הרי

 מוציש״ר לענין תר״ו סי׳ באו״ח הרמ״א דברי

 נשו״ע שם עמש״כ שט תר״ו בסי׳ באו״ח ברמ״א עיין והנה יט(

 שאס לחבירו, אדם שבין בעבירות למחול החיוב את

 כתבו הדבר ובטעם עיי"ש, לו, למחול צריך אינו רע שם עליו הוציא

 בבקשת שמע ולא בהא דשמע דאיכא משוס שהוא ואחרונים ראשונים

 שביישו, מה עדיין שנשאר והיינו רע, השם ונשאר והסליחה, המחילה

 שאינו מה אכזרי הוי ומ״מ חובל, בכל הוא כן למשנ״ח הדי ילכאירה

מוציש״ר. בזה ומ״ש לו, שעשה מה לבטל שלם בלב מוחל

עיי״ש ה״ז, דב״ק פ״ח בירושלמי הוא הדין מקור דהנה נראה, ולכן

 בידן יהא זה סימן ורחמך, רחמים לך ונתן וכו׳ יודה ר׳ תני

 המקום אין מרחם אינך עליך, מרחם המקום רחמן שאתה זמן כל

קיבלו, ולא ממנו וביקש לחבירו שסרח אדם אמר רב עליך, מרחם
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כג סימן קעב

 עשה ואס וגו׳, אנשים על ישור דכתיב ויסייסנו, אדם בגי שורת יעשה

 הדא ייסה א״ר וגו/ בשחת מעבור נפשו פדה תמן, כתיב מה כן

 מחילה לו אין רע שם לו הוציא אבל רע, שוס עליו הוציא שלא דחימר

 לך מוכמן הירושלמי שהביא לקראי דלמ״ל צ״ב ולכאורה כ, ע" עולמית,

 קרא גרע ומאי דאברהס, קראי מייתי כבר במחני׳ והרי וגו/ רחמים

 מחילה חיוב והוא נוסף, דין הירושלמי דקמ״ל נראה אכן דממגיחין,

 המחילה, באי אכזריות שישנה המשנה שאמרה הענין לגבי רק לא

 שצריך אלא קיימח, שעדיין הפגיעה את לבטל הוא שחייב היינו שכנח׳

 שהוא פ״ה:, דף דיומא המשנה בדין וכנ״ל הלשעבר, אח למחול גס

 וכמבואר השמים, מן עליו מרחמין מידותיו על המעביר כל מצד

 שהוא השורה דין את רב אמר וע״ז וכו/ רחמן שאח זמן כל בירושלמי

 היאך ונאמר הוא בקשה בדין שכג״ל דיומא, בסוגיא המבואר הדין

 בקשה, דין שקיים שכל וכנ״ל וגו/ נפשו מחל לא שאס וע״ז לבקש,

 דמוציש״ר וכו/ הדא הירושלמי, אמר וע״ז מחל, שלא אע״פ נמחל

 הלשעבר על למחול שאעד&ייך למחול, חיוב אין וכו׳ דשמע דאיכא

 חר״ו בסי׳ בשו״ע המבואר הדין כלפי רק והוא הרושם, כשבטל אלא

 לחבירו, אדם בין שבכל הכללי הדין שהוא הירושלמי, מיירי ע״ז שכנ״ל

 לא עלההשחא, למחול החיוב על דמיירי צ״ב. דדף דמחגי׳ בדין יאבל

 ידו, אח וקטע מחובל מוציש״ר ל״ש אכן ובזה הירושלמי, כלל איירי

 דיני כל על דמיירי חר״ו בסי׳ באו״ח רק הזה הדין הובא ומה״ט

 הדין על דמיירי חכ״ב בסי׳ בחו״מ ולא לחבירו, אדס בין של מחילה

 ל״ש חובל של המיוחד הדין כלפי כגת׳ שהרי חובל, של המיוחד

וי״ל. ידו, אח מקטע מוציש״ר

 ט״ז(, פ״כ )בראשית וירא בפרשה ממש״כ לזה סמך להביא ויש

כסות לך הוא הנה לאחיך כסף אלף נתחי הגה אמר ולשרה

 לך הוא הזה שהממון ופירש״י, וגכחת, כל ואה אמך אשר לכל עיניס

 השיבותיך שאילו יקילוך, שלא עיניהם יכסו שבזה משוס עיניס, כסוח

 שהוצרכחי עכשיו החזירה, בה שגחעלל לאחר לומר להס יש ריקם,

 וזהו נס, ע״י שעלכרכיהשיבוחיך יודעים יהיו ולפייסך, ממון לבזבז

 ולהראוח להתווכח פה פחחון לך שיהי׳ דהיינו וגכחח, כל ואח מש״כ

 המבואר הדין זהו אכן זה, לכל ולמ״ל עיי״ש, הללו, נכרים דברים

 בחזרה, ולא רע בשם דשמע דאיכא כיון למחול שא״צ מוציש״ר לגבי
 את שאין באופן אלא לו להיעגוח אין ממילה, אבימלך כשביקש "*,"כ

לו אמר וע״ז בחזרה, שישנו הטוש באי שמע דלא איכא של החשש

לדוד
 מה ע״י הטוש יבטל כולם אצל שמעכשיו דהיינו וגכחח, כל ואח

 אדם בין כבכל למחול לך יש ושוב לפייסך, שהוצרכחי ממה שמוכח

 העוה״ב זטית על היחה לא אבימלך של שבקשתו פשיטא והרי לחבירו,

 העונש ביטול על מיירי אלא לגמרי, החטא מחיקח בעי לזה שכנח׳

 לחטרו אדם בין מדין כנח׳ ש גרידא בחשובה סט שלזה עליו, שהי׳

 הנ״ל צ״ב. בדף במחני׳ דילפיגן )ומה הניזק, לו שימחול בעי בע״כ

 שהחפלל ממה היינו דחובל, המחילה חיוב אח נס אברהם מחפילח

 ע״י רק מקום לה יש והתפילה אטמלך, של בקשתו לפי אברהם עליו

 בחבלה שנדרש מה שזהו אטמלך של חטאו לגמרי בטל אברהם שאצל

 חזינן וא״כ גרידא, מחילה אלא ביקש לא ודאי משרה אבל וכנ״ל(,

המחילה בלפי הוא קראי, בהנהו המבואר זהו שכנת׳ המוציש״ר שדין

חבלה. של המיוחד בדין ולא לחבירו אדם טן של

 תכ״ב סי׳ בחו״ט הרמ״א בדברי
בשו״ע שם עמש״כ שכתב חכ״ב, בסי׳ בחו״ח ברמ״א עיין אכן כ(

למחול, הנחבל חיוב ואת דחובל, המחילה בקשת דיני אח

 שס וביאר ע״כ, תר״ו, סי׳ באו״ח ועיין וז״ל, הרמ״א ע״ז שהוסיף

הנ״ל תר״ו כסי׳ הוא למש״כ היא שכוונחו ו׳ כס״ק הסמ״ע

 נס״ק לעיל בזה במש״כ )ועיין עיי״ש, לו, למחול צריך אינו *""®",^במוציש״ר

 ל״ש חכ״ב כסי׳ שישנו הנוסף הדין כלפי הרי ולמש״ב עיי״ש(, ט/

 וכפשטות הסמ״ע, כדכרי לומר א״א ולכאורה נחכל, מכל מוציש״ר

בהל׳ שהרמב״ס חר״ו, סי׳ באו״ח ועיין במש״כ הרמ״א כוונח נראה

 כאן שט עונו, נמחל ולא נתכפר לא מחילה בקשח שבלא כתב חו״מ

 אדם בין כבכל בחובל ג״כ )דאיכא מחילה בקשה ענין ברמז הרמב״ס

 החטא מחיקת הוא ו׳ כס״ק שכנת׳ להתכפר כדי רק לא למטרו(

 רק הוא חכ״ב בסי׳ השו״ע לשון אבל מחילה, כלפי גס אלא לגמרי,

 נוסף ענין שיש והיינו חר״ו, סי׳ באו״ח ועיין הרמ״א כ׳ וע״ז נתכפר,

 כדברי התם דמיירי חר״ו כסי׳ באו״ח רק אלא כאן הוזכר שלא

 דין והוא לחטרו, אדם שטן עכירות כל על חשוכה כהל׳ הרמכ״ס

 האו״ח לדין הרמ״א כ׳ ושפיר לחבירו, אדם בין ומדין ובקשתה מחילה

מיציש״ר, לדין שכונחו לפרש הכרח כלל ואין נוסף, ענין כאן שיש לציין

מוציש״ר דל״ש י״ל תכ״ב כסי׳ המבואר הדין כלפי אדרבא שכנ״ל

וצ״ע. חובל, משאר

כ״ג סימן

קרקע גידולי חשיבי אי בע״ח בדין

 דבהמה דימי רב בדעת במש״ב רש״י בדברי הצ״ע

קרקע גידולי חשיב

 אלא לסכך כשר שאין שם במתני' עמש״כ :י״א דף בסוכה איתא א(

וכו/ מה״מ הארץ, מן וגידולו טומאה מקבל שאינו דבר

 מקיש לך, תעשה הסוכות חג קרא אמר יוחנן, א״ר דימי רב אחא כי

 הארץ, מן וגידולו טומאה מקבל שאינו דבר חנינה מה לחנינה, סוכה

חיים בעלי חנינה מה הכי אי הארץ, מן וגידולו וכו׳ דבר סוכה אף

 באספך קרא אמר יוחנן, א״ר רבין אחא כי בע״ח, נמי סוכה אף

 וז״ל, כ׳ ע״כ, וכי/ מדבר הכתוב ויקב גורן בפסולת ומיקבך, מגרנך

 וניזונים, גדילים הקרקע שמן הן, קרקע גדולי יוחנן לרט בהמה כל

 לאו ופטריות חגיגה כי בד״ה שם וברש״י וכמהין ומלח דגים אבל

 דאמר קרקע גידולי לבהמות קרינן מעשר וגט נינהו, קרקע גידולי

 נפשך תאוה אשר בכל הכסף ונמחה כ״ו( פי״ד דברים ראה, )פ׳ קרא

הפרט מה וגי/ נפשך חשאלך אשר וכל ובשכר וביין ובצאן בבקר
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הלא שסה נמצאו אשר והחכמה התורה מבעלי רבים וכן שלמים נם כי
-—- :יתמהו רעהו אל ואיש ראו המה ______

להתפייס רצה לא וחברו יוה״ב בערב חברו את ולפייס לרצות בא אחר איש
 שהוצאת מפני לך למחול צריך אינני הרין מן ואמר לו ולמתל

:רע שם עלי
 אתני להתפייס רצה לא אשר האיש אל ויאמר מאד רך עלם אז היה דר״ן

דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה לא חז״ל מאמר ידעת הלא
 מונה יחזקאל בספר הלא מאוד יפלא ראשונה ובהשקפה .ע״כ תודה דין על

 שלא בעבור ירושלים חורבן ליחס יתכן איך וא״כ שעברו גדולות עברות
:הדין משורת לפנים עשו

 אשר גדולות עברות ישראל עברו באמת כי רעתי לפי הוא כך הענין אולם
נגד מרותיהם על מעבירים שהיו זמן כל אולם הגיעו לשמים עד

 כאשר פשעיהם כל על מעביר היה שבשמים אביהם גם וחביריהם ריעיהם
 שנאמר פשעיו כל על מעבירין מדותיו על המעביר כל יז( )ר״ה חז״ל אמרו
 פשע על שעובר למי עון נושא למי פשע על ועובר ערן נושא י״ח( ז )מיכה
 ברברים אף תורה דין על עניניהם כל להעמיד זו טרה אל באו כאשר אבל

 לפנים נעשה ולא ההר את הרין יקוב ואמרו חביריהם נגד לוותר שראוי
 עטם אעשה ולא חובותם כל מהם להפרע העת הגיע אמר ה׳ גם הדין סשורת

 ירושלים חרבה לא חז״ל שאמרו וזה הנה עד עשיתי כאשר אף להאריך חסד
:תורה דין על דבריהם שהעמידו על אלא

ויאמר כרגע אחר לא להתפייס רצה לא אשר והאיש מפיו יצאו הדברים
 ויפלו חפצה ונפש שלם בלב לך מוחל הנני המפייסו האיש אל

ישטח ויאמרו אותו וינשקו ויחבקהו הלז הנעים הילד צוארי על שניהם
:כזה בטן בפרי האם ותגל האב

 על דבר כל להבין מנמחו כל לשמה בחורה עוסק שהוא מי לב חכם לכל ידוע הערה
החיים דרך אל המוליכים חפן ודברי אמח בדברי נפשו אח יעטר למען טריו

 לו בא אס לשמועה שמועה בין יבדיל לא כזה חכם אלוקיו אל האדם אח והסקרביס
 שתיהן ואז במשרים הלך אם יבינו רק ופשוטה קצרה בדרך עליה עמד או ושנון חדוד דרך
 ימשול בידו יעלו טרם עמוקים מבארות מים לדלוח החנם צריך לפעמים כי בכבוד אצלו
 כנוגה יוציא עד בשכלו הרכבות וירכיב מרחוק עצות ויביא לדבר דבר וידמה למשל משל
 אמת דבר יבין ולפעמים בינחו ועומק שכלו חדידח בשמעם זולהו כל מפליא וזה אמח דבר

 ובלב האחרון על הראשון לדרך יחרון יש השומעים מן רבים ובלב פשוטה אחת בהשגה
 אמתחו מצד מאוד יקר והוא בעצמו עומד האמה כבוד כי זה על לזה יתרון אין החכם
התבונן שכבר באיש זה וכל הרכבוהיו ובחדודי בחריצותיו האדם שיפארהו צריך בלתי

: והנציחה ההורה סגולת
 ממנו ונעלם הבריות בעיני ולהתגדל ח״ו קורדם ממנה לעשות בחורה העוסק איש אבל

עושה הוא גדול דבר כי יחשוב ההורה בהלכות כשמעמיק הגדול ואורו האמת כבוד
 במקראות פותר אין אם להלכה מכוין אם פצוח מבלי אוזן להשמעת שנונים דברים כשיגיד

 בעל דעת על עלו לא אשר התלמוד בשמועת סברות דוחק המה לאלקיס לא פתרונים
מדודי שומעי כי הישרים לטתיט בלב הס יוקדת כאש הדברים ואלה מעולם השמועה

הרכטתיו



ל)[
אדם תולדת

 לסם ומגיד פיו פותח וכשהחכס יעמוד מרחוק והאמת אוחו ומנשאים מהללים הלכבוחיו
 זה מה ויאמרו בו יראו יביטו ההיא התלמוד בשמועת או ההוא הכתוב בפתרון האמת

 ה-למיס ספרדים לשון על רגיל שהוא מה שמעו לא או )שכחו דובר אחה פשוטות הלא
:עקומה( אינו ששוטה שהוא כל

 ונתגלגל תורה לומדי של מסבה ישבו א׳ פעס .ולדוגמא למשל קטן פרט עמך נא ואצילה
.ח״ל ג׳( י״ז ם׳ ביאה אסורי ה׳ קדושה )ם׳ הגדול מרבינו א׳ דין שפתם על

 והוא י״ג( כ״א )ויקרא שנא׳ כאחת לעולם נשים שתי נושא ואינו וכו׳ כ״ג על עשה מנוח
:ע״כ שתים ולא אחת אשה .יקח בבתוליה אשה

ביתו אלא יומא( )במסכחא אמרו שלא הסברא זאת מחוורא לא .וז״ל הראב"ד וכתב
 ימשוך שמא כיוה״כ אלא נשים בשתי נאסר שלא ואפשר בתים ב׳ ולא רחמנא אמר

 הדעת אבל נשים( בשתי מוהר שנה ימי כל שאר אבל )פי׳ טומאה לידי ויבא אחריהם לבו
שאני אלא יוה״כ ערב לגרש יצטרך שלא כדי לעולם( נשים שחי לישא לו שאסור )פי׳ כן נותנת

:ע״כ ובנות. בניס ויולד שחים נשים יהוידע לו וישא ג׳( כ״ד ב׳ )ד״ה מוצא
או גרושיה אחר או זו מיתת אחר זו נשא שיהוידע ואפשר .וז״ל משנה המגיד וכתב

 היה כפורים יום ערב בכל ז״ל הראב״ד ולדעת כ״ג שנתמנה קודם לו שהיה
:ע״ב מהן אחת מורש

 א* מחכם ששמעתי הראב״ד לקושיית נכון ישוב ממכם אכחד לא ואמר מהם אחזי ענה
שחים נשים יהוידע לו וישא של המקרא כונח שאין הוא וזה הדור וגדול מובהק רב

 כא )בראשית כמו שחים נשים ליואש יהוידע שהשיא כונחו אלא שחים נשים לעצמו שלקח
 לשונה: וזה זה אופן על מאו; מיושב הפרשה והמשך .מצרים מארן אשה אמו לו וחקח כא(
וימש שבע: מבאר צביה אמו ושם בירושלים מלך שנה וארבעים במלכו יואש שנים שבא בן

 ויולד שתים נשים יהודע לו וישא :הכהן יהוידע ימי כל ה׳ בעיני הישר יואש
:ע״כ .ה׳ בית לחדש יוחש לב עם היה כן אחרי ויהי : ובנות בנים

 המקרא נשים שתי לעצמו שלקח נשים יהו־דע לו ויבא המקרא של שהפשט נאמר אם הנה
מדבר הזה והמקרא יואש מענין מדברים שהם ושלאחריו שלפניו מהמקראות מוכרת

 שתים נשים לייאש יהוידע שהשיא הוא המקרא שכונת נפרש כאשר אמנם יהוידע סענין
 : ע׳׳כ נחמד והבאור אחד וסגנון דרך על מאוד יפה מתפרשים המקראות המשך

שוס אק אם הוא וישר נכון ויאמרו הישרים הלומדים בעיני הלזה הפירוש מאוד ויישר
:נגדו הקדמונים רבותינו בדברי סחירה

 : חריפות שוס בו ואין הוא פשוט הלא האיש לשני הפירוש זה מה אומר א׳ ואיש
מלבו והוגה והורה מצפצף רגל כל ירמסנה כי התורה כבוד משפיל בזה וכיוצא זה כל

 מסו הדובר כלב שלבו השומע באזני מצלצלים חדים דברים יהיו אם רק עמל דברי
 תלמודו כשי ישרים במסילת ולישרו לבבו לטהר ד׳ דבר אח להבין לבו מגמת אין כזה איש
 והתלמידים בשערים חהלתו ויספר כמוהו לאיש פלפולו ועומק שכלו להשמיע מאווייו כל אך

 הציצית מדיני דין או מוסר או שכל דבר מהם ישאלו כאשר כאלה בלמודים המורגלים
 שגמגם המעטות השמועות גם מלבו מסור מעט ועוד מענה בפיהם אין בס וכיוצא ותפילין

 פרי זה מעשים וכשרק יקרות ממדות כל וחסר ותבונה מדעת ערום ונשאר רבו מית
על דברו וכבר זה דרך על הבנים כשיגדלון האנושי שכל תנובת וזהו ט שבחר למי הלמוד

:אפרים ועוללת של״ה הראשונים וחסידים לב חכמי זה
את הכיר עלומיו פיפי שנמיו בספור עוסקים אנחנו אשר והנעים היקר הילד אמנם

סגולת



אדם הולדת88

 בעת שם אתו היה אשר לכהן ונתן שלו העליון בגר עצמו מעל מלהפשיט
:שנים כמה זה לי שמת הבכור בני פריון בער לך הא לו ואמר ההיא

 על שררשו פ״ו( )יומא במסכת הידוע מאמר עד״ט זלמן ר׳ למר אחת פעם
על מתאהב שמים שם שיהא אלקיך ,ה את ואהבת ה( ו )דברים מקרא

 ף נושא הבריות עם בנחת ודבורו ת׳׳ח וטשטש ושוגה קורא אדם שיהא ידיך
 פלוני אשרי עליו אומרים והבריות נאה בשוק ומתנו ומקחו באמונה ונותן

 לבני להם אוי תורה שלמדו רבו אשרי תורה שלמדו אביו אשרי תורה שלמד
 כמה דרכיו יפים כמה ראו תורה שלמר פלוני .תורה למרו שלא אדם

 ♦ ובזמן .אתפאר בך אשר אתה עבדי אומר הכתוב עליו מעשיו מתוקנים
 מקחו ואין הבריות עם בנחת דבורו ואין ת״ח ומשמש ושונה קורא שאדם
 אוי עליו אומרים הבריות מה באמונה ונותן נושא ואינו בשוק נאה ומתנו

 תורה. שלמדו לרבו לו אוי תורה שלמדו לאביו לו אוי תורה שלמד לפלוני לו
מכוערים כמה תורה שלמד פלוני ראו תורה למדו שלא אדם לבני להם אשרי

:יצאו ומארצו אומר הכתוב ועליו דרכיו מקולקלים כמה מעשיו
בהתבונני אהה ויאמר לבו על אלה רבותינו דברי הלמו וכלפות כשיל וכמו

 ושגה קרא זה שהרי הגיעה שמים עד מנעת ארץ דרך יד היכן ער
 ובבל הבריות עם בנחת דבורו שאין ארץ דרך רק חמר ואינו ת״ח ושמש

 המורות עברות על עובר היה אולי'אלו לתורה ובזיון לעצמו בזיון גורם זאת
 שלא מי אשרי לאמר התורה על לעז מוציאים הכריות היו לא התורה שאסרתן

 כשמנהגיו אמנם תורה ילמדו לא ועבריין רשע האיש שזה בשביל וכי תורה למד
 מקפדת תורה שאין הבריות חושבין אז עברות עובר ואינו הבריות עם מקולקלים

 , איש אל שדברתי מאד לי ומד רע לכן מתהלל ש״ש ונמצא הבריות כבור על
׳ :דמאי פירות פירותיך לאפר ובזיון גגות דרך כבירים ימים זה פלוני _

שנה י״ד כבן הצדיק בהיות היה. כך שהיה מעשה אחיו חיים ר׳ לי ספר
 לו ואמר לשון נלעג אהד איש אליו בא מווילנא הגדול בבוז״ם ולמר י

 ׳ רמאי ממסכת אחת משנה על לי שיש ונכון טוב פירוש לך להגיד באתי
,, אלה דבריו מצלצל היה רפויה תי״ו או סטי׳ך כמו ימנית לשין שקרא ומפני
/\ המשנה על פירושו היד. זאת ומלבד טוב פירות אומר כאלו השומע באזני

קטנה ממשנה איך ומשתאה מתפלא עומד היה השומע שכל עד מאד ומר רע
:כאלה הבל מרבים דברים ודקדק למד שהיא כמו

שפירותיך מטך אבחר לא ויאמר דבריו ועל חלומותיו על מאד זלמן לר׳ דוור
עסהארן( שירוש הוא ששימושו צחות ע״ד לו לרמוז כונסו )והיתה רמאי פירות

לו: וילך האיש ויפן
 פלוני איש אל שדברתי מאוד לי ומר רע ואמר הצדיק אותו הצטער זה ועל

האדם שנברא בהיות הדבר נכון אמת אם לרבר ר״ז עוד ויוסף .ובו׳
 השמש תחת החיים בעלי מכל לכבוד השם והבדילו ובדמותו אלקים בצלם
 הזה בכבוד שישתמש לו ראוי והשכל בדעה לרבר חיים נשמת בו בתתו

 שתערב ער תכונתה על טפיו יוציאה וטלה מלה שכל והוא ותפארת לתהלה
 שהוא הזה האיש כן לא וההקשבה ההאזנה עמל בלי ותובן שומעת לאוזן

כבר אם יעשה מת אבל להם הדר ולא תאר לא נשחתים מלין טפיו מוציא
השתקעה



מה אדם תולדת

 קרוא ידעו מעת אולי ימימה מימים המקולקלת הזאת ההברה השתקעה
 בי שגה מרעת לא הנה המשנה בקידוש מאד שגה באמת ואם .ואמי אבי
 ברברי לא וטעם נחת ברברי האמת .על להעמידו לי והיה דעת רוח מקוצר אם
 היה יום ובכל .זה על גדול בכי ויבך עשו הפכלתי עתה ודופי קלון בוז

 האיש את לבקש וברחובות בשווקים מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מתהלך
 זה. ענין על רוחו ושבר לבו כאב מגודל למשכב נפל וכמעט אותו מצא ולא

 תתני אל גא בוא לאפר ופקח נבון איש לב על רבר פעסלם מיכל ר׳ וחותנו
 אעשה אנכי ויאמר הטהור מלבו דאגתו להפיג כחכמתך נא ועשה הצדיק
 זלמן ר׳ .אליו ויאמר זלמן ר׳ שם ישב אשר המדרש בית אל ויבוא .בדברך
 ידעת הלא אתה הזכרון חסר לאמ* האיש יסף .לא ויאמר אותי מביר האתר.

 ממסכת ערנ׳שנה פירוש לפניך שאבדתי לערך שנים כמה זה עוד זכרת זלא
פירותיך ובזיון ננוח דרך לי ואמרת ובפירושי בלשוני נפשך ישרה ולא דמאי

:הארץ עם שאגי דבריך ורמז דמאי פירות הם
לקראת מאד שטח ראשונה בהשקפה .ומחריש כטשתאה עטר זלמן וו*

 יוסיף ומה יתן מת אבל בקש אשר את שמצא חשב הוצא האיש דברי
 בשמחתו כי והצדק האמת עם מנוחתה אשר ונקיה זכה בנפש רמיה שטחה

 האיש מתכונת הרגיש כאשר יטנו על יטן נתוסף כן האיש דברי לקראת
 האיש אל ויאמר .נבונה בפיהו ואין האלה הדברים מדבר וצא שבטרטה
 רבר לאוני תשמיע שלא בך יעיד הוא אנחנו השגחתו תחת אשר האלקים

 דברים אלי לרבר אמת של שאינו חסד עטי לעשות בנפשך תדמה ואל שקר
ותתלבן תתברר כאשר ותשכיל תדע כי הנחמה צד על בעצמותם ים בדו

 : ויותר יותר תתעצב הלב אז הבל של תנחומין היתר. שהנחמה כן אחר
האיש זד, לא אגבי ויאמר .האטת על מלרצדות להתאפק האיש יבול ולא

 לא ומעולם משנה על פירוש לך אמרתי לא מימי מבקש אתה אשר
 ויפן .ככה לעשות ופתגי רסני חותנך אם כי ודופי גטת דברי עלי רברת
 רוח ומורות נפש בעצבון מדרשו בבית ישב זלמן ור׳ .לדרכו וילך האיש
 מבפרין יוה״ב ולא תשובה ואין לתבירו אדם שבין טעונות וצא זה עון ויאמר

תקותי איפוא ואיה מצאתיהו ולא בקשתיהו והנה חבירו את שירצה כ״א
 :רבים מים כשטף כמעט זה עון על הרבה דמעות ומוריד בוכה היה

מדרשות ובבתי כנסיות בבתי זה עון על להתודות ברעתו עלתה כן אחר
 שהיה מפני כן עשה ולא לו יסלח לו שחטא טי שם יש אם ולבקש

:הספקות בין שכב ולבו זה בדין עדיין נבוך
 על וידבר אחריו שלח אלידצ טוה׳ החסיר הגאון אל הדבר נודע כאשר

! קרש בהררי יסורתם אשר ונחוטים תנחומים דברים לבו
 יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו רשב״ל אמר וז״ל נב( )סוכה חז״ל אמרו

 להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה לב( לז )חהליס שנא׳ להמיתו ומבקש
:ע״ב בידו יעזבנו לא ה׳ שנא׳ לו יבול איט עוזרו הקב״ה אלמלא

 מבקש שהיצר חז״ל שדרשו הדרשה ראש כי הזה במאמר להתבונן יש הנה
דבר חז״ל חדשו לצדיק רשע צופה המקרא. ראש על והסמיכו להמיתו

 שהקב״ות הדרשה סוף אולם היצה״ר על טורה במקרא הנאמר רשע שמלת

עוזר
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 כלום חדשו לא בידו יעזבנו לא ,ה המקרא סוף על והסמיכו לאדם עוזר

 לנו שגלו טה גם טפורש בטקרא שמבואר מטה יותר ראשונה בהשקפה
 אנחנו אין האלקי עזר לולי יצרו את לכבוש האדם ביכולת שאין חדשות
שהודיעו שנא׳ לא אם הזה טלטוד לגו היוצאת הגדולה התועלת עדיין יודעים

:עמנו הבורא חסרי רוב לנו חז״ל
 בל אשר ונכבד גדול לעיקר ג״ב בזה כונו שחז״ל דרכו יורה האמת אולם

ב״ה שהיוצר אף הוא כך והענין עליו תולה האנושי הצלחת אושר
 תשלם לא בקרבו השוכן הרוח באמצעות יצרו את לכבוש באדם הכח צ׳סר

 רק בידו ואין תכליתה אל לבא האדם על מאד וקשה האדם ביר המעשה
 היא המלאכה והשלמת לעשות שבכחו מה כל ולעשות המלאכה להתחיל

 א1ד ית׳ וה׳ .הגמור הפועל אל אותה להביא לאדם המלוה אלקי בעזר
 וכשרואה לעשות בבתו ומה שלו האדם עשה מתי ומבין כליות וחוקר לב בוחן

 אל חשקו וכל לעשות בכחו ואין עשה לעשות ירו לאל היה אשר שכל
שחסר מה וישלים בעדו ויגמור ממרומים אלקי העזר אליו ילוה אז הטוב

:מקדש עזרו לו ישלח לא זאת וזולת ממנו
בבל עליו מתגבר אדם של יצרו לצדיק רשע צופה באמרם חז״ל שכונו וזהו

 חז״ל ובאו לו עוזר שהקב״ה בידו יעזבנו לא ה׳ להמיתו ומבקש יום
 שבבחו מה בל האדם שעשה בזמן הקב״ה לו עוזר מתי לפרש האטתיים

 יותר לעשות לו יכול אינו עוזרו הקב״ה וארמלא יצרו את לכבוש לעשות
 יותר לעשות ידו לאל ואין במעשהו יכולתו גבול קצה עד כבר שבא מפני

 לעשות עדיין יכולת לו יש אם אולם בידו יעזבנו ולא מקדש עזרו ישרת אז
 :למבין נחמד והוא לו יעזור לא ה׳ גם עושה ואינו בבר שעשה ממה יותר

 דברי יתמוך בני לו ויאמר זלמן ר׳ את החסיד הגאון נחם האלה ובדברים
והוא הקר לה שאין התבונה עמו ית׳ הבורא כי ידעת הלא לבך

 בבתך לעשות ידך שמצא מה כל לבבך בתום כי ויודע אמת כל תכלית מבין
 דעות אל של בדעתו פתוחים דרכים וכמה מקדש עזרך ישלח הוא עשית

 שכתב מה לו והראה ,מבקשים הם אשר והטוב האמת אל בריותיו להשיב
 בממונו או בגופו לחברו הרע ואם ד״ה פ״י( התשובה )שער הלבבות חובת בעל

 מחטאו שהיה במה שיטחול עד ואהבה רצון בלבו ית׳ הבורא לו יכניס
 )וראוי אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ה׳ ברצות יז( )משלי שכתוב כמו עליו

 ופ״י( ס״ט הלבבות חובת מבעל האלה פרקים שני לבו על כחותם לשוס ישראל בר לכל
איש ישאל כאשר בעיניו היו החסיד הגאון דברי כי הצדיק רוח רפתה אז

אלקים: בדבר

יב פרק
 הנת .ויקרה קטנה אחת הערה לפניך הציעה והצרוף הישר שכלו מענין אדבר □רם

אחר כי אף הלבבות נתמעטו חזון שגסחס מיום אס כי יודע אדם לב שלבו מי
 נינה וגדל דעת רחב איש כמונו נחשלים בין שימצא מאד קשה רבים דלדולים שנתדלדלנו

שיקיף
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מו אדם תולדת
 תופשי שריד לנו הותיר צבאות ה׳ לולי ביניהם ויכריע הספקות חלקי בל בשכלו כיקיף
 .ולהכריע להבר לזרות הישרות הסברות משפע ומאזני פלס בידם אשר האמיתיים תורה

תעינו: כצאן כמעט
 בחבורי נתפרשו לא אשר וחומים אורים מהות על הנה למשל. קטן פרס עמך נא ואציגה

הקדמונים מרבותינו ועוד רש״י שונים מפירושים פירושים יש והאמוראים התנאים
 באופן פרווינצאלו דוד ג׳יור׳ באופן הרלב״ג ב׳ באופן מפרש עזרא האבן א׳ באופן מפרשים

 כתב ז״ל רש״י הס מה אצלנו נודע לא והומים אורים כתב אור שרש בשרשיס והרד״ק ד׳
: ע״כ האמת נתברר לא אבל המפורש שם כתב שהם

מבית שגלו הבנים על ויחאונן שזכרנו הדעות חלוקי את הרואה משכיל כל יתבונן והנה
 צדק מורה בלי עלינו ויוטל בהמ״ק יבנה אם נפשו תשאלנו כי שבשמים אביהם

 בידינו נקח הנזכרים התורה תופשי מכל ספר איזה והומים לאורים הכהן להעמיד' אחר
 בס יש אשר הזה בזמן הניהגיס דינים להרבה קרה וכזה פיהו על המחלצות אוחו להלביש

תוספתא ספרא מספרי או הש״ם מן מקורן יודעים אנו אין אם חלוקות וסברות שונות דעות
:הדבר סוף על העומד הוא אני המבין אני החכם אני יאמר מי

הקדמונים רבותינו של הישר למוד אח זרועותיו בשתי לחבק משכיל איש לכל ראוי ע״ב
 על לעולם לעד סמוכים דבריהם אשר להם והדומה הרמב״ס הרא״ש הרי״ף כמו

 מאמרי אח להפציר נפשו את יונה ואל הנבואה דברי אל יותר סמוכים היו אשר חז״ל דברי
 במחשבה עלתה כך שלא יבין בלבבו אשר אל שיכוונו היד ובחזקת הרכבוחיו בחדודי רבותינו
לא אשר צדק ושופט אמת דיין הוא הרוב פי על אשר והישר הפשוט שכל ויאהב לפניהם

:שוחד יקח ולא פנים ישא
 אהב לא אשר א׳ לאיש שהשיב בתשובתו ששת בר יצחק רבינו דברי מדבש לי מתקו ומה

 על עלו לא אשר דברים הפוסקים ודברי התלמוד בשמועות סברות ודחק משרים
:דבר וכה זה על ׳אוחו הוכיח הלז ורבינו מעולם והפוסק השמועה בעל דעת

 ען הדרך את מאוד לשמור ומפולפל חרון לב לו שיש למי ראוי כי ותשכיל תדע אמנם
ובהרים תהום עד ונוקבת יורדת החודרת בידו פיפיות חרב אס בצע ומה החיים

 מה שבלול נמו יהלוך חמש תהו קו מתחלה נטיח ואס .נעדרת האמת ותהי מקדרת
ע״כ': וחלול גבוה מגדל עליו בנית כי בצע

 אלקים ה׳ ויגן כב( ב )בראשית מקרא על חז״ל מאמר מאד יתכן האלה דברים פי יעל
יפלא ראשונה ובהשקפה .ע״כ מבאיש יותר לאשה נתן יתירה בינה הצלע אח

 חסרונות כמה שמנו' אחר נפלא ויותר מלאנשיס יותר לנשים ההיא הנפלאה מעלה ליחס מאד
 : הוא דבר הלא מבאיש יותר לאשה נתן יתירה בינה שאמר האומר דברי מביא בנשים

הסתום ללמוד שכלו עיני האיר בינה לאנוש המלמד יח׳ הבורא כי הוא כך הענין אולם
 מכל סחוס אל מעלה מעלה יעלה כי עד הנודע מן ידוע והבלתי המפורש מן

 הרכבת באמצעות אם כי הרמות מושכלות אל האדם יגיע ולא נעלם מכל ונעלם סחוס
והשני הראשונות הפשוטות במושכלות אחוז אחד ראשו סולם כמין משולבים רבים סושכלוח

:נשגבות חקירות אל מגיע
 ופשוט בכמותו קטן היותו עם דבר בכל והשורש ההתחלה כי החכם מאמר ידוע והנה

הנמשכים כל לכלול יגבר בכחו בי למעלה עד באיכותו ועצום רב הוא מאד
 יפרוץ וכן ירבה כן כי מאוד גדול הוא בהתחלה הנופל הטעות כן על ממנו המשתלשלים

בספל העמוקים הלמודים עד״מ בגתחליס ההתחלה התפשטות כפי מעלה מעלה הסעות
ידם אקל
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 כי ואפ״ה ההם כדאיחא ריעותא איכא נמי דסתם דחולין פ״ק
 . התם כדאיחא נאמן היה לכן מקודם עליו היה שלא לי נרי אמר
 שמוטה היא דאס מעולם כידו היה לא מיקרי דנ״ד לחלק ואין

 מ״מ ה״נ דאין ענין כשום לחקן כידו היה לא א״כ שחיטה קודם
 מילהא להאי היחר וזוקת הו״ל אדרכה הו״ל לא אישור חזקה האי

והאי דהו״ל החי מן אנר איסור חזקת רק שמוטוח אינן נהמות ׳־רוב
: לחקנו כידו הוה איסור  עשינו דלעיל הדכרים וכל רק כו שכתב השטר ועל רו סימן

ראיס מר והביא כו׳ דכשר כמנא ט ואין נמור כקנין
 אמח .חליפין' קנין הוא שנחלמוד קנין דסתם דאע״ס החום׳ מן

 כדיבור אמנם וחחמו כמכו נדיכור כחוס' איחא דהכי כך הוא
 מידו דקנה וכחכ ריצב״א חילק שמעמא כהא קנין כו שכתוב ש״מ מתנת
 כ״ש חזקה קנק שפיר משמע מיניה קנה אכל חליפין דוקא משמע

 ללישנא דסופרים לישנא דמדמינן לן לימא מאן ועוד לישנא כאי כי
 כחב מדלא איירי חליפק לאוקנין קני] דהאי ואדרכאמוכח דנע׳
 ר״לקנין גמור קנין וכתב כל כפי שגור לשון מ'שהוא דכפר כמנא

 השטר כעל דיד זה כשטר ממון להוציא דאי] לעד״נ אמנם .המועיל
 שמח מי פ׳ כרוך ורכינו שמחה רכינו מחשוכת וראיה התחתונה על
 קרקע לו הקנה לא כי כראוי סירוח קנין נו נכחכ שלא פטר (על

 כל כחומר כשטר כתוב שכיה מפום דוקא שם מוכח כו' לפירוחיהם
 כחק״ח שנעשה העידו שהעדים ונמצא כחיקון העשיין פירוח שטרי

 הסירות לו שנחנו כשטר שנכתב כשכיל אכל השטר הוכשר ומש״ה
 כתוך ע״ש החם כדאיחא מועיל היה לא גמור כקנין הקרקע של

: היטב שם פכואר לע״ד כי החשוכה מר וכמכ .ומפרי נניס; זימנא קנעינן דלא וההיא H סימן
 דקנטינן ניס! קודם לרדת המחילו אס נוהנין דרכים 1

 שהם לפי שפירש״י הטעם לסי ואף לי כרירא לא זה מנהג כניס!
 עוסקין אנו דאין דידן לנכי האי כולי שייך לא ה״ע ובציר קציר ימי

 אף נפקותא דאיכא משמע כמרדכי אמנם . עחה "דה כמלאכס
 וכימי בניסן ככהכ״נ קוכלין שאין קדמונים נהנו וכן וז״ל שכתכ לדידן

 המצות כחג טרודין דבניסן הוא הטעם ואפשר כו׳ הנוראיה
 מנהג מד ראה ואם וסוכות ויוה׳כ ר״ה כטירדת הנוראים וכימים

 מן לדין יושכין דאין 'דפכת דפ״ק מההיא קצת לו יש סמך שכתכת כמו
 כתלמוד כה״ג אשכחן ושוב מפסיקין אין התחילו ואם ולמעלה מנחם

והצעיר הקטן אהובך . זה בנדון וה״ה כלילה ונגמר ביום דין דחחילת
:שכישראל

 מה״ר עמיתי שאירי אהובי כסאך הוד לעד יגדל רף| ימן0
נפר כי ידעת הלא לדרשני כאת מה יצ״ו יודי״ל 1

 למאמין יש אי מ״ש מכ״ת אכחד לא הנלע״ד מ״מ אני וכער
 אין חבול ויצא ידו תחת שלם שנכנס כשראו כשנועה לנחכל

 הוא דהכי להאמינו רכנן חקון לא כמ״ג דכל לנחכל ולהאמין
 המחכרים כל הלשון וכ״כ ט' מעידין היו כיצד הנחכל המשנה לפון
 עדוס ליכא אי אכל ביניהם עדות עסק יש מ״מ הרמכ״ס וכ״כ
 לשון המרדכי הביא וכן סקרן לא וכה״ג מהימן לא ודאי כלל

 חבירו אח הטוען וכן וז״ל הנשבטין כל פ' דנגזל אדינא הרמב״ם
 אצלך לי שיש כחוב משכק דרך לקחחיו אומר והוא נזלת כלי אח

 שאסר פה טד ט׳ שהודה אע״ס כלום כידי לך אין אומר וכעה״ב
 מחניא הדדי ובהדי להם אחד דק ונגזל ונחבל שהתיר הפה הוא

 א״כ ומ״ש .לקחתיו משמן דרך להא דמיא בו התחיל שהוא וככא
 טדים דאיכא היכא והועילו הועילו בחקנחן חכמים הועילו מה

 כו׳ פאדרך אלא הועילו מה נמי מפטן אדרך לך תקפה דאל״כ
 סחרח במה דעתך על לעמוד יכולתי ולא מידי רכק תקון לא

 עדים ואין בלילה ידע הדבר הלא פטור בקנס מודם מטעם המט
 מדברי קצח דמשמע אע״ג הכא איכא קנס ומה ירא ולמה עמהם

 דבריו הניא סמ״ג וכן אינון קנס וצמר כנזק החובל פ' הרייב״ם
 בשמעחא מוכח דבהדיא המכין על לטפוד יטלתי לא בעניותי
 ומפתה אונם גבי אימן ממונא דברים ה' דכולהו דב״ק קמייחא
 לומר נפשך ואי .כתלמוד מקומות בכמה וכן לימני הוא דממונא
 דבעינן הראב״ד על שהקשה דרא״ן דגמיר נמי למימר ליה דנמירי
 פתה מוממין ואין סמור בפניהם נקנס מידה ואז ונ״ד מומשין

מהב״בצג. .5פא. קדושין.4 כדו. ק ב״ .3 לה. ק ב״ .2 ט: שבת .1

 ודאי כו שמכל ודחית שכתבת מה ונם .דנ״ק פ״ק באשירי כדאיחא
 איכא אי התחלתו ובלי פשע בלי בו שחבל פעם באותו הניד אם

 אם אבל מגו וליכא התחיל הוא לומר מהימן לא תו בך עדות
 הסה הוא שאסר הפה למימר איכא פעם ככל בתחילה הניד

 בין האוחר דגמל כההיא אלא בהוכחה ממונא מפקינן ולא שהתיר
 אבל בגבו נשיכה לו דעלחה ההיא וכן לאשחמוטי דליכא הגמלים

 הלא לו גיזם אפי' שונאו שהיה אפי' גמורה הוכחה דליכא היכא
 אחר רודף שהיה שור2המניח פ׳ ואשכחן ט' איניש דעביד כתבת

 המע״ה קי״ל לקס בסלע אומר חה הזיק שורך אומר זה אחר שור
 וא״כ גדולה הוכחה דאיכא ואע״ג חולקין דאמר כסומטס ולא
 ע״י כ״א שנועה ע״י החובל ממון הפקיעו שלא למימר איכא ה״נ

 היה המובל הנחבל לפ״ד דאף לע״ד קצת נראה אמנם .עדות
 הסכין ברוחב רק שהנהו שהרגיש בעצמו שהודה כמ״ש להתחייב

 לקטוע לו התיר מי א״כ אבר ולחסרו להזיקו כיון שלא לידע הו״ל כ’א
 לשומטו הי״ל ,המניח כדאפריקס׳ נחת דרך ממנו להשמיט הו״ל ידו

 לעשות יש זה לו כשמכה לגזבירו דחפו שסדאם רבוותא פסקו והכי
 פא״א היכא דווקא ב״ק סוף מהר״ם בתשובת איתא וכן דין לו

 להורגך הנא מטעם בו לחבול מוחר אז בו מכל אא״כ א״ע להציל
 לא אכזריות דרך עליו בא שלא שהרגיש בכה״ג אבל להורגו השכם
 הא כיון דלא נמי נהי אבר לחסרו רשע במכס א״ע להציל הי״ל
 אס ז״ל רבותינו דדרשו להא קצת ודמיא לעולם מועד אדם קי״ל
 האב כגון כשמש הדבר לך ברור אם לו דמים עליו השמש זרחה

 לא ממון עסקי על אלא בא ואינו בנו על האב שרחמי בנו על
 הדדסוח ובמיני כמלקוח לקונסו וראוי דמו את התורה הסירה

 הגאונים ורוב החובל פ׳ ראבי״ה שכתב ושבת רפוי בתשלומי וגם
 ר״ס ובושת וצער נזק אמנם .שליחוחייהו ועכדינן בבבל אוחו שגובין

 וכן כו׳ לכובסיה דלינקעיה ונתב החובל פ׳ האלפס על חולק
: דב״ק פ״ק הרא״ש  המסירה ע״ד שמעון את עוד ראובן שתובע ומה לט מ|יס

כמעט אימא החובל פ׳ מהר״ס בחשובת ידידי הנה
 אותו שמסר שמעון את שתובע ראובן ח״ל דשאלחך צורה כהאי

 והתשובה כו׳ להכחיש ישבע עליו ממידין הנכרים וגס ע״א לו ויש
 יפה ההגריים בין שחלקת מה אמנם .נקצרה משיב והנני מתחלת

 מחזקחן ממון להוציא האידנא בגויה ליה קים מאן אמנם חלקת
 שופטים בס׳ כ״ד סרק הרמב״ם שנתב כמו לבו ובהערכת דעתו באומד

 מרומה לדין קצת הא דמיא דבריו לפי לע״ד הפרק כל ופ״ם
 אומר הדיין לב אס אמנם סמנו יסתלק אלא לחותכו לדיין שאסור

 ועונשין מכין ב״ד קי״ל הא הזאת והרמה המסירה אמר שראובן לי
 טובה לא טל מלקין דקידרשין* כמרא פ׳ ואמרינן .הדין מן שלא

: שבישראל והצעיר הקטן נאם .השמועה נרשום ור׳ שלום בר אליעזר ר׳ לדק לפני באו כאשר ך*י סימן
נגחו אשר על ר״ג על אליעזר ר׳ וצעק שלום כר י

 היה כאשר להזיקו וכיון הסוכות בחג הושענוח סיבוב בעת ודחפו
 כתפו עצמי שנשבר עד כ״כ ונדחף ושנים ימים זה כבר לו שונא

 שרגילין העולם כמנהג שסבב השיב ור״ג לרפואתם לרופא ונזקק
 אירע להזיקו טונחו בלא ממנו נדחף ואם הזאת בעת בדחיפות

 ודקדקתי עדיותם כל ראיתי ונם לפני ריכותס דברי האריכו ועוד לי
 ר״ג של מכחו ר״א שנדחף מכוררח עדות שום ראישי ולא כהם

 שא״ל שהעיד ע״א אך הפדיות מתוך הכרתי והוכחות אומדנות רק
 א״ל וק ר״א לפמרת לדחוף שדעתו הדחיסה יום שלפני בלילה ר״ג

 זה עדות כשנדחף שלך לבעה״ב סייעת לא למה מבהכ״ג בצאתו
 לעומק יורדין היינו אם ומ״מ . העדיוה כל משאר יותר מבוררת

 לסעד ר״ג שא״ל דמה זאת עדות מספקת היסה לא תורה של דין
 עכיד ולא דגזיס איניה דעכיד למימר לן אית כדלטיל בלילה

 וגס .דפלניא דיקולא ואיגזור דאזיל בההיא בפח״ה כהדיא כדאיתא
 לב״ד חון הודאה ההוא כדלכניל" מבהכ״ג צאתו אחר שאמר מה
 כמבואר מידי פהני ולא הבע״ד כנגד שלא וגס עצמו ומפי הוא

 אס ולחייב להעניש אין והוכחום אומדנות ומטעם ב״פ ריש בא״ז
 שהיה דשור וההיא פירוש המוכר ,ס׳ אחא דר׳ כת״ק דקי״ל ר״ג

ליגח מועד שזה אע״פ בצדו הרוג שור ונמצא הנהר גב על רועה



כב וכתבים הדשן תרומת פסיקים

 הסרה פ' אלפס רב פסק הכי נגחו זה אומרים אק מנוגח חה
 להזיקו כיון לא דאם להזיקו שכיון שפי אומדנות שצריך זה בנדון וכ״ש

 של שטחה שבשטח כיון מכלום פטור היה מכחו נחזק דודאי אע״ג
 אמנם סוכה. מם' בסוף כמוס' בשם ובאשירי בא׳ז כדאיתא הזיק מצוה
 שאם גדול וסייג גדר צריך כזה שמנין לי אופר לבי ונם אני רואה

 יראח מפני הסבוב מצוח חיבטל הזה במקום לרעהו איש יארוב ח״ו
 בטח בגופו למנירו איש יזיק אם ואך שונאו מפני איש הכיזק
 אמרח ובשפה אחד במקום כזה יעשה משאם יוחד גדול עונו כז&ח

 בעבירה הי״ז מצות שעושה והשני בהכ״ג בקדושת שמזלזל האחד
 פן יוסיף לא בה שכתוב הבימה על עומדת םם״ת בעח ע״ז מוסך
 אוחו שמכה מישראל רשע אדם יש שאפי' משם רבותינו ודרשו יוסיף
 ואחרי בבית. המלך עם המלכה לכבוש ואק עונשו שקבל כיון בלאו עובר

 ופל בגופו ר״א ולצער להכות כיוון שר״ג ומוכיחין נראין שהדברים
 הנני וע״כ הדין מן שלא היה אם אפי׳ עונשים נ״ד כה״ג כל

 קה״ת ביום ילך יעשה וככה ומחילה חרטה שיעשה ר״ג על מטיל
 וילט אה״ק פני דרך ר״א למקום ממקומו הבימה על שהס״ת בעוד
 לך ואח״כ ישראל לאלהי חטאתי אליעזר לר״א ויאמר הקהל טובי שמה

 שהזהירה מה על עברתי וגם הי״ז ובמצות בהכ׳׳נ בקדושת זלזלתי כי
 מבקש אני ופ״ז בגופו חבירו אם איש ולצער להכות שלא חורה

 על נתחדטתי ני מאשך ממילה ואח״כ ישראל מאלהי וכפרה סליחה
 לר״א ר״ג וישן בינונית במדה שיערתי הרופא ושכר .עשיתי אשר

 נאמנים אנשים כ׳ בידיעת א’ר יתן זהובים ב' ואותן זהובים ב׳
 מטעם אלא לו באים אינם כי שירצה מצוה לאיזה בנרפ״ץ ב״ה לכבוד

 על כלום חייבתי לא ומש״ה לעיל ביארתי כאשר הגדר לחזק כדי קנס
ר״א שיצטרך ידוע שהוא הרופא כשכר מבואר שאיננו כיון השבת

:שבישראל והצעיר הקטן נאם .ככה על ממון להוציא
דבר על יצ״ו ליבא מה״ל אהובי לחדא יסגא שלומך ריא סימן
 עליו וקורא ומוזר פיך על ממלמידך אחד שנתן הגט 1

 אומר והוא לו שיש אמד שם רק בגט נכתב דלא ומשוס ערער
 .כלל בגט נכתב לא השני שם ואותו חוצי מחמת כבר שמו שנשתנה

 ניהו מאן נמי וידענא עובדא בהאי כבר דידענא לן להוי ידיע
 הוא מטריש״ט הנר״ז לבת נשוי שהיה ז״ל זימל״ן דמה״ר ונריה

 שנכיון בהדיא כשב הספור לי והאריך המאורע לי וכתב הקדים
 שהאשה מפני לכך מוכרח היה כי הוא ומתנצל הגט נתן ובדעת
 וחשב ביש שוס עלים ואפקא לו אשר כל וגזלה חטפה בו בנדה

 הגט נתינת שקודם ג״כ וכתב בראשה גמולה לה להשיב מזימה
 אוחרנא שמיס ע״י מוטעה בגע לרמוחה שרוצה מוג״ל ללאז״ן הניד
 ולא פסול הגט ללאז״ן עוד אמר הגט כתיבת ואחד ליה דאית יוסך
 שאמרת הדבר שאמת עוד כחב .כשר בגט לגרשה לבי על כלל עלה

 להודיעך רצה לא כי לא לך ואמר שמוח ב׳ לך שיש לי כמדומה לו
 עוד . נכה על ושנשבע אותו שהשבעת כלל כתב לא אבל כלל

 אשתו כתובת בשטר שעיינת שכתבת מדבריך הפך כתב אחר בדבר
 מליצה שבשטר כתב והוא אמר שם לו מצאת ולא בטרותיו וכל
 כתב י״ך משה מה״ר אחיו לאשת שנתן חליצה בשטר וכן אשתו של

 ראשי אכניס לבלתי מאד בקשני זה כל ועל יקותיאל יוסף בשניהן
 אם והנה .לי תכתוב אם להתיר עמך אסכים ושלא זה דבר בעני!
 מכוער היה דאפ״ה אע״ג אחר שם לו שאין נשבע שלא כדבריו היה

 רמאות ולעשות הטורה להכשיל הדבר למיטבד וחלילה הדבר
 עליהם לעז מהוצאת להזהר טובא רבנן בה דמשו גיטין בפסק

 דאנסיה כמאן דניה הייתי אפשר מ״מ ופסול גמגום שום ולגרום
 כאשר בראשה גמולה ולשלם גזילו ולהשיב ממנה נקמתו ולנקום יצריה
 מלהכנס כך בשביל נשמט הייתי ואפשר . אלי בהתנצלותו כתב

 שעשתה עמו האמת באילי .מושב והייתי אבותיו כבוד משוס בדבר
 דחשקול זה כדרך זממו וייפק ובושת בנזק ורמייה בעקב החל לו

 וכן תורה ספר בשבועת אותו שהשבעה כתבת כאשר אך מטרפסא
 נאמן אותו אתה מכחיש דברים בשאר וגם אחר כס לו שאין נשבע
 לשלם כדי ובשקר בשוא לישבע וחס מלילה ממנו יותר לי אתה

 תשא לא הקב״ה שאמר בשעה נזדעזע טלו העולם שכל נמול להשיב
 כשר זה הגט דנראה לך דע אהובי לכן זה בדרך עציו לחוש אין

 הזה בשם אותו ויודעים מכירים העולם שכל אחרי הוא גמור

קז: כתובות .3 נו: ב״מ .2 צא. ב״ק .1

 הגבול ובכל והנתינה הכתיבה ובמקום קויפמ״ן ובכנויו יקותיאל
 מחניכתו גרע לא וכנויו הזה בשם רק כלל מוחזק איננו ההוא

 שהוא אע״פ לכל וניכר ידוע כשהוא בכה״ג אשירי דמכשיר לבד
 לפוס וכן לכתחילה אפי' ישרי המובהק בשם לקרות לשורה עולה

 לארץ בואו שמיום שכתבת זה בנדון כ״ש .שם בתום׳ שנוייא חד
 לאידך ואפי׳ יקושיאל בשם רק בחורה לקרות עלה לא ההיא

 דוקא היינו המובהק לשם קרובה חניכה דבעינן דחוס׳ שנוייא
 ששינה מגד טפי דעדיך כה״ג כשר ודאי בדיעבד אבל לכתחילה

 של דשם ודאי ונראה דכשר ניות בשם ונירש גיות לשם שמו
 עיקר חולי שע״י השני משם טפי קר ,ע גיות של שם נגד יהדות

 כך כל צורך אין כי יותר להאריך ואין הראשון שם נגד הוא
 עשית כי ידך משחש זה גט שיצא ותרעומת הרהור שום עליך אין אך
 למיעבד לך הוי מאי התורה בשבועת אותו השבעת שהרי צורכך כל

 אי אתמהה הזה הלעז להוצאת מסיתים לו שיש כשבת ואשר טפי
 נאם .ומסכימיו ר״ת מגזירת עצמן ימושו צא מדוע הם ספר יודעי

:שבישראל והצעיר הקטן
 זיינווי״ל הח״ר ידידי אהובי הוא נרדים עם כפרים ריב סימן

לפום דדינא ספיקי מרי על דרשחני אשר כ״ץ
 מקום לך כמראה אס כי כלל דעתי בהסכמת ולא לך אשיב ריהטא
 שיקרא ואששכח שמעון על רע שם ראובן שהוציא הראשון

 בהדיא פסקינן דהכי בממון לפייסו כלל חייב דאינו לע״ד נראה
 דבה דהוצאת האשירילשם מן ומוכח פטור בדברים ביישו החובלי פ'

 חזקתו שהורע לחייו דירד שכתבת אע״ג בדברים ביישו בכלל רע ושם
 דבדבודיה למסור כלל דמי ולא פעור בנזקי; וגרמא הוא בעלמא גרמא
 עד אותו דמנדין החובל פ׳ כתב נאשירי אמנם .וק״ל קצי מקלא

 הוראה לבעלי קבועה מדה בזה שאין לע״ד ונראה .כראוי שיפייסנו
 הזמן ולפי הענין לפי עיניהם ראות לפי אלא הפיוס משערינן היאך
 כלל להתפייס שלא שמעון ירצה ואם והמתבייש המבייש ולפי

 תשובה במצות כסמ׳ג כדאיתא בזה איסור אין איבה לו ולנטור
 הוציא שלא דתימא הא אכזרי •המוחל יהא שלא אהא ירושלמי דמייתי

 ועעמא . עולמית מחילה לו אין ש״ר עליו הוציא אבל רע שם עליו
ולא בישא קלא באפיקי שמע איניש דדילמא לע״ד ביה איש רב

:חשדא מידי גברא האי להא נפיק וצא בפיוסו שמע
לא כאשר ראובן לאשת שמעון שהשאיל טוב אבן דבר על ריג סיט!
 האבן מעריך ]ושמעון[ )וראובן( ונגנב בעיר ראובן היה 1
 דמרנליח דהא טזבתא האי אונאה. לו אין דמרגלית משום יקרים בדמים

 יחיד וקי״ל עליה רבנן ופליגי1 היא יודא רבי .דברי אונאה לה אין
 קרקעות דהא היא הבל של טענה דין פן ובר כרבים הלכה ורבים

 רוב פסקו דהכי בצמצום אותם שמין כן ואע״ם אונאה להן אין נמי
 אגזילה אפי' אשה מחיינינן לא האידנא ואפי׳ מהר״ם וכן הגאונים

 תשלם מתגרש או מתאלמן שאם עציה דין פסק כותבין אלא ופקדון
 מלוג נכסי לה יש אפי' לא בעלה תחת בעודה אכל שנמחייבה מה

 משום כלל לפוטרה חין אבל החובל פ' במרדכי מבואר כדאיתא
 ושואל גמור מאונס גדול זה אי; בכך דמה שלה אש ג״כ דאנדה

 את לחת שנהג במקום דנתנן דירושלמי וההיא .באונסין חייב
 לשומר דוקא היינו המפקיד פ׳ ומרדכי אשירי שהביאו פטור שלו
 דמחייב שואל לגבי אבל בהכי פשיעה מיקרי דלא וקמ״ל חנם

 שיהיה ראובן שיתחייב שמעון שטען מה מהני דלא פשיטא באונסין
 לא מ״מ ברפואה נתחייב דאם ראובן השיב יפה אשתו כרפואוח

 וה״ל שפירה הצריך דבר קלה שדעתה לאשה להשאיל לשמעון היה
 מנטר הוה בעיר בעצמו ראובן הוי דאי דהיכי עלויה שומר לאוחניה

 אחד ועמד הים למדינת שהלך ממי כלל עדיך דלא ועוד .שפיר ליה
 על מעותיו שהניח דכחובושי בתרא בפרק דקי״ל אשתו את ופרנס

 החיוב דאין כה״ג וכ״ש במזונות חייב דבעלה אע״ג הצבי קרן
 הדבר לך נוגע ואם כתבתי לע״ד הנראה .הסם כי כך כל מבורר

כלל. דעתי בהסכמת כתבתי לא כי עלי תסמוך אל הצדדין מן באיזה לא
:שבישראל והצעיר הקטן נאם

רגנשבור״ק ק״ר! נאמנים אהוביי לחדא יסגא שלמא “רין
 משה והח״ר אברלן והח״ר בנימי! הר״ר המה הלא *
גברא חד עסק על דרשתוני אשר .יצ״ו הלוי מאיר והר׳ שאולמן

דאשכחחון



אגדה מדרשי מאגר:

פקד רה' [ ] ד"ה ל סימן וירא -פרשת )ברבר( תכחומא מדרש

 קטטה היתה אם רבינו, ילמדנו א(. כא )בראשית שרה את פקד והי ]ל[

 רבותינו, שנו כך הכפורים, ביום לו מתכפר כיצד להכירו אדם בין

 אין חבירו לבין שבינו מכפר, הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות

 מה יקבל ולא לרצות הלך אם חבירו, את שירצה עד מכפר, הכפורים יום

 מרחם שאתה זמן כל בידך יהא סימן זה דורמסקית בן יוסי ר' אמר יעשה,

 מה מרחם, לך אין חברך על מרחם אתה אי ואם מרחם, לך יש חבירך על

 אחת, שורה ויעמידם אדם בני עשרה יביא נחמן בן שמואל ר' אמר יעשה,

 ולא לרצותו והלכתי זה, פלוני ובין ביני היה קטטה אחי לפניהם ויאמר

 שנאמר עליו, מרחם והוא לפניו, עצמו שהשפיל רואה הקב״ה מיד קיבל,

 שם כתיב מה כז(, לג )איוב העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור

 ועוזב ומודה וכתיב ,כח( ל״ג/ /איוב שם )שם בשחת מעבור נפשו פדה

 וכן ירוחם, לעזוב מנת על מודה יהודה ר' אמר יג(, כח )משלי ירוחם

 היתה כנגדו, וחבריו חבריו, כנגד מקפיד איוב שהיה ימים כל מוצא אתה

 לימים ממני צעירים עלי שחקו ועתה שנאמר כנגדו, מתוחה הדין מדת

 עומד אביך היה אילו אתה, עשו של בנו ולא לאליפז אמר א(, ל )איוב

 את מאסתי אשר מואסו, הייתי שלי הכלבים עם ליזון אותו שאשים מבקש

 הוא את אמרו וחבריו א'/(, /לי שם )איוב צאני כלבי עם לשית אבותם

 ]בנו[ )לנו( ישיש גם שב גם שנאמר ישישים, יש לנו אף לעצמך, הישיש

 עומדים אתם מה להם ואמר ההב״ה, להם שנגלה וכיון י(, טו /איוב/ )שם

 אילים ושבעה פרים שבעה לכם קחו ועתה שנאמר איוב, את ופייסו לכו

 כן, ועשו הלכו מיד ח(, מב /איוב/ )שם עליכם יתפלל עבדי ואיוב וגוי

 אימתי י(, מ״ב/ /איוב שם )שם איוב שבות את שב והי שם, כתיב מה
 וגוי אברהם ויתפלל אבימלך כך מ״ב/(, /איוב )שם רעהו בעד בהתפללו

 פוקד אני אבימלך, על רחמים בקש אברהם הקב״ה אמר יז(, כ )בראשית

שרה את פקד והי מיד, אותו

*** הגליון קדושת על לשמור נא ***



תקח סימן לשמה תורה שו״ת

 מסר ראובן שאלה קברו.+ על מחילה לבקש ראובן חייב האם שמעון ומת שמעון את קלל +ראובן
 בתוך אח״ב והנה ס״ת בפני עצמו לבין בינו קללו עוד גם לו שחטא בעבור שמעון על לשמים דינו

 קללתו ע״י למיתתו סיבה היה הוא אולי ונצטער ראובן נתחרט כן ועל ונפטר שמעון חלה אחד חודש
 הם כי זאת בעבור וטובה הנאה באיזה שמעון יתמי את לפייס צריך אם ושואל לשמים דינו ומסירת
 צריך שאינו לראובן שאמרו ויש קברו. על מחילה ולבקש זה על להתוודות צריך ואם ועניים נצרכים

 דהכי מסיבתו ולא נפטר זקנה מחמת חזקה א״כ במותו שנה ששים בן היה שמעון כי מאחר לזה לחוש
ושכמ״ה. יורנו לזקנה ששים בן באבות איתא

 קטלת אביי אלמנת לחומה דרבא דביתהו חסדא רב בת דאמרה ע״א ס״א דף בכתובות איתא תשובה
 דעסק דאביי בגמרא וכנז׳ שנה ששים בן נפטר אביי כי וידוע ע״ש אחרינא למקטל ואתית תלתא ליך

 זה לדחות יש אך בחומה. מיתתו סיבת תלתה ועכ״ז שנין שתין חיה חסדים= =וגמילות וג״ח בתורה
 י״ל ועוד נפטר מסיבתה אביי שגם מילתא מוכחא אביי קודם תרי חומה דקטלא כיון שאני דהתם
 תלו דלא בגמרא מצינו ואדרבא כן אומרים היו ג״כ שהחכמים יאמר ומי הכי דקאמרה הוא רבא דאשת

 אביי בגמרא איתא דהכי עלי מבית דאתי משום הסיבה אמרו אלא אשתו בסיבת אביי פטירת רבנן
שנה. ששים חיה וג״ח בתורה דעסק אביי שנה ארבעים חיה בתורה דעסק רבא אתו עלי מרבית ורבא

 אין שנה ששים בן כי ובפרט שמעון של מיתתו סיבת היה הוא פן לזה לחוש לראובן דיש נראה ומ״מ
 ראובן חטא בלא״ה שבודאי גם ומה שנה שבעים בהם שנותינו ימי דכתיב בסתם החיים קצבת זה

 טוב הם נצרכים שבניו מאחר כן ועל שמעון לו חטא שכבר אעפ״י וקללתו לשמים דינו במסירת
 כל יתענה גם קברו על מחילה וישאל שיתודה נכון וגם שמים= =ידי י״ש לצאת דמים במתן לפייסם

 לעילוי נר יום אותו וידליק שמעון של פטירתו יום שהוא זכרון/ /יום צייט= =יאר יא״צ ביום שנה
 ופירשו ענישתיה אנא אמר חד דכל עובדא בהך כ״ב דף דבתרא בגמרא רבנן מ״ש חזי ופוק נשמתו

 ידם על שנענש על לחטא זה נחשב שבעיניהם לעצמו אחד כל החטא לייחס בזה כונתם שם בתוספות
 ידו. על הוא נענש אז בקללה מעניש שהצדיק דכל בספרים וכתוב זה על ולהתודות להתחרט וכתתם

נר״ו כחלי יחזקאל הקטן כ״ד לי. יעזור צבאות ה׳ שדי ואל שלום זה והיה

בר-אילן** את׳ - השו״ת פרוייקט תקליטור מתוך / הגליון קדושת על לשמור נא **
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רבתיהכפורים יום הלכותתניא168

i

,יום מבעוד מנעליהן חולצק הכפורים יום בערב
לבית יחפין ובאין . הסנדל בנעילת שאסור

. ובזיע וברתת באימה החזן ועומד הכנסת.
 ויש . *( בסדורים שכתוב כמו נדרים כל ״ומתחיל

. ושבועה נדר היתר מצות על קודם לברך נוהגין להלן ונאמר .כפרה כאן נאמר

ויש
 לא או אוכל כגון ,נלכד לעצמו שנוגע גמה אדם נשנט או שנודר ושטעות לנדרים רק והמיס היתר שיין שאין וכפוסקים כגמרא מכואר *(

 העוכר ועונש ,כלל ושאלה כפרה היתר שוס אין המשפע ככסי או לממשלה ואכ׳ש לחכירו שנשכע כמה אכל .וכדומה אישן לא או אישן ,אוכל
:לצלן רחמנא ,מאד מאד חמור

מהרש״ה באורי

 ושם ,שם יומא .,וכו מתודה יכיצד :ע״ש אמרי פ׳ ובתו״כ ,ע״ב כ׳ ומגילה ,פ״ב ל״ו יומא .וכו׳ דברים בכפרת בעדו יזכפר
 פניהן על מסלק "ואין ע״ב: פ״ז יומא וכו׳. וידוי "מצות שם: כצ״ל, וכו׳. רב אמר שמואל בר רבה אמר’ אומר: חיבת ליתא

:ע״ב פ״ז יומא .וכו׳ ערבית שהתודה ואע״ס’ :הרוקח בשם תר"ב בסי׳ הג״י הביא כן .וכו׳
;השכ״ו סי׳ יומא ובמרדסי ,קמ״ג סי׳ השובה בשערי ועי׳ ,יומא סוף וברא״ש ,גאון עמרם רב כסדר עי׳ .וכו׳ נדרים כל "ומתחיל

 על שבא כגון גמורה. תשובה היא איזו תשובה.
 באהבתה, ועודנו .עמה נתיחד זמן ולאחר איש אשת

 ארם. מיראת לא עשאה. ולא העבירה מן ופירש
 מפני אלא כח. □כשלון ולא גוף מחלישות ולא

 כיוצא בל וכן .גמורה תשובה בעל זהו .התשובה
 ויסירט חטאו החוטא שיעזוב .תשובה היא מה :בזה

 כמו עוד. יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו
 און ואיש דרכו רשע יעזוב נה( )ישעיה שנאמר

 אלהיגו ואל וירחמהו ה׳ אל ישוב ואז .מחשבותיו
 כמו שעשה העבירה על ויתנחם .לסלוח ירבה כי

 וצריך .נחמתי שובי אחרי כי לא( )ירמיה שנאמר
 :עשה אשר הענינים ולומר .בשפתיו להתודות

 השב להיות התשובה מדרבי ז״ל, הרמב״ם וכתב
 ועושה . ובתחנונים בבכי השם לפגי תמיד צועק

 .בו שחטא הדבר מן ומתרחק .כחו כפי צדקה
 האיש אותו ואיני אתר אני שיאמר .שמו ומשנה
 לטובה בולן מעשיו ומשנה .המעשים אותן שעשה
 .עון מכפרת שגלות ,ממקומו וגולה ,ישרה ולדרך

 . רוח ושפל עניו ולהיות להכנע לו שנורמת ספני
 מהם להתודות צריך לחבירו אדם שבין ועבירות

 .יצליח לא פשעיו מכסה כח( )משלי שנאמר .ברבים
 עבירות אבל .גמורה תשובתו אין כן עשה לא ואם

 אלא .עצמו לפרסם צריך אין למקום אדם שבק

 לב( תהליס12שנאמר .המקום לפני מהם להתודות
 ויום התשובה .)און חטאה כסוי פשע נשוי ,אשרי

 אדם שבין העבירות על אלא מכפרין הכפורים
 החובל כגון לחבירו, אדם שבין עבירות אבל . למקום

 וכיוצא .ממון לו שחייב או ,והמקללו .חבית את
 עד .מבפרין הכפורים ויום התשובה אין .באלו

 .לו למחול רצה לא .לו וימתול חבירו את שירצה
 ופונעין .מריעיו אדם בני עשרה של שורה לו מביא

 להם נתרצה לא לו. שימחול ממנו ומבקשין בו
 מניחו .עדיין נתרצה לא .ושלישית .שניה מביא
 היה ואם .החוטא הוא מחל שלא וזה .לו והולך

 מאה אפילו אצלו ובא הולך רבו. הזה הנעלב
 חברו ומת לחבירו החוטא .לו שימחול עד פעמים

 אדם בני עשרה מביא .הימנו מחילה שביקש קודם
 אלהי לה׳ חטאתי בפניהם ואומר קברו על ומעמידם

 ואם .בו חבל אם ,בו שחבלתי זה ולפלוני ישראל
 .אחר דבר לו עשה או בדברים ובזהו בו חבל לא

 לו חייב היה ואם .לו שעשה מה לפניהם יאמר
 .יורש לו יודע היה לא .ליורשיו יחזירנו ממון

 תשובה מעניני וקצת ויתורה. דין בבית מניחו
 ;שיבהת בענק השנה ראש בהלכות למעלה .כתבת;

 הכתוב דברים בכפרת בעדו, *וכפר פז( )ויקרא תניא
 אינו או דברים בכפרת אומר אתה מדבר.

דמים בכפרת אלא

 כפרת כאן אף דברים. כפרת להלן מה כפרה.

 פשעתי עויתי אומר .מתודה יכיצד ת״ר .דברים
 והתודה )שם( אומר המשתלח בשעיר וכן .וחטאתי

 לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות כל את עליו
 לד( )שמוח אומר הוא ע״ה רבינו במשה וכן .חטאתם

 וחכמים .מאיר רבי דברי .וחטאה ופשע עון נושא
 הוא המע״ה בדוד וכן .פשעתי עויתי חטאתי אומרים

 הרשעט. העויט אבותינו עם חטאנו )שהליסקי( אומר
 בדברי הלכתא רב[ ]אמר שמואל ברבי רבה אמר’

 פסקרבינו ז״ל הדברות עשרת בעל בתב חכמים.
 כרבי ומסתברא חכמים. כדברי הלכה האלפסי

 מאיר בר׳ ועבד דרבא• קמיה דגחית דההוא מאיר.
 אמר מאיר. ברבי ועבדת רבנן שבקת ליה אמר
 .אורייתא בספר כדכתיב לי סבירא מאיר בר׳ ליה

 רבא אהדר ומדלא .וחטאה ופשע עק נושא דהיינו
 בשם וכן .מאיר דר׳ כוותיה דהלכתא ש״ם

 ערב וידוי "מצות רבנן תט .ז״ל ניאת אב״ז רבינו
 מתודה חכמים אמרו אבל .חשיכה עם הבפורים יום

 .עליו דעתו תטרף שמא ושתיה אכילה קודם אדם
 אחר מתודה .ושתיה אכילה קודם שהתודה ואע״ם
 . בסעודה קלקול דבר לו יארע שמא ושתה. שאבל

 יתודה .גרים ז״ל הרמב״ם של תשובה בהלכות אבל
 שיתודה קודם בסעודה יחנק שמא שיאכל קודם

 לו יארע לשמא פירוש והוא וידוי. בלא מת ונמצא
 .שכתבנו נירפא של הפך והוא .בסעודה קלקלה דבר

 המנתה תפלת ומתפללין מקדימין לפיכך .נראה וכן
 שבין הימים כשאר ומתפללין .אכילה שעת קודם
 עמו את המברך ואחר .הכפורים ליום השנה ראש

 אומר פסיעות שלש שיפסע קודם בשלום. ישראל
 לפניך נאמר מה .וכו׳ תבוא אבותינו ואלהי אלהינו

 ובו׳. חטאים על .וכו׳ לפניך שחטאנו חטא על .וכו׳
 שלום. ועושה .לרצון יהיו .בסדורים הכתוב כסדר
 לאחר כך אומר התפלה כשמסדיר כן כמו והחזן

 .ביוהכ״ם כן שאין מה .מנהגנו וכן .עשרה שמונה
 מלכנו אבינו ואומרין .התפלה באמצע אומר שהחזן

 שהתודה 'ואע״ם במנחה. פניהן על נופלין ואיןט
:ובנעילה ובמנחה ובמוסף בשחרית יתודה .ערבית

 הכפורים יום ליל ענין פ

בו האסורים ודברים



אבן תשובות

 לקיום זרעו שמקרבים אלו בנישואים לאהק ניחא
ת״ח. בנים ובני בנים עם ה׳ לברכת ויזכה המצוות

תשלט סימן
הגדול. לפני צעיר בן להשיא שאלה:

 בשם י״ג( )ם״ק רמ״ד יו״ד בש״ך מפורש הדבר
הגדול לפני הקטן נישואי יקדימו שלא הב״ח

 כל לכאורה והנה עי״ש. בחכמה גדול הקטן אם אפילו
 הגדול אחיו כבוד מפני זהו להקדימו שאין הענין
 שהמחילה נראה אבל מספיק\ ימחול אחיו אם ולפ״ז

 או ברירה לו שאין מפני רק אלא שלם בלב אינה '
 גם אלא כבוד של ענין רק זה אין וכן בושה. מחמת
 לפניו אשה נושא הצעיר שאם הגדול, לאח בזיון

אותו דמזיק ונמצא בגדול, חסרון יש שודאי מדמין
י__________צג---------------------

ענין, של לגופו מקרה בכל שתלוי אמרתי לפיכך
 שמציעים כ״בררן" ידוע הגדול אחיו שאם

 חייב הקטן אין אזי וממאן, הגונים שידוכים לו
 בגללו, ורביה דפריה רבה מצוה ולהחמיץ להמתין

 עדיין"," לו נזדמן לא רק אלא בררן אינו אם אבל
 לצער לא שיצור איזה להמתין לקטן ראוי שידוך
 מהני דלא אב כיבוד גבי ומצינו ממנו, הגדול אחיו

אם ורק הגדול, באחיו הדין והוא צער, על מחילה

הלכות
תשמ סימן

 בתוכו שמסדרים הכנסת בית :שאלה
 בו ומענים "אורגן" שם ויש חופות

החופה. כשעת כנסת בבית
 וגאוני ר״ה(, סימן "ה )ח מלכיאל דברי תשובות עיין

מנהג שזהו בתשובותיהם האריכו אונגרין
 הכנסת בית בחצר רק להתחתן נהגו וע״כ העכו״ם,

 לעשות אבל לחתן, וקנוי לציבור השייך מקום שהוא
 העכו״ם ממנהגי זהו הכנסת בית בתוך חופה

 בבית שיר בכלי לנגן וכן בעו״ה, כאן שנתפשטו
 נאמר וע״ז העכו״ם, למנהגי חיקוי הוא הכנסת

תלכו". לא "ובחוקותיהם

כאלו. כנסיות בבתי ליכנם שאסרו אונגריז גאוני והנה

תפג והנהגות העזר
מותר. צער לו שאין באמת מכיר

 שיעור מצאתי לא להמתין דראוי שכתבנו וזה
אבל ומעמדו, בטבעו גם ותלוי זאת, לשהייה

 לאחיו והודיע חודש כי״ב כבר שהה שאם כמדומני
 לפני אשה לישא ממהר שאם ומסתברא בכך, יוצא

 דינא שזהו כלל לחשוש לו אין עשרים לגיל הגיעו
 שניכרת לאחיו בזיון אין שבכה״ג ועוד דגמרא,
 שמקפיד דוקא עשרים בן לפני לישא שמיהר הסיבה

 שמחויב להרהורים חושש שאם שכן וכל כך. על
 דאפילו הגדול, לאחיו להמתין ולא לישא מדינא
 )ודע וז״פ. אלו, מטעמים נדחה ואם אב כיבוד מצות
 בעצת ורק אך ולגמור להתייעץ צריך שידוכים שבכל

 מסכימים בשמים גם פיהם שבברכת וצדיקים, ת״ח
לטוב(. וגומרים

 שכל דנקט א׳ סימן ח״ב אהע״ז משה כאגרות ועיין
כששניהם רק ואחיות באחים קדימה דיני

 יכול לא כשאחד ולא להתחתן, ועומדים השתדכו
 איגרת סופרים איגרות )עיין והאחרונים ע״ש, עכשיו

 גדול, לפני קטן בבן גם הקפידו סופר( מהחתם כ״ט
 רוקח אהרן רבי מבעלזא הקדוש האדמו״ר כ״ק ,ובשם
 דמצוי כנ״ל וצ״ב מותר, מוחל הגדול שאם זצ״ל

 ולע״ד שלם, בלב ואינו הבושה מפני רק שמוחל
לדינא. עיקר נראה וכן כמ״ש, תלוי הדבר

נישואין
 כיון ע״ז כבית ודינם ריפורמים בגדר שהם סברו

 וברוסיא שבליטא פשוט וכן העכו״ם, ממנהגי שתפסו
 החרימו שלא אף שם ליכנס פסולין כאלו כנסיות בתי

אותם.

 זה האורגן את שעזבו במקרה דידן השאלה אמנם
 שנמצא רק בו, מנגנין אין ויותר הרבה שנים

 ורב בכה״ג. שריא אי לביהכנ״ס סמוך חדר באסה
 מביהכנ״ס להתרחק שיש דסבר בזה גם אסר אחד

 שלא זמן וכל לגמרי, האורגן את משם שיוציאו עד
 להניחו יש הכנסת הבית מבנין האורגן ישליכו

 דוקא. ממש ביטול שצריך ע״ז וכעין באיסורו,
 הוא הכנסת שהבית דביק נראה לענ״ד אמנם

 בכך, די הרבה שנים האורגן את ועזבו אורטודוקסי
אנוסים. אלא ע״ז כעובדי אינם בהם וכיוצא דאלו
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חיים אורח תשובות

 אבל עצמו, בשוחט דכ״ז ס״ד אכל השחיטה, בגמר
 וחיובא אחר, כל על אז מוטלת והחובה כיסה לא אם

 יכסו שלא ס״ד דוקא, השחיטה בגמר אינו דאחרים
 מותר להם שגם קמ״ל הערב, עד ימתינו רק טוב, ביום

 ויתבטל יתייבש שמא דחיישינן גופא טוב ביום לכסות
 לקיים רוצה אם שחיטה בגמר כן ואם כיסוי, מצות

 מיד השחיטה בגמר שיכסו לדאוג עליו כדין מצותו
וכמ״ש. מצותו בזמן

רפד סימן
 ימי בעשרת המטה תשמיש שאלה:

.......תשובה.
 המטה תשמיש לאסור אם אחד מבעה״ב נשאלתי

שבליל לו ואמרתי תשובה, ימי בעשרת
 ביומא בגמרא כן ומוכח לת״ח, גם מותר ודאי טבילה

 תמצא שמא יוהכ״ס קודם ימים שבעת שפורש )ה.(
 תמצא שמא אילולא לכ״ג דגם הרי נדה ספק אשתו
 בעשי״ת, המטה בתשמיש מותר היה נדה ספק אשתו

 בליל עכ״פ וא״כ טבילה, בליל דהיינו אפשר אך
 תקפ״א סוס״י ובמ״ב להחמיר, שאין נראה טבילה
 מהאחרונים שיש ר״ה, לילי בב׳ לשמש שלא מביא

 חייב טבילה בליל ומ״מ מכך למנוע שנכון שכתבו
 שלא כלל הביא לא עשי״ת ולענין ע״ש, עונתו לקיים

מביא סק״ד( ר״מ )סימן היטב בבאר אך לשמש,

רמה והנהגות
 ענין ועיקר תע״ב, בעשי״ת לשמש שלא שהמחמיר

 בימים לצום שנהגו הקדמונים בימי מקורו המניעה
 חובת לבטל סיבה ואין לצום, נהגו לא היום אבל אלו,
 לשואל ובפרט למונעו, מקור מצאתי ולא כדינו עונה

 בהרהורים ליכשל ועלול העולם בחיי שמעורה
 במ״ב כמבואר מטתו ישמש בר״ה גם שאו וכדומה

מדינא. האיסור ות״ב ביוכ״פ שרק שם,

 יבטל ולא כדין עונה מצות שמקיים נראה לפיכך
ח״ו להאריך לא יזהר אלו בימים רק המצוה,

 נוהגים שלא ודיינו ראש, וקלות לשחוק שיגיע
 שחוק מדברי ביותר ליזהר יש ולפחות להתענות

 קרוב, שהקב״ה בימים זלזול שמראה ראש וקלות
 עמנו ונמצא למטה יורד הקב״ה שהמלך האלו ובימים
 כל אלו, בימים מצוות לענין וכן יותר, ענשו המורד
 חייבים אנו ולכן לקיימה, מאד ויקרה חשובה מצוה

 ראש, וקלות משחוק וכ״ש יותר, בחטא בזהירות
 בתשמיש לעסוק לא שנזהרו אפשר טעמא ומהאי

 )ואולי כמ״ש. נראה מדינא אבל כך, לידי יגיע שמא
 בחומרות ליזהר שיש בש״ע מפורש טעמא מהאי

 כיון וקשה וכדומה. עכו״ם פת כגון אלו ימים בעשרה
 לעשרה אלא החומרא ע״ע מקבל אינו שמעיקרא

 שהמלך כיון הטעם רק זה, היא תשובה איזה ימים,
 וחייבין לכבודו עיטורים הם כאלו הידורים אז עמנו

בכך(. אז אנו

יוהכ״פ ערב
רפה סימן

 וכפרת יוה״ב בערב חבירו לרצות שאלה:
היום.

 או חבירו את ביזה שאם בנ״א מנהג על תמהני
הלוא יוה״ב, בערב רק מחילה מבקש ביישו

 ובדרשה מחילה, ממנו לבקש כך לאחר מיד ראוי
 החטא לאחר שיהיה שמטהר, יוה״כ שמעלת ביארתי

 טהרה גדר שזהו החטא, קודם שהיה כמו תשובה ע״י
 בו שנאמר לזה נתייחד ויוה״ב לבד, מחילה ולא

 גם שבאמת אז ולכן ממש, מטהר שהקב״ה תטהרו
 ואסור מחילה מחבירו לבקש חייב יוה״ב קודם

 בידידות אתו להיות לפייסו אבל יום, אפילו להשהות
דין זה עבורו, שיתפלל ממנו שמבקש עד קודם כמו

 צריך מהקב״ה לטהרה שלזכות יוה״ב, בערב מיוחד
 אדם בין להתקרבות והזמן חבירו, אצל גם ליטהר

 אלו אף ולכן יוה״כ, בערב אדם לכל שייך לחבירו
יוה״ב. בערב מפייס סייס בריב אינם לכן קודם שגם

 כפרה, שיסודה יוה״ב טהרת גדר עוד הסברתי ואגב
חטאיכם" "מכל ולכן ויטהר, לשוב שהגדר

 חטאיו לכל תשובה שצריך והיינו תטהרו, ה׳ לפני
 לעוון ששב גם למחילה משא״ב לטהרה, לזכות דוקא
 לטהרת אבל חטא, לאותו תשובה נקרא לבד אחד

 ביוה״ב התשובה חמור זה ולפי מספיקה, לא יוה״ב
 בשנה הזמן וזהו דוקא, פשעיו כל על לשוב וחיובו
 ואם דוקא, לגמרי ששב בתנאי אבל לטהרה, שזוכין

כמו שיהא גמורה לטהרה זוכין אחד מצד ביוה״כ כו
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והנהגות חיים אורח תשובות רמו

 על תשובה שצריך חמור מאידך אבל שיחטא, קודם
דוקא. חטאיו כל

רפו סימן
 ג׳ תוך היא וביוה״כ יולדת שאלה:

מהו. לצום ורצונה ללידתה
 תתענה שלא מפורש ד׳( סעיף תרי״ז )סימן בשו״ע

צריכה איני אמרה שאפילו במ״ב ועיין כלל,
 מהשיעור, פחות אכלי לה ואומרים אותה מאכילין

 טוב עצמה שמרגישה שאומרת באשה נשאלתי אבל
 מרב חו״ד מביא הבעל רק מתנגדים לא והרופאים

לאכול. שחייבת

 ג׳ תוך יולדת אכילת דין שעיקר כיון ולדעתי,
ובמס׳ בהש״ס, מקור לו אין ללידתה,

 ורק ביוהכ״ם, יולדת אכילת דין כלל הובא לא יומא
 ללידה ,ג תוך שיולדת איתא )קכ״ט( שבת במסכת
 ופירשו השבת, את עליה מחללין "צ א אמרה אפילו

 אף לחיה לעשות שרגילים דבר כל דהיינו הראשונים
 כפי תלוי בזה וא״כ השבת, מחללין שא״צ שאומרת

 מאכלים שעל בזמנו כתב והרשב״א והמקום, השעה
 אפילו ללידתה ג׳ תוך שבת מחללים ליולדת חמים
 שעכשיו המג״א כתב ומ״מ לכך, צריכה שאינה אמרה

 דדעת אתמול של חמין שאוכלות היולדות נוהגות
 בזה אין לכך שצריכה מרגשת אין שאם הרופאים

 י״ג(, ס׳׳ק ש״ל סימן במ״ב )מובא ע״ש סכנה, חשש
 צום כלל מויק שלא טוענים כשהרופאים בזמנינו וא״כ

 רגילה ובלידה לאכול הרגל אלא ואינו לעת מעת של
 למה טוב כשמרגשת כן ואם תיק, לא שצום דעתם
 ובהסכמת כשדעתה מכשיעור פחות לאכול נכופה

 לא מצדדים שמעתי ומיהו לכך, צריכה שאין הרופאים
 ממנה ללמוד לעתיד עלולות שיולדות לצום, לה לתת

 רצונה אם ולדעתי סכנה, מיחוש בזה כשיש אף ולצום
 והוא בה שמטפל הרופא לשאול צריכים לצום דוקא
 גזירות לגזור לנו ואין בקשתה, לקבל אם יכריע

מדעתינו.

 אותה מאכילין ג׳ שבתוך ג׳( ״ק0) תרי״ז במ״א ועיין
קס״ז שאילתא שאלה ובהעמק מכשיעור, פחות

 שיעור שאוכלת זצ״ל מוולוזין חיים רבי הגאון בשם
 נשתנו היום ע״ב ולדעתי כמ״א, שם ובמ״ב שלם
 ולדעת שלם, שיעור לאכול צורך ואין הטבעיים בזה

בכלל נחוץ לא ביולדת אצלינו זמנינו רופאי

 ועיין לה, שומעין צריכה לא ובאמרה להאכילה
 לרופא שומעין אין שבשבת ל״ח( )שמות בשאלתות

 אד לן דקים טעמא היינו ולדברינו ע״ש, ימים ג׳ תוך
 האוכל שאין לן דקים היום אבל חמין, שצריכה

 לה להתיר כמ״ש ראוי שפיר שלנו לנשים כ״כ צורך
כרצונה. לצום

 ורק כלל, להחמיר אין בת״ב אבל ביוה״ב וכ״ז
ולא לצום החמירו ומניקות כמעובדות

 ומניקות עוברות אלא חייבו לא ומעיקרא ביולדת,
 וצ״ל מבריסק הגר״ח פירש זה וכעין יולדות, ולא

 וחולה במעוברת גזרו לא מת״ב( )חוץ צומות שבג׳
 אצלו גזרו שלא צם אם כלל מצוה קעביד ולא

 של״ה סימן ח״ה במועו״ז במש״ב )וע״ע תענית,
 ביולדת גורו שלא נימא ובת״ב רמ״ה(, סימן ובח״ז
 מכח רק שההיתר ביוה״ב ורק ימים, ג׳ תוך ובפרט

כהנ״ל. לצדד יש פיקו״נ

 לצום, ומתעקשת טוב כשמרגשת זה כל וכאמור
סכנה, חשש שיש ולתלות לכופה אין דאז

 דשו״ע וכדינא שתאכל לה אמרינן בסתם אבל
 לאסור נפש בפיקוח להקל וחלילה והפוסקים,

הדין. מן כשהותר

רפז סימן
 חייבין אם וורידין דרך ניזון שאלה:

ביוה״ה. כן להמשיך
 לפני שניזון ביוה״ב חולים בבית בחולה נשאלתי

כבר יכול ומעכשיו וווידין, דרך יוהכ״פ
 דרך להאכילו להמשיך ראוי האם כדרכו, לאכול

 כיון אכילה כדרך כבר לאכול שיכול כיון או וורידין,
 כשם ונראה וורידין, דרך חייב אינו בסכנה עוד שהוא

 לעשות מדינא חיוב אין בשמותרת בשבת שבמלאכה
 אחרונים כמה שהחמירו היא וחומרא יד, כלאחר

 ממלאכה לשבות בניקל כשאפשר )שכ״ח(, וברמ״א
 גם ה״ה בעכו״ם, או יד כלאחר ולעשות גמורה

 לשנות חיוב אין לאכול, צריך כשהוא ביוה״כ כאכילה
 הקל שמאכילין ומה אכילה, כדרך שלא ולאכול
 שהותו דאף לאכול, שהותר מה לגבי היינו בחולה
 בענין אפשר כשאי אלא באיסורים, הותר לא לאכול,

 לאכול לשנות צורך אין גופא באכילה אבל אחר.
 שאינו מר דבר לאכול חייב אינו וכן כדרכו, שלא

כלל. אכילה
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תקפג niryii משפט חושן תשובות
 אותו ומעבירים עונותיו ממנו נוטלין ואוי המתמנה,
 המתמנה, עוונות נמחלים וממילא למספרים,

 לעשות יזכנו והקב״ה רבה, כתהום ה׳ ומשפטי
תמיד. רצונו

שצז סימן
הרק לשון כשדיבר מחילה

 שאם כתב י״ב( סעיף ד׳ )כלל חיים" "חפץ בספר
על תכירו והוזק חבירו, על הרע לשון סיפר

 ולחברו וכדומה(, מגרעותיו )שפרסם סיפורו ידי
 שעשה מה לו לגלות צריך הכי אפילו נודע, לא

 פעם קבלתי ואני מחילתו, ולבקש כדין, שלא נגדו
 דסלר אליעזר אליהו רבי הצדיק מהגאון מכתב
 ישראל רבי הצדיק הגאון הכרעת את ששיבח זצ״ל

 יצטער אם לחבירו לגלות שלא שפסק זצ״ל, סלנטר
 כדי חבירו את לצער הותר לא שכן זה, ידי על

 סתם מחילה מחבירו יבקש רק במחילה, לזכות
בכך. ומספיק

 של במחילתו די שלא ראיה ישנה לכאורה והנה
מחילה, ולבקש להתבזות צריך רק חבירו

 טבח לו שחטא דרב, מעובדא )פז.( ביומא מהגמרא
 ולכן הכיפורים, יום ערב עד לפייסו בא ולא אחד
 יום בערב הטבח לפני עצמו להמציא רב הלך

 וסירב מחילה, ממנו שיבקש מנת על הכיפורים
 בעצמו ופגע עצמות ושיבר מחילה לבקש הטבח
 היה ודי לטבח, רב עצמו המציא למה וקשה ונהרג,

 שצריך מוכח וע״כ במקומו, לטבח שימחל בכך
 והיינו נמחל, ובזה ולבקש, להתבזות דוקא

זצ״ל. חיים" ה״חפץ כהקדוש

 בערב מחילה מבקשים למה קשה באמת אמנם
ראוי אין בחבירו פגע אם והלוא יוה״ב,

 בערב ועכ״פ לחטא, סמוך לבקש וצריך להמתין
 שאין בכה״ג דמיירי נראה וע״כ לבקש, צריך ר״ה

ולכן ביניהם, בשלום חיים והם עליו קפידא לחבירו

 מכפר רק אינו הכיפורים יום אך לבקש, צריך אין
 כפשוטו והיינו תטהרו", ה׳ "לפני מטהר, גם אלא

 צריך ולזה נשאר, לא החטא מן רושם שאפילו
 ח״א מוע״ז )ע״ע מחילה. ממנו ולבקש להתבזות

נ״ד(. סי׳

 הרע, לשון סיפור ע״י להכירו הזיק שאם ונראה
לו לספר חייב אינו לחבירו, נודע ולא

 אבל צער, בכך לו יגרום אם נגדו דיבר מה בדיוק
 יאמר רק מספקת, אינה סתמית מחילה בקשת גם
 מחל אנא נגדך דברים בסיפור שפגעתי אפשר לו
 יום בערב ואפילו השנה בכל בין די ובזה לי,

 להכשל עלול בפירוט לספר והמחמיר הכיפורים,
דברים. אונאת באיסור

|1ii ת| הקבס ס־

שצח סימן
 וחשדות רינונים שמיעת

המנהל פשע על אחזתני ורעדה מכתבו, קבלתי
 על ר״מ נגד טענות לשמוע שסירב

 ועכשיו הרע, לשון שזהו בטענה מגונים, מעשים
 עודו והמנהל ר״מ, אותו של קלונו והולך מתגלה

לחשוש וראוי מספיקות הוכחות שאין מתעקש
הרע. לשון לאיסור

 ופותח הבלים, הבל הם המנהל של ודבריו
ראש וחובת ר״ל, לשחיתות פתח

 על וחשד רינון כל לשמוע ומנהל ישיבה
 על לשמור חובתו עיקר שכן בתחומו, המתרחש

 לחשוש צריך ולכן התלמידים, של נפשותיהם
 שמוקמינן ואף כלל, מצוי אינו אפילו דבר לכל
 שנוגע מה מקום מכל כשרותו, חזקת על אדם

 ספק נדנוד אפילו נראה אם התלמידים, לשמירת
 את לסלק חייבין בחורים, או ילדים שהוזקו
 מיוחדת שמירה להעמיד או בינתיים החשוד

 לשון וקבלת סיפור איסור ועיקר עליו, ותמידית
בו מקנא או ששונאו מכך נובע אם הוא הרע,
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 מצוינת הזדמנות הם אלה ימים•אותח״ם/״״״™
 שאנו דברים ישנם לדעתזאת.

 של במובן עליהם לסלוח צריכים
 התפייסות סתם )ולא להשלים
"השלמה"( גם הנקראת

סליחה. של יום גם הוא הכיפורים יום
 לחברו. אדם שבין דברים ועל למקום אדם שבין דברים על סליחה
 וצדקה". ותפילה "תשובה היא עולם מבורא סליחה לבקש הדרך
חברו". את "שירצה היא: לחברו אדם שבין מדברים סליחה לבקש הדרך

מת הם כי בהם, עוסקים לא שכמעט כאלה סליחה. של נוספים בסוגים יעסוק זה טור
 קשורים. הם אבל "סליחה", המושג עם לנו מתקשרים תמיד ולא תודעתנו, בירכתי חבאים

איך. ועוד

 חילק בחיפה, אמת" "תורת בת״ת כשלמדתי
 שאותו דף שמו, רייזמן ישראל לכיתה, מחברי אחד
 טורים. לשני מחולק היה הדף ולשכפל. לכתוב טרח

 ריק היה השני והטור הכיתה ילדי שמות האחד בטור
"סלח". כותרת: ומעליו
 רייזמן, של הדף את לוקחים היו הכיתה ילדי כל
 לפני ועוד ?״ ״סולח ושואלים לשני מאחד הולכים

הלאה. וממשיכים גדול "וי" בעט מסמנים היינו שענה
 לילד מילד כולם, כמו הולך, עצמי את זוכר אני
 הארוכה, ה״וי" ברשימת בסיפוק מביט ולבסוף
 סומנו, לא שכלל שניים או אחד ילד שנותרו ומגלה

אליהם. ללכת נעים לי היה לא כי
 לבקש צריך הייתי שבאמת הילדים אלה היו

סליחה. מהם
--""■-1י -^יי^ד־

לסלוח הזח! זה

בחו נושאת והיא ליום, מיום ומתעבה גבוהה ואף עומדת החומה הסליחה, ובהיעדר
 למתרחש מודעים אינם אדם בני לפעמים באדם. או בנער בילד, פשוטות לא פגיעות בה

 מתמיד ובשידור עוקצניים ביקורת בדברי רחם ללא להם בכפופים פוגעים והם בנפשם
 את מעדנים הם ואז עליהם שעובר לתהליך מודעים כן דווקא הם לעיתים אכזבה. של

 חש והזולת פנימה, בנפשם סולחים לא עדיין הם שלהם. התחושות את לא אך הפגיעות,
 שאחרים או בתוכם, קורה מה היטב יודעים הם במיוחד חמורים ובמקרים חש. גם בזה

 חשבון. שום בלי פוגעים הם להם. אכפת לא פשוט והם... חשים הם שכך בפניהם מתריעים
 חייו, של וקריטי רגיש בשלב לפעמים האחר, על והתסכולים הכעסים כל את משליכים

התוצאות. מה אותם מעניין לא וכלל
 קבלה, השלמה, הבנה, התמודדות, של: שלם תהליך היא העניין לצורך הסליחה,

 במפורש אם העבר על סליחה בקשת ואפילו איפוק,
הפגיעות. על מסוים בפיצוי ואם

 שנראה מה על כישרון, חוסר על סליחה ויש
 כיננו שאותה ילדותיות על מרגיזה, כאיטיות

 כאלה על "שלימזליות", על מאוחרת", "התבגרות
 להתארגן, יכולת מחוסר דעת, מפתור הסובלים

 יכול זה מתוקן. משהו ידם תחת להוציא לסדר,
 כה שאינו זוג בן להיות יכול וזה נער ילד־ להיות

האחר. הזוג בן שהתרגל כפי מאורגן מסודר/
 זרים כלפי נפש גדלות לגלות יכולים אנשים

 ואף סובלנות חוסר זאת ולעומת מושלמים, שאינם
לתמיכתם. הזקוקים אליהם הקרובים כלפי עוינות

 אך תגובותיהם, את ימתנו חוץ כלפי לעיתים
כעסים לחוש ההכרה, בתת לעיתים ליבם, בתוך



לסלוח, שלנו היכולת היא יותר עמוקה נקודה
 בני של לאופיים אלא כנגדנו, שנעשו למעשים לא

והישגיהם. דיבורם הילוכם, שונותם, אדם,

מאז
 שנים כמה לפני ומתמיד. חשוב לאברך מכן ולאחר

לברכה. זכרונו קשה. מחלה לאחר נפטר
 את אך שהדפיס. הדפים את לברכה לו זוכר ואני

בעקבותיהם. התובנה את גם
 באמת שאנו ממי סליחה לבקש מתקשים רובינו

חברו". את שירצה "עד :נאמר עליהם ובדיוק צריכים,

 הבא משהו כעל "סליחה" על לחשוב רגילים אנו
 בא אינו איש כי גם עליהם, לסלוח מתקשים שאנו דברים יש אך פגיעה. למחוק או לתקן

"סליחה". המושג עם אותם מקשרים אינם האדם בני שרוב משום וגם סליחה, עליהם לבקש
 בקול מדי/ יותר שמדברים אלה מעצבן. אופי עם אנשים נערים/ ילדים/ על חשבו

 ממש, בדיחות מספרים נוראה/ בצורה מזייפים שהם למרות לשיר מתעקשים מדי/ רם
 אלה בלעז׳(/ )קוטרים סדרתיים מתלוננים חן/ חסרי טקט/ חסרי מצחיקות/ לא ממש אבל

עצמם. עם אחים/ עם חברים/ עם מסתדרים שלא אלה מרוצים/ אינם שלעולם
 שלהם שהבעיות למרות עליהם, כועסים גם ולעיתים כאלה, אנשים סובלים לא אנחנו

שלנו. הכעס בלי גם מהם סובלים שהם ולמרות באשמתם, תמיד לא
י שהם מי על להם "לסלוח" של בכיוון חושב מישהו
 יודעים אינם האדם בני רוב כי אחרת. משמעות מקבל "סליחה" המושג כזה במקרה

 אופי על "לסלוח" שניתן יודעים אינם האדם בני ורוב שלהם, האופי על סליחה לבקש
הזולת. של מעצבן
 הזה האופי את לשנות שביכולתנו כל לעשות צריכים שאנחנו העובדה את סותר לא זה

 במילים או להם, "לסלוח" קורה־ לא זה עוד כל אך המורים(, או ההורים אנו אם )בעיקר
להם. לסייע ניסיון תוך שהם כפי אותם לקבל אחרות

 עליהם לסלוח צריכים שאנו דברים ישנם זאת, לדעת מצוינת הזדמנות הם אלה ימים
 להיעדר הזאת, הסליחה "השלמה"(. גם הנקראת התפייסות סתם )ולא להשלים של במובן

 בביעורה, בולטת ולעיתים נראית בלתי לעיתים חומה איזו מנתצת מלבב, לא לאופי או חן,
רע. ויחס אכזבות כעסים, של

 השפעה הוא נחמד הלא האופי וילדים, הורים אצל המקרים מן ברבים כי להעיר חשוב
 שבדרך מצחיק עצוב/ והכי משניהם. או ההורים מאחד גנטית ירושה לומר שלא ישירה,

האופי... הגיע שממנו ההורה דווקא הוא "סולח" פחות שהכי ההורה כלל
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תמיכה", -"אובר הפוך ביטוי להם שיש ולעיתים
 הפעולות את מגביר האדם ומוסריותו, מצפונו מתוך

 הכעסים לעוצמת שווה באופן לעיתים התומכות
שלו. הפנימיים

 אחרת וקבלה, אהבה עם לבוא חייבים רחמים
גדול. וכעס תרעומת מולידים הם

שמתמו למי ונחוצים חשובים הופכים הדברים
 נכויות חמורות, מוגבלויות בעלי יקירים עם דדים

שכלי. ופיגור
"הסליחה" על לעבוד הוא ביותר הנכון הדבר

השוני. קבלת האדם. קבלת הדבר. קבלת במובן
 חייו את מעביר זה המתמודד, האדם את בעיקר מרגיע זה הלב. מעומק אמיתית, קבלה
 שהינו, מה על לזולת "לסלוח" הוא הרעיון "אדרבה". של למצב ברירה" "אין של ממצב

 העולם. את מנהיג מי ברור ולכל הזו, ההתמודדות את עליך הטיל שכביכול לגורל "לסלוח"
 שאחרים במה זכות נקודות מציאת ואפילו מלאה, והשלמה קבלה של במובן "לסלוח"

כ״צרה". או קשה" כ״התמודדות ראית עצמך אתה ואפילו רואים
 מתחברים יותר רוחניים, יותר גאווה. בעלי פחות ציניים, פחות להיות מכולנו דורש זה
כפי זולתנו את לקבל של במובן "לסלוח" הזמן זה החומר. לחיי ופחות האמיתי לייעוד
שהם.

עצמנו. את ולקבל לעצמנו" "לסלוח של הסעיף בלי אפשר ואי
רעות. מידות ויש הנפש או הגוף חולשת את יש קטגוריות. שתי בין אחלק וכאן

לכולנו מושלם. אדם אין לעצמנו. "לסלוח" רצוי ואף מותר הראשונה הקטגוריה על
מאיתנו. טוב משהו שעושה מישהו יהיה ותמיד חסרונות,

פנומנאלי, זיכרון לשלישי הכלל, מן יוצא התמדה כוח לשני מיוחדים, כישרונות לאחד
 פיזית, יכולת לשביעי שכנוע, יכולת לשישי כתיבה, כושר לחמישי דיבור, כושר לרביעי
וכר. וכר חברתית יכולת לשמיני

 כי לעצמנו. לסלוח עלינו הגענו, לא עוד כל אך לשלמות להגיע לשאוף וחובתנו זכותנו
החיים. בהר הטיפוס להמשך הדרושים הכוחות את מאיתנו תיקח הסליחה היעדר

 בזולת, פגיעה אכפתיות, אי קמצנות, שנאה, קנאה, על רעות, מידות על זאת לעומת
 על - ולסלוח להתפשר רצון ואי סליחה לבקש רצון אי צביעות, רשעות, ממון, גזל זלזול,

!לעצמנו נסלח אם לעצמנו נסלח לא לעולם אנו - אלה תכונות

03־6749944 לתגובות: פקס



הסליחה זכות על שוחרי□
 של המתוקים הימים איפה איי, איי איי
 באר־ להסתגר יכולת שבהם הישיבה, תקופת

 אלול מראש־חודש ותפילה תורה של בע־אמות
 מעונשם ולהיפטר הכיפורים, יום מוצאי ועד
 בעל כבר אתה כאשר העולם־הזה. ענייני של

 פתאום אתה יכול צווארך, על וריחיים בעמיו
 סדר בין למחזור, סליחות בין לעשור, כסה בין
 קצות עד מבוסס עצמך את למצוא ב׳, לסדר א׳

הטובענית. החומרניות בביצת מגפיך
 כאשר השבוע, לי שקרה מה בדיוק זה

 )חלפן מסוים לצ׳יינג׳ רגלי לכתת נאלצתי
 כלשהו בסכום צ׳ק לפרוט כדי בלע״ז(, כספים

 את שם מכיר "אני מידידיי. מאחד שקיבלתי
 לך יפרוט "והוא ידיד, אותו לי שח הפקיד",

צ׳יק־צ׳אק". הצ׳ק את
 התעשרותי לרגל אותי לברך צורך אין לא,
 אם כי ידוע שהרי ראשית, צפויה. הבלתי
שהוא או אז דולר. אלף ובידו אברר ראיתם



 הגמ״ח, מן בדרך שהוא או הגמ״ח, אל בדרך
 משום ושנית, ;זה וגם זה גם הוא ועל־סי־רוב

 היתה הכסף אל הדרך מיד, שתקראו שכפי
מעטים. לא חתחתים רצופה

 גיליתי החלפן, של למשרדו כשנכנסתי כבר
ובמקו איננו, הקבוע המחליף שהפקיד לדאגתי

 חשדניות. עיניים אלי והרים הצ׳ק פרטי את בקפידה בחן הלה מחליף. מחליף פקיד יש מו
מכווצות. בגבות אותי שאל הוא הזה?" האיש של צ׳ק פעם אצלנו לך חזר לא לי, "תגיד

 נזכרתי ולא הצ׳ק, נותן עם שלי הפיננסית ההיסטוריה את בראשי במהירות סקרתי
 אמרתי להיות", יכול "לא באמצעים. המוגבלים מן אינו האיש אדרבה, זה. מעין באירוע

כזה". דבר זוכר לא "אני בעליל. בוטח בקול
אצלנו", החזרה איזו פעם לו שהיתה לי "נדמה להשתכנע. מיהר לא משום־מה, הפקיד,

 מקלדת על במרץ להקיש הפקיד החל הדברים כדי ותוך לי", זכור הזה "השם אמר. הוא
המחשב.

 שהשופט לפני באשמה ולהודות להקדים טוב תמיד יותר. עוד מוחי את אימצתי עכשיו
 !״או שלי. המוגבלות הזיכרון ביכולות צורך היה לא קצר רגע תוך אבל גורלך, את חורץ
שקל. 6,000 של צ׳ק היה ״זה ניצחון, בנימת הפקיד הריע !״ הנה

 "מתי מעט, נבוך שאלת? שקל?" 6,000״ מוחי. במעמקי לנצנץ סוף־סוף החל משהו
היה?" זה

 כשהפקיד כתיקונם, בימים כי לי נודע מכן שלאחר הפקיד, אמר שנים", ארבע "לפני
 זכר הוא נדיר, באופן כך, ומשום החוזרים, הצ׳קים במחלקת מועסק הוא נעדר אינו הקבוע

המקרה. פרטי את
זוכר.. מי שנים... ארבע "לפני בהקלה. נאנחתי טוב", "נו

 שלפניו. המרצד המחשב מסך על בחיבה והצביע במיוחד, רחב חיוך חייך הפקיד
 הכול במחשב שנים: שמונה שנים, ארבע דבר. שום שוכח לא "הוא לי. אמר זוכר", "הוא

לברוח". אפשר אי רשום.
 את שאקבל כדי הצ׳יינג׳ של בעליו ולבין ידידי לבין ביני טלפון שיחות כמה נדרשו

 והוא חופשי, מסתובב אודותיו שלילי מידע שפרט מכך במיוחד נרעש היה ידידי הכסף.
 הצ׳יינג׳. מרישומי הממוחשב הקלון אות את למחוק כדי מחיר כל כמעט לשלם מוכן היה

 המסעירה בסוגיה להיזכר שלא יכולתי לא נעימות, אי וחש קמעה נזוף ממתין, ובעודי
להישכח. הזכות - המחשב משתמשי עולם את אלו בימים

 מנוע ובעלת המפתחת היא ׳גוגל׳ המחשבים חברת אינפורמטיביים: פרטים כמה
תו מאשר יותר לא בעצם הוא חיפוש מנוע בעולם. ביותר הנפוץ שהוא ׳גוגל׳ החיפוש

 לחפש יודעת ׳גוגל׳ תוכנת אולם מסוים, מידע במאגר מידע פריטי לחיפוש פשוטה כנה
 להפליא מתוחכם אלגוריתם בעזרת העולמית, המחשבים רשת רחבי בכל רבה במהירות
פיתחו. החברה שמהנדסי



 חיפשו, שהם המידע את מצאו המחשבים משתמשי ויפה. טוב היה הכול בתחילה
שתו ספרדי אזרח הגיע ואז עצומים. רווחים :חיפשה שהיא מה את מצאה גוגל וחברת
 עוקל ביתו כי אוזכר שבה עיתונאית כתבה השאר בין העלו בגוגל שמו חיפוש צאות

 בטענה באירופה לצדק הגבוה המשפט לבית תביעה הגיש הספרדי הבחורצ׳יק בעבר.
 מזהיר. הבלתי עברו על ידע העולם שכל רוצה לא הוא שלו. הפרטיות בזכות לפגיעה

 הציבור זכות את נס על והעלתה לדרישה, תוקף בכל התנגדה לציין, למותר גוגל, חברת
האירו המשפט בית ההפתעה, למרבה ה...". "זכות כמה ועוד למידע הגישה זכות לדעת,

 המספקות וחברות גוגל את ואילץ להישכח", "הזכות את יש אכן לאדם כי קבע פאי
 של לגל הוביל הדבר מסוימים. בתנאים פוגעניים נתונים ולהסיר למחוק דומים שירותים
 של בזכותו הפוגעות חיפוש תוצאות למחיקת בדרישה המחשבים חברות נגד תביעות

לפרטיות. הפרט
 בתל השלום משפט בית פסק השבוע ודווקא חכמים, יותר תמיד אמנם, הישראלים,

 הממוחשבת ברשת שמו חיפוש כי גילה ישראלי עו״ד האירופית. לפסיקה בניגוד אביב
 בחמש הורשע אשר עורך־דין "הינו כי כתוב שבה ידיעה הראשונות התוצאות בין מניב

 טובת כי קבע, הישראלי המשפט בית נוספים. וגופים גוגל חברת את ותבע שונות" פרשיות
 ששמו יחפוץ לא שאדם אימת כל כי להורות ניתן לא וכי הפרט, טובת על גוברת הכלל
 נאמרה שטרם להניח סביר אולם החברה, את לתבוע יוכל הוא החיפוש, בתוצאות יופיע

בישראל. גם בעניין האחרונה המילה
 ה״זכות בתומכי בהתלהבות מצדד היה בהחלט הוא הצ׳ק, נותן ידידי את תשאלו אם

 חזר. שלו וצ׳ק מביכה תקלה לו אירעה שנים ארבע לפני לו: קרה מה תראו להישכח".
 שום בלי שעברו צ׳קים מאות הסתם מן נתן הוא מאז העמלות, כל כולל מזמן שולם הסכום
 במערכת עולם לדיראון רשום שמו עדיין להסרה. ניתן בלתי הדיגיטלי הכתם אבל בעיה,

עוד. איפה יודע ומי הצ׳יינג׳, של המחשבים
 זוכים שאנו למה משל אלא היה לא והצ׳יינג׳ הצ׳ק עניין שכל הבנתי חזרה, בדרכי ואז,

 בהרהור להיסלח". "הזכות לומר יש שמא או להישכח" "הזכות זוהי הכיפורים. ביום לו
 כל מתנקים, הכתמים כל לעתיד, ובקבלה החטא עזיבת אמיתית, בחרטה אחד, תשובה

 בכל אותם יחפשו אם גם היו. כלא נעלמות השליליות ההערות וכל נמחקים, העבר פשעי
 המשוכללות המידע איתור מערכות את יפעילו אם גם ימצאו. לא פשוט - החיפוש מנועי

 ניכנס ואנו מהמערכת, יתנדפו פשוט המרשיעים הנתונים וחלק. נקי יהיה שלנו הדף ביותר,
ולשלום. ארוכים טובים לחיים ונלך
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 פיוס ומחילה למעשהמצות 

עד  יםמכפר [1יום המיתהאף ו] הנה ידועה חומרת עבירות שבין אדם לחברו שאין יוה"כ

ות פיוס ם מצכך שכמעט כל אחד נזקק לקיי 2נו, וכן מצוי מאוד להכשל בהןשיפייס

 כשפגע, ומצות מחילה כשפגעו בו.

לקיים הקושי המצוי יעמוד על  למעשה בפרטיהןוהמחילה והמתבונן בהלכות הפיוס 

  . עיקר דין תורה שבהן

 בהכוונה לקיומם המעשי.מחילה ופיוס עיקרי מצות מ נציע להלן

 

 פיוסה

 א. על מה צריך לפייס

אדם הפגיעה בגוף או בנפש ששגרמה  3שלא כדיןהתנהגות א. חובת הפיוס היא על כל 

 .4עליהמצטער 

 -, רק לתקן המעוות5ואין צריך לפייסאת הניזק  הגם שציער בכך מזיק ממון חבירוב. 

 תשלום הנזיקין, וזאת ע"י 

                                                           
ח"ח ]הל' לשה"ר סוף כלל ד'[. וז"ל הח"א בתפילה זכה ]כלל קמ"ד אות כ'[ "וע"ז דוה ליבי בקרבי כי על חטא  1

"ז נשבר ליבי בקרבי ורחפו עצמותי כי אפילו אין יום שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו וע
 המיתה מכפר וכו' ". ובזה חמורות הן אף מחילול השם שהוא החמור שבד' חילוקי הכפרה שכפרתו במיתה.

וראה עוד מש"כ בספר ח"ח עה"ת ]במעשי למלך עמ' רפ"ה[ שבכל עבירות שבין אדם לחבירו אם לא פייסו אין לו 
 לבוא שוב לעולם הזה בגלגול ולפייסו. תקנה עד שיהיה מוכרח

רובן בגזל וכולן באבק לה"ר, ובתפילה זכה ]לבעל החיי אדם[ "ולהיות שידעתי שכמעט אין צדיק בארץ . ב"ב קסה 2
 אשר יעשה טוב ולא יחטא בבין אדם לחבירו בממון או בגופו במעשה או בדבור פה".

 ס"ק ד', ה'.להלן  ראה 3
אמר ר' יצחק כל המקניט  .[ אעפ"י שהוא נותן לו אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו,  יומא פ"ז.מתני' דהחובל ]ב"ק צב 4

צריך לפייסו, ונפסק בשו"ע או"ח סי' תר"ו ס"א,  והרמב"ם ]תשובה ב,ט[ הוסיף  אפילו בדברים]מצער[ את חבירו 
זלו וכיוצא בהן". ]ואם אינו בדוגמאות העבירות שבין אדם לחבירו "כגון חובל בחבירו או המקלל את חבירו או גו

 מצטער מכך נתבאר להלן אות ג[.
י"ח, מ"ד[ שחייב את הגוזל רק בהשבת הגזילה ולא -רמב"ם ]חובל ומזיק ה',ט'[, וכן משמע ברבינו יונה ]ש"א 5

פטור המזיק מפיוס אע"ג שגרם צער ]וכשהנזק מרובה אף צער גדול[ אפשר משום  וטעםבפיוס וק"ו הוא למזיק, 
שיש  והיותר נראהוסיבת צער הניזק היא על הפסד ממונו, וכל ששילם המזיק את נזקו תיקן את המעוות.  דמהות

בעצם תשלום הנזק מכיסו מענין הפיוס והוי בזה פיוס המספיק לצאת בו יד"ח ]אף אם נשאר בלב הנפגע עליו, 
[, וכן נראה בחוה"ל 9בא לקמן הערה [ וכעי"ז משמע בר"י ]הוחזרת הפיוס דומיא דפיוס ג"פ בדברים דלקמן סעיף ו

שער התשובה פ"ט שכתב "מי שגורם לאבד ממון חבירו ברכילותו אין עולה לו תשובה עד שירצה את חברו אם 
 בממון אם בפיוס ובכניעה למחול לו".

)יומא  שהזיקו בכוונה לצערו, שאז נוסף לניזק צער גם על עצם הפגיעה בו, יש מי מהאחרונים ]תוספת יוה"כ ובאופן
פה:(, שתי הלחם למהר"ם חגי"ז )סי' טו([ שכתבו שבכה"ג אינו עדיף על המקניט חבירו בדברים שמחויב לפייסו, 
וכדבריהם משמע בחינוך ]מצוה שס"ד[, אמנם מסתימת הרמב"ם ]שם[ שפטר את המזיק ולא חלק בין מזיד לשוגג 

שם[ שערך זה לעומת זה את חיוב החובל לפייס משמע שבכל גוונא אין צריך לפייס. וביותר משמע כן מדבריו ]
לעומת פטור המזיק מלפייס, והרי מיירי התם בחובל מזיד ]מדכתב שם שחייב בבושת[ ודכוותיה המזיק ועם זאת 

יח[ שחייב את הגזלן רק בהשבת  -יח, מד, וש"ג-כתב שהמזיק כיון ששילם נתכפר לו. וכן מוכח בדעת הר"י ]ש"א
ן משמע מסתימת הטור והשו"ע חו"מ סי' תכ"ב שהביאו את דין הפיוס רק אצל דין החובל, הגזילה ולא בפיוס. וכ

ד"ה כל אלו[ והטור ]חו"מ סי' תכ"ב[ דס"ל שכל דין הפיוס דהחובל הוא רק משום  .ובפרט לדעת רש"י ]ב"ק צב
שייך כלל חיוב  צער הבושת שבו ]וכמ"ש בדעתם מהרש"א )שם( והב"ח והסמ"ע )סי' תכ"ב([, דלדידהו במזיק לא

 פיוס.

 פגיעה בממון
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[ 6בענין שאי אפשר לתקן המעוות בממוןשהזיקו או  לוובאופן שאינו משלם ]כגון שאין 

 [.8]ואם הניזק צריך למחול ראה הערה 7נראה שצריך לפייסו שימחול לו

 .10, ונקטו האחרונים שצריך לפייס9נחלקו הראשוניםגזל  ועל פגיעת

ן אדם למקום ישב זה כעבירההרי צער  נגרם לו מכך נזק אולא החוטא לחבירו אך ג. 

 .11םלפייס חבירו וצריך רק תשובה לשמישא"צ 

                                                           
מצוי מאוד בסיפור לשה"ר שגורם לחבירו נזק ממוני שאין שומתו ידועה כגון שאומר על אדם שאיננו חכם שעי"ז  6

לא ימצא מי שירצה לעשות לעשות עמו עסק וכיוצ"ב ]ח"ח כלל ה' ס"ב[ או שאומר שהוא עני שעי"ז לא ירצו 
ן דרך לידע כמה ממון הפסידו, וכן המזיק חפצים אישיים כתמונות להלוות לו באשראי ]שם סעיף ה'[, כל כה"ג אי

 משפחתיות וכיוצ"ב שאף שמשלם את שווי הממון שהפסיד אי"ז השלמת תיקון המעוות.
כן מסתבר דבאופן שאינו מתקן את הנזק בממון מוטל עליו לפייסו בדברים דלא גרע ממקניט את חבירו בדברים,  7

בהערה הבאה[. שוב הראוני מובא מהגריש"א זצ"ל ]אשרי האיש ח"ג פ"כ ס"ו[ אם  וכן מוכח במקור חיים ]הו"ד
יש לו ספק אולי פגע בממון חבירו שמצד הדין הוא פטור דהמע"ה מ"מ אם הוא חושב שלקח ממון חבירו צריך 

 לבקש ממנו מחילה ויאמר לו שיש לו ספק עכ"ד, ואפשר דטעמו כנ"ל.
אפי' רק לצאת יד"ש[ ואינו רוצה לשלם נראה פשוט שא"צ למחול לו עד שישלם הנה באופן שחבירו מחויב לשלם ] 8

וכ"כ להדיא במקור חיים ]שם, ד"ה לא יהיה אכזרי[, וכפשטות הר"י ]ש"א, מ"ד[ שבדברים שבין אדם לחבירו אין 
 כפרה עד אשר יתקן את המעוות כל אשר ניתן לתיקון. 

יקה ואין לה ממון יל"ע אם מחויב למחול כל זמן שאינו משלם, ובאופן שחבירו אינו יכול לשלם כגון אשה שהז
ונראה דאחרי שהפוגע שב מחטאו ונחם על העבר ומבקש מחילה מחויב הנפגע להסיר קפידא מלבו ולמחול, ובאופן 
ששייך תשלומים בעתיד יכול להתנות שמוחל רק בתנאי שישלם כשיהיה לו, ונראה דזו כוונת המקור חיים ]או"ח 

 "ו ס"א[ שכתב גבי מזיק חבירו "אם אין לו ורוצה לשלם כשיהיה לו א"צ למחול לו בהחלט רק לפי שעה".סי' תר
[ והמאירי ]חיבור התשובה מאמר א' פי"א[ דצריך .דעת הרמב"ם ]שם[, החינוך ]שס"ד[, הר"י מלוניל ]ב"ק צב 9

לפייס, וטעמם נראה שמלבד צער הנגזל על הפסד ממונו עוד מצטער הוא על הכפייה וההשפלה שבדבר ואפשר שזו 
כוונת הלח"מ בביאור הר"מ בטעם השני "שצער הרבה לנגזל שלקח ממנו בעל כרחו" ]וכ"כ תוספת יוה"כ יומא 

עוד טעם בסוף הערה הבאה[, ואילו ברבינו יונה משמע להדיא דאינו צריך, דפירש  פה:[ משא"כ המזיק ]וראה
]ש"ד,יח[ לשון המשנה "אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חברו" שבגזילה הריצוי הוא ע"י השבת הגזילה, ומשמע 

פיוס לר"י יח, מד[, וטעמו אפשר משום דיסוד ה -דס"ל דההשבה איהי גופא חשיבא ריצוי חברו ]וכן משמע בש"א
]כמ"ש בש"א מ"ד שחיוב השבת הגזילה וחיוב בקשת המחילה כשציער את חברו שניהם  תיקון המעוותהוא משום 

הם משום תיקון המעוות[ ומשום כך ס"ל שכפי קלקולו כך תיקונו: בגזל וחמס ועושק ]שעיקרם פגיעה בממון[ 
ו מספר לה"ר ]שפגיעתם בנפש[ תיקונו בבקשת תיקונו בהשבת הגזל והחמס והעושק, ואילו במציק ומלבין פנים א

 מחילה ]שהיא בנפש[.
לחבירו עד שימחל לו", וכ"כ  ויפייסח"א כלל קמ"ג "כי אין יוה"כ ואפילו מיתה מכפר עד שיחזיר הגזל והעושק  10

הח"ח בספר שפת תמים רפ"ד "הנה ידוע שעל עוון הגזל וכו' אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו", וכן נראה 
במ"ב סי' תרז ס"ק יג. ]שוב הראוני תוספתא ב"ק פ"י ה"ח "חומר גזל הרבים מגזל היחיד שהגוזל את היחיד יכול 

 . ["ן יכול לפייסן ולהחזיר להן גזילןת הרבים אילפייסו ולהחזיר לו גזילו, הגוזל א
היא בכלל גזילה וצריך לפייס. כן נקט בפשיטות הפמ"ג הו"ד במ"ב סי' תר"ז ס"ק יג. וכן משמעות  ופגיעת גניבה

 התוספתא הנ"ל גבי גזל הרבים ]שצורת גזל הרבים הוא עפי"ר בדרך גניבה[.
פימש"כ הלח"מ ]חובל ומזיק, פ"ה, ט'[ בטעם הראשון לחיוב וטעם חומרת הגנב מהמזיק ]שאי"צ לפייס[ נראה ל

 הגזלן לפייס "דנתהנה מאותה עבירה", ונראית כוונתו שגדול צערו של אדם כאשר זר ברשעו נהנה משלו. 
ח"ח ]לשה"ר כלל ד' סי"ב[ "אם סיפר לשה"ר על חבירו ובא לעשות תשובה תלוי בזה אם דחו השומעים את  11

ירו עי"ז כלל בעיניהם א"כ לא נשאר עליו כי אם העוון בין אדם למקום וכו' ]ותיקונו שישוב דבריו ולא נתגנה חב
בתשובה[ כמו בכל עוונות שבין אדם למקום", ומבואר שאע"פ שדיבר גנות על חבירו והיא עבירת לה"ר גמורה 

ראה פשוט שחיוב הפיוס מדאורייתא, מ"מ כיון שלא נגרם עי"ז נזק וצער לחבירו א"צ לפייס את חבירו, וטעמו נ
 הוא רק על גרימת צער בפועל לחבירו, וכל שחבירו אינו מרגיש ואינו מצטער אין על מה לפייסו. 

אין צריך לפייסו, וא"כ גם  בפועלולפי"ז ה"ה בכל עבירות שבין אדם לחברו, כל שלא הגיע מהן לחברו נזק או צער 
ומורא אביו ואמו באופן שלא ציערם וכיוצ"ב אי"צ לפייס. העושה תשובה על שנאתו לחברו או על שהחסיר בכבוד 

שו"ר במאירי ]חיבור התשובה מאמר א' פרק שביעי[ שכתב להדיא שאין חיוב פיוס על עבירות שבין אדם לחברו 
, עיי"ש. והראוני שכ"כ בחוה"ל שער התשובה פ"ט שערך חילוקים בן העבירות למקום לבין שהן בליבו ובמחשבתו

ירו, וכתב את איסורי הנטירה קנאה ושנאה בחלק העבירות שבין אדם למקום. ובשם הגריש"א זצ"ל  העבירות לחב
]אשרי האיש ח"ג פ"כ ס"ח[ "מי שגנב מחבירו והנגנב אינו יודע כלל מהגניבה יכול להחזיר הגניבה שלא בידיעתו 

ף שבפועל הזיקו מ"מ כיון שלא למקום המשתמר ואי"צ לבקש ממנו מחילה כיון שלא היה לו שום צער", והיינו דא
 ציערו ויכול לתקן זאת לגמרי מבלי שידע מכך א"צ לפייסו.

כאשר לא גרם  
 נזק או צער
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צער למדובר ואין  יגרום הדברגילוי אף יש להמנע מלפייס משום שדנראה במקרה כזה ו

 .12לזה צידוק הלכתי

רו היתר להקפיד עליה יאין לחבצער לחברו  אפילו שיודע שגורמת כדיןכל התנהגות ד. 

 15חסידותמידת רו מקפיד יאם חב. אכן 14ראה דוגמאות בהערה, 13חובת פיוס אין עליהו

 .16חיובאף הוא ד י"א, ובערב יוה"כ גם בזה לפייסהיא 

צער לחבירו, מ"מ אם נעשתה מבלי  האסורה מן הדין מחמת שגורמתגם התנהגות ה. 

, 18ראה דוגמאות בהערה, 17בפיוס תחייב האינ ]וגם שלא בפשיעה כדלקמן[ שמצער שידע

ך ואינו צרי 19להתנצל בפניו להראות לו שמצטער על הצער שגרם לו נראה דצריךאכן 

  .20להמתין שחבירו יתפייס וימחל לו אלא די לו שיתנצל בפניו פעם אחת

                                                           
ידועה מחלוקת הגרי"ס זצ"ל והח"ח אם צריך כשמפייס לפרט את הפגיעה כשאין הנפגע יודע ממנה, שעי"ז  12

"י הרבינו יונה[ הפוגע אמנם יוכל להשיג מחילה לעצמו אך מצער הוא בכך את חברו. ונראה שגם לדעת הח"ח ]עפ
שיש לפרט ולגלות מ"מ זה רק במקום שנצרך הדבר לקיום מצות תשובה והשגת כפרה ]ראה לקמן במילואים 

למה יצער חברו,  להשגת כפרתומש"כ בענין מחלוקת הגרי"ס והח"ח[, משא"כ בנידו"ד שמן הדין אין חובת פיוס 
 ירו.הרי זו חסידות של שטות להדר במצות פיוס על חשבון צער חב

, 65וכן מוכח בתשובת הגאונים הנזכרת בהערה  ,שבין אדם לחבירו עבירותפשוט, דכל שנעשה כדין אינו בכלל  13
נה כל שלא חטא מיפיוס "מפני שחטא בצער חבירו", ושביאר את חיוב ה 60וכן משמע בראב"ד ]הו"ד לקמן הע' 

שצריך לבקש ממנו מחילה על  כתב בדין הפיוסבצער חבירו אינו חייב[, וכן משמע להדיא בח"ח ]כלל ד' סי"ב[ ש
 . ]וראה מש"כ לקמן סעיף יא מה שצריך להזהר בזה[."שלא כדיןשעשה נגדו  "מה

בין אם היה מחויב מן הדין להתנהג באופן זה כגון דיבור לה"ר לתועלת, רב ואב שצערו לצורך חינוך, מצות  14
תר עפ"י דין כגון המשמיע קול באופן המקובל וחבירו רגיש תוכחה וכיוצ"ב, ובין אם מרצונו התנהג כך באופן המו

לרעש ומצטער מכך, הפותח חלון בקיץ או סוגר חלון בחורף כמקובל וחבירו רוצה איפכא, הבונה תוספת לדירתו 
 באופן המותר מן הדין אך מ"מ מגרע לשכנו מעט מהאור או מהאויר, וכיוצ"ב אפנים רבים. 

ערי תשובה סי' קע"ח שזו היתה אחת מעשרת מילי דחסידותא דנהג בהן רב, וכ"כ ראה תשובת הגאונים בספר ש 15
ואל תאמר  רבינו יונה בספר היראה ]הו"ד בראשית חכמה שער הענוה פ"ג, ד'[ "ואף אם חטא לך בקש ממנו פיוס

 מהזוה"ק. שהוסיף בזה", וראה בראשית חכמה ]שם[ מה ייסניהן חטא לי עליו לפ
ו ס"א "אם חבירו מקפיד על דבור ודבר שאין ראוי להקפיד מ"מ מחויב לבקש ממנו מחילה, מקור חיים סי' תר" 16

שכבר מדויק כן ברא"ש ביומא, והטעם הוא  16מגמ' ", וכ"כ בשפ"א ]יומא פ"ז: ד"ה איקפד[, וראה לקמן הע' 
' רי"א שכן נהג בדות והנהגות לבית בריסק ח"א עמעו"כדי שיהיה לב ישראל שלם אחד עם חבירו". ]וראה ספר 

 הגר"ח מבריסק וביאר טעמו כנ"ל[.
אינו יוצא ידי שמים עד שיפייס  שנתכוון לצערובשם הראב"ד ]ד"ה כל[ "אבל זה  .כן משמע בשיטמ"ק ב"ק צ"ב 17

את חבירו וכו' מפני שחטא בצער חבירו", ומינה שכל שלא נתכוון אינו חייב בפיוס, וכן מוכח ביש"ש בב"ק פ"ג 
שאין לו לאדם להקפיד על צער שגרם לו חבירו בתום לב וטעם הדבר נראה משום [. 03סוס"י ג' ]הו"ד לקמן הערה 

נפגע זכות להקפיד בכך אין על הפוגע חיוב לפייסו. ]ושאני מחיוב תשלומי מזיק וללא שפשע בדבר, ומאחר שאין ל
 דענינם להשלים הנזק ובזה אין חילוק בין שוגג למזיד, משא"כ פיוס ענינו להסיר הקפידה ובזה יש החילוק הנ"ל[.

אלה בפני אנשים שפגע בו, השואל את חבירו ש אירעכגון המתעטף בטלית ולמרות שהשגיח שלא להצליף בחבירו  18
 היה בזה איסור וחיוב פיוס. ומבלי לדעת שהוא מתבייש בדבר, וכיוצ"ב כל האפנים שאם היה יודע שמצער

דעצם מה שנגרם לחבירו צער על ידו מחייב את הרגש האנושי להביע התנצלות על שהיה סיבה לכך ועוד שדרך  19
ל שחבירו נצטער מחמתו וזה גופא פגיעה נוספת הנפגע לצפות לה, והנמנע מהתנצלות זאת נראה שלא אכפ"ל כל

בחבירו ]שחושב בליבו וכי אני קיר או אויר שהוא לא מרגיש צורך להתנצל על שפגע בי, ומצוי שיבוא לידי קפידה 
 ופעמים אף לשנאה[.

 שכן אפי' במוצש"ר בלי דעת כתב היש"ש ]ב"ק פ"ג סס"י ג[ שמי שחירף את חבירו בעת שכרותו והוציא עליו 20
ש"ר צריך לקבולי עליה ברבים שלא ידע מזה הלשון ]רע[ שאמר בעת שכרותו ויאמר ברבים אף שקבלתי עלי שאיני 

עכ"ד. ונראה דבקשת המחילה פעם אחת שכתב איננה  ואין להוסיף עליויודע מאומה מ"מ אני מבקש מחילה וכו' 
לות שבזה שמבקש מחילה מראה שאיכפ"ל מדין חיוב פיוס]דבעי ג"פ ובמוש"ר אף אין קצבה לדבר[ אלא רק התנצ

ומצטער שנגרם מחמתו ש"ר לחבירו. ]וכמדומה שכך דרך העולם בזמנינו שמתנצלים על כל פגיעה שלא בכוונה 
 שוגג בלשון אני מבקש סליחה וכדו'[.

 הקפדה שלא כדין

 המצער שלא בכוונה
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 ולהבהירצריך המתנצל להוסיף  שלא בכוונהובנסיבות שאין ברור לנפגע שנעשה הדבר 

 . 21]שלא יחשדנו בפגיעת מזיד[ שלא התכוון לכך

נראה  23בגרמת צער זו[ 22"]"ששגג בדבר שדרך בני אדם להזהר ממנו פשעאכן אם 

 .24אע"ג שכלל לא התכוין לצערו כדין המזידפיוס גמור שמחויב לפייסו 

מחוייב  ,25צערורצה ל שלאאע"פ  רושיגרום צער לחבי מתוך ידיעה וכ"ש אם עשה מעשה

 .והוא לפייס

יפייסו ויבקשו  ולכן ,26ומהני מחילת יש אומרים דלאו ,לפייסוהמצער קטן חייב . ו

דלא מהני מחילתו  להאומריםנראה דאף שיגדל ישוב ויבקש מחילה ]וכו מחילה לאלתר

קרי"ש שעל אמירת תפילה זכה ובגדלותו ב ממילא שימחלכך יכול לסמוך על שאפשר 

  [.27המיטה

                                                           
ך א"ל פשוט, וראה גמ' שבת נא: בעובדא דקדמיה חמורו דלוי לחמורו דרבה, ולוי רצה להודיעו שלא נתכוון ולכ 21

 חמור שעסקיו רעים כגון חמור זה מהו לצאת בפרומביא בשבת עיי"ש.
 לשון הרבינו יונה בש"ד אות ט"ו גבי 'פושע בשגגה' בעלמא. 22
כגון שקבע פגישה עם חבירו לזמן מרובה שצריך בעבורו תזכורת שלא ישכח ולא עשאה וחבירו נצטער מכך שלא  23

 ר בשעה מאוחרת בלילה מבלי לחשוב אולי חבירו כבר ישן וכיוצ"ב.בא, או שרץ ברה"ר ופגע בחברו, או שהתקש
את חיוב הפיוס שאע"פ שלא היה מזיד, מ"מ היה פושע  •כן הוא בעובדא דאבימלך שממנו ילפינן במתני' ב"ק צב 24

שהרי היה לו ללמוד ולא למד ]גמ' מכות ט:[, שהיה לו להבין שאם אברהם היה מספר שזו אשתו היה עלול להנזק 
 מכך ומשום פחדו העלים דבר זה.  

כגון המרעיש בביתו ]דופק בפטיש, מפעיל טייפ או מכשיר מרעיש וכיוצ"ב[ בשעה שיודע שהשכנים ישנים וישמעו,  25
 העוקף מקום בתור, החוסם מקום חניה, וכיוצ"ב.

ני מחילה נינהו באשרי האיש ]ח"ג פ"כ ס"ד[ כתב "בענין בקשת מחילה בקטן הנה לא מועילה מחילתו דלאו ב 26
בשו"ת  "ט[,פוכ"כ באור לציון ]שו"ת ח"ד  ,אך מ"מ יבקש מהם מפני המנהג ולכשיגדל הקטן יבקש ממנו שוב"

תשובות והנהגות ]ח"א סי' תתכה[ הביא שמועה בשם החזו"א שלצער קטן חמור מלצער גדול שקטן לאו בר מחילה 
תה ומקור השמועה רק כך דברו בב"ב, ויש לפקפק בנכונ]וכשבררנו אצל הגר"מ שטרנבוך שליט"א אמר שאינו יודע 

אחרי שבחוט שני כתב איפכא ויסוד דבריו הוא דעת החזו"א שכל המחילה היא בלב, וכן גדולי תלמידי החזו"א 
הובא מהחזו"א שאמר על התחייבות ליתן משהו  רק באורחות רבינו ]ח"ב עמ' רפ[הגרח"ק ועוד לא שמעו ממנה, 

בספר וואי"ז ענין לנידו"ד ואפשר שמשם נשתרבבה שמועה זו[,  ין משום שהקטן לאו בר מחילהשהיא בבל תל לקטן
תולדות יעקב עמ' קסב מובא מעשה שהסטייפלר שחשש שפגע בקטן הקפיד לשוב ולבקש ממנו מחילה כשנעשה 

  בר מצוה משום דקטן לאו בר מחילה ]ויש לדחות דהחמיר ע"ע ולא מן הדין[, 
]ר"ה ויוהכ"פ עמ' קא[ כתב "אין מחילת קטן בממון כלום... אבל מחילה לסלק הקפידא שייך  ומאידך בחוט שני

גם בקטן דאע"ג דבגוונא דקפידת הקטן הויא קפידא מ"מ כשפייסהו ]ובקל יכול לפייסו ע"י שיתן לו איזה דבר[ 
בשו"ת תשובות והנהגות  וכו' ", וכ"כ דהרי כבר סילק קפידת הקטן וכבר עבר צערו ואינו חושב על זהסגי בזה 

]הנ"ל[ אחרי שהביא שמועה בשם החזו"א שקטן לאו בר מחילה על צערו כתב "ובאמת מסופקני בזה דלכאורה כל 
הא דמצינו דקטנים לאו בני מחילה נינהו היינו לגבי לזכות ממונם לאחרים אבל אם ציער קטן וביקש מחילה 

 וכפי הדעת שנצטער בה כך מוחל עליה". לזה שאינו מקפיד מספיקמסתבר דאם הוא בן דעת אפי' בגיל הפעוטות 
הקטן בעבור מחילתו להמתין עד שיגדל מלהזהיר אחרונים הראשונים וה קצת משתיקתונראה להוסיף דכן משמע 

, ויותר מזה משמע בחינוך ]מצוה שלח[ ובח"ח ]לה"ר כלל ח' ס"ג[ שכתבו שאפילו קטן יש ע"ג דדבר המצוי הואא
 בו, עיי"ש, והיינו שאע"ג שבאו להזהיר בענינו שתקו מלומר שיש בו חומרא יתירה זו.איסור לפגוע 

לא מהני המחילה כעת, מ"מ היא תועיל כשישוב דהקטן כדבעי ומחל לו אף אם נימא  כן נראה דאחרי שפייס את 27
ים זה[ מ"מ הרי וימחול בגדלותו על כל מה שפגעו בו, ואף שתהיה אז רק מחילה כללית ]מבלי לזכור מעשה מסו

דעת קפידתו סרה כבר מעתה וא"צ אלא השלמת דעת גדול במחילה ושפיר נעשה זה כשמוחל בגדלותו. ]ובפרט ל
יכול לסמוך בשעה"ד על תפילה זכה אפילו בשלא פייסו, וראה עוד צדדים ש הגריש"א )המובאת באשרי האיש(

 [.00הע'  ב' לסמוך על מחילת קטן לקמן במילואים

 המצער קטן

 המצער בפשיעה
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 [לנפגע ]כאשר החטא ידוע פירוט החטא. ב

  .28בקשת מחילה צריך לפרט מה שחטא לחברוא. בשעת 

 אלא יבקש מחילה בסתם. 29אם יודע שחברו יתבייש מזה לא יפרט חטאוב. 

 גילוי החטא. ג

נחלקו בזה רבותינו ויגרם לו צער מגילויה  מהפגיעהאם חברו אינו יודע עדיין כלל א. 

 ,דאין היתר לצער חברו על מנת להשיג כפרה לגלותהגרי"ס והח"ח, שלהגרי"ס אין 

דעת המקור חיים לבעל החוות ]ומקורו מדברי רבינו יונה, וכן  30לגלותצריך ולהח"ח 

 יאיר[.

אחרי שהרבינו יונה והמקור חיים והח"ח התירו ואף הצריכו מן הדין את החוטא והנה 

שהסומך עליהם לא הפסיד ויוכל עי"ז לזכות למחילה  נראה לכאו'לגלות חטאו לחבירו 

  .31ולכפרה

 ישנם אופנים שלא נחלקו בהם:וב. 

כאשר יש לפוגע אומדנא שגילוי החטא יגרום לנפגע לעבור איסור כגון שמכיר בו . 6

 . 32שישנאהו על כך או שינקום בו או שאר איסורים, גם להח"ח אין לגלותו

ויות ]כהפרעה מועטת בשינה, עקיפת מקום בתור, קלות המצהבפגיעות  ונראה שגם

ודאי מהנפגע מחילה עליהן היא שאם יבקש אבק לה"ר וכיוצ"ב[ שבהן אומדנא 

 .33ו יש לסמוך על בקשת מחילה כלליתימחול ל

. ולאידך גיסא כאשר הנפגע כבר יודע מעצם הפגיעה רק אינו יודע מיהו הפוגע ודרכו 0

הרי שבד"כ תהיה לו הקלה בצערו ע"י גילוי זהות להיות תוהה ומצטער לדעת מיהו, 

החוטא ]זולת במקרה שיצטער יותר, כגון שהפוגע הוא ממקורביו[ ובכה"ג נראה 

  .34שיסכים הגרי"ס שיש לגלותו שהוא החוטא ולבקש מחילה

 

 

                                                           
ב סי' תר"ו ]ס"ק ג'[ על פי הב"ח סי' תר"ז שכתב דהוא דומיא דחטאים דבין אדם למקום דמצוה לפרט לשון המ" 28

 החטא בשעת הוידוי, ושם ביאר המ"ב ]סי' תר"ז ס"ק ח'[ הטעם "כדי שיתבייש יותר כשמזכיר חטאיו".
גיעה הידועה מ"ב שם, והוא מדברי המ"א. ואי"ז שייך למחלוקת הגרי"ס והח"ח דלקמן דהכא מיירי בפ 29

 .א' וכדנתבאר במילואים
לשון הח"ח כלל ד' סי"ב "ואפילו אם חברו אינו יודע עדיין כלל מזה צריך לגלות לו מה שעשה נגדו שלא כדין  30

כתב  וכןולבקש ממנו מחילה" והוא עפ"י הר"י ]ש"ג,ר"ז[ שהצריך את גילוי החטא גם למי ש"אין מכתו ידועה". 
וחבירו לא ידע צריך המקור חיים לבעל החוות יאיר ]סי' תר"ו ס"א[ "ונ"ל דעכ"פ כשסרח הן בדבור הן במעשה 

 מחילה". ולבקשלהודיעו 
 המקורות והסברות בדין זה. א' ראה לקמן במילואים 31
כתב  [צביםפר' נ]פשוט, ובשם הגריש"א ]אשרי האיש ח"ג פ"כ אות ט'[ הובא כן גבי חשש מחלוקת, ובדרך שיחה  32

 כן גבי חשש שנאה.
שעל פגיעה קלה מועילה בקשת מחילה באופן כללי על כל מה שחטא לו,  כתבבהליכות שלמה ]עשי"ת פ"ג ס"ה[  33

 וטעמו נראה דכשמבקש מחילה בסתם הנפגע יהיב דעתיה שיתכן שפגע בו הלה באיזו פגיעה קלה ועל דעת זו מוחל.
 למה יצער חבירו בחינם. [שלעולם יש בו גרמת צער]לי גילוי החטא שאפשר להשיג הכפרה מב וא"כ כיון

"תמחל לי על כל מה בלשון  רקלבקש אז "כ וגם הלעיו לדחותעדיף  דאף את בקשת המחילה הכללית נראה ד וע
 .יתר טבעיות וקלות מבלי לגרום צערהבקשה ב שפגעתי בך משך השנה" דע"י זה תתקבל

שבדר"כ יותר עוד פגיעות קלות  , אבל ישנןמחילה צריך לבקש עליהןמ"מ קלות שאף שהן וכל דברינו הם בפגיעות ]
 .[מבלי שום בקשת מחילההיא ממילא  אין אדם זוכרן כעבר זמן והמחילה עליהן

 כן נראה, וכבר עמדו בעיקר סברא זו בחוט שני ]ר"ה ויוהכ"פ עמ' ק[ ובספר נתיבות חיים על הח"ח. 34
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 ס . אופן הפיוד

ואף יכניע את  35א. אופן הפיוס הוא שיראה לחבירו שמתחרט באמת על מה שפגע בו

, שע"י זה פותח שער שתיטב הרגשתו 37ע"י שיבקש ממנו מחילה בתחנונים 36עצמו לפניו

 .38ויכנסו דבריו בלבו

ואין חברו  39ב. דברי פיוס שהם מן השפה ולחוץ בלי חרטה שבלב, אינם מפייסים באמת

 .40מחויב למחול לו אף בג' פעמים

 . שיעור הפיוסה

גודל הפגיעה בחברו, שאין טבע הנפגע פגיעה גדולה  הוא לפינראה ששיעור הפיוס א. 

הן ע"י ריבוי הבעת  , וזאת יעשה הפוגע41רבלקבל פיוס למחול בפיוס מועט אלא צריך 

 .43בקשת המחילהדברים בוהן ע"י ריבוי  42הן ע"י ריבוי הבעת כניעתו לו ,חרטתו

                                                           
פעם ראשונה ושנייה  ונתחנן לוה,י[ ושו"ע ]חו"מ סי' תכ"ב ס"א[ "כיון שבקש ממנו החובל  רמב"ם ]חובל ומזיק 35

ימחול לו", והיינו שצריך להראות לחבירו ]"וידע"[ שמתחרט על מה שפגע  ונחם על רעתושהוא שב מחטאו  וידע
 בו ]"ונחם על רעתו"[.

הפיוס שמפייס לחברו הוא ההכנעה שמכניע  בספר חוט שני  ]להגרנ"ק שליט"א[ כתב ששמע מהחזו"א "שעיקר 36
את עצמו לבקש מחילה, שצריך לעשות איזו פעולה של תשובה, מעשה של הכנעה, והוא כמין תשובת המשקל 
להמפייס", וכן נשקף דבר זה מן הדין שכשאינו מוחל לו בראשונה עליו ליקח עימו ג' בני אדם ולשוב ולבקש מחילתו 

כל זה הוא להוסיף הכנעה לפני חבירו. וכעי"ז מצינו בעובדא דר"א בר"ש ]תענית כ:[ במעמדם וכך עד ג' פעמים, ש
ואמר לו נעניתי לך מחול לי". שוב הראוני שמפורש הדבר בארחות חיים להרא"ש  ונשתטח לפניו"ירד מן החמור 

כמקור . סי' סב "ותכנע לפניו לבקש ממנו מחילה", ובאמת הוא כבר מבואר בהקרא משלי ו,ג ]המובא ביומא פ"ז
י"ז כתבו לדין הפיוס[ דכתיב 'לך התרפס ורהב רעך' ופרש רש"י "הכנע לפניו כאסקופה הנרפסת ונדרסת", ]וכע

 האבן עזרא והמצודות והמלבי"ם שם[.
 לשון הר"מ והשו"ע הנ"ל "ונתחנן לו". 37
ונראה שזה הטעם שכתב המ"ב ]ס"ק ב'[ "נכון שילך בעצמו אליו ולא ישלח תחילה אמצעי שירצה לקבל פיוסים",  38

שהנעלב ירצה יותר שע"י שהולך בעצמו הוא מראה חרטתו ומכניע עצמו יותר מאשר כששולח שליח ועי"ז יועיל 
 לקבל הפיוסים.

 שטבע אדם הנפגע שאין ליבו מקבל פיוס שאינו אמיתי אלא צריך הוא לראות שחרטת המבקש אמיתית. 39
[ שרק כשמפייס כדין אז חבירו 05וכן מוכח בר"מ ושו"ע הנ"ל ]הע' דכיון דאי"ז פיוס הוי כמי שעוד לא פייס,  40

ריש"א ]הו"ד באשרי האיש ח"ג, פ"כ אות ט'[. ושכן הובא מהאור לציון צריך למחול לו. שוב הראוני שכן אמר הג
 בשו"ת ח"ד פ"ט.

:[ שהם לפי גודל הבושה ]דתלוי בחומרת .כן נראה פשוט מסברא, וכדוגמת מה דמצינו בתשלומי בושת ]ב"ק צ 41
וא חייב לו צריך המעשה, ובזהות הפוגע והנפגע[. וראה לשון הרמב"ם ]תשובה ב,ט[ "אעפ"י שהחזיר לו ממון שה

לרצותו ולשאול ממנו שימחל לו", והריצוי האמור מבואר שאינו ממון ואינו בקשת מחילה אלא נראה דזוהי הבעת 
עד  ולפגע בוחרטה על מה שעשה, ובהמשך לשונו ]שם[ "ואפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו 

הבקשה היתירה ]ראה מלבי"ם ירמיה ט"ו,יא[ ואפשר טעמו שימחול לו", הוסיף במקניט לשון "לפגע בו" שגדרו 
משום דמיירי באופן שאין בו תשלומים המסייעים לפיוס וכל הפיוס עומד על דיבורו לחוד. וכן מצינו בקרא ]שמואל 
ב', כא,ד[ בעובדה דדוד ]שמואל ב,כא,ד[ שכשפייס את הגבעונים אמר להם "מה אתם אומרים אעשה לכם" 

 לא הסתפק בדברי פיוס רגילים.שלחומר הפגיעה 
דוגמאות להכנעה, וראה עוד בספר חסידים ]סי' י"א[ שהזכיר צורת בקשת המחילה  01ראה לעיל הערה  42

"מתחרטין ומבקשים מחילתו ואומרים לקבל דין עליהם ככל אשר יגזור עליהם" והיינו שהמפייס מראה את גודל 
ף הע' כניעתו שמוכן לעשות ככל אשר יגזור עליו ע"מ שיזכה למחילתו. ואופן זה כבר איתא במקרא, ראה סו

 קודמת.
וכלשון הרמב"ם ]תשובה ב,ט[ "ולפגע בו", וריבוי זה אפשר לעשותו הן בעצם הבקשה ]כמו אני מבקש ממך  43

מאוד, אנא, בכל לשון של בקשה[ והן בהוספת טעמים לבקשה ]תרחם עלי, תעשה עימי חסד, עשה למען כבוד אבי 
 ( וכיוצ"ב[..)ראה ברכות כח
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  .45ונתינת כבוד 44יש עוד אפנים להרבות בפיוס כמו מתנותב. 

, שאין ריצוי דבריםאך אין יוצא ידי חובת הפיוס במתנה או בנתינת כבוד שאין עימה 

 .46חרטה ובקשת המחילה ע"י דברידרך הנפגע למחול עד שיפויס ממש 

כבר זכה למחילה ואין צריך  שהתפייס במתנה או בכבוד דעתושהנפגע גילה אכן כל ]

 '[.טכדלקמן אות  להוסיף מאומה

 חזרת הפיוס. ו

ואם אינו מתפייס בראשונה "שו"ע ]סי' תר"ו ס"א[ כתב ה -חזרת הפיוס לכל אדם א.

, ויפייס את חבירו 47"יחזור וילך פעם שנייה ושלישית ובכל פעם יקח עימו ג' אנשים

ו מתפייס בג' פעמים אינו ואם אינ" , והוסיף השו"ע49, ודין זה הוא לעיכובא48בפניהם

  ,50אחרי שעשה את חובתושכבר זכה לכפרה והיינו  "זקוק לו

, ונראה שאמירה "ומיהו יאמר אח"כ לפני עשרה שבקש ממנו מחילה"והרמ"א הוסיף 

 .51זו אינה לעיכובא

                                                           
,יד[ ויקח אבימלך צאן ובקר וכו' ויתן לאברהם ופרש"י כדי שיתפייס ויתפלל עליו, כדמצינו באבימלך ]בראשית כ 44

וכן מצינו ביעקב בדורון ששלח לפייס את עשו ]בראשית לב, כא[ כי אמר אכפרה פניו במנחה ותרגם אונקלוס 
 ופרש"י אבטל רוגזו.

כן מצינו באמוראים, ראה ב"ק פ': כדמצינו ביעקב שעל מנת לפייס את עשיו קראו אדוני והרבה בהשתחויות. ו 45
רב אבהו שליוה לרחב"א  .במה שנהג רב כבוד בשמואל אע"פ שהיה שמואל קטן ממנו משום דלטייה, וכן בסוטה מ

 רבא שמזג הכוס לרב יוסף כדי לפייסו. .עד אושפיזיה כדי להפיס דעתו, ובנדרים נה
בביהכנ"ס אעפ"י שאמר לו ]הנפגע[ יישר כחך וחוזר  הגהות מקור חיים ]סי' תרו ס"א[ "אינו יוצא בקניית מצוה 46

 ומדבר עמו. צריך מחילה ממש אם לא שאמר שמוחל לו" עכ"ל.
הביה"ל ]ריש סימן תר"ו[ כתב דמלשון הטוש"ע משמע שתיכף בפעם הראשונה שמבקש מחילה יביא עמו שלשה  47

לי ימחל לו ואח"כ ילך ג"פ ויוליך עמו אנשים אבל מלשון הרמב"ם והירושלמי נראה דבפעם הראשון ילך בעצמו או
ג' אנשים, ומשמעות הביה"ל דכתב "אבל" ומפרש לדבריהם את לשון הבבלי דס"ל דהכי בעי למעבד, ואכן בזמננו 
כך רגילים לבקש בפעם הראשונה לבד ומ"מ לאחר שעשה כן כבר אין נפק"מ בינייהו, שאם מחל לו כבר יצא י"ח 

 ו עדיין הרי שעליו לבוא ג"פ נוספות עם ג' בנ"א גם לדעת הר"מ והירושלמי.גם לדעת השו"ע, ואם לא מחל ל
הנה בר"מ ]תשובה ב,ט[ ובלבוש ]סי' תרו[ מבואר שאלו הג' אנשים יפייסוהו ]וכן הוא ברש"י משלי ו,ג[, אבל  48

בירושלמי ]סוף יומא[ ובטור ]כאן[ ובמהרי"ל ]הל' ליל יוה"כ[ איתא שמבקש המחילה הוא המפייס בפני אלו הג' 
מו ג' אנשים" משמע דהמבקש יפייס בפניהם, אנשים, וכן מסתימת השו"ע שכתב "צריך לפייסו... ובכל פעם יקח ע

 וכן כתב להדיא בשו"ע הגר"ז. 
 עצה בדבר[. 11]וראה לקמן הע'  דזהו דינא דהגמ' הנלמד מקרא, וכן נראה פשוט מסתימת הפוסקים. 49
את חבירו דלא  שירצהדזוהי המשמעות הפשוטה של "אינו זקוק לו". ופרי חדש למד זאת מדיוק לשון מתני' עד  50

חבירו. שו"ר שכבר קדם לו היש"ש ]ב"ק פ"ח סי' מט[ "מאחר שאין זה המחילה תלוי הכל  שיתרצהמר עד קא
". ונראה שזהו פשוט שכבר יצא אפילו ידי שמייםבדעת הנמחל, דהא כשהעמיד עליו ג' שורות בנ"א ואינו מוחל לו 

חוטא", ה הואשקיבל פיוס ג"פ ש" עוד לדייק הדבר בלשון הרמב"ם ]תשובה ב,ט[ על מי שמונע מחילתו גם לאחר
משמע הוא ולא הפוגע, ]ומה שהנפגע חשיב חוטא הוא משום דמה שממשיך להקפיד הוא שלא כדין והוי מידת 

פרק א'[ כתב זאת מפורש "ואם לא נתפייס חבירו בהני שלוש למוהר"ח ויטאל ]אכזריות[. ובספר דרך החיים 
שוב הראוני שכבר מפורש הדבר ברס"ג ]אמו"ד מאמר חמישי  ."וחבירו הוא החוטאזה נמחל לו חטאתו שורות, 

כי אם היה חי פ"ו[ בבארו טעם בקשת המחילה מנפטר "יאמר במעמד עשרה אנשים חטאתי לפלוני ג' פעמים, 
", ושכן איתא  באחד מהראשונים בספר מצוות זמניות ]הו"ד בקובץ וישאל ממנו כן ולא היה עונהו היה נמחל לו

עכ"ל. ]ובשם הגריש"א זצ"ל הובא  כבר נקה מעווןומא עמ' תקפז[ וז"ל ואם לא מחל ]בפעם הג'[ שיטות קמאי י
]הו"ד  )אשרי האיש( שאמר שרק לא יענש כיון שהוא אנוס אבל החטא אינו מחול, וכן נראה בשו"ת רש"י סי' רמ"ה

 שהחטא אינו מחול[. במילואים ב'[
שמצדו לא יבצר" ומקורו בלבוש ]תרו,א[ וכ"כ הגר"ז וכן משמעות וביאר המ"ב ]סק"ו[ טעמו "כדי לפרסם הדבר  51

המטה אפרים, ונראית כוונתם כדי שלא יחשדוהו שהחסיר בפיוס המחויב וא"כ טעמם רק משום והייתם נקיים 
ואי"ז נוגע לעצם הכפרה. וכתב כף החיים ס"ק כ"ד דלפי"ז משמע שבמקום שאין חשש שיחשדוהו כגון שלא ידועה 

ו שידוע לכל שפייסו כדבעי אינו צריך לכך. אכן במקור הרמ"א ]שהוא המרדכי מתנחומא והמהרי"ל, הפגיעה א
 לעצם הכפרה, ומשמע שנצרך זה ומוחל לוהביאם בד"מ[ מבואר הטעם משום שעי"ז הקב"ה רואה שמשפיל עצמו 

ונים הנ"ל שנטו מטעם ]ונצרך גם במקום שאין חשש שיחשדוהו[ ולכאו' הוא לעיכובא בכפרה, וטעם המ"ב והאחר
[ שדין עשרה זה .המרדכי והמהרי"ל וממשמעותו לעצם הכפרה אפשר משום משמעות סתימת הבבלי ]יומא פז
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 "עד שיתפייס לו כמה פעמיםואם הוא רבו צריך לילך " -חזרת הפיוס לרבו ואביוב. 

"ואפילו אינו  [סק"זהמ"ב ] וכתב .ב,י([תשובה )לשון הרמב"ם  -"ואפילו אלף פעמים"]

 .53אביווה"ה  .52רבו מובהק אלא ששמע ממנו דברי תורה"

יסנו בכל פעם במין ריצוי אחר" והיינו י"ויפ [ס"ק ג']כתב המ"ב  -חזרת הפיוסאופן  ג.

 ישנהאלא  לפייסו שלא הספיק לדעתנוכח כבר ש יחזור על אופן הפיוס הראשוןשלא 

אופן זה הוא  חידוש . ומ"מלליבוחדשה דרך  מצאיבמילות בקשתו ובסגנונו כדי שעי"ז 

 .54רק לכתחילה ולא לעיכובא

, 55בכל פעם ג' אנשים אחרים קח עמו בחזרת הפיוס צריכים להיותוהג' אנשים של

 .56והטעם נראה כנ"ל, ולפי"ז אף דין זה הוא רק לכתחילה ולא לעיכובא

בליבו להרגיע צריך ליתן שיהוי מספיק בין פיוס לפיוס כדי שיתישבו דבריו  עוד

 .58, והכל לפי הענין57קפידתו

  זמן הפיוס. ז

 . 59ברו בשעת כעסו אלא ימתין עד שישכך כעסו ואז ירצהוא. אין לפייס ח

                                                           
נאמר רק במי שלא פויס ומת אבל מי שפויס כדין א"צ, וכמ"ש הב"ח ]סי' תרו, ד"ה ומ"ש ואם מת[ והוסיף הב"ח 

רק זה שכן מבואר בשאר מחברים ]ונראית כוונתו למה שהרי"ף והרמב"ם והטור ועוד ראשונים הביאו דין עשרה 
 רה הקודמת[ מבואר שלאחר פיוס ג"פ כבר יש כפרה.]הו"ד בהעועוד גבי מת[, ועוד שברס"ג ויש"ש ופר"ח 

 דברי תורה לדין זה ]סוגם, שיעורם[.וצל"ד מהו גדר  52
כ"כ המנהיג ]הל' צום כפור אות מג בשם הרי"ף[ ומקור חיים ]או"ח סי' תרו ס"א[. ונראית סברתם שאחרי  53

שלא גרע כבוד אביו מרבו שאינו  שמצינו בכמה דינים ששווה כבוד ומורא אביו לכבוד ומורא רבו המובהק כ"ש
 מובהק. ודין אמו היה נראה מסברא שהוא כמו אביו, אכן במקור חיים שם כתב "ואמו צ"ע ".

שכן מקורו של המ"ב שצריך לפייסו בכל פעם  במין ריצוי אחר הוא הב"ח שדייק כן בגמ' וגם הביא שכ"כ  54
 לא הביאו זה בחיבוריהם". המהרי"ל וסיים שם "אלא שהרי"ף והרמב"ם והסמ"ג והרא"ש 

וכן יעשה פעם שלישית", וכ"כ באורחות  חבורה אחרתשע"ת ]ש"ד,י"ט[ "ואם לא מחל לו יבוא לפניו שנית עם  55
וכן  אחרתחיים הל' עיו"כ סי' ט' "מביא שורה ג' בנ"א מרעיו ופוגעים בו ומבקשים ממנו, לא נתרצה מביא 

[ שמבאר דין פיוס הנפטר שמצריך מעמד עשרה משום דאית 53ל הע' שלישית". וכן יש להוכיח מהרס"ג ]הו"ד לעי
בהו ג' כתות של אנשים כל אחת ]וכ"כ המבי"ט בקרית ספר סוף הל' תשובה והוסיף דהוא עצמו חשיב העשירי 

"[, וכן משמעות הרמב"ם "לא רצה והואויהא הליכתו לקברו חלף ]הליכתו[ לביתו בחייו ובעשרה כנגד ג' שורות "
למחול לו מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו ופוגעים בו ומבקשים ממנו, לא נתרצה להן מביא לו חברו 

שנייה ושלישית וכו' ", ולשון שניה ושלישית נראה דקאי אקבוצת בני האדם ולא על מעשה החזרה דא"כ הל"ל 
 "ריבוי אנשים".יחזור שנייה ושלישית. וכן משמעות המ"ב ס"ק ד' דכתב על הג' פעמים שיש בזה 

וכן משמעות רוב ראשונים והשו"ע שלא הזכירו דבר זה, ואף לאלו שהזכירוהו אין מקור ומשמעות דהוא  56
ובפרט שלדעת המקור חיים ]הו"ד  לעיכובא, והסברא כנ"ל דהוי רק אופן היותר טוב להשפיע על הנפגע שימחול.

אף לכתחילה יכול לפייס  ק"ז[סובכף החיים  א"א שם סק"ז, הו"ד בפמ"ג הפר"ח ]תר"ו ס"בבהערה הבאה[ ו
 באותם ג' אנשים.

יחזור ד"ה בג' שורות, וכן משמעות לשון השו"ע שכתב ואם אינו מתפייס בראשונה  .כן נראה במהרש"א יומא פז 57
ב ג' אנשים ]ולא כתב יפייסנו בפני ג' אנשים ג"פ[, ובמקור חיים סק" יקח עמופעם שנייה ושלישית ובכל פעם  וילך

נראה שדייק כן בלשון השו"ע אך חידש שדבר זה הוא רק לאחר הפעם הראשונה אבל הפעם הב' והג' אפשר 
 לעשותם אפילו באותו מעמד בזה אחר זה, ומ"מ גם בהם ישהה קצת בין פיוס לפיוס, עכ"ד.

רם ]בראשית הביאה מקור לדין שצריך לפייס ג' פעמים מאחי יוסף שחזרו על בקשתם ג"פ באמ .הגמ' יומא פז 58
נ,יז[ אנא שא נא ועתה שא נא, והנה הם עשו זאת באותו מעמד, ואפשר משום שחששו שלא יהיה מזומן להם יוסף 

 לפיוס נוסף והיה עליהם לנצל את אותה הזדמנות במלואה.
ורמב"ם ]דעות ה,ז[, והטעם כתב רש"י באבות  [.אבות ]פ"ד, י"ח[ אל תרצה את חברך בשעת כעסו, גמ' ]ברכות ז 59

שם "אל תרצה דאינו מועיל לך שאיננו מקבל ריצוי מתוך רתחנותו". ועיין ברבינו יונה ובמאירי ועוד שהוסיפו שלא 
רק שאין דבריו מועילים אלא שאף יכולים להגדיל כעסו. ומכל זה מסתבר שפיוס בשעת כעסו אף לא חשיב פיוס 

]ופעמים בנזק הנמשך והולך כגון שהפוגע ביטל לו שידוך או הפסיד  בן יהוידע ברכות ז: עיי"ש.כלל. שו"ר שכ"כ ה
לו מקום עבודה, כל זמן שחברו עוד לא השתדך או עוד לא מצא עבודה צערו חי בקרבו והוי כהמשך שעת כעסו 

 ונראה דבכה"ג יש להמתין עם הפיוס לשעת כושר לכשימלא חסרונו, והכל לפי הענין[.
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 .60שיוכל לפייסו יפייסכותיכף מכך ב. ומאידך אין להמתין יותר 

 .61עיוה"כ שאז מחויב לתקן הכלג. ואם אין לו פנאי יכול להמתין עד 

 פיוס על הספק. ח

 ,62בו פגע שמאש מחילה אף שלא יודע שפגע בחבירו קנוהגים בערב יוהכ"פ לב

 .63שציערםובפרט יש לבקש מחילה מאביו ואמו שמצוי 

 מחילה ללא פיוס. ט

 , כל שמ"מ מתרצההמחסיר דין מדיני הפיוס ואפילו דבר המעכב ואפילו כל הפיוס כולו

 .64ומתכפר מחילה הוי באמת לו חבירו ומוחל לו

                                                           
מקור חיים סי' תר"ו וערוך השולחן שם ס"ק ב', ונראה דמלבד מה שכל תשובה יש להקדימה לאלתר ]ראה  60

מש"כ במאמר חזרה בתשובה בחודש שבט הנדפס בריש קונטרס מעשה התשובה[ עוד יש כאן סיבה נוספת להזדרז 
ירות של בין אדם למקום שהרי כפרתו תלויה בפיוס חבירו ושמא כשירצה לפייסו לא ימצא לו, ואין זה כעב

שהקב"ה מצוי לאדם בכל עת ובכל מקום שיחפוץ לשוב. שוב הראוני שכבר עורר על כך הח"ח ]נדפס בשיחות 
 הח"ח[.

ועוד, שכשכדוחה את הפיוס לעיוה"כ עלול חברו להרגיש שלא איכפת לו באמת על שפגע בו ורוצה רק שתהיה לו 
 להתפייס.כתיבה וחתימה טובה, ויכביד הדבר על חברו 

מ"ב סי' תרו סק"א וכתב הטעם כדי שיטהר מכל עוונותיו, וברא"ש ]יומא פ"ח סי' כ"ד[ ובטור ]סי' תרו[ ובלבוש  61
]ס"ב[ כתבו הטעם כדי שיהיה לב ישראל שלם אחד עם חבירו ולא יהיה מקום לשטן לקטרג עליהם ביוה"כ ]ומטעם 

ד"ה בגמרא( שיש לבקש מחילה גם אם חבירו מקפיד  זה ניחא מש"כ המקור חיים ס"א והשפת אמת )יומא פ"ז:
על דבר שאין ראוי להקפיד עליו. שו"ר שבאז נדברו )סי' ס"ח( כתב לדייק כן מדברי הרא"ש הללו שכתב דהחיוב 

ולמד כן ממעשה דרב שהלך בעיו"כ לפייס את ההוא טבחא "אמר איזל אנא  כל אדם שנוטר לו איבה"הוא "לפייס 
כדי שיהא לב ישראל שלם עם חברו", והרי רב לא חטא לקצב ולא היה מחויב לפייסו מן הדין,  ואפיק ליה מדעתיה

 רק מחמת טעם שיהיה לב ישראל שלם הלך לפייסו[.
לבקש מחילה בערב יוה"כ", ולכאו' קשה דאם מיירי שיודע שפגע בחבירו הרי  ונהגוכתב הרמ"א ]תרו,ס"ב[ " 62

, ועוד קשה לשון נהגו דהרי זה חיוב מן הדין, וביאר ערוה"ש ]ס"ד[ כבר נתבאר בשו"ע ]ס"א[ שצריך לפייסו
שהרמ"א מיירי "אף שלא חירפו זה לזה כלל, מ"מ שמא פגעו בכבוד זה לזה" והיינו שגם אם אינו יודע שפגע 

מצוי בקרובים  ודבר זהפגע או החסיר בכבוד חבירו וציערו מבלי שימת לב או ששכח,  שמאבחבירו מ"מ יש לחוש 
ליו כחבריו וילדיו וביותר באשתו שתלויה בו ודמעתה מצויה. וראה לקט יושר ]ח"א עמ' קמ"א ענין ב'[ שכבר א

נהגו כן אצל בעל תרוה"ד שבבית מדרשו בליל יו"כ היו כל הקהל עוברים לפניו לבקש מחילתו והיה השמש מכריז 
 בשמו שמבקש מחילה.  

דז"ל המרדכי "מנהג  ,מן הדיןבקשת מחילתו נצרכת אז מקורו במרדכי דמיירי ביודע שחטא שוחכ"א העיר דנראה לבאר כוונת רמ"א עפ"י 

לבקש מחילה עיו"כ וכו' לפיכך צריכים כל ישראל להחזיר בתשובה ולעשות שלום בין איש לרעהו ולמחול זל"ז בעיו"כ וכו' ", והיינו שאעפ"י 

את בקשת המחילה לערב יוה"כ "כדי שתתקבל  נהגו להקדיםשקיעה[ מ"מ שבשביל כפרת יוה"כ סגי בבקשת מחילה ביוה"כ עצמו ]עד ה

לטבול ולבקש  מנהג תשובתם לפני הקב"ה בשלום ובחיבה" ]המשך לשון המרדכי[. ]וכן נראה בכוונת האו"ז הל' עיוה"כ שכתב "ערב יוה"כ

 ודאי. ג הרמ"א בקשת מחילה על ספק רק על לחברו", דמשמע דמיירי בחטא הידוע[. ולפי"ז לא מצינו במקור מנה שחטא מחילה כל מי

זה ת שבא לפרשו ]שדבר "ה"כ ומה בא רמ"א להוסיף עליו, ואהשו"ע בהקדמתו לסעיף א' שיש לפייס בערב יו כתבמיהו, יקשה לדבריו שכבר 

ר"ז, חי"א, מט"א[ כתבו משום מנהג ולא משום חובה[ יקשה אמאי פרשו שלא במקומו, רק בס"ב. ועוד אחרי שהמ"ב ]תרו,א[ והאחרונים ]ג

]ומטעם שיטהר מכל עוונותיו[ קשה לדבריהם לבאר כן במרדכי וברמ"א שכתבו מנהג,  והדרינן  חובהאת עצם הפיוס בערב יוה"כ בתורת 

 .לפירוש ערוה"ש הנ"ל
 פשוט. וראה בבן איש חי ]נצבים ס"ו[ הביאו כף החיים ]סימן תרו ס"ק מד[ וז"ל "כל אדם יבקש מאביו ואמו 63

 מחילה ודבר זה הוא חיוב גדול וכו' שאין אדם ניצול מחטא זה בכל יום וכו' ".
דאחרי שמטרת הפיוס היא לתקן ולהסיר קפידת חבירו עליו כדי שימחל לו מה לי אם הושגו הפיוס והמחילה  64

במר זוטרא כי הוה סליק לפוריה אמר  .ע"י השתדלותו ומה לי אם ע"י סיבה אחרת, וקצת ראיה מהגמ' מגילה כ"ח
שרי ליה מריה לכל מאן דצערן, ומשמע דמועיל זה אע"ג דלא פייסוהו במאומה. ומלשון הח"א בתפילה זכה ]כלל 
קמ"ד ס"כ[ שכתב "אני מוחל במחילה גמורה ולא יענש שום אדם בסיבתי" ]וכן הוא בנוסח קרי"ש שעל המטה[ 

י בר' ליב ]בדוגמא מדרכי אבנו כפר לו. וכן נראה דעת הח"ח ממה שהביא משמע שמועיל שלא יענש והיינו שמת
אות כב[ אודות "תפילה זכה" שהועתקה מספר חיי אדם "כי בלי זה נשאר משוקע בכמה עוונות באשר בין אדם 

תפייס לחבירו אינו מכפר יוה"כ וכו' ", וכן נראה ביפה מראה ]הביאו הפר"ח סי' תר"ו[, שכתב "ואפילו אם העלוב מ
ובדידיה בלא"ה  מאחר שהעלוב מוחל לומבלי שילך העולב אצלו כלל שפיר דמי, ומה צורך לבושה ובזיון לכפר עליו 

. וכן מוכח בספר יוסף אומץ סי' תתקס"ט "מנהג העולם שהולכים לאוהביהם בעיו"כ לבקש מחילה תליא מילתא"
ובודאי כבר הלוא על כל פשעים תכסה אהבתם  ועל הרוב אינו לצורך כי לא חטא להם ואף אם במשגה חטא להם
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 הקושי לפייס כדין. י

פני הנפגע ודבר זה הוא קשה מצריך הפיוס הכנעה לב'[ סעיף ]לעיל  כפי שנתבארהנה 

.ומכאן הערה גדולה לבקשת המחילהג' אנשים  הבאתדדין קיום הוביותר קשה  .בטבע

]מלבד  אחרי שרפואת פגיעה זו היא קשהלכל אדם להוסיף זהירות שלא לפגוע בחברו 

  עצם איסור התורה שבדבר[.

חרטתו  להראות אמיתותלהיות זהיר וחרד  כמה צריךיבין מי שכבר נזקק לפייס  וכן

פיוסו למחילה באמת ולא יתחייב בדינא  בתחילתשיזכה כבר  כדיכניעתו לנפגע צערו ו

ראה . וקשה מאוד לבני זמננו לקיימו 65דהגמ' לבוא שוב עם ג' אנשים שהוא לעיכובא

 .66הערה

 . זהירות מהטעיית היצריא

שכל צד בטוח שהצדק  מאודמצוי  [ממש מחלוקת "לצוא]בין בני אדם הנה בכל ויכוח 

 תעוולה ועליו מוטלהעושה דין ואילו הצד שכנגדו הוא הוא כ הם כל מעשיו שעמו ו

ת חומר העבירות שבין אדם אאדם שיודע כ אפילו, ומשום כך החובה לפייס אותו

 עצמו לפייס את זולתו.חייב , מ"מ אינו רואה סיבה לשעליהן ואת חובת הפיוס 67לחבירו

בשעת טבע האדם שהרי , מ"מ מעשיולידע שלמרות שהוא בטוח בצדקת האדם צריך אך 

 כאשרואף  .[.לעצמו ]שבת קיט ובהרואה ח אינוולאחר מעשה  ,חימום מורה היתר לעצמו

חבירו אלא היה עליו לתובעו לריב עם הוא באמת צודק עדיין פעמים רבות לא הותר לו 

 68יודע שחבירו מקפיד עליו ראוי לו לבדוק ולחקורלדין תורה וכיוצ"ב, ולכן כל אדם ה

  .69מעשיו שגרמו לקפידת חבירו נעשו ע"פ דין תורה כלהאם אכן 

                                                           
ולא מן השם הוא זה" והיינו שאחרי שכבר מחלו מעצמם תו אין צורך מן הדין  סרה קנאתם ושנאתם מעליהם

ברבינו יונה ]משלי  שוב הראונילבקש מחילה, וכן מובא בשם הגריש"א זצ"ל ]אשרי האיש או"ח ח"ג פ"ב סי' ה[. 
י איש וגו' שכתב שהחוטא לרבים "בהכלמות ובצער ובגאוה ובבוז וכו' הנה ברצות ט"ז,ז[ עה"פ ברצות השם דרכ

", וכן נראה מדבריו בספר יתן בלבבם שיתרצו לו ונמצאו נזקיו כלא היו[ שהיא רק לשמיםהשם דרך תשובתו ]
פניך ראה ]אות סז במהדו' שפתי חכמים[ שכתב "ואל תעשה שום דבר מיאוס בפני חביריך ואם עשו אחרים ביה

]והיה מי שלמד דבלי שמכניע את עצמו בבקשת המחילה לא מתכפר לו אף אם מחול להם ואל יכשלו על ידיך". 
אין והעיר שעל כך בשו"ת אז נדברו ח"ז סי' ס"ה  השיגהנפגע מוחל, ואף הביא כן בשם ה"כוכבי אור", אבל כבר 

 [.עיי"ש לכך מקור כלל בדברי ה"כוכבי אור"
 ה כן אין הנפגע מחויב למחול לו, כדמשמע בגמ' ושו"ע ]לעיל סעיף ו'[.דהיינו שקודם שעש 65
ומי שחברו לא התפייס בראשונה ורואה עצמו כאינו יכול להביא ג' אנשים ישתדל מ"מ להרבות בעוד מיני פיוס  66

 שישיג מחילת חברו. יתכן]כדלעיל סעיף ה', ב'[ שעי"ז 
ם הראשונה ישאל אותו הפוגע אם הוא מסכים שישוב אליו עם ולכאו' תתכן עצה שלאחר סרוב הנפגע למחול בפע

ג' אנשים לבקש בפניהם את מחילתו, ואם לא יסכים לכך הנפגע ]וכפי המצוי[ יהיה בזה לכאו' שחרור הפוגע מחובת 
הדין להביאם ויהיה די לו בחזרת הפיוס בפ"ע שניה ושלישית ולא יותר ]שהרי כל הבאתם היא אמצעי להוסיף 

על לבו ומרחיק  יהיה זה רק מכבידב הנפגע שיתרצה למחול וכאשר לא ניחא ליה מעמד מחילה שכזה בהטבת ל
 את המחילה[.

ז נו גם בעוה"מות בגמולי עבירות שבין אדם לחבירו: א. שנפרעים מרראה בפי' הגר"א ]משלי יד, יט[ ג' חומ 67
יש הנהגה של חסד שאינו משלם כפי הדין משא"כ ברשע למקום פעמים יבלה בטוב ימיו. ב. שעל עבירות למקום 

 ממש אבל הרע לבריות אין מנקים לו כלל. ג. שהרע לבריות יושב בגהנם יותר מהרע לשמים בלבד.
והדרך הישרה להנצל מטעות המצויה היא לשאול ת"ח אם אכן הדין עימו ]ועליו לדקדק להציג לפניו את פרטי  68

 י"ז במ"ב תר"ו סק"א בשם הח"א.[. וראה כעולבקש את האמת המקרה בשלימותו
 פגע בו  אין היתר כללי לגמול לו כרעתו ויש בזה כמה פרטים וחילוקי דינים ואכמ"ל.ודאי וגם באופן שחבירו  69
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לפייס  ,וי"א שאף חייב ,מ"מ בעיוהכ"פ נכון ,אם ימצא שאכן כל מעשיו נעשו כדין ואפילו

 כדי שיהיה לב כל ישראל שלם אחד עם חבירו. 70חבירואת 

  

                                                           
גם אם נימא שחיוב הפיוס הוא רק על החוטא כבר כתבו הפוסקים ]מטה אפרים ס"ג, וקצשו"ע  . ועוד,61לעיל הע'  70

החוטא מתעורר לבקש מחילה יש לנפגע להמציא עצמו אליו כדי שיבקש ממנו מחילה,  סי' קלא ס"ד ועוד[ שאם אין
קדים ויפייסו תחילה ועי"ז יקל לחבירו להשיב לו בפיוס, וירויח שיוהדרך הטובה לעורר את חבירו לפייסו הוא ע"י 

 בזה גם את מצות המחילה. 
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 המחילה
 א. הזכות להקפיד 

להקפיד הפוגע בחבירו בכוונה לצערו, בין בגופו בין ברגשותיו ובין בממונו, מותר לנפגע 

 .1עליו עד שיקבל פיוס כדין

 :ומקפיד עליו שתי מצוות מוטלות על אדם הנפגע מחברו אכן

פיוס עד כדי מחילה גמורה ]אם הלה נו ממ להתרצות ולקבלב.  להוכיח את הפוגעא. 

 מפייסו[.

 *השנאה[ תרב]להע . התוכחהב

 .3מחויב מן התורה להוכיחו על כך 2שפגע בושחושב לחברו משום  שנאהא. המרגיש 

 .4חיוב תוכחה זו הוא עצת התורה כדי להעביר מליבו את השנאה

 .5תוכחה על חטא לשמיםלבין תוכחה זו הבדל וראה הערה אודות ה

                                                           
ינו שההקפדה היא מציאות טבעית בלב הנפגע פשוט, שהרי כל מצות פיוס באה להסיר קפידתו של הנפגע, והי 1

כדבעי יהיה הממשיך להקפיד נתפס במידת אכזריות כמבואר בסמוך  שהפוגע פייסושאין בה איסור ורק לאחר 
 והיינו שקודם לפיוס אף מידת אכזריות אין בו.

אך אם חברו התנהג  [הפיוס א,דבדיני כמבואר לעיל ]וזה דווקא כשהפגיעה היא משום שהתנהג עימו שלא כדין,  2
עמו כדין ואעפ"כ שונאו אזי מוטל עליו להסיר השנאה מבלי מצות תוכחה, וה"ז דומה לשונא את חבירו מחמת 

 .קנאה וכיוצ"ב
מהראשונים ז"ל מפרשי הפשט פירשו שהפסוק ]ויקרא יט, יז[ 'לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח כמה  הנה 3

אינו מצוה בפני לשנאה וציווי התוכחה  שגרמהבפגיעה שבין אדם לחבירו  מיירי את עמיתך ולא תשא עליו חטא'
 על מנת לבטל השנאה. 'לא תשנא'נמשך לעצמה אלא 

והנכון בעיני כי הוכח תוכיח כמו והוכיח אברהם את אבימלך ]י"ל הרמב"ן בפירושו העיקרי ]"והנכון בעיני"[ כתב "
אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך, אבל  ויאמר הכתוב שאינו לשון תוכחה אלא לשון ויכוח[

לו כי בהוכיחך אותו יתנצל לך  תוכיחנו מדוע ככה עשית עימדי, ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד
או ישוב ויתודה על חטאו ותכפר לו...", וכן פרשו ר' סעדיה גאון, הרשב"ם והחזקוני ]בפירושו הראשון[ שהוסיפו 

 "אלא" לביאור הקשר שבין ה'לא תשנא' ל'הוכח תוכיח'.תיבת 
]אמנם משמעות פרש"י וכן מוכח מאונקלוס ]עיין רמב"ן[ דהתוכחה היא ציווי בפ"ע להוכיח את מי שחטא לשמים 

 וכדבריהם הביאו הפוסקים להלכה:, [מקור להנ"לאין  וכדרשת חז"ל בגמ' ערכין טז:, ולפי"ז
א איש לאיש לא ישטמנו וישתוק וכו' אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה הרמב"ם ]דעות ו,ו[ "כשיחט כתב

בסה"מ מצוה ר"ה[, וכ"כ עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך" ]וכ"כ 
הגר"ז ]שם[, [ וסי' קנ"ו סק"ב]ן פסקו המג"א כט[, וכ-ה'[ והחינוך ]רל"ט[, וכ"כ החרדים ]פי"ב כח תהסמ"ג ]ל"

וכתב המ"ב ]שם ס"ק ד'[ "כתב הרמב"ם בסה"מ דבכלל מצות הוכחה הוא שנוכיח קצתנו לקצתנו כשיחטא איש 
 ממנו לאיש ולא נטור בלבבנו ולא נחשוב לו עוון אבל נצטוונו להוכיחו במאמר עד שלא ישאר דבר בנפש".

אה שפתי שקר וגו' " "וכבר נתבארה בתורה העצה כן כתב רבינו יונה בפירושו למשלי ]י, יח[ על הפסוק "מכסה שנ 4
היעוצה על מחשבת השנאה וידיעת החטא והדבה בחבירו, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך הוכיח תוכיח את 

 עמיתך ולא תשא עליו חטא".
מ"מ שונה היא ממנה במהותה,  שמיםלקרא כמו מצות התוכחה על חטא הגם שתוכחה זו נלמדת מאותו מ 5

ואילו בתוכחה על פגיעה מחבירו  ולהחזירו למוטבלשמים באה לטובת החוטא ללמדו לקח  ל חטאע שהתוכחה
כנ"ל, ומשום כך שונה היא בצורתה שבאה מלבו  לביטול השנאהאת עלבונו וטובת עצמו ומטרתה  הנפגע דורש

על  המצוי בתוכחהשחטא. חילוק נוסף יש שאין בה את הפטור על ולא בטענה  על מנת לברר ענין הפגיעהבשאלה 
אפילו ) שכל אדם אחרי י הטבעי לאדם לקבל "מוסר" מזולתוהקוששכן אין בה את חשש שנאה  משוםלשמים  חטא

 .00וראה עוד לקמן הע'  .על שפגע בומקבל בהבנה את פניית הנפגע אליו  (גוי
 
 
 

 מצות עשה

 שהרחיבו בטוטו"ד בביאור כל חלקיה, עיי"ש.צפת תשנ"ו(  הוצאת מכון תורת האדם לאדם ) כרך א'בסעיף זה נעזרנו רבות בספר בין אדם לחבירו * 
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 6אינו מחויב מן התורה להוכיחוש אפשרשבזה אם אינו שונאו אלא רק מקפיד עליו גם 

 .7גם בזאתנראה פשוט שרצון התורה שיוכיחו מ"מ 

ב. טעם תוכחה זו הוא על מנת לתקן ולהעביר את השנאה שבליבו, ולכן צורתה הוא דרך 

יסביר מעשהו שעי"ז ישיב לו שעשה בלי כוונה ]או אלה לפוגע למה עשית לי כך וכך ש

 . 8עתה הוא מתחרט ומבקש מחילתואו שיודה על כך שאכן חטא כנגדו אך  [,באופן אחר

שאלת התוכחה צריכה לבטא את כל מה שמרגיש נפגע ממנו, שאין להשאיר חלק 

 .9מהפגיעה מבלי תוכחה

בכוונה לבירור הדבר עם נכונות לשמוע תשובת חברו ולא דרך  שאלה זו צריכה להשאל

על מנת להקל על חברו  11צריכה להאמר בצנעה, בנחת, ובלשון רכהוכן  10הטחת דברים

  .13התוכחה בזמננו מש"כ אודות סגנון . וראה הערה12לשמוע ולקבל

                                                           
וישתוק  לא ישטמנושנאה דכתבו " קימת[ הביאו את המצוה באופן שכבר הרמב"ם ]דעות הנ"ל[ והסמ"ג ]ל"ת ה 6

ם ]שם, הל' ט', וכן משמע ברמב" ,אלא מצוה עליו להודיעו וכו'" דמשמע שבאופן שאין שנאה אין חיוב להוכיחו
פטור הוא מלהוכיח כתב "לא הקפידה תורה אלא על מעצמו בבארו שכשהנפגע מוחל ש[ 06הו"ד לקמן בהע' 

מפרש הקרא דמיירי כשיש כבר שנאה בלב הנפגע דז"ל "ולא תשא המשטמה", וכן ברמב"ן ]עה"ת הנ"ל[ נראה ש
לכל המפרשים והפו' ]הנזכרים משמע קצת פשטיה דקרא בלבך ולא תגיד לו וכו'". וכן  לכסות שנאתךעליו חטא 

לחיוב מקור אין לנו בפסוק נמצא איפוא שנצטוינו בהוכח תוכיח ו השנאה בלבעל מציאות שפרשו ש[ 0בהערה 
 .פחות משנאהתוכחה על 

ודע דכל האמור הוא לענין מצות תוכחה להעברת השנאה, אכן פעמים שישנו חיוב תוכחה להחזיר החוטא למוטב 
 .00כשאר חטאים לשמים ואכמ"ל, ראה הערה הקודמת ולקמן הע' 

 אתוע זלמנהוא התורה  יגיע להרגיש שנאה כלפיו ורצוןפגע בו בכונה רעה  שמחמת שחושב שפלוני מצוי הוא דהרי 7
[ בביאור טעם התוכחה הנזכר בפסוק זה של לא תשנא. 1ובהערה  0וכדכתבו הראשונים ]הובאו מקצתם בהערה 

שהזהיר שלא תחשוב לו עון בנפשך מזה נראה בר"מ בסה"מ ]לאו שג[ שכונת התורה בולא תשא עליו חטא " ויותר
דעתו בלנפגע שלא יחשוב ויקבע  רת התורהשיש כאן אזה" ]וכעי"ז כתב במצות תוכחה, עשה רה[ והיינו ותזכרהו

יא המביאה לשנאת שחבירו אכן חטא לו ובמזיד הרע לו ]אלא יוכיחנו ויברר הדבר עימו[ משום שמחשבה זו ה
 לשנאה כל שכבר מקפיד על חבירו.דאזהרה זו חלה עוד קודם כבר בפשט הפסוק  אפשרחבירו, ולפי"ד 

אף  ומהאי טעמא .וכ"כ החרדים ועוד ,שורהר"י בכור ו רמב"ן, חזקוניה ,פשטבראשונים מפרשי המבואר כן  8
כאשר ידוע לנפגע שהפוגע ביודעין עשה את מה שעשה ]כגון שמנע ממנו להרחיב דירתו[ מ"מ מחויב הוא בתוכחה 

גרם לו יתחרט וישוב ויבקש מחילה. "י שיוכיחו אפשר שיתן טעם למעשהו או שכשישמע את גודל הצער שזו, דע
נו וישתוק וכו' אלא מצוה כשיחטא איש לאיש לא ישטמ"ל לא הזכיר טעם זה וכתב רק "ם דעות הנ"]אמנם הרמב

דטעם זו לשון מדייקו  (606עמ' כרך א' )ובספר בין אדם לחברו ."עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך וכו' 
שיש לו על חבירו  ידאוגע אלא עצם גילוי הטענה והקפהתוכחה ועיקר תועלתה אינה דווקא תשובת התנצלות הפ

מלשונו בסה"מ ]מ"ע רה[ "אבל נצטווינו להוכיחו במאמר  וביותר משמע הכישעי"ז מיקל השנאה מלבו, ומשום 
 שנרגע, עי"ז טבע האדםו על הפוגע את כל אשר יש לו בליב שע"י שמגלה ומוציאעד שלא ישאר דבר בנפש" והיינו 

שהתוכחה מביאה להתנצלות הפוגע הרי שאף להרמב"ם נכלל  שהדרךשאחרי  עכתו"ד. ומ"מ אף לדיוק זה מסתבר
 .התוכחה[זה בטעם 

כ "משוראה והעתיקו המ"ב ]סי' קנו ס"ק ד[. רמב"ם ]סה"מ רה[ "נצטוינו להוכיחו עד שלא ישאר דבר בנפש"  9
 בסוף הע' קודמת.

להגיע  עלול הואעוד והמצוה,  מאבד את תכליתקשה לפוגע לקבל את הדברים ונמצא המוכיח זה באופן ד 10
חברו ולעבור בזה בלאו דלא תשא עליו חטא כמבו' בפוסקים ]ראה מ"ב סי' קנ"ו ס"ק ד'[, או להכשלתו  להכלמת

 בלאו דלא תשנא.
, בין בדברים שבינו לבינו בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך רמב"ם ]דעות ו,ז[ וז"ל "המוכיח את חבירו 11

 יחו בינו לבין עצמו וידבר לו בנחת ובלשון רכה וכו' ", וכ"כ המ"ב סי' קנ"ו ס"ק ד'.להוכ
'נחת' היא שידבר ללא הגבהת קולו )ראה קהלת ט,יז(, וכוונת 'לשון רכה' היא בסגנון הפניה והדבור שיהיה ב]וכונת 

 ללא תקיפות )ראה משלי כה,טו([.
וכן נראה בחינוך ]מצוה כי היכי דליקבלו מיניה וכ"ש הכא,  צריך למימרינהו בניחותא .וראה שבת לדפשוט,  12

רלט[ "משרשי המצוה לפי שיש בזה שלום וטובה בין האנשים כי כשיחטא איש לאיש ויוכיחנו במסתרים יתנצל 
 לפניו יקבל התנצלותו וישלים עימו".

 ,וכך" ]רמב"ם, סמ"ג ועוד["למה עשית לי כך דרך שאלה הנה הגם שלשונות התוכחה המובאות בראשונים הן  13
לשונות אלו בדווקא  אלא כל שיש בלשון תוכן  נראה שאיןמ"מ  ,"מדוע ככה עשית עימדי" ]רמב"ן חזקוני ועוד[

בר"מ בסה"מ ]מצוה רה[ ובחינוך ]רלט[ ובמ"ב ]קנו ס"ק ד[  משמע, וכן את הפגיעה שפיר דמי לחבירו המגלה
עצה  ,בדורותינו שנחלש טובא כח הבריות לשמוע תוכחותולפי"ז  .םאופן מסוי ולא בארושסתמו שצריך להוכיחו 

טעם המצוה  

 וצורתה



15 
 

מהתוכחה הרי שעובר בלאו דלא תשנא ג. השונא ויש באפשרותו להוכיח ומונע עצמו 

 15הן מחוסר ידיעת החיוב 14ומבטל מצות עשה דהוכח תוכיח, ומצוי שנכשלים בדבר זה

 .16והן משום הקושי שבקיום מצוה זו

מאליו מבלי להוכיח רשאי ]ואף לו אמנם אם הנפגע מעדיף להעביר השנאה מלבו ולמחול 

. וראה 18ה על התוכחה אלא כדי לבטל השנאה[ שלא הקפידה תור17יש בזה מידת חסידות

 .19בהערה מה שיש ליזהר בזה

                                                           
הנפגע על טובה יש להקל על הפוגע לשמוע ולקבל והיא שבמקום להשמיע לו ביקורת על עצם מעשהו יספר לו 

או אפילו לומר לפוגע "עברת על אונאת דברים במה שספרת עלי" ולדוגמא, במקום ] מעשהוההרגשה הרעה שקבל מ
 יאמר לו "הרגשתי בושה גדולה ממה שספרת עלי"[.אונית אותי" רק "למה 

הרש"ר הירש ]חורב, חלק מצות, פי"ט ללמד ולהוכיח[ "שדרך רוב בני אדם למאן לקיים מצוה זו",  ראה מש"כ 14
 עיי"ש.

לא משום דחיוב עשה זה בקרב ציבור היראים. ואפשר  וידוע די שאינוחיוב עשה מה"ת  שישנואיך יתכן  ויפלא 15
התפרש בגמ' דשם דרשו המקרא רק לענין מצות תוכחה על חטא לשמיים, וכן פרש"י בחומש, ומשום כך נדמה 

 לרבים שזהו כל העשה דהתוכחה.
 יתכנו כמה קשיים לקיום מצוה זו: 16

 עלי שור ח"ב עמ' רמ[, או]"אינו רוצה להראות לחוטא שהוא נפגע ולהקטין את עצמו בפניו"  -הכבודא. משום 
 שחושש שימצא טועה בשיפוטו את חברו לחובה.

 ב. משום שאינו רוצה שהפוגע יתנצל והוא יצטרך למחול לו, אלא רוצה שהלה ישאר חייב ואשם לו לנצח ]שם[.
]ובאמת בהרבה מהמקרים הפוגע יתנצל ויסביר את  ג. חושב שהפוגע ידחה דבריו ולא תהיה תועלת בתוכחתו.

 עצמו[.
הפוגע ישמח לאידו. ]ובאמת כל שאינו מוחזק לשונאו ממש עליו לברר הדבר בתוכחה ולא ד. ופעמים אף יחשוש ש

 להחליטו לשונא[.
ועל המתקשה בזה לחזק עצמו ולהשיב אל לבו שטובה גדולה עושה הוא עם עצמו בתוכחה, שעל ידה הוא מציל 

הזכות לסגולת אלו דברים עצמו מהרגשה לא טובה לעולם באשר לפלוני ]וזאת מלבד המצוה הגדולה שבדבר, ו
 שאוכל פירותיהם בעוה"ז[.

, ונראה טעמו דכיון שרצון התורה במצות התוכחה היא להסיר השנאה, מב"ם ]הו"ד בהערה הבאה[כ"כ הר 17
]ולפמ"ש  תקיים ודאי רצון התורהמשהרי וכאשר מוכיח חבירו אין הדבר ודאי שתסור ואם מוחל ומסיר השנאה 

 ערה הבאה( יש בזה אף מעלה של ענוה שלא לשמה עיי"ש[.המגדל עוז ועוד )הו"ד בה
]דעות פ"ו ה"ט[ "מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט  הרמב"ם 18

לא הקפידה תורה  ביותר או שהיתה דעתו משובשת ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מידת חסידות,
 אלא על המשטמה".

וכשם משום שהדיוט ביותר בודאי אינו מקבל תוכחה דווקא היא הנה יש שרצו לבאר דסיבת הפטור מהתוכחה 
להוכיחו" משמע  רצהלשון הר"מ "ולא מ אבל ,והיינו שבאדם רגיל ליכא להך פטור ,שמצוה לומר דבר הנשמע וכו'

אלא מפני שזה רצונו ובחירתו של הנפגע, וכן ממה שסיים הר"מ לבאר  שאין מניעת התוכחה מפני שא"א להוכיח
והר"מ  וא משום שמחל והעביר השנאה מליבושסיבת הפטור ה נראההדין "לא הקפידה תורה אלא על המשטמה" 

וכן נקט בעל  ,אורחא דמילתא נקט שבהדיוט ביותר מצוי שיעדיף הנפגע להמנע מתוכחה, וכן מוכח בלח"מ ]ה"ח[
מתן שכרן של מצות, סוף חקירה ד'[ שסיבת הפטור היא משום שהסיר השנאה ולא משום שהגברא  ]בספרו הפמ"ג

מצינו וכן  ,הפוגע אינו בר תוכחה, וכן הגר"ז ]או"ח סי' קנו ס"ו[ בהעתיקו הלכה זו השמיט המילים "הדיוט ביותר"
"לא הקפידה בלשון את הר"מ  בזה יקהעתשטז:[  ערכיןקובץ שיטות קמאי בעץ חיים הו"ד לאחד מן הראשונים ]

, וראה והשמיט את שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דעתו משובשת "וכו' תורה להוכיח אם לא ישטמנו בלב
גם שתוכחה לשמה וענוה שלא לשמה  עוד במגדל עוז ומשנת חכמים ועוד שציינו מקור הר"מ מסוגיא דערכין טז:

שוב הראוני שכן כתב  ם המחילה ולא משום איזו מניעה מצד הגברא.לדבריהם טעם הפטור מלהוכיח הוא משו
 בהערות להגריש"א זצ"ל ערכין טז:.

[ וסובר במחשבה שטחית 65יר דפעמים שהאדם אינו רוצה להוכיח ]מהטעמים שנתבארו לעיל בהע' עויש לה 19
כל שנאה מלבו , ובאמת צריך לבדוק עצמו יפה יפה אם אכן העביר שכבר מחל משוםשפטור הוא מחיוב תוכחה 

שזו העצה המועילה ביותר עד חבירו להוכיח  התורהלעצת הוא רק קפידא על חבירו צריך  בלבו האף אם נשארד
 חסידות שכתב הר"מ היא רק באופן שאכן מוחל באמת[. השלא ישאר דבר בנפש. ]ומדת 

הנה יש הסוברים לפטור דומא דאינשי דבזמננו פטורים אנו בד"כ מתוכחה אינו שייך בנידו"ד, פדמה דמרגלא ב ודע
עפ"י הגמ' ערכין טז: משום תמיהת רבי טרפון אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח ותמיהת רבי עקיבא אם יש מי 

ב[ שחייב רח בהגהה ס"שמקבל תוכחה, אבל דבר זה לא נפסק להלכה ואדרבה נפסק איפכא ברמב"ם ושו"ע ]סי' ת
 ,הוא רק במקום של חשש שישנאהו וינקום בו ]שםלהלכה נו או יקללנו, והפטור היחיד שמצינו בזה כלהוכיח עד שי

המונע עצמו  

 מלקיימה
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והתוכחה אף עלולה לגרום להגברת  אין חיוב להוכיחבהם יש אופנים שד. אמנם 

 השנאה:

קטטה או לא דיבר עמו ג' ימים מחמת שכגון . כשידוע הדבר מכבר שהוא שונאו ]6

 .20מחמת שנאה שפגע בכוונהחזקתו דאז וכיוצ"ב[  שגילה שמחה לאידו

 .22וראה הערה .21. כשיש דברים הניכרים שעשה כן מחמת שנאה0

                                                           
מהנפגע לפוגע בתוכחה על חטאים שבין אדם למקום ואילו בתוכחה דידן שהיא  וכל זה ,ב להוכיחו[יה חיביה"ל ד"

 . א לפטור זה[ וליכ5]כמבואר לעיל הע'  ליכא לחשש זה
והרי אין אנו  ,"ל לא תשא עליו חטאת' ]שם[ יכול אפילו פניו משתנים ויש הסוברים לפטור עצמם משום הגמ

יודעים להצליח בתוכחה כך שלא יהיה שינוי פנים, אלא שמבואר ברש"י ד"ה ופניו משתנים "שיוכיחנו ברבים 
שיכלימנו" שהוא הלבנת פנים כמבואר בהמשך לשונו ברמב"ם ]דעות ו,ח[ שנקט לשון "עד  וכן הואלהלבין פניו" 

שם ]והכלימה היא הדרגה העליונה שבבושה כמבו' בשע"ת ש"א אות כב[ והיינו שרק בשינוי פנים גדול מאוד בגדר 
מן הסברא שאין אסור בכל שינוי פנים שהרי אי אפשר לאדם  כןובאמת מוכרח של 'הלבנת פנים' הוא האיסור. 

 .כך ויהיה לו איזה שינוי פנים מזהעל חטא שחטא מבלי שיצטער על לקבל ידיעה מצערת 
ספר באופן זה לא רק שלא תועיל התוכחה להסיר השנאה אלא עוד יוסיף הלה שמחה לאיד, וכ"כ בהרי ש ,פשוט 20

 , הל' נקימה ונטירה אות יז[.מצוות הלבבות ]י"ל תרס"ב
אפי' איסור קבלת רכילות הותר כאשר יש דברים הניכרים, טעמו דהרי צוות הלבבות ]הנ"ל סט"ז[, וביאר כ"כ במ 21

הל' לשה"ר כלל )וראה בח"ח ]בזה שאם יש דברים הניכרים שפגע בו מחמת שנאה אין להוכיחו מטעם הנ"ל. ה"ה 
 .[התר קבלת לשה"ר "דברים הניכרים ממש שהם מגיעות לענין הסיפור"לשהצריך  (ז סי"א

פגע רק מחמת שנכשל באיזו נגיעות, אם  ו אלאנחשב שונאכשהפוגע לא גם ד בעל הוראה שליט"א העירנו חכ"א 22
להתחמק באמתלאות שונות שיהיה  הואהוא מוכר לנפגע כאחד מאלו האנשים שמתקשים להודות על האמת וצפוי 

הנפגע שעי"ז יגברו כעסו ושנאתו עליו, נמצא שתוכחתו עלולה לקלקל במקום להועיל  וחוששניכר שאינן אמת 
 נראה דעליו להמנע מלהוכיח."ג בכהו

 

 מתי אין להוכיח
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 חובת המחילה .ג

להיות נח להתפייס א. קודם פיוס ג' פעמים כדין אין חיוב למחול, ומ"מ ראוי לאדם 

 .23ולהקדים מחילתו כבר בפיוס ראשון

 24חייב הנפגע למחול לחברו. ואם אינו מוחל הרי הוא אכזרי כדין. לאחר פיוס ג' פעמים ב

 . 25ו"הוא החוטא"

 ויש בהם ג' סוגים:  יוצאים מכלל זה כמה מקרי פגיעה .ג

]רמ"א סי' תרו, א[ משום דאיכא  . פגיעה שאין לה תיקון, ונכלל בזה הוצאת שם רע6

וכן פגם משפחה משום  ,הש"ר ]מ"ב ס"ק יא[שמע בחשדא ולא שמע הפיוס ונשאר ד

 ח סוף כלל ד'[.]ח" 26הדורות הבאים לדמזיק בזה כ

 .27ומידת ענוה למחול למוציא שם רע

. כשיש לו סיבה לכך, כגון שמכוון לטובת המבקש שיהא נכנע לבו הערל ולא ירגיל 0

שיגיע לו היזק שמתיירא או שמכוון לטובת עצמו  28ק"ט[בכך ]רמ"א סי' תרו, ומ"ב ס

באופנים אלו "נראה דצריך להסיר השנאה מלבו אחרי אם ימחול ]מ"ב סק"י[, אמנם 

 [.שםשבאמת ביקש ממנו מחילה" ]

 .,ב[ו נתבאר לעיל מאמר הפיוסע הוא רבו של הפוגע ]כשהנפג. 0

 . מהות המחילהד

על הפוגע  לגמרי את רגש ההקפדהשיפעל אצל עצמו עד שיסיר מליבו א. מהות המחילה 

 .29בו

                                                           
וקשה לכעוס, ובשעה  נוח לרצותז"ל הרמב"ם ]תשובה ב,י[ "אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס אלא יהיה  23

". עוד כתב ]חובל ומזיק פ"ה הל' י[ "וכל הממהר ובנפש חפצהשמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלבב שלם 
הימנו" עכ"ל. ויתירה מזו מצינו מידת חסידות למחול אף קודם לבקשת למחול הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה 

לכל מי  והביאה המ"ב ]סי' רל"ט, ס"ק ט[ "גם ראוי למחול .המחילה כדאיתא בעובדא דמר זוטרא במגילה כ"ח
 שחטא כנגדו וציערו ובזכות זה האדם מאריך ימים".

]תשובה ב,י[ "אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא מנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי, רמב"ם  .משנה ב"ק צ"ב 24
 יתפייס", רמ"א ]סי' תר"ו ס"א[ "והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול".

לשון הרמב"ם ]תשובה ב,ט[, וכוונתו דחשיב חטא משום מידת אכזריות ]כמ"ש שם בהל' י' "אסור לאדם שיהיה  25
 א,ה[.אכזרי ולא יתפייס"[ ועובר בזה על מ"ע דוהלכת בדרכיו ]ר"מ דעות 

והנה גם פגם משפחה הוא לכאו' בכלל הוצאת ש"ר והחילוק ביניהם דהוצאת ש"ר הוא ענין הנוגע רק לאיש  26
המסוים שדבר בגנותו,  משא"כ פגם משפחה הוא ענין הנוגע גם לדורות הבאים ובזה "אין לו מחילה עולמית" 

  ו למחול עבור דורות הבאים. אין בידעל פגם דידיה  ימחולשגם אם  משום]ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ז[, 
מ"ב ס"ק י"א, ובמקור הדין ביש"ש ]פ"ח דב"ק סי' ס"ג[ כתב ומ"מ נראה דמידת ענוה וחסידות שיכון לכוף יצרו  27

 ולמחול במחילה גמורה אף שהדבר קשה עכ"ל.
רצון ופשוט שאין למהר ולהחליט שאינו מוחל משום שזה לטובתו כדי שילמד לקח. דיש לחוש שמעורב בזה  28

נקימה ]מלבד מידת אכזריות[, ובערוה"ש ]תרו, ב[ אחרי שהביא היתר זה הוסיף "אך באמת לא שכיח דבר זה" 
ונראית כוונתו דחיוב המחילה הוא אחרי פיוס ג"פ כדין ובדר"כ לאחר שמפייס ג"פ כדין ומראה צערו על שפגע זה 

 וכף החייםשבתוספת יוהכ"פ [ 09]הערה  לקמןה מספיק כדי שלא ירגיל בכך, ואף באופן שמכוון רק לטובתו רא
]ובאור לציון  .וכן משמעות המ"ב ס"ק ט ,ך למחולאבל בלב צרי וונת הרמ"א רק שא"צ להודיעו שמחלכתבו שכ

)שו"ת ח"ד פ"ט( כתב שאין לנהוג כן אלא אב לבנו ורב לתלמידו כדי לחנכם אבל אין כוונת הרמ"א לאחרים שלגבם 
 אינו נכון לעשות כן[. 

שיהיה אכזרי ולא יתפייס וכו' ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול ז"ל הרמב"ם ]תשובה ב,י[ "אסור לאדם  29
שצריך למחול "בלב טוב" עד כדי  00בהערה לקמן כן מוכח בראשונים המובאים ו, "ובנפש חפיצה בלב שלםמוחל 

 מליבויכה בו תורה שימחה הקפידה ולכאו' הוא אותו גדר דאיסור נטירה שהצר]שירצה שלא יענש חברו על ידו. 
"לפיכך הקפידה תורה על הנטירה עד שימחה העוון מלבו כלל  (דעות ז,ח)כדאיתא  בראשונים: ברמב"ם  לגמרי

האופנים שאין  

 חיוב למחול

המחילה היא 

 בלב
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והגם שלעולם נשארת לאדם בזכרונו ידיעת המעשה, וגם מצוי שנלווה לה צער, אינו 

על בטול הרגשת צערו  ואף לא 30כלום, שאין אדם מצווה על השכחת המציאות מזכרונו

 רק על הסרת רגש הקפדתו על חברו שגרם לו זאת. הוא , אלא מצווה31ממנה

ברצון ליבו שלא יענש חבירו ב. ההסרה הגמורה של ההקפדה צריכה לבוא לידי ביטוי 

  .32על שפגע בו

 .33על הפוגע שפייסו שלא יענש להתפללג. ראוי למוחל להוסיף 

הוא להתפלל על הסרת נענש בסיבתו נראה דאף צריך כבר ד. ובמקום שיודע שחבירו 

 .34העונש

                                                           
ה על "דאין העונש בז (ש"ג,ל"ח)בד נמנענו", ובר"י "אפילו בזכירת חטאו בלב ל (מצוה רמ"ב)ולא יזכרנו", ובחינוך 

אלא דכל איסור נטירה הוא רק במקום שלא היה מעיקרא היתר להקפיד, משא"כ הדיבור אלא על נטירת הלב". 
אין בה לאו גם אז א רק לאחר מעשה הפיוס ווה איסור ההקפדהכאן שהיתה סיבה והיתר להקפיד על הפגיעה כל 

 אלא רק מידה רעה של אכזריות[. 
( 00שאין ביד האדם הבחירה לשכח מציאות מזכרונו. ]וכן משמעות הרמב"ם הראב"ד והמאירי )הו"ד לקמן הע'  30

 שהוא מבטא ענין רגשי ולא שכלי[. בלבשנקטו כולם לשונות של מחילה 
 תדע, דאדם דרכו להצטער על כל מקרה רע שבא לו בין מחבירו בין משמים, והרי כשבא לו צער משמים כל שאינו 31

מבעט ביסורים אין מי שיאמר שאסור לו להצטער, כך גם כשבא לו צער מידי אדם כל שאינו מקפיד עליו אין איסור 
 בצערו. ]ומידת חסידות נשגבה היא לא להצטער ביסורים ואף לשמוח בהם[.

אלקים [ שלא יהיה אכזרי מלמחול מדכתיב "ויתפלל אברהם אל ה.כ"כ הראשונים לבאר המקור דמתני' ]ב"ק צב 32
וירפא אלקים את אבימלך". ז"ל הר"י מלוניל שם "אע"פ שהוא נותן לו אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו, כלומר 

כמו שמצינו שאמר השם לאבימלך שלא ימלט מדין שמים עד  שלא יתבעו עלבונו מן השמיםשימחול לו בלב טוב 
וכו' ואם לא רצה למחול  יענישו בשבילושלא  עליו שיתפללשיתפלל אברהם בשבילו שכל כך ימחול לו בלב טוב 

לו מחמת דין שמים נקרא אכזרי שאינו חושש על עונש חבירו", וכ"כ המאירי ]שם[ "שתבקש ממנו עד שימחול לך 
בלב טוב כל כך שיהא מתפלל בעדך" והיינו שהנפגע יתפלל שהפוגע לא יענש על הפגיעה. וכעי"ז כתב הראב"ד ]הו"ד 

 יוצא ידי שמים עד שיפייס את חבירו והוא יבקש עליו רחמים", בשטמ"ק בב"ק שם[ "אינו 
מים ד"ה אמר רבא[ שבאר דהמחילה היא "מחילת שמים" והיינו על עונשי ש .כוונת הריטב"א ]ר"ה יז ותוכן נרא

ספר יחוסי תנאים ואמוראים ]לרבנו יהודה ברבי קלונימוס משפירא רבו של בשאמורים לבא על הפוגע, וכ"כ 
בביאור הגמ' מגילה כח ע"א "מר זוטרא בריה דר"נ כי הוה סליק לפוריא אמר שרי ליה ומחיל ליה לכל הרוקח[ 

 .ענש שום אדם על ידו אם סרח עליו"מאן דצערן פי' מבקש רחמים שלא י
וכ"כ הסמ"ע חו"מ סי' תכב ס"ק ב בביאור מקור הדין "ונראה דהלימוד משם הוא דאם רצה הש"י למחול לו היה 

 ואז יתפלל בעדו". גמורהבלא תפילת אברהם אלא למדונו שצריך לפייסו עד שימחול במחילה  מוחל לו
תבאר הנוסח המקובל בסדר קרי"ש שעל המיטה ]שהוא ע"פ האריז"ל[ ובתפילה זכה ]לבעל החיי אדם[ מולהאמור 

היא פירוש א אלא אינה בקשה בעלמ"הריני מוחל לכל אדם וכו' ולא יענש שום אדם בסיבתי" שהסיפא דלא יענש 
 דהרישא.למחילה 

נראה דתפילת הנפגע שלא יענש הפוגע אינה חיוב מן הדין מדלא הביאוה הר"מ והפוסקים להלכה ]וראה בהע'  33
 הבאה[.

הנה מצינו בכמה מקומות בקראי שהנפגע צריך להתפלל עבור הפוגע: א. בקרא דאברהם ואבימלך ]בראשית כ,  34
שם[ השי"ת אמר לאבימלך "ויתפלל בעדך וחיה" ]פס' ז'[ והיינו שמלבד השבת שרה נצרך לפייס את אברהם עד 

 צרכה עוד תפילת הנפגע.כדי שאברהם יתפלל בעדו להסיר ממנו העונש וחזינן שעל מנת שיסור העונש נ
ב. במדבר ]כא,ה[ וידבר העם באלוקים ובמשה וגו' ואח"כ וישלח ה' בעם את הנחשים וגו' ויבא העם אל משה 
ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם, וכתב רש"י "ויתפלל 

אכזרי מלמחול ]תנחומא יט[" ומשמע שאם משה לא היה מתפלל  משה מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא
 היה חסר במחילה.

ג. בשמואל ]א,יב,יז[ כשעמ"י בקשו משמואל להמליך עליהם מלך היה בזה זלזול בשמואל ]כמש"כ רש"י שם פסוק 
ענשו יז ד"ה ודעו[ וכאשר שמואל הוכיחם על כך והם הכירו שהם חטאו לו ובקשו ממנו שיתפלל עליהם שלא י

משמים השיב להם שמואל ]שם, יג[ "גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדל להתפלל בעדכם וגו' ", ואיתא במדבר 
רבה ]פרשה יט, כג[ וז"ל ומנין שאם סרח אדם לחבירו וא"ל חטאתי שנקרא חוטא אם אינו מוחל לו שנא' גם אנכי 

אנו עכ"ל ומשמע שאם לא היה מתפלל בעדם חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם אימתי כשבאו ואמרו חט
 היה חשיב שאינו מוחל. 
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 .35ו ]אף מבלי שנענש[וכן במקום שחבירו מבקשו שיתפלל עלי

קפידא על הפוגע אין מחילתו  ועדיין מרגישבלבו אינו מפויס אך ה. המוחל לחבירו בפיו 

 .37. ומשום כך לא יאמר אדם לחבירו שמוחל לו כאשר עדיין מקפיד עליו36מחילה

                                                           
ד. וכן מצינו בשמואל ]ב,כא[ שהיה רעב שלוש שנים על אשר הכרית שאול את מקור פרנסת הגבעונים ובא דוד 
לפייסם ואמר להם "מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת ה" ופרש"י התפללו עליהם, ומשמע שלא מספיק 

 עמ"י כדי שהארץ תתן יבולה. -ויפייס אותם אלא אף צריך שהם הנפגעים יתפללו בעד הפוגעים במה שיכפר
[ שכתבו שהנפגע צריך להתפלל עבור הפוגע. ]וכן הוא 00וכן משמע בר"י מלוניל, ראב"ד ומאירי ]הנ"ל בהערה 

 בסמ"ע הנ"ל[.
את דין חזרת הפיוס וכן את אופן הפיוס . פז , דבקרא ]נ,יז[ בפיוס אחי יוסף שממנו ילפינן ביומאיש לעיין ומאידך

]ראה ב"ח סי' תרו ס"ק א'[ לא הוזכר שבקשו מיוסף שיתפלל עליהם, וכן בגמ' הובאו כמה מעשים של פיוס ובקשת 
מחילה ולא הוזכר בהם שהנפגע התפלל עבור הפוגע ]ראה ברכות כח בעובדא דר"ג ור' יהושע, ובתענית כ בעובדא 

בעובדא דרבה ורב יוסף, ועוד[, וכן בכל הסוגיא ביומא פו: העוסקת בדיני פיוס ומחילה לא  דראב"ש, ובנדרים נה
 הוזכר שהנפגע צריך להתפלל עבור הפוגע, וכן הר"מ והשו"ע וכל הפוסקים  ]מלבד הסמ"ע הנ"ל[ לא כתבו דבר זה, 

יענש ואין התפילה על כך דעיקר המחילה היא רק הסרת הקפידה מהלב לגמרי עד כדי שירצה שחבירו לא  ונראה
כבר היה סובל ועומד  שהפוגעממהות המחילה, ומה שמצינו במעשים דלעיל שצריך להתפלל נראה דהוא משום 

בעונש שמים על הפגיעה ]כמו שהיה באבימלך שהקב"ה עצר בעד כל רחם לבית אבימלך )בראשית כא, יח(, 
רעב בארץ מחמת הפגיעה בהם[, שבזה אם הנפגע אינו ובנחשים השרפים שכבר נשכו בעם, ובפיוס הגבעונים שהיה 

מבקש להסיר העונש מהפוגע הוא מראה שאינו חושש על צערו ועונשו ומראה שנוח לו במה שחברו נענש בעבורו 
 והוי חסרון במחילה. 

ר ומה שמצינו בשמואל ]א, יב[ ששמואל התפלל בעדם אע"פ ששם עדיין לא נענשו, אפשר דכיון שהקב"ה הוריד מט
בימות הקיץ וישראל פחדו מזה הויא כמו שכבר נענשו, ויותר נראה דכיון שעמ"י בקשו משמואל שיתפלל בעדם, 

 אם לא היה מסכים להתפלל היה מראה בזה שאינו מוחל להם בלב שלם.
כתב היש"ש ]יבמות פ"ח סי' כז[ על מעשה דוד והגבעונים "משמע אעפ"י שנתפייס הנלקה מ"מ אין הקב"ה מכפר  35

כ"כ אלא שיתפלל המוחל עצמו עליו, ועל כן ראוי מי שמדקדק בדבר ויראת השם על פניו ועשה בין אדם לחבירו 
ומפייסו, יבקש ממנו שיתפלל עליו, והמוחל גופו מצוה רבה שיעשה לו רצונו, וכן מצינו נמי באברהם ויתפלל 

 אברהם על אבימלך". ]וראה עוד סוף הע' קודמת[.
אין הדיבור לחוד מהני, וכן פשטות מתני' יומא  ]וכנ"ל סעיף ד'[ רי שמהות המחילה היא בלבכן נראה פשוט שאח 36

פה: אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חבירו, שכל שחבירו אינו מפויס אינו מתכפר, וכן משמע בסמ"ע ]חו"מ סי' 
"ל "ונראה דהלימוד שצריך לבקש מחילה וזמהמעשה דאבימלך תכב ס"ק ב[ שכתב לבאר ראיית המשנה בב"ק צב. 

שצריך לפייסו עד שימחול משם דאם היה הש"י רוצה למחול לו היה מוחל לו בלא תפילת אברהם, אלא למדונו 
שאין לו מחילה עולמית סג[ גבי הוצאת ש"ר  סי' ואז יתפלל בעדו". וכן משמע ביש"ש ]בב"ק פ"ח לו במחילה גמורה

אף שהדבר קשה", וכן משמע בחיי אדם  גמורהולמחול במחילה  "ומ"מ מידת ענוה וחסידות שיכוון לכוף את יצרו
בצוואתו סעיף כ' ]נדפס בספר בית אברהם[ שכתב "ואם ח"ו נכשל באיזה דבר לא יניח עד שיבקש ממנו מחילה 

כמבואר בהלכות יוהכ"פ". ובספר אורות אלים ]לבעל  בלב שלםולא די בבקשת המחילה רק עד שיכיר שמחל לו 
ב "הן עתה כל העם אומרים קודם שכיבה הריני מוחל וסולח וכו' אבל  מה בצע כשאין פיו ולבו הפלא יועץ[ כת

שוים וכו' ]וכעי"ז כתב בספרו פלא יועץ ערך תשובה שכל שהקפידא במקומה עומדת אי"ז מהני[. ובחוט שני ]ר"ה 
קבל ממי שחטא כנגדו הוא ויוהכ"פ עמ' ק'[ כתב בשם החזו"א "אמר מרן החזו"א דיסוד ושורש המחילה שצריך ל

בלב דהיינו שימחה את הקפידא מלבו, והחזו"א היה מבטל את דברי האומר שאם מוחל בפה ובלבו אין מוחל הויא 
דברים שבלב, דזה אינו דלא שייך דברים שבלב בענינים שעיקרם הוא בלב". ]וכבר יסד כן הרע"א בשו"ת סי' כ"ג 

ן אומרים דברים שבלב אינו דברים, עיי"ש[. ועוד כתב ]חו"ש, שם[ ד"ה מ"ש מעכ"ת, שבענינים התלוים בלב אי
"דהקוראים מתוך מחזור תפילה זכה ובתוך הדברים אומר שם שמוחל לכל אדם אין בזה שום מעשה מחילה וכו' 
אמנם אם הוא מתעורר באמת למחול וזוכר מה שציערוהו ובכל זאת מוחל בלב שלם שפיר מהני". וכן נקט בשו"ת 

בשו"ת אור לציון ]ח"ב עמ' קנ[ שכל שאינו מעביר מלבו לגמרי אי"ז  הוא וכן ,משה ]אהע"ז ח"ד סי' מז,ב[אגרות 
הו"ד באשרי האיש[ בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל,  05-01נחשב מחילה. וכן מובא בספר תורת האדם לאדם ]עמ' 

 וכ"כ בשו"ת אז נדברו ח"ה סי' סח, ועוד.
 קצת הסוברים שמהני מחילת פה לחוד ומה שיש להק' עליהם[.אות ה' שיש מב' ]וראה במילואים 

על אלו שאומרים הריני מוחל וסולח ואין פיהם ולבם שוים "וחוששני להם כתב [ 01באורות אלים ]הנ"ל בהערה  37
מחטאת", וכ"כ באור לציון ]הנ"ל[ "דאין לומר הריני מוחל וסולח אם עדיין יש לו טינה בלבו דהרי כתוב דובר 

לא יכון לנגד עיני ואיך ידבר שקר לפני הקב"ה", ובעלי שור ]ח"ב עמ' רמא[ כתב "מי שלא עקר מלבו לגמרי  שקרים
את הקפידא והטינא אסור לומר לו בפה "מחול לך מחול לך" כי זוהי גניבת דעת, ואם מישהוא מבקש מחילה 

' כי הוא סומך על מחילתו, אך מחילתו בעיוהכ"פ ומוחלים לו בפה אך לא בלב גוזלים לו את כפרת יוהכ"פ שלו וכו
אינה מחילה והריצוי אינה ריצוי ויוהכ"פ אינו מכפר", וממשיך שם בעובדא מהגר"א לופיאן שנמנע מלמחול בפיו 
עד שלמד מוסר הרבה משך שבועיים והצליח למחול בלב שלם, עיי"ש. ]ומש"כ בכוכבי אור )בנתיבות אור ד"ה הנה 

 מחילה רק בפה
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ההתפיסות הגמורה עד כדי שירצה בלבו שלא יענש ו. למבואר שמהות המחילה היא 

, 38אף מבלי שאמר זאת בפיו הפוגעבה ו כנ"ל הויא מחילה ומתכפר בהפוגע, כל שמחל בל

צריך עוד להראות לו שמחל כדי  ומחללו ומ"מ נראה שלאחר שהפוגע מבקשו שימחול 

 .40רהוראה הע .39שאם אינו עושה כן הרי גם זה מידת אכזריות ,שהפוגע ידע זאת

 . עבודת המוחלה

להביא עצמו למחול היא ע"י התבוננות בחרטת המבקש וצערו על שפגע, שטבע  הדרך א.

וירגיש  בכךיתבונן יותר וככל ש ,מעבירה קפידתומעוררת רחמיו והאדם שהתבוננות זו 

 ויהיה מוכן אל המחילה. כך יקבל ליבו יותר את הפיוס זאת

ליבו מלהקפיד יוסיף מחשבה שבמידה שאדם מודד  ב. ואם מרגיש שעדיין לא השתחרר

שכל יחשוב , וכן 41לאחרים כך ימדדו לו ואם הוא לא ימחול גם משמיים לא ימחלו לו

                                                           
הגרי"ס זצ"ל שאם יחטא לו איש ימחול לו תכף בפה מלא ואם אח"כ יהיה לו בלבו בש"ס( עצה למדת הקפדנות מ

 נראה -עליו יחשוב שהוא עוון גדול שהוא מקפיד על חטא חבירו שכבר מחל לו, ולכאורה הדרכתו היא דלא כהנ"ל
חרי המחילה רק במי שמוחו שליט על ליבו שכשיחשוב שזה עוון גדול לחזור ולהקפיד א דאף לדבריו עיצה זו היא

מלשוב ולהקפיד, אבל מי שאינו בדרגה זו הרי אדרבה אם ימחול בפיו  יסיר כל קפידא מלבו ויהיה שמורהוא אכן 
 . [קודם שנתפייס יגרום לעצמו רעה כל אימת שישוב להקפיד על חבירו

אשונים כן נראה פשוט אחרי שמהות המחילה היא בלב א"צ תוספת דיבור או מעשה, וכן משמע מסתימת הר 38
דרב יוסף הקפיד על רבא  .והשו"ע שלא הזכירו שעל המוחל להוציא המחילה בפיו, וכן משמעות הגמ' נדרים נה

ובא רבא לפייסו בעיוכ"פ ומזג לר' יוסף את הכוס כדי לפייסו דמשמע שלא היתה שם מחילה בפה, ורבא הסתפק 
 בכך שהבין שרב יוסף נתפייס.

"ח באהע"ז סי' קנה סוף אות ז' בתואר הרב הגדול[ סי' תתקסט "מנהג העולם וכן מוכח ביוסף אומץ ]הזכירו הב
כי לא חטא להם ואף אם במשגה חטא להם הלא  אינו לצורךשהולכים לאוהביהם בעיוכ"פ לבקש מחילה ועל הרוב 

ולא מן השם הוא זה" והיינו שאחרי  ובודאי כבר סרה קנאתם ושנאתם מעליהםעל כל פשעים תכסה אהבתם 
דאי סרה מלבם הקפידא ומוחלים בלבם כבר הושלמה מחילתם. וכ"כ להדיא בתוספת יוהכ"פ ]יומא פז: ד"ה שבו

רב שאני[ שכל שמחל בלב שלם אע"ג שלא מחל בפיו הויא מחילה וזוכה למעלת המעביר על מדותיו ]וציין אליו 
'י הנ"ל אות ו'[ דמסברא ודאי הרעק"א בגליון השו"ע או"ח סי' תרו[, וכן נקט בשו"ת חיים ביד ]לגר"ח פאלג

שמחילה בלב מהני ובאר  "ואפי' לסוברים דמחילה בלב לא מהני זהו דווקא להפקיע שעבוד ממון בדבר שכבר הוא 
זכותם משא"כ בדבר הנוגע לכבוד ]שבייש אדם לחבירו וכיוצ"ב[  כל שבלבו גמר למחול הרי הוא מחול". ]ומה 

 מרא לצי"ח דעת הרבינו בחיי[.שהצריך שם עוד מחילה בפה הוא רק לחו
וכ"כ בחוט שני ]ר"ה ויוהכ"פ עמ' ק[ בשם החזו"א "אמר מרן החזו"א דיסוד ושורש המחילה שצריך לקבל ממי 

 שחטא כנגדו הוא בלב דהיינו שימחה הקפידא מלבו". 
. וכן מוכח כן נראה אחרי שמשאיר את חברו בהרגשה רעה שלא נמחל לו והרי הוא מרוחק ומוקפד למרות פיוסו 39

[ שאחרי פיוס ג"פ שאינו זקוק לו כבר זכה לכפרה וא"כ קשה מ"ט אם 53לכאו' ממה שנתבאר ]לעיל הפיוס הערה 
אינו מוחל אחרי פיוס ג"פ נקרא אכזרי ]כמבו' ברמב"ם תשובה ב,ט[ הרי אינו מונע בכך את כפרתו, וצ"ל 

ליו ואינו מוכן למחול לו, ולפ"ז נמצא שאע"פ דהאכזריות היא על כך שמשאיר את הפוגע בהרגשה רעה שמקפיד ע
למפייס. וראה ברעק"א  השהמחילה מצד עצמה אינה זוקקת דיבור מ"מ משום מידת אכזריות צריך המוחל להודיע

בהגהותיו לשו"ע תר"ו ס"א על דברי הרמ"א "והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול אם לא שמכוון לטובת המבקש 
יוה"כ ]יומא פז:[ דכתב דהמקור לרמ"א הוא מהגמ' בעובדא דרב ור"ח, דר"ח מחל מחילה"  שציין לעיין בתוספת 

לרב בלבו דהויא מחילה ]דזוכה בה אף לשכר שמעבירין לו על כל פשעיו[ ורק "לטובת רב לא פרסם לו המחילה", 
ע"פ ולדבריו נמצא דמש"כ הרמ"א "לא יהיה אכזרי מלמחול אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה" היינו שא

שבעלמא צריך להודיעו שמחל ]כדי שלא ישאר בצער[ מ"מ אם מכוון לטובת המבקש יכול למחול בלבו בלי להודיעו 
 ]וכן פירש להדיא כה"ח אות ט', ואפשר דכן היא גם כוונת המ"ב ס"ק ט[.

הנה מצד הטעם שהפוגע ידע שמחל לו א"צ שישמע זאת דווקא מפי המוחל אלא כל שיבין מהתנהגותו שאכן  40
[. אכן יש עדיפות שהמוחל ישמיע לו זאת בפיו ]או יעשה •מחל לו סגי בהכי ]וכעובדא דרב יוסף ורבא נדרים נה

ושיטת רבינו בחיי ]לדעת הגר"ח מעשה המורה בעליל על מחילה[ כדי להרויח את שיטת רש"י ]שו"ת סי' רמה[ 
 [.ב' פאלג'י[ שסוברים שמחילה צריכה גם פה ]הו"ד במילואים

 מהרי"ל הל' ליל יום הכפורים "וידע האדם אם הוא אכזר מלמחול גם הקב"ה אינו מוחל לו וכו' ". 41

האם צריך לומר  

 בפיו את המחילה
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,וכן שהמונע עצמו מלמחול אין 42שחברו נענש על ידו אינו נכנס למחיצתו של הקב"ה

מחילה , ומאידך המוחל זוכה להנהגת מה ירויח בכל קפידתווא"כ  ,43תפילתו נשמעת

  .44וכפי איכות מחילתו ותשובתו כך ימחלו לו

על טובתו של המבקש, ע"י שיתפלל יקבל  המחילהלשלמות להגיע גדול  סיועג. עוד 

הרי עליו ההקפדה  לרגשהוא ממש הפכי של זה שפגע בו טובתו ברצון השאחרי ש

 .45את ההקפדהשההתעסקות במחשבה על טובתו והתפילה על כך טבעם לבער 

קושי להתפלל על המבקש שלא יאונה לו כל רע מחמת שום שאין לו  כשמרגיש הנפגעד. 

 .46בודאי פגיעתו בו ידע כי מחילתו שלימה

שיראה עצמו כמי שלעולם לא יזכיר לחברו את הפגיעה ]וזאת לא משום שיעצור כוכן 

 משום שכבר לא מרגיש שום צורך לכך[ הרי זה לו לאות כי אכן מחל. רקעצמו אלא 

 

 

 

 

                                                           
את העונש,  תוס ד"ה אנא ענישתיה, והגם שבגמ' שבת הנ"ל מיירי כשעשה פעולה להביא .שבת קמט: ב"ב כב 42

 ומ"מ בתוס' הנ"ל נראה שאף כשהנפגע אינו פועל מאומה כדי שיענש הפוגע אלא רק מקפיד בליבו וניחא ליה בעונש
 הוי בכלל כל שחברו נענש על ידו.

 א"ר סי' תר"ו ס"ק א' בשם המקובלים, מטה אפרים ]שם, ס"ד[. 43
מוחלים לו וז"ל המ"ב סי' תר"ו בשעה"צ ס"ק ח' "וצריך למחול לחברו אפילו אם עוות כנגדו במזיד ובמרד ואז  44

 כמ"ש בגמ' למי נושא עוון למי שעובר על פשע". ג"כ אפילו על המזידות
 .ונתחדש כאן בדבריו שאף לאחר בקשת המחילה שאז מחויב למחול איכא להבטחת חז"ל זו ]ועי' רש"י ר"ה י"ז

 ושמיה"ל שער התבונה פ"ח שמשמע מדבריהם דמיירי במי שאינו מקפיד אף בלי שפייסוהו[. ושע"ת ש"א אות כ"ח
 והראוני שכבר כתב כעי"ז הח"ח בקונטרס אהבת ישראל סופ"ד. 45
שהרי טבע הנפגע שבשעת קפידתו מסכים לענשו של הפוגע בו, ורק במחילתו האמיתית ישוב רצונו להעברת  46

[ שצריך הפוגע לפייסו עד שימחול לו במחילה 00הו"ד לעיל הע' ]הראשונים והסמ"ע  ו. ראה מש"כהעונש ממנ
 גמורה ואז יתפלל בעדו. ומשמע שהתפילה בעדו היא בעקבות מחילה גמורה והויא ראייה לה.

הסימן שמחל  

 באמת
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 מילואים

 הגרי"ס והח"ח מחלוקת בעניןא. 

 יודע מהפגיעה כשאין הנפגעבקשת מחילה 

הח"ח ]הל' לשה"ר כלל ד סי"ב[ "ואם עבר וסיפר לשה"ר על חברו וכו' וחברו כתב א. 

ואפילו אם חבירו נתגנה עי"ז בעיני השומעים וכו' צריך לבקש מחילה מחבירו על זה וכו' 

שלא כדין ולבקש ממנו מחילה  אינו יודע עדיין כלל מזה צריך לגלות לו מה שעשה נגדו

עליו בדין זה משום דאיך אפשר להתיר לצער חבירו  וידוע שהגרי"ס זצ"ל נחלק ,על זה"

בגילוי הפגיעה בשביל שרוצה לעשות תשובה. ובמכתב תלמיד הח"ח להג"ר אריה ליב בן 

ששמע מפי הח"ח שהשיב לגרי"ס שדין זה לקח מרבינו יונה ]ש"ג,רז[ שכתב  1הח"ח כתב

לשונו וכו' והם  "אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם

ולגלות אזנם על אשר גמלם רעה",  יתבייש להודיעםלא ידעו כי הדיח עליהם הרעה, 

ומבואר שמן הדין צריך להודיעם שסיפר עליהם לשה"ר כדי לבקש מהם מחילה אע"פ 

]והביאו הח"ח בבמ"ח שם ס"ק מח[. והנה במכתב הנ"ל לא כתב  2שיגרם להם צער מכך

שהגרי"ס השיב לח"ח על ראייתו מהר"י ומשמע שלא נחלק עליו בהבנת פשטות דברי 

אן בדין זה מכח הסברא הנ"ל. ובעקבות הגרי"ס מכח סברא זו נקטו רבים י, רק מ3הר"י

                                                           
ברהם וז"ל ]ספר שיחות הח"ח, נדפס בכל כתבי הח"ח, בקבוצת השיחות שקיבל בן הח"ח מתלמיד אביו, רבי א 1

אבא קוסובסקי[ "אכתוב לכת"ר מה ששמעתי מפיו הקדוש בעת שהביא את הספר ח"ח לפני גאון ישראל וקדושו 
מרן ר"י סלנטר זצוק"ל וקבל ממנו את הספר לעיין בו ואח"כ כאשר בא לפניו אמר לו שיש לו קושיא עצומה על 

בירו אינו יודע עדיין כלל מזה צריך לגלות דין אחד בספרו הלכות איסורי לשה"ר ]כלל ד' סעיף יב[ שאפילו אם ח
לו מה שעשה נגדו שלא כדין ולבקש ממנו מחילה ע"ז כיון שהוא יודע שעל ידו נסבב לו דבר זה, והקשה הלא חבירו 
לא ידע עד הנה מאומה וכאשר יספר לו יגרום לו צער, ומה חבירו אשם אם הוא חפץ לעשות תשובה, לגרום צער 

הלא דין זה לקחתי משערי תשובה לרבינו יונה עכ"ל. וראה בספר הזכרון קדוש ישראל על לחבירו. וענה אותו: 
רכז[ מקורות נוספים על מחלוקתם ]אכן זהו המקור הראשון לכולם, היחידי שהוא כלי ראשון -הגרי"ס ]עמ' רכה

 ח"ח[.הל
הפגיעה ורק אינו יודע  רע מצעפגהנה בספר נתיבות חיים על הח"ח, רצה להעמיד דברי הר"י באופן דכבר יודע הנ 2

והדבר מוקשה דהר"י בבארו את הקושי לשוב על עוון לה"ר כתב שבעל  ,את זהות הפוגע שבזה אינה מצערו בגילויו
הלשון "יתבייש להודיעם ולגלות אזנם על אשר גמלם רעה" ומשמע דזה הוי פשיטא ליה דצריך הוא להודיעם ולא 

לחלק חילוקים ולהעמיד סתימת דבריו באופן מסוים מאוד הזה ]ואף זאת  בא כלל לחדש דבר זה ואין משמע כלל
רי הר"י בא הז גם בזה יוסיף לו צער[, ובפרט דיו שאעבר זה לא יהיה מאחד מקרוביו או רדווקא באופן שגילוי ד

יודע  לבאר מדוע תשובת בעל הלשון קשה ואחרי דכבר נחית לאופן שצריך לגלות אוזן הנפגע, טפי הל"ל דכשאינו
כלל מהפגיעה ]אופן המצוי לא פחות[ לא יוכל בעל הלשון כלל לשוב בתשובה משום דאיכא איסור לגלותו. וראה 

 עוד הערה הבאה.
וכן משמע בדברי רבי מאיר קרליץ זצ"ל ]שהיה ממקורבי הח"ח[ שנדפסו בקדוש ישראל ]הנ"ל בהערה הקודמת[,  3

שראל יעקב לובצ'נסקי ]משגיח ישיבת ברנוביץ[ שבכיס הטלית של וכן מובא שם מרבי בן ציון ברוק ששמע מרבי י
רק על הגרי"ס זצ"ל היה מונח ספר מסילת ישרים וספר חפץ חיים ואמר ]הגרי"ס[ שאין ]לו[ על הח"ח שום השגה 

, שכתב שבבקשת מחילה על לשה"ר ]צריך[ לספר לו מה שדיבר עליו והרי בזה יגרום עוד הקפדה הרבינו יונה
 ומדבריו מבואר שהגרי"ס הסכים שאכן כך דעת הר"י. יתירא",

הקושיות בדעת  

 הח"ח
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וראה  ,5באופן כללי , ויש שהורו שיבקש מחילה מחבירו4להלכה בדין זה דלא כהח"ח

 .6הערה

וצריך להבין מהי סברת הר"י והח"ח שהתירו לגלות את הפגיעה ע"מ לבקש מחילה  ב.

 למרות שיגרם צער לחבירו. 

על פסק הח"ח ממש"כ במ"ב סי' תר"ו ס"ק ג' "ובשעת בקשת מחילה צריך  7עוד העירו

לפרט מה שחטא לחבירו אם לא כשיודע שחבירו יתבייש מזה כשיפרט החטא אזי לא 

יפרט אותו" ]ומקור דין זה מדברי המגן אברהם[, דנראה מזה לכאורה דס"ל כהגרי"ס 

י הח"ח בבאר מים חיים שם יפרט. ]וביותר יקשה דהר לאשבמקום שחבירו יצטער מכך 

במג"א ובשאר דין זה מפנה לעיין בפרטי דיני הפיוס באו"ח סי' תר"ו ושם איתא להדיא 

 . 8[אחרונים שהעתיקוהו

בשעת ובביאור הדבר נראה דהנה יש לעמוד על תחילת לשונות המ"א והמ"ב הנ"ל " .ג

צריך לפרט וכו' " דמשמע שאף כשאינו מפרט מה שחטא לחבירו כדי שלא  מחילהבקשת 

                                                           
כן הובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ]באשרי האיש או"ח ח"ג פ"כ אות ח[ "מי שסיפר לשה"ר על חבירו ואין  4

חבירו יודע מזה ועכשיו רוצה לבקש מחילתו אך יצטער הלה בשמעו על כך, הדין הוא שלא יגלה מה שדיבר עליו 
מהגר"י זילברשטיין שליט"א בשם הגריש"א  65לתו על שדיבר עליו" ]ואמנם ראה לקמן הערה אבל צריך לבקש מחי

שמועה הפוכה[, וכ"כ בהליכות שלמה ]עשי"ת פ"ג, ס"ה ה"ו[ "מי שסיפר לשה"ר על חבירו ואין חבירו יודע מזה, 
כ"כ בחוט שני ]הל' ואם יגלה לו הדבר כדי לבקש מחילתו יצטער הלה בשמעו על כך לא יגלה לו את הדבר", ו

 יוהכ"פ עמ' קו[.
באשרי האיש ]הנ"ל בהערה הקודמת[ כתב "שלא יגלה מה שדיבר עליו אבל צריך לבקש מחילתו על שדיבר עליו"  5

ונראה דאין כוונתו שיבקש מחילה באופן שיאמר לו שדיבר עליו מבלי לגלות מה שדיבר עליו, דבאופן זה הרי יגרום 
נוסף בזה צער התהייה והדאגה על שאינו יודע גודל הפגיעה שפגעו בו[, אלא כוונתו שיבקש לו צער על הפגיעה ]ועוד 

ממנו מחילה בסתמא אם פגע בו. וכן הביא במועדים וזמנים ]ח"א סי' נד[ ששמע מהגר"א דסלר זצ"ל שדעת הגרי"ס 
כג[ שיבקש מחילה שכה"ג ראוי לבקש בסתם "שאם פגע מבקש על הכל סליחה", וכ"כ בדרך שיחה ]ח"א עמ' תר

 בסתם ולא יפרט מה היה.
יש בבקשת מחילה בסתמא, דמסתבר שאם המוחל אינו יודע מהפגיעה  לכפרה ויש לדון בדבריהם איזה תועלת 6

ואינו יודע על מה הוא מוחל לא חשיב מחילה ]דבשלמא על פגיעות קלות המצויות כעקיפת תור, גזל שינה וכיוצ"ב 
שיש אומדנא שאם היה יודע מהן היה מוכן למחול, אפשר שעליהן בקשת מחילה בסתמא מהני, דהנפגע יהיב 

יתכן שפגע בו באיזה פגיעה קלה ועל דעת זה מוחל, אבל פגיעות קשות שאין אומדנא שימחול בלי פיוס דעתיה ש
מנלן שתועיל בקשת מחילה סתמית[, וכן מוכח ברבינו יונה והח"ח שנקטו שאין אפשרות להשיג מחילה מבלי 

וגם הגרי"ס עצמו שחלק על שיודיע לו את הפגיעה והיינו דלא מהני מה שיבקש ממנו מחילה בסתמא אם פגע בו, 
משמע במקורות הנ"ל דס"ל בדבר זה כהח"ח שא"א להשיג מחילה וכפרה מבלי שיודיע לנפגע את מהות בדין הח"ח 

לעשות תשובה ולהתכפר, וכן  בעבור רצונוהפגיעה, וכל טענתו היתה רק איך אפשר להתיר לפוגע לצער את חבירו 
בקשת מחילה באופן כללי שמבקש מחברו מחילה על כל מה שחטא לו כתב בהליכות שלמה ]עשי"ת פ"ג סעיף ה'[ "

"עוון לשה"ר ישאר בידו ללא שאינו מגלה את הפגיעה מועילה לפגיעה קלה בלבד", וכ"כ בחוט שני הנ"ל שבאופן 
 מחילה".

עי"ז מ"מ גורם בזה קצת  וחכ"א כתב לנו דמ"מ יש תועלת במקצת בבקשת מחילה בסתמא אף על פגיעות גדולות, שהגם שאין הנפגע מוחל

התעוררות אהבה למפייס ורצון שלא יענש וזה מיקל במקצת את עבירת הפגיעה וענשה. וצא ובדוק שאם לאחר זמן תתגלה הפגיעה ויזכר אז 

ליו שלא שכבר בקש ממנו מחילה באופן כללי או אז מידת הקפידא עליו לא תהיה בשעור כזה כמו אם התעלם לגמרי ולא פייסו ]ומלמד זכות ע

 פירט לו הפגיעה מגודל הבושה הכרוכה בזה[.
[ ובספר נתיבות חיים על הח"ח 04כן העירו בחוט שני ]הל' יוה"כ עמ' קו[ ובהערות בספר הליכות שלמה ]שם הע'  7

 ]שם[.
שהמ"ב דבר באופן שיגרם לו מכך ממש  ,בין צער לבושת בחילוקובהערות בספר הליכות שלמה הציעו לתרץ  8

זה עליו להמנע מגילוי החטא ואילו הח"ח דבר באופן שיגרם לו רק צער בעלמא שבזה יש לו לגלות. ובחוט בושת שב
הח"ח באופן שאף אין בו גרמת צער. והדברים מוקשים אחרי שהח"ח סתם הדין שיש לגלות דברי שני העמיד את 

ין בהם אפילו צער[, וביותר החטא וקשה מאוד להעמיד בסתימתו שדבר רק באפנים שאין בהם בושת ]ואצ"ל שא
אחרי שפירש להדיא בדבריו שחבירו "נתגנה" ]וכ"כ בבמ"ח ס"ק מח "שגינה אותו"[ ובגילוי גנאי איכא בושת 

 ]ואצ"ל צער[.

ישוב הסתירה  

 בדעת הח"ח
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לכאורה , בקשה האמורה לזכות את הפוגע במחילה, ויש כאן בקשת מחילהמ"מ יתבייש 

אינו מובן איך יתכן שאדם ימחל על פגיעה שאינו יודע כלל מה היא? ובפרט בפגיעה שיש 

ה והרי ככל שהפגיעה יותר גדולה כך בפירוטה משום בושת לנפגע שבד"כ היא פגיעה קש

 קשה יותר לאדם למחול, ואפילו אחרי פיוס מצוי הקושי. 

, לנפגעהפגיעה שכבר ידועה נסובים על מקרה  הפוסקים, שדברי בזה והנראה לומר

ועל זה וכשהפוגע מבקש מחילתו אף מבלי לפרט יודע הנפגע על מה הוא מתבקש למחול 

לפרטה בשעת בקשת המחילה משום מעלה במצות הפיוס כתבו דמ"מ צריך לכתחילה 

 ]שעי"ז החוטא יותר מכניע עצמו לפני הנפגע[, אך ודאי אין זה מעכב כלל.

וממילא פשוט שאם חבירו יתבייש מכך אין לו לפרט דמהיכי תיתי שיהא מותר לצער 

 .9את חבירו בשביל מעלה במצוה

]שהוא מקורו של המ"א לעצם דין פירוט החטא לחבירו[ מוכח  ]שם[ ובאמת כבר בב"ח .ד

 דאיירי בחטא שכבר ידוע לחבירו.

דהנה הב"ח הביא דברי מהר"ש שצריך לפרט החטא לחבירו וכתב הב"ח דכן עיקר דכמו 

דצריך לפרט החטא בוידויו לפני המקום ה"ה נמי בוידויו לפני חבירו דאין לחלק בין 

 עכתו"ד.  ,לבינו ובין חבירועבירות שבינו לבין המקום 

אי אפשר להשיג  דהרי בלי זהוהנה בחטא שאינו ידוע לנפגע פשיטא דצריך להודיעו 

אלא ודאי איירי בחטא שכבר ידוע  ,10בין אדם למקוםדהוא כמו מחילתו, וא"צ לטעם 

לנפגע ועל זה כתב דמ"מ צריך לפרטו דומיא דפירוט החטא בוידויו לפני המקום ]דגם 

 .11שם החטא הרי ידוע לקב"ה[

והראוני שכן הבין המקור חיים ]לבעל החוות יאיר[ בדברי הב"ח דכתב שם וז"ל "הב"ח 

כשסרח הן  ונ"ל דעכ"פבעצמו ]כתב[ צריך לפרש סרחונו כסי' תר"ז ולא נהירא כמ"ש 

צריך להודיעו ולבקש ]מחילה[ וכו' " עכ"ל, ומשמע  וחבירו לא ידעבדבור הן במעשה 

 להדיא שהבין בפשיטות דהב"ח איירי בחטא הידוע לחברו.

 דהח"ח והמ"ב דברו כ"א בענין אחר ואין מקום כלל להקשות מזל"ז. נמצא. ה

, דצריך לגלות לו מה שעשה נגדו שלא "מזה אינו יודע כלל"הח"ח איירי באופן שחבירו 

כדין וכו', ומשום דבזה א"א להשיג מחילתו מבלי שידע על מה הוא מתבקש למחול 

מה שחבירו יודע ]ובעצם סברת ההיתר לצערו יעוין לקמן[, ואילו המ"ב איירי במקום 

                                                           
ונראה דבזה מדוקדק היטב לשון רבינו המשנה ברורה. דהנה דברי המ"ב הנ"ל הם ממש תוכן דברי המ"א שכתב  9

לא יפרוט אותו" ]והמ"ב העתיקו בהשמטת תיבת "ונ"ל"[. והמ"ב לא ציין מקורו  "ונ"ל דאם חבירו מתבייש בזה
וצל"ד אמאי. ולהאמור ]דאיירי בפגיעה הידועה לנפגע[ נראה דהמ"ב החשיב דין זה כמילתא דפשיטא שא"צ לו 

ל" היה אומרו הוא מדנפשיה כדבר פשוט. ]ומה שהמ"א כתב הלשון "ונ" -מקור. דאף אם המ"א לא היה אומרו
אפשר דבא רק לציין דדבר זה אין מקורו מהב"ח כתחילת דיבורו אלא מדברי עצמו, ולא בא לומר שיש בזה איזה 

 דבר חידוש שצריך להאמר בלשון של נ"ל[.
ובפרט שפירוט החטא בבין אדם למקום אינו דין מוסכם ]דלהב"י ועוד א"צ לפרט מן הדין[ ואילו בבין אדם  10

שא"א למחילה בלעדי הפירוט[ ותקשי לן אמאי תלה הב"ח את הפשוט בשאינו  1לעיל הע' לחברו הוא דין פשוט ]וכד
 פשוט.

 וכן משמעות לשון שנקטו לפרט החטא ולא לגלות החטא דאיירי בחטא הידוע כבר. 11

ראיה לישוב  

 הנ"ל
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ייש דבזה שייך לזכות למחילתו גם מבלי לפרט הדבר וממילא באופן שהלה יתבשחטא לו 

 מכך אין היתר לצערו בשביל להרויח המעלה של פירוט החטא ]וכנ"ל אות ג[.

ולעצם טענת הגרי"ס זצ"ל דאין היתר לצער אדם בשביל להשיג לעצמו כפרה, אפשר  .ו

ליישב דעת הר"י והח"ח דהגם שזו סברא פשוטה ומוסכמת מ"מ פשוט שהכל תלוי בדעת 

 הנפגע, שכל שמסכים הנפגע לקבל ע"ע את  הצער תו לית לן בה.

אותו, לטוב ולמוטב, ואם ובעניננו  נראה דדעת כל אדם שחפץ הוא לדעת את כל הקורה 

אירע שפגעו בו רוצה הוא לדעת מה וע"י מי אע"ג שידיעה זו כרוכה בצער, ודבר זה הוא 

מיסוד כבודו של אדם שידע מה קורה איתו בעולמו ולא יהיה תלוש מהמציאות כאחד 

]וסמך לדבר הנוהג שבעולם שמודיעים זל"ז כל מיני שמועות רעות  .12מחסרי הדעת

איסור בדבר שכן כך הוא ן פיגועים ומחלות רח"ל וכיוצ"ב( ואין חוששים לשמצערות )כגו

הגם  רוצה לדעת מהחדשות וכל שכן שרוצה לדעת אודות קרוביו וידידיוטבע האדם ש

 , וכל שכן אודות עצמו, שרוצה לדעת את כל הקורה איתו[.שמצטער בגינם טפי

לא לגרום צער לחבירו, ואדרבה, נצרך הוא  ולפי"ז אין טעם להמנע מגילוי הפגיעה כדי

לגלותה כדי לפייסו ולבקש מחילתו. ונראה דזוהי סברת הרבינו יונה והח"ח שהצריכו 

. וראה הערה ביאור 13([הנ"ל סוף אות ד']וכך נקט לדינא גם המקור חיים ) .לגלות לו

 .14נוסף בדעת הח"ח ודעימיה

נמצא דלדעת המ"ב אין להמנע מלפרט החטא מחמת שחבירו יתבייש מכך אלא רק  .ז

במקום שהחטא כבר ידוע לנפגע, אבל במקום שאין החטא ידוע לו אף שתהיה לו בושת 

כשישמע את מעשה הפגיעה מ"מ רצונו של כל אדם לדעת את כל פרטי הנעשה איתו, 

 ומשום כך מותר לגלות לו. 

                                                           
חוקר ודורש לדעתה ולא נמנע כלל וכלל  תיכף ומידתדע, שכל שמתרמז אדם על איזו פגיעה בו, הוא  12

 יצטער מידיעת הדבר.מחמת שמא 
ואף בנידו"ד שעדיין אינו יודע מאומה ואינו מתענין במאומה מ"מ סברא היא דסתם אדם רצונו הוא לעולם לדעת 

 את כל אשר אירע לו וחפץ בגילויו.
ובדעת הגרי"ס אפשר דסבר דמ"מ אין סברא זו מוכרחת דיתכנו אפנים שאדם לא ירצה לדעת. מ"מ נראה שאחרי  13

אין קושיא על סברת הח"ח הרי שאין לנו סיבה לנטות מדבריו ועכ"פ בודאי שלא להתעלם מהם  שלהאמור כבר
 לגמרי וכדלקמן אות ח'. 

הנה בקובץ הערות ]להגר"א וסרמן סי' ע'[ כתב "דכל איסורים שבין אדם לחבירו אינן איסורין אלא דרך קלקול  14
והכא ]וכעי"ז כתב בדעת חכמה ומוסר ח"ב מאמר י[ והשחתה שלא לצורך", והביא הרבה דוגמאות לדבר עיי"ש, 
 אין הפיוס והמחילהחבירו אלא אדרבה רק לתועלת נמי בנידו"ד אפשר דכיון שאין המספר מכוון כלל לצער את 

 .איסור אונאת דברים בדבר, ועיין

י'[ בבארו את כלל ד' סעיף ]לשה"ר  בהלכותח"ח גופיה בכמה מקומות: גם ב משמע "ואוכעין סברא זו שכתב הגר
התר ספור לה"ר לתועלת "כי העיקר מה שהזהירה התורה בלשה"ר אפי' על אמת הוא אם כוונתו לבזות את חבירו 

התר ולשמוח בקלונו אבל אם כונתו לשמור את חבירו שלא ילמד ממעשיו פשוט דמותר", ובכלל י' סעיף ד' בענין 
לל לשה"ר ולתועלת יחשב כיון שעכ"פ אין מכוין להנות כתב וז"ל "גם זה איננו בכ האמת ספור לה"ר משום קנאת

בעוד מקומות ]לשה"ר כלל א' במ"ח סקי"ג כתב וכיוצ"ב  ,שהוא נותן בחבירו רק לקנא לאמת" מהפגם ההוא
תו של זה תו לא בסופו, והל' רכילות כלל ט' בבמ"ח סי"ק א' "דהיכא דאין עיקר הכונה לגנותו של זה רק לטוב

חבירו, מ"מ בכלל האיסורין שבין אדם ל ולא באיסורי לה"ר ורכילות רקואף דהח"ח איירי  .נקרא רכיל" ועוד[
סברא זו שייכת בכל איסורים שבין אדם  -דרשה אלא סברא הואמאחרי שהתר זה דלתועלת לא נלמד מקרא או 

מושחתות הנהגות פסולות ו התורה רק אסרהם כמאכלות אסורות אלא דמותחבירו ]שכולם אינם איסורים בעצל
   בין אדם לחברו וממילא כשהדבר לתועלת מותר הוא[.

ביאור סברת  

 הר"י והח"ח

 דעת המ"ב
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 ולפייס חבירו ולבקש מחילתו אף צריך ומחויב הוא בכך.ועל מנת לשוב בתשובה 

והמקור חיים והח"ח התירו ואף הצריכו מן הדין את  15ומעתה אחרי שהרבינו יונה .ח

ויוכל עי"ז לזכות  16שהסומך עליהם לא הפסידלכאו' החוטא לגלות חטאו לחבירו נראה 

 .17למחילה ולכפרה

  

                                                           
נודעה לו הרעה שנעשתה עמו כבר יש שרצו לדחות את מקור הח"ח מהר"י לומר שכל דברי הר"י הם רק באופן ש 15

אך אינו יודע מי עשאה, שבכה"ג ניחא ליה שידע מי הוא הפוגע ואין לו בגילוי הדבר תוספת צער ]ראה מש"כ לעיל 
)הפיוס ס"ג( דבאופן זה נראה דהגרי"ס יסכים לדעת הח"ח[ אבל באופן שיגרם לו צער אסור לגלות. ואין נראה כן 

שהרי פעמים שאף בזה ועוד מה שסתם שצריך לגלות,  תיקשי לןאופן זה עדיין דהרי גם לדבריהם שהר"י דבר רק ב
 יגרם לו צער כגון שהפוגע הוא אחד מקרוביו או אוהביו, ואמאי הר"י לא חלק בדבר. 

כן מעצם מהלך דברי הר"י, דהר"י ]אות רב[ בא לבאר מ"ט עוון לשה"ר שקול כנגד ג' עבירות  יש להוכיחובאמת 
רז[ ובאות רז -בזה חמשה טעמים, ומתוכם ארבעה המבארים שתשובתו קשה, עיי"ש באותיות רבהחמורות ]וכתב 

כתב וז"ל והרביעי אם ישוב בעל הלשון בתשובה צריך לבקש מחילה וכו' והוא לא יזכור וכו' גם רבים מאשר זוכר 
שיד אדם היתה  הנפגע יודע שאיןכי אותם עכר וכו' יתבייש להודיעם וכו' עכ"ד, ואם נימא דס"ל כהגרי"ס שבאופן 

בדבר יש איסור לפוגע לגלות אזנו שפגע בו ולבקש מחילתו, א"כ מ"ט הר"י שטרח להאריך ולבאר בארבעה טעמים 
אלא היא אף מנועה לגמרי ע"פ  כמה תשובתו קשה שתק מלהזכיר את האופן הזה שבו לא רק שקשה היא תשובתו

וכל ] "ל שבכל גוונא צריך להודיע לנפגעלא חילק בין האופנים וס ]ועוד שזה אופן מצוי[, ומזה נראה שהר"י דין
 0"שיתבייש להודיעם ולגלות אזנם"[. ]וראה מה שהבאנו לעיל הע'  -הקושי שיש בבקשת מחילתו הוא רק הבושה

 שהגרי"ס עצמו התבטא שהשגתו איננה על הח"ח רק על הרבינו יונה[.
להשגת הגרי"ס זצ"ל ואעפי"כ עמד על פסקו. ]וראיתי מובא )ספר המ"ב יהיב דעתיה בעל נו יובפרט אחרי שרב 16

יום הכיפורים פ"ב סוס"י ד'( דהגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל נקט כן וכשנשאל שהרי זו מחלוקת  -מקראי קדש
 והגרי"ס פסק שאין לבקש, השיב שמסתבר שהלכה כהמ"ב עכתו"ד, ואפשר דזה טעמו[.

גרי"ש אלישיב זצ"ל ]נדפס בעלינו לשבח דברים חלק השו"ת סי' קלח[ שוב הראוני שכהוראה זו הובא בשם ה
שנשאל האם ראוי לפוגע לגלות לנפגע שדבר עליו סרה באופן שיצטער מזה והשיב דיש לבקש מחילה אפילו במקום 
שזה יגרום צער לחבירו כי "זכות גדולה היא לשמעון שישמע חרפתו ויסלח וכדאי לו". ]וצ"ע מספר אשרי האיש 

 ( ששם הובא בשמו שיבקש מסתמא מבלי להודיעו מהפגיעה[.0לעיל הע' )
הוא דבהעדר סיבה מכרחת הרי שבכל מקום שתימצא איזו פלוגתא בין המ"ב לבין אחד  ידועדבר ובאמת 

, וכ"ש אם ימצא למ"ב *בכלל ישראל כפוסק אחרון שהתקבלאחרי הכרעת המ"ב  הולכיםאנו שלפניו מהאחרונים 
יהיה זה אחד מראשוני האחרונים כדוגמת החוות יאיר[, וכ"ש אם יהיה עוד ונים ]וכ"ש אם מהאחראחד חבר 

 .למ"ב בזה מקור מאחד מרבותינו הראשונים המפורסמים ז"ל
 .1משא"כ אם לא יגלה חטאו לא יוכל להתכפר כדלעיל הע'  17
 
וחכ"א כתב לנו בזה"ל "המסורת שיש לנו היינו לגבי ספרי המ"ב אבל בנוגע לשאר ספריו אין ידועה מסורת  *

 ברורה, ומ"מ די במה שכתבו".

 העולה מהנ"ל
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 *המחילהבמהות ב. 

 האם המחילה היא בלב או בפה והאם מועילה מחילת קטן

את חבירו",   עד שירצהתנן ]יומא פה:[ "עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר  א.

מבואר שהפוגע בחבירו חייב לפייסו כי המובן של ריצוי הוא פיוס שהוא הסרת קפידא 

[ איתא "אע"פ שהוא נותן לו ]דמי בושתו[ אין נמחל לו .במשנה ]ב"ק צב ומאידך. 1מהלב

 שנא' ועתה השב אשת האיש וגו' ",  2[מחילה] עד שיבקש ממנו

, האם היא בקשה מחבירו שיתרצה לו והיינו 3מה תוכנה של בקשת מחילה זו לדעתוצריך 

והמשנה מבארת שבדבר זה תלויה הכפרה, המשנה ביומא ושיסיר את הקפידא מלבו, 

שבקשת המחילה היא שלב  אומהנפגע שיסיר קפידתו,  מבארת חובת הפוגע לבקשבב"ק 

צריך לבקש ממנו  עודקפידתו  שיסיר כדיאת חבירו  לפייסנוסף שמלבד מה שצריך 

הריצוי הנזכר צ"ל דשימחול לו ]ויתבאר לקמן אות ג' מהו התוכן של מחילה זו[. ולפי"ז 

מחילת שלם הכולל אף את אלא ריצוי  הוא לא רק הסרת הקפידא שמכפרבמתני' יומא 

 .הנפגע

ך ונראה להביא כמה ראיות שמחילה אינה רק התפייסות, אלא היא שלב נוסף הנצר ב.

 לכפרת הפוגע.

א. בשו"ת רש"י ]סי' רמה[ איתא על שנים שנתקוטטו והכה האחד את חבירו וכשבא 

המכה לבקש מחילה נשבע המוכה שלא למחול לחבירו, וכשעברה חמתו נתחרט מן 

השבועה ורוצה למחול, ונשאל רש"י "ואם תמצי לומר דחיילא שבועה ]האם[ יכול לנשקו 

 הואיל ואינו מוציא מחילה מפיו או לאו".ולדבר עמו באהבה ובחיבה 

והשיב רש"י שהשבועה חלה, והוסיף "ולחבקו ולנשקו אי אפשר שאין לך מחילה גדולה 

מזו", עיי"ש, וחזינן שבשעה שהשאלה הופנתה לרש"י המוכה כבר היה מרוצה ומפוייס 

 שהרי הוא רצה למחול למכה ורק השבועה עיכבה בידו ]כדאמר "נשבעתי שלא למחול

 ואיני יודע מה לעשות"[.

ויתירא מזו, המוכה היה מוכן אפי' לחבק ולנשק את מכהו ולהביע בזה את אהבתו אליו 

והיינו שהסיר לגמרי את הקפידא מלבו, ואם נימא דכל המחילה היא רק ההתפייסות 

                                                           
וכמ"ש רש"י ]ויקרא כו, לד[ "תרצה הארץ, תפייס את כעס המקום", ובמצודות ציון ]משלי יג,ב[ "וכאב את בן  1

 ירצה, לשון ריצוי ופיוס".
לפנינו לא כתוב תיבת מחילה, אכן בכת"י ]דק"ס[, וברי"ף ]לג,א[ ואו"ז ]פסקי ב"ק סי' שעו[ הגירסא עד במשניות  2

 תענית כ: ובהרבה ראשונים ופוסקים[.  .שיבקש ממנו מחילה ]ולשון מחילה מוזכר בגמ' ברכות כח
ידא מלבו כאילו החטא לשון מחילה הוא לשון ביטול והתרה, והיינו שמבקש מחבירו שיסיר ויבטל לגמרי הקפ 3

לא היה. ]ראה בשו"ת מהר"י אסאד )חיור"ד סי' שצא( שמחילה פירושו ביטול הדבר, ומבואר בגמ' חגיגה י' ע"א 
שהמחילה הוא מלשון "לא יחל דברו" ]במדבר ל,א[ והוא לשון ביטול כדתרגם האונקלוס שם "לא יבטל פתגמיא", 

ועוד, ובשו"ת הרשב"א )המיוחסות לרמב"ן, סי' רסב( כתב "ומחילה  ד"ה ויחלו וסוטה י' ע"א .וכ"ה ברש"י בב"ב ח
ויחל הכל ענין אחד, שלשון לא יחל לא יתיר והענין כמתיר קשר שחוזר הענין כאילו לא היה וכו' ומחילה ג"כ 

", וראה בסידור בית יעקב )להגר"י עמדין( בברכת 'סלח לנו' שפי' שעושה את החוב או את החטא כאילו לא היה
 לשון מחל "הוא ענין המחייה והמחיקה לגמרי יותר מסליחה"[.

 
 *בהכנת מאמר זה נעזרנו במאמרו של הרב מאיר בראלי שליט"א ]הובא באוצר החכמה[.

שינוי לשונות  

 המשנה

מחילה אינה רק  

 הסרת הקפידא
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וכן יקשה מה  ?של הנפגע והסרת קפידתו מה שייך עוד לדון כאן האם הוא רשאי למחול

יך רש"י ]שם[ את הפוגע לכנס עשרה אנשים שיכריזו מחול לך כדי שהפוגע הטעם שהצר

יוכל להתכפר לאחר שהנפגע כבר מרוצה ומפוייס, ומוכח איפוא ברש"י שהמחילה היא 

 שלב נוסף מעבר לריצוי.

ב. וכן משמע ברבינו בחיי ]בראשית נ, יז[ שכתב "והנה אחיו ]של יוסף[ בקשו ממנו 

שמחל להם וכו' ואע"פ שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על  מחילה ולא הזכיר הכתוב

מכל מקום לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה  שהיה להם ריצוי מיוסףלבם שנראה בזה 

, ואי אפשר להתכפר עוונם רק במחילתוביוסף וכו' וא"כ מתו בעוונם בלא מחילת יוסף 

לכות", ומבואר בדבריו ועל כן הוצרך העונש... להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מ

 שמלבד ההתרצות דרושה גם מחילה.

]תשובה פ"ב ה"ט[ שכתב "אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב  ברמב"םג. וכן מדויק 

לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו", ומשמע שהם ב' דברים א. "צריך לרצותו" 

 .4שימחול לו"הוא הפיוס והסרת הקפידא. ב. ואח"כ צריך עוד "לשאול ממנו 

 וצריך איפוא לדעת מה התוכן של בקשת המחילה כאשר הנפגע כבר מפויס ומרוצה.

על מה שפגע  שהפוגע לא יענש הרצוןהיא  ראשונים שמהות המחילהכמה והנראה ב ג.

 ואין די במה שהסיר הנפגע את קפידתו. 5בו

ומשמעויות הרמב"ם שיתכן ריצוי שיש בו הסרת הקפידא ובזה יובנו דברי רבינו בחיי 

 .6ועדיין חסירה בו המחילה שהיא הרצון שלא יענש הפוגע

ובטעם הדבר שלא די בהסרת הקפידא נראה לבאר דכאשר הנפגע קבל פיוס והסיר 

קפידתו זה הועיל רק להפסיק את צערו הנמשך כל זמן שמקפיד, אך עדיין אין בזה תיקון 

שמחמת צערו ]לצער העבר לעקור אותו מעיקרא, ומשמים אין מחילה לפוגע עד שהנפגע 

 .7ויוסיף רצונו להסיר עונש [התחייב בעונש

                                                           
לפייסו ולפגע בו עד שימחול וכעי"ז כתב ]שם[ בהמשך ההלכה "ואפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך  4

 . צריך לפייסו והוא הריצוי. ב. ולפגע בו ]לבקש ולהפציר בו[ עד שימחול לו." וגם כאן הזכיר ב' דברים אלו
, ובשעה נוח לרצות וקשה לכעוסוכן נראה בר"מ ]שם הלכה י'[ "אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה 

הפיוס " ונראה דכונתו במה שכפל דבריו א. שבשעת צהמוחל בלבב שלם ובנפש חפשמבקש ממנו החוטא למחול 
נו למחול, מוחל בלב שלם ובנפש שהפוגע מרצהו יהיה נוח לרצות והיינו שיסיר הקפידא, ב. ובשעה שמבקש ממ

 צה.חפ
וכן נראה בהמשך דבריו ]שם[ שכתב "וזה דרכם של זרע ישראל אבל הגויים ערלי לב אינן כן וכו' וכן הוא אומר על 

מבני ישראל המה"  והיינו שהגבעונים לא רק שלא הסכימו והגבעונים לא  שלא מחלו ולא נתפייסוהגבעונים לפי 
 למחול אלא אפי' לא נתפייסו שהוא שלב קודם למחילה.

 דבר"י מלוניל, מאירי, ראב"ד, ריטב"א ועוד, הו"ד בקונטרס מדיני המחילה ס" .כן נראה בביאור מתני' ב"ק צב 5
 .00הע' 

ס"ל דרצון זה נמצא הוא ממילא בלב כל יהודי שליבו ואידך ראשונים ופוסקים שלא הזכירו זאת אפשר משום ד
  .שב ליבו לחברו לגמרישלם עם חברו וא"צ לפרשו, דהרי לאחר הסרת הקפידא 

אמנם עדיין אי"ז מיישב דברי רש"י הנ"ל שהרי הנפגע שם רצה למחול ]שלא יענש הפוגע[ ואעפ"כ לא היה סגי  6
 בהכי ]ויתבאר לקמן אות ז'[.

[ בקפידת חכמים על ר"ג על שציער את רבי יהושע, שכשמצאו שרבי יהושע נתפייס .הא דמצינו ]ברכות כח דוגמת 7
שוב  א"ל ר"ע כלום עשינו אלא בשביל כבודך, למחר אני ואתה נשכים לפתחו. ורצה שישיבו את ר"ג לנשיאותו

המחילה היא 
הרצון שלא יענש  

 הפוגע
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ולמבואר שהמפייס את חבירו וחבירו כבר אינו מקפיד עליו אך עדיין אינו מוחל לו  ד.

]שלא יענש על מה שפגע בו[ עוד לא נתכפר לו, נמצא שמי שפגע בחבירו והלה עוד לא 

 .8מחל, אע"פ שעבר זמן רב ונשכח הדבר מלב הנפגע עדיין אין לו כפרה עד שימחל לו

 מחילה. מוחל הויפיו אך בלבו אינו ב אם המוחל לחבירווצריך לדעת  ה.

, 10אבל דעת רבים דלא מהני עד שחבירו יתפייס  9הנה יש אומרים דמהני להחשב מחילה

וכפשטות מתני' דיומא "עד שירצה את חברו", וכן משמעות הראשונים שמהות המחילה 

 .11היא בלב

מחל בלבו לגמרי עד כדי שרוצה שלא יענש חבירו על שפגע בו, צריך לדעת שובאופן  ו.

 עוד איזה דיבור או מעשה של מחילה.לצריך שאם די בכך או 

מבואר שלמרות שהנפגע היה מפויס בליבו לגמרי ורצה ]אות ב'[ הנה בשו"ת רש"י הנ"ל 

ימחל בפיו או עד שמחילה  חשיבה ליהלמחול לפוגע ואף לחבקו ולנשקו מ"מ עדיין לא 

 יעשה מעשה ]כמו נישוק וחיבוק[ המורה על מחילה.

                                                           
אית ליה לתרעא ]לדרוש[ על  הראוני בזו"ח ]סוף מדרש איכה[ על מחילת יוסף לאחיו "כיון דאיהו מחיל מאן

 חובייהו".
  .וכן נקט בפשיטות בחוט שני הל' יו"כ סי' תר"ו סוס"ק ד' ובס"ק י' 8
[ בשם הגרי"י פישר זצ"ל. 664בשם הגרש"ז מקלם, ובספר תורת הלשון ]עמ'  6כן הובא במ"ב דרשו סי' תרו הערה  9

 שבדבריהם[.מש"כ לבאר טעמם והקושי  60לקמן הערה ראה עוד ]ו
ולשיטתם יש לבאר מתני' דיומא "עד שירצה את חברו" דלא כפשטותה שבלי ריצוי אין כפרה אלא כל מה שהצריכה 
המשנה את הריצוי הוא רק משום שהוא הדרך הטבעית והרגילה להגיע אל המחילה המכפרת, ולא איכפ"ל 

רך לכפרה ולא את עצם הדבר המכפר, מהשארת הקפידה בלב. והנה מלבד הדוחק לומר דמתני' נקטה רק את הד
תשובה, קרבן, יוה"כ, מיתה, ריצוי  -המכפריםענינה לפרוט דברים מבואר עוד תיקשי לן להעמיס זאת אמתני' ש

 אחטא ואשוב, אחטא ויוה"כ מכפר[. -חברו ]וגם פורטת היא מאידך גיסא את המעכבים את הכפרה
: ד"ה ודברים שבלב[ "המבייש את חבירו וכדומה ומחל לו ויש שהביאו מקור מגליוני הש"ס שכתב ]קדושין מט

 בפיו אע"פ שלא מחל לו בלבו אמרינן ביה ג"כ דברים שבלב אינם דברים, נימוקי מהר"ר מנחם מירזבורד" עכ"ל, 
והנה דברי הנימוקי מהרמ"מ נדפסו בסוף שו"ת מהר"י וויל וכפי שציין לזה הגליוני הש"ס, ושם נראה דמיירי 

בסתם אבל בלב לא מחל לו דברים שבלב אינם  שנתפשרדז"ל "דין כיון שראובן בעצמו מודה  ממוןב במחילת חו
ס"ל שגם במחילת ביוש וכדומה דדברים" והלשון נתפשר משמע מחילת ממון, וצ"ב מהיכן למד הגליוני הש"ס 

יירי במבייש את חבירו גם כונת הגליוני הש"ס דמבפשטות אמרינן דברים שבלב אינם דברים, ולכאו' נראה לפרש 
באופן שחייב לשלם לו בושת והלה מחל לו בפיו דתו אינו חייב לשלם. וכן משמע מדציין לעיין בשו"ת תשב"ץ ח"א 

מחילת פה ד, ולפי"ז אין מקור בגליוני הש"ס סי' צד, צה ושם מיירי בדברים שבלב אינם דברים גבי ממון עיי"ש
 מהני על פגיעה שאינה ממון. לבדה
הביאו מקור מהכוכבי אור ]בנתיבות אור ד"ה הנה בש"ס[ שכתב "עצה למדת הקפדנות מהגרי"ס זצ"ל שאם ויש ש

יחטא לו איש ימחול לו תיכף בפה מלא ואם אח"כ יהיה לו בלבו עליו יחשוב שהוא עוון גדול שהוא מקפיד על חבירו 
לדחות הויא מחילה, אמנם אפשר  , ומשמע מדבריו שכל שמחל בפה אע"פ שעדיין מקפיד"על חטא שכבר מחל לו

מלשוב  ול אז בלב שלם ודבר זה יועיל למנעבפיו יתחזק להסיר הקפידא מלבו וימחו חלימשבשעה ששכוונתו 
 יהיה בלבו עליו". אח"כולהקפיד עליו כמש"כ שם "ואם 

הפלא יועץ  דם בצוואתו, וכן נקטוכן משמע בסמ"ע ]חו"מ סי' תכב ס"ק ב[ וביש"ש ]בב"ק פ"ח סג[ ובחיי א 10
 הערה המחילהי ובשו"ת אז נדברו ועוד. ]הו"ד בדיני החוט שנ ,האור לציון ,הגרי"ש אלישיב ,האגרו"מ ,החזו"א

01] 
שיתפלל עליו שלא יענישו בעבורו", וכעי"ז במאירי  בלב שלםשכתב "שימחול לו  .כן משמע בר"י מלוניל בב"ק צב 11

כ"כ עד שיהא מתפלל בעדך". וכן משמע בר"מ ]תשובה ב,ט[ שכתב  בלב טוב]שם[ "שתבקש ממנו עד שימחול לך 
וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול  ולא יתפייס אלא יהיה נוח לרצותשאסור לאדם שיהיה אכזרי 

ובנפש חפיצה" משמע דלא סגי שימחול בפה אלא צריך גם להתפייס בלב ברגשותיו כדי שתהיה  בלב שלםימחול 
לם ]אכן מהרמב"ם אין ראיה דמעכב בכפרה דאפשר ד"בלב שלם" הוא דומיא ד"נפש חפיצה" שזה המחילה בלב ש

 רק אופן המושלם של המחילה[.

הסרת קפידא  
 בלי מחילה

מחילה בלב  
 בלי דבור פה

מחילה בפה  
 ולא בלב
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וכן למד בשו"ת חיים ביד לגר"ח פאלג'י ]סי' נז[ בדעת הרבינו בחיי ]הו"ד לעיל ב'[ דלא 

מהני עד שימחול בפה, וכתב ע"ז שהגם שמסברא ודאי מחילה בלב מהני, מ"מ לצאת 

ימחול לו בפירוש, וכן משמע  מחילה וגם המוחל שיבקשיד"ח הרב רבינו בחיי נראה 

עכ"ד, וכן משמע קצת בכמה אחרונים שצריך  12בילקוט ואתחנן שצריך מחילה בפירוש

 .13מחילה בפה

                                                           
דאיתא בילקוט ואתחנן עה"פ ויתעבר ה' בי למענכם א"ל משה לישראל הרבה ציערתי אתכם על התורה ועל  12

ך, ואף ישראל עמדו לפניו אמרו לו הרבה הכעסנוך באו ואמרו לו אדונינו רבינו מחול ל ,המצוות ועכשיו מחלו לי
, וכתב ע"ז הגר"ח פלאג'י הרי שצריך מחילה בפירוש, כ"לח מחול לנו, אמר להם מחול לכם עוהרבינו עליך טור

ממה שכתוב שעמ"י וכן משה מחלו בפיהם ולא הסתפקו במחילה בלב. ונראה להעיר זאת ונראה דכוונתו להוכיח 
 אפשר שמחילה בלב סגי והם מחלו זל"ז בפה כדי שידע המבקש שאכן מחלו לו.דלכאורה אינו ראיה ד

 שיאמרו בפיהםבבן איש חי ]פ' וילך אות ו'[ כתב "ואם הבן שוטה ולא ביקש ]מחילה מאו"א[ הם יתנו לו מחילה  13
ות דהבא"ח לא סגי במחילה בלב ]ואפשר לדחלכאו' דומשמע  ,על כל מה שחטא לי במחילה גמורה" אנכי מוחל לבני

בא להדריך מעשית שיאמרו בפיהם משום שמחילה בפה היא פעולה מוגדרת וניכרת טפי ממחילה בלב ולא מטעם 
 דמחילה בלב לא מהני[. 

"ואף אם חושש שיבא לו איזה רעה אם ימחול, מ"מ  שאין חיוב למחולבכף החיים ]תרו ס"ק ל[ כתב גבי האופנים 
ואפשר לדחות דלעולם ] דגבי האופנים שיש חיוב למחול חייב למחול בפה, ולהסיר השנאה" ומשמע בלבו למחוליש 

מחילה בלב מספקת להחשב מחילה גמורה, ומ"מ צריך עוד למחול לו בפיו כדי שהפוגע ידע שמחל ולא ימשיך 
. ובאופן שחושש שתבוא לו איזו רעה ]התבאר במאמר המחילה ס"ד אות י בסופו[להצטער מחשש שלא מחל לו 

 . [את תועלת המחילה תגחל רק יש למחול בלבו שבכך כבר משול בפיו אכן א"צ להודיע לפוגע שמאם ימח
אינה  ם זהרמה[ שהקה"י ביקש ממי שחשש שפגע בו שימחול בפיו. ]אמנם ג-וראה בקריינא דאגרתא ]ח"ב סי' רמג

ראיה דס"ל  שמן הדין לא מהני מחילה בלי דבור, דאפשר שביקש זאת כדי להוסיף בגמירות דעת המוחל או שהוא 
 החמיר ע"ע לחוש לצד שצריך מחילה בפה בנוסף למחילת הלב[.

ראיה מדברי הרמ"א ]או"ח סי' תרו ס"א[ שכתב "והמוחל לא  יהיה אכזרי מלמחול, אם לא  שרצו להביאויש 
לטובת המבקש מחילה" וביאר המ"ב ]ס"ק ט[ "כדי שיהא נכנע לבו הערל ולא ירגיל בכך", דמשמע  שמכוון

מהרמ"א דמחילה צריכה פה דאם היה סגי במחילה בלב נימא שימחול בלב  ויקיים בכך את המצווה למחול ולא 
אמנם אי"ז ראיה דאף אם  חבירו לא ידע מכך שמחל.שיודיע לחבירו ובזה יושגו ב' התועליות גם שהוא ימחול וגם 

נימא שימחול בפה שלא בפניו כך שלא ידע ממחילתו ובכך יושגו נמי שתי  נימא כדבריהם שמחילה צריכה פה
 .[09הע' התועליות הנ"ל ]ולעצם דברי הרמ"א ראה מדיני המחילה 
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 שלא הזכירו שעל המוחל להוציא]הראשונים והשו"ע כן מסתימת ו ,14גמ'אמנם ב

. וכן מוכח שנקטו 15המחילה בפיו[ משמע שכל שהנפגע מפויס בלבו לגמרי ה"ז מחילה

 .17לדון, ראה הערה וגם בדעת רש"י ורבינו בחיי יש מקום .16אחרוניםכמה 

 רש"י ]בשו"ת[ ורבינו בחיי ]לדעת הגר"ח פלאג'י[ המוסיפים להצריך וצריך לדעת טעם ז.

 למחול גם בפה.

וגע הנה להמבואר לעיל ]אות ג'[ שהריצוי הוא הסרת הקפידא והמחילה היא הרצון שהפ

הוא רק שלימות הפיוס והריצוי שבלב, לא יענש משמים, נראה בפשטות שגדר המחילה 

 עוד בפיו.  שיוסיף למחול וא"צ לכך הוי מחילהולפי"ז כל שהגיע בלבו 

אבל לרש"י ורבינו בחיי הנ"ל דמחילה בלב לבדה עדיין אינה מכפרת נראה לכאו' דס"ל  

הקפידא שבלב[ ע"י הפיוס עוד יש לנפגע זכות הצער והמעוות ]סילוק דאף לאחר תיקון 

הודעת  דומיא, והמחילה היא ויתור על זכות זו ]והיא על כפרת הפוגע]כעין זכות ממונית[ 

התקבלתי שהיא ויתור על זכות חוב ממון[, ולכן הגם שהנפגע כבר מרגיש מפויס לגמרי 

יין צריך ממנו עוד דבור ]או מעשה[ למחילת ואפילו חפץ בליבו שהפוגע לא יענש מ"מ עד

 .18זכות זו

                                                           
לפייסו, משמע שלא  דרב יוסף הקפיד על רבא ובא רבא לפייסו בעיוכ"פ ומזג לר' יוסף את הכוס כדי .נדרים נה 14

 .מחל לו בליבוהיתה שם מחילה בפה, ורבא הסתפק בכך שהבין שרב יוסף 
ואפשר לדחות קצת דכיון שהחוטא צריך לדעת שהנפגע מחל לו ממילא לעולם נצרך שהנפגע יאמר לו בפיו שמוחל  15

וון ששייך שהחוטא . אמנם אי"ז דחיה גמורה דכיונמצא דלעולם איכא מחילת פה ודבר פשוט הוא שא"צ לפרשו
מחילה בפה היה אם נימא שמן הדין דבעינן  ,יבין שהנפגע מחל לו גם מבלי שימחול בפיו וכעובדא דנדרים הנ"ל

[ שהמחילה צריכה להיות "בלב טוב", "לב שלם", משמע 66מדנקטו הראשונים ]הו"ד בהערה  וכן .צריך לפרש זאת
 שעיקר המחילה הוא בלב.

הזכירו הב"ח באהע"ז סי' קנה סוף אות ז' בתואר הרב הגדול[ סי' תתקסט "מנהג העולם כן מוכח ביוסף אומץ ] 16
כי לא חטא להם ואף אם במשגה חטא להם הלא  אינו לצורךשהולכים לאוהביהם בעיוכ"פ לבקש מחילה ועל הרוב 

שאחרי ולא מן השם הוא זה" והיינו  ובודאי כבר סרה קנאתם ושנאתם מעליהםעל כל פשעים תכסה אהבתם 
שבודאי סרה מלבם הקפידא ומוחלים בלבם כבר הושלמה מחילתם. וכ"כ להדיא בתוספת יוהכ"פ ]יומא פז: ד"ה 
רב שאני[ שכל שמחל בלב שלם אע"ג שלא מחל בפיו הויא מחילה וזוכה למעלת המעביר על מדותיו ]וציין אליו 

גר"ח פאלג'י הנ"ל אות ו'[ דמסברא ודאי הרעק"א בגליון השו"ע או"ח סי' תרו[, וכן נקט בשו"ת חיים ביד ]ל
"ואפי' לסוברים דמחילה בלב לא מהני זהו דווקא להפקיע שעבוד ממון בדבר שכבר הוא   וכתבשמחילה בלב מהני 

זכותם משא"כ בדבר הנוגע לכבוד ]שבייש אדם לחבירו וכיוצ"ב[  כל שבלבו גמר למחול הרי הוא מחול". ]ומה 
  לצי"ח דעת הרבינו בחיי[. להחמירוא רק שהצריך שם עוד מחילה בפה ה

כ"כ בחוט שני ]ר"ה ויוהכ"פ עמ' ק[ בשם החזו"א "אמר מרן החזו"א דיסוד ושורש המחילה שצריך לקבל ממי ו
 שחטא כנגדו הוא בלב דהיינו שימחה הקפידא מלבו".

הנה הגם שבשו"ת רש"י הנ"ל אכן מוכח שאע"פ שהתרצה התרצות גמורה בליבו אין די בזה להחשב מחילה, אך  17
[ משמע שכל שריצהו זוכה למחילה וצ"ע ]ויש להעיר דרש"י בשו"ת 06ברש"י ביומא ]פז ע"א הו"ד בהע'  מאידך

ביד ]להגר"ח פלאג'י הנ"ל[ בדעת בשו"ת חיים ומש"כ  מחודשים שלא הובאו בפוסקים[. הנ"ל יש בו כמה דברים
אפשר לדחות דאף ועילה מחילתו משום שלא מחל בפה, רבינו בחיי שאע"פ שמחל להם מחילה גמורה בלבו לא ה

, ומה שכתב "שנראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף מכל מקום התרצות גמורה בלבולרבינו בחיי המחילה היא רק 
נו שאע"פ שיוסף התרצה להם מ"מ לא התרצה התרצות גמורה ]וכן לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף" היי

 פירשו דבריו אילת השחר בראשית עמ' שצב, ועוד[ וא"כ החסרון היה בעצם הריצוי ולא במחילת פיו.   
[ דמהני מחילה בפה אע"פ שבלבו עדיין 9הסוברים ]הו"ד לעיל אות ה' הערה  מקצתטעם  היה מקום לבאר ולפי"ז 18

כבר  הריאם נימא דמהות המחילה היא ההתפייסות וים, רדאמרינן ביה דברים שבלב אינם דב משום מקפיד עליו
כתב הרעק"א ]שו"ת סי' כג ד"ה מ"ש מעכ"ת[ שבדברים התלויים בלב אין אומרים דברים שבלב אינם דברים 

הנ"ל י"ל דס"ל דיש [, ול01בדיני המחילה הערה זו"א לדחות דבריהם הו"ד עיי"ש ]וכן הביא בחוט שני בשם הח
ומש"ה כאשר מוחל בפיו על זכותו זו חשיב מחילה ולא אכפ"ל מה שבלבו על המחילה לנפגע כעין זכות ממונית 

רוב ראה לעיל אות ה' שהבאנו שפשטות מתני' דיומא והראשונים ודעת  אמנם. כשאר זכויות שבממון עדיין מקפיד
הוא ברגש הלב וכל  ההם מוקשים, שאחרי שכל מושג הקפידכדבריהם. ]וכן מן הסברא דבריהפוסקים דלא ככל 

תוכן המחילה המכפרת על איזה חלות דין תוך  כלזו יקשה טובא להעמיד את  הלהעביר קפיד מהות הפיוס היא

ביאור מחלוקתם  
 בגדר המחילה

אם מועילה 
 מחילת קטן
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ועפי"ז אפשר לבאר מה שנחלקו הפוסקים אם מהני מחילת קטן או דאמרינן קטן  ח.

שלימות הפיוס והריצוי כנ"ל א"כ  רק, דנראה דאם נימא דהמחילה היא 19לאו בר מחילה

 .20גם קטן ניתן לפייסו ולרצותו ולא שייך בזה הטעם שקטן לאו בר מחילה

א"כ שייך לומר גבה קטן לאו בר  כנ"למחילת זכות  גםאבל אם נימא שהמחילה יש בה 

 מחילה.

שלימות והנה מפשטות הגמ' ומדברי הראשונים והשו"ע משמע שהמחילה היא רק  ט.

והפיוס ]עד שחפץ הנפגע שלא יענש הפוגע[ ואין בה דבר נוסף של כעין זכות  הריצוי

, ולפי"ז סגי במחילה בלב ]כנ"ל סוף 21ממונית שעד שלא ימחול בדיבור תתעכב הכפרה

 אות ו'. 

 .22למחול על צערו שמעיקר הדין קטן יכוללכאו' ולפי"ז עוד נראה 

                                                           
, ואין לדבריהם מקור מרש"י ורבינו בחיי הנ"ל שהצריכו פעולת מחילה בנוסף בלב הקפידהתעלמות מהשארת ה
 קומה[.למחילה שבלב ולא במ

 .01הו"ד בדיני הפיוס הערה  19
וכ"כ בחוט שני ]ר"ה ויוהכ"פ עמ' קא[ "אין מחילת קטן בממון כלום... אבל מחילה לסלק הקפידא שייך גם  20

מ"מ כשפייסהו ]ובקל יכול לפייסו ע"י שיתן לו איזה דבר[ סגי  בקטן דאע"ג דבגוונא דקפידת הקטן הויא קפידא
וכו' ", וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות ]ח"א  הקטן וכבר עבר צערו ואינו חושב על זהדהרי כבר סילק קפידת בזה 

סי' תתכה[ אחרי שהביא שמועה בשם החזו"א שקטן לא בר מחילה על צערו כתב "ובאמת מסופקני בזה דלכאורה 
ביקש מחילה כל הא דמצינו דקטנים לאו בני מחילה נינהו היינו לגבי לזכות ממונם לאחרים אבל אם ציער קטן ו

 י הדעת שנצטער בה כך מוחל עליה".וכפ מספיק לזה שאינו מקפידמסתבר דאם הוא בן דעת אפי' בגיל הפעוטות 
מדתנן יומא פה: עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו משמע שאם ריצה לחבירו  21

סגי בהכי ויוהכ"פ מכפר ]ולא משמע שיש דבר נוסף של מחילת פה שנצרך מעבר לשלימות הריצוי שבלב[, וכן 
ע שבזה שנתפייס הוי מחילה. וכן בברכות כח ע"א ביקש ר"ג מחילה מרבי יהושע ואיתא התם פייס ]נתפייס[ ומשמ

ביומא פז ע"א אמר ר' יצחק כל המקניט את חבירו אפי' בדברים צריך לפייסו, ומשמע שאם נתפייס בלבו חשיב 
, האלוקים ימחול וריצהומחילה. וכן ברש"י ]יומא פז ע"א ד"ה הכי קאמר[ "והכי קאמר אם יחטא איש לחבירו 

 [.64]ראה לעיל הע'  .כן משמע בעובדא דרב יוסף ורבא בנדרים נהו חילהלו" ומשמע שכל שריצהו זוכה למ
וכן הר"מ ]תשובה ב,ט[ כתב "אבל עבירות שבין אדם לחבירו וכו' אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא 

" הרי שתלה את המחילה בריצוי לבדו, וכן השו"ע או"ח סי' תרו ס"א כתב "עבירות שבין אדם וירצהוחייב לו 
", והמשיך השו"ע באופן הפיוס ]ג"פ בפני ג' בנ"א[ "ואם אינו מתפייס שיפייסנוחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד ל

בשלשה פעמים אינו זקוק לו" משמע שהכל תלוי בפיוס וכל שנתפייס הויא כפרה, וכן משמע ברמ"א שהוסיף על 
היה אכזרי מלמחול" ומשמע שהמחילה השו"ע "מיהו יאמר אח"כ לפני עשרה שבקש ממנו מחילה וכו' והמוחל לא י

שהזכיר הרמ"א היא היא הפיוס שהזכיר השו"ע והכל דבר אחד שכל שנתפייס לגמרי חשיב מחילה. וכן מוכח 
ג"פ בפני ג' בנ"א[ "מלשון הטור והשו"ע משמע שתכף  שצריך לפייסובביה"ל ]ריש סי' תרו[ שכתב ]על דברי השו"ע 

שלשה בנ"א", והיינו שהמחילה שכתב הביה"ל היא הפיוס שכתב השו"ע  יביא עמו שמבקש מחילהבפעם ראשון 
 ומשמע דכל שנתפייס הנפגע הרי היא מחילה.

[ דכיון שמהות המחילה היא התפייסות וריצוי הנפגע גם קטן שייך בזה, ובאמת אף להצד שיש 06וכנ"ל ]הערה  22
דכבר כתבו התוס' ]בב"ב קמג: ד"ה  ,עליה יש מקום גדול לומר שקטן יכול למחול כעין זכות ממון במחילה גם

דעת  דלקטן ישת קטן משוטה, דע]והיינו דשאני  א בא בידו הרווח שפיר יכול למחולואם[ שכשאין הקטן מפסיד ול
דעת גמורה ליצור קנין או להעביר בעלות ולכן כשאין הקטן מפסיד  שאיננה)שעליה עומד כל דין חינוך( אלא רק 

ד"ה קטנה בתי' א'( אף כשמפסיד בדברים קטנים מהני  .ולתוס' כתובות )קז .יר יכול למחולידו הרווח שפולא בא ב
 מחילתו[ וה"ה בנידו"ד שאינו נוגע לממון.

ועוד יש לצרף דעת הגר"א ]חו"מ רלה ס"ק ט[ דמה שאמרו יתמי לאו בני מחילה היינו דווקא בדבר שלשאר בנ"א 
א אבל אם מחלו בפירוש מהני מחילתם, ולפי"ז ה"ה בנידו"ד מסתמא הוי מחילה אזי בקטנים לא מהני בסתמ

 דאם הקטן ימחול בפרוש יועיל ]וכן השיב הגר"ח קניבסקי שליט"א, הובא בחוברת המאור תשע"א עמ' ל'[.
[ הוסיף שכך הוא מנהג העולם שכשפגעו או ציערו 4ובמשפטי התורה ]סימן מא בענין לא תלין פעולת שכיר הערה 

ממנו מחילה באותו הזמן ולא מחכים לבקש ממנו מחילה כשיגדל, ואע"פ שישנו סיפור שהקה"י קטן מבקשים 
 .עכ"ד זצ"ל ביקש מחילה מילד כשנעשה בר מצוה הוא רק ממידת חסידות
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יבקש מהנפגע  כעין זכות ממוניתשיש במחילה גם לחוש לצד להחמיר וומ"מ הרוצה 

 .יחמיר לבקשו בשניתוכשיגדל  לו בפה מלא, וכן גבי קטן יבקש מחילתושימחול 
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החובל חש״ם מסורת
תוססות

לו: מודם שרר! יהא מפירות יומר לקורה בדמים. מעולה אפי׳ יכול «. ב״ב ™׳ עיין א(
הבא ל״א )ג( ועיקרן שלהן מקור מקורייהו. הקדמה: מיעט רק. ת״ל £

 מסט שקרם בלה כלומר שרשיו סביב וגדל לאכול ק■ שהוא קור לי ט. כסוטה וסיפוק, ד״ס
 יסלין היין מדמי דיקלי. קני מפני הקור: אס וכאכל שמפסיד י™ r* י< ׳r» ד״ס

לא לקלי ואילו קרקעוס לקטס אט
 לתר אלא עולה שבסן אין גוסט קט

'TO: שער" m » נותן

שמיני פרה

 jnp ד״ה לה: כחובות
 מנוס ו( 3V ממס ט(
 ]פ״!ק, ז; סינוס יא:

 ]»$ן קעד: כ״ג »(
 3נ מרנין קה:[

 jafu ס״ג נמרים ש(
 ""טוף רבה מדרש (0

 ילקו"® י( וישב, פרשת
jam )ע" סוטה כ 

 תום׳ »יין יז׳מ( וישב ל(
 צה נ( אלא, ד״ה יא. ר״ה

 יט פד כת עיין (P ד,
 פסיקתא א משלי מדרש

כד. פיסקא דר״נ

חכ״ח תגהות
 שיודס לראוק גס׳ )א(

 וסיכס כצ״ל שמע יהודה
 )נ(רש״י נמסק: מיל
 מקור מקורייסו ד״ס
 כלומר ועיקרן שלסן
מפני עיקרם כלה

 עקיבא ר׳ ולא שא סממא כו׳. לו
',Mb לפטור. מנת על ז לה קאמר
שאמרו. אלו כל גם׳ לה: מפרש

 דש מאוס וד׳ ומאמים מנה סלע
 על שדואג צער. אכל הן: טשס
 לו שהיה לו: נמסל איט טשמו

 מדקאמר למד ולא אק דרך ללמוד.
 אין דמשמע הוא נטא רממנא ליה

ליהרג: אמה וראוי ס־בריו ממש
 יכולה לא אשה שבמעי וחג שככת
 הגדולים נקב מכעת. פי לפלוט:
 ויפקוד כמיב מדלא פקד. לסטס:

 פקד משמע פקד וכשב שרה אס
 הוצא בהדי לאבימלן: משלה כבר

 הכרוב אצל הגלל קוץ כרכא. לקי הבא ל״א שמפסיד
 הכרוב שנעקר פעשס לעקרו כשבא כל”י ?ך ׳יני

 כלומר בשטלו לוקה ונמצא עמו
פשעתם. :כולכם עמו לוקין רשע שטט —*®**8"—

מאנתם. אנה עד במשמע: הנטא אף וציונים הגהות
 שהוכפלו אותם מלל: ואהק ומשה שיבקש עד א[בכת״י

 נביא P מחילה: מנעו
 אכסגאי למד ממך הוא
כמכות, הגידסא )כ״ה כו׳

K‘ כפל לשכן חיזוק וצריכין שו שמולן
 יוסף הטא ואומן לחזקם שמס אח יה’ להיסיו חיש

 אוחס יברור שלא כדי פרעה לסט
 כל ולהמריסס®: גייסוס ראש לשום

 ממצרים עצמושהס יצאו השבטים
 והעליחס שנאמר ישראל בארץ ונקברו

(y )שמיה אחכם מזה עצמוחי אח
 נכחב ולא העלו® עצמוחם שאף משמע ן™ ™י

 משה של שבחו להודיען אלא יוסף "דפירי" תיבת למחוק
 והוא מתה נחעסקו ישראל שכל רדיקלי וצ״ל

 לא כארון. מגולגלת :כ(במצוה עסק
 נידוי מסט ומחוברח קיימת שלדו שה

 1אביאנוי לא אס ליעקב ליה דקאמר
 ששם כל לן וחטאחי אלין

 המנאי שנמקייס ואע״ס מג( )מ־אשיח
יא:( )דף מטח במסכח לן נסקא
באה": שא מנאי על אפי׳ מכס קללח

אגדה מדרש נו׳. לראוכן גרם טי

 גד זבולון דן משה מרכס שמותם.
שחלשיס הכשב הודיען ונסמלי ואשר

 כאגדות וכ״ה )ב״ש,
 ובכת״י(: התלמוד

 הישנים בכהד״ם ס[
 עיקר )וכן ומיטרה

 דק״ס וטרי, שקיל לשק
 ]צ״ל p ל(: אות

 )גליון(: הכיאתיו!
t] נידוי מכות ]במסכת

)רש״ש(:

 השלם אור תורה
 אשת השב ועתה א(

 הוא 'ןביא ?י האישי
 והיה בעין רתפלל

 ?י רע השיב אינך ואם
 וכל אתה חמות מות

[1 ב ]נחמדת לן: אשר
 י»יה שהודה גמ־שומא«'מניו! הוא

ואמר ראוק עמד ממט צדקה ואמר ־ ' ■ ־ ”
לשפא. אט: יצועי בלמש אני

 ששף למקומו ונתחבר עצם כל נכנס
 בלע״ז שדונא אשלוייה לשסא משם.

מג.•(: דף )חילץ מדוכשה שף כמו

 מסמייעא הוה לא דהלכתא. אליבא
 הלכמא דמהוי שלמא לשמר שלמא

 כלומר ליה. סלקא הוה לא כוושה: 02 והיא הוא אתתי
 שמעחחא לשמר טדו עולה שה לא «א אץ אמרה הוא

 ומכוחן הסלין דהלכחא: אליבא י3
n>snJJ; שו לא והעשרים לכהן. נותנק 

 :שבטים נצרים. :לכהן קלמושהן נוחטן בעד זך עצר עצר כי 0
וטמא איבימלן לבית רדום כל
שרה דבר על

ולמשקל

 ואת אביסקו את
מידו: ואמוזתיו אשתו

 Ip P !בחמדת
 קרב לא סואביקלף

 הגוי אתי ראמר אלך.
 תהלמ צדיק גם’

ד[ כ, ]בראשית
לי א?ר הוא הלא

 שמואל רק ת״ל בדמים מעולה אפילו יכול
 בהו טעים אכיל תמרי אריסיה ליה אייתי

 גופני ביני א״ל האי מאי א״ל דחמרא טעמא
 האי כולי בחמרא® מכתשי8 אמר קיימי

 חזא חסדא רב מקורייהו: לי אייתי למוזר
 עקרינהו לאריסיה לה אמר גופני בי תאלי
גופני: קני לא דקלי דקלי קני גופני

לו נמחל אין לו נותן שהוא אע״פב ,מתגי*
 השב *ועתה8 שנאמר ממנו® שיבקש עד

 שהוא לו מחל לא שאםג ומנין ונו׳ אשת
 האלהים אל אברהם ויתפלל *כ שנאמר אמרי
האומרך ונר אבימלך את אלהים וירפא

צב. קמא בבא
 מהל׳ ס״י מיי׳ א קד וסימה מדיקלי עדיסי מוסט משמע מקורייהו. לי אייתי למחר

ס^ןת£.מ אילט( ד״ה ושם מט. )כמוסה נמים לה שנסלו מהאשה

 סוכל נמל׳ פ-ה מיי׳ ג קו! אילט דקלי ואילני דקלי קרקע בהן ילקס כספים לה נפלו גט אמר

 וס״ג ט הל׳ ומיק ןי״ל .$ומדיר מריעי מאילני אשלו גריעי טסט אלמא אילט וגוסט
טס״עס^”ע ע^ ולתקן לזמר טורס כשאדם דעסטס

:א סמף »נ w אכל גדול ריוח בהן יש הכרם

 fSiזשמ'ם5£?י ממיו נפנים קונה שה אס אשש
 הלנה משיגה וס״כמהלטס על5ה שה לא מרובה הוצאה שצריכים

turn הילכי! והץ נכסי׳ על
»סל׳ ס״ס מיי׳ ה ד קו שאין דקלים לקנוח טוב לשכן לאיבוד
יא הלסה ומזיק סוכל אשמ מן אחי וממילא יציאה צליכין

 את שבר ידי את קטע עיני את ממא
 את ®יקרע חייב לפטור ע״מה חייב רגל

 לפטור ע״מי<ג חייב כת את שבר כמותי
 לפטור מנת על פלוני לאיש כן ייעשה פטור®

כל* ת״ר גמ׳בממונו:\ בין בגופו בין בדב

 ר״מ מפרש ועול לשטהס הוא וטוב
 ד״ס ושם שב )נ״ג הסשנה אמ בהמוכר

 ממקיימין דדיקלא דפירי® מהקיף(
 של מלוג ומכסי וגוסט מאילני טש

 יומר: הממקייס דבר בעינן אשה
אבימלך. אל אברהם אמר כאשר

 שהרי משמש מריק לאו
 מפסס שרה אמ טשרו המלאכים
 כמו בריוס ילדה אלא שלפניו"*
 הנכפלין אלן אבימלן: על שהמסלל
 איסכא יש רבה® מראשית כשמות.

 יהודה כמו שו גטרים שהנכסליס
שהודה לראובן גרם :שנכפל

וישב במדרש® דאמר אע״ג

 ם״מ טוש״ע ע עשין שמג
»נ: סעיף סנא ט׳

שס סמג שס מיי׳ ז ו קוו
 שס ט׳ ס״מ טוש״ע

:6 שטף
 יג הלנה שם מיי׳ ח קס

ג: סעיף שס טיש״ע
מהלכות ס״י מיי׳ ט קי

 לאדן שמג א הל׳ מלכים
ילנרלג:

 מסל׳ ס״ג מיי׳ י קיא
סמג מ הל׳ מודם
קלט: עטין

רש״י לער
שדונ״א. אשלויי״ה

עצם( )של סרק סייוש
 יא דף ממס רש״י )טין
 איגדה על ד״ס ע״ג

 לשסאורש״ישמודףקמז קןמש 3pp מלמד הטר אל לאוק
נסרקס(: ד״ס ע הי?

 לא מקום מכל ממר מעשה קודם
יהודה: שהודה אסר עד ברבים הודה

 אפי׳ צערו אבל בושתו’רמי שאמרו \אלו
 נמחל אק שבעולם נביות אילי בל הביא

 אשת *השב8 שנאמר ממנו שיבקש עד לו
 בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש

 אחר אשת אהדורי בעי נביא <דאשתה
 השב יונתן ר אמר נחמני בר שמואל רבי אמר אהדורי בעי לא

 הלא תהרוג צדיק גם ®הגוי אמרת ודקא מקום מכל האיש אשת
וכבר הוא® נביא הוא אחי אמרה היא גם והיא היא אחותי לי אמר הוא

רש״י לימוטי
:[xx בדף ]ההתחלה

 מן אחיו. ומקצה
 לגמרה שגסס הפסוסיס

 שאס מורים נראים שאין
 יעשם גסרים אותם ידאה
מלסמתו. אנשי אוסס
 לוי שמעון ראוק סס ואלס

 שלא אומן ומימין. יששכר
 שמותס משס כסל

שמות אגל נשגרנס , -
וזאת נפל סגטרים1 עצירות שתי " ,

 במתניתא ולידה זרע שכבת באשה שתים זרע שכבת באיש אחת למה 'הללו
 יל״י״לי " מריך w וקטנים זרע שכבת באשה שלשה וקטנים זרע שכבת באיש שתים תנא

 ארבעה טבעת ופי וקטנים זרע שכבת באיש שלש אמר רבינא ולידת
 XVSbS דבי אמח רחם כל בעד י* טבעת: ופי וקטנים ולידה זרע שכבת באשה

 שאותם מצי« שלט מלית רבא א״ל ביצתה הטילה לא אבימלך בית של תרנגולת אפילו ינאי ר׳

 על רחמים המבקש כל רבנן דאמור מילתא הא מנא מח בר לרבה
 שב וה׳ה( רכתיב א״ל תחילה נענה הוא דבר לאותו צחך והוא חבית

 ואנא מהתם אמרת את ליה אמר רעהו בעד בהתפללו איוב שבות את
 ואת אבימלך את אלהיט וירפא תאלתים אל אברהם *ויתפלל3 מהבא אמינא
_ כאשר וגו׳ אמר כאשר שרה את פקד י<וה׳ וכתיב ]וגו׳[ ואמהותיו אשתו
 ליהודה. וזאת ראובן מילתא הא מנא מרי בר לרבה רבא ליה אמר אבימלך אל® אברהם אמר

 ול“^?ודו^ק כלכם אלי תחבו למה י* דכתיב א״ל כרבא לקי הוצא בהח אינשי דאמח
אמינא מהתם *י™ את ליה אמר ה׳ נאם בי פשעתם

 עגי ולא וגו׳ למס לסס כתיב מרי בר לרבה רבא ליה אמר ותוחתי מצותי לשמור מאנתם אנה

 ס^ג!™?™ יוחנן א״ר הכי א״ל חמשה נינתו מאן אנשים חמשה לקח אחיו <ומקצהט
 1*!צ* « הוא למלתית ליה אמר מיכפל איכפולי נמי יהודה בשמות שהוכפלו אותן

 נחי מסט נאיון ממגלגץ י*יחי דכתיב מאי יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל ר׳ י*דאמר דאיבפל

 5^אטל^נל? שני׳ ארבעים אותן כל ליהודה וזאת מספר מתיו ויחי ימות ואל ראובן
 ^■אשימנ^אמרמשס שבא עד בארון מגולגלן יהודה של עצמותיו היו במדבר ישראל שהיו
ח. לג, ]דברים וכו׳ יסודה שיורה לראובן גרם מי עולם של רבונו לפניו אמר רתמים ובקש משה

קא הוו לא לשפא איבריה על יהודה קול ה׳ שמע מיד )א( יהודה
קאמח מאי ידע הוה לא תביאנו עמו *ואלכ דרקיעא למתיבתא מסקי®
דהלכתא אליבא שמעתתא ליה סליק הוה לא לו רב *יחוכ רבנן

 על או אותו שואלין ושתית אכילה עסקי על לעיר שבא אכסנאי לימד
 שנהרג8 נח לבן מכאן היא אחותך היא אשתך אותו שואלין אשתו עסקי
 אלעזר ר׳ אמר ,h עצר עצר־ 1־ב׳למחך ולא ללמוד לו שהיה

rm

 סס שמויזס משה שכשל
 לפניי סטא דארמן הסלשיס

 שהונפל ויהודה פרעה
 משום הונפל לא שגט

 גדגר יש טעס אלא סלשוס
 וננריימא מ״ק. כדאימא
 סזאם גס שניט דססרי
 שלט כגמרא מט הגרכס

יחי

 סשנטים כל נגרמו לד אק
 מזו po מאס ]סמשסלש

 לסמון ראה מה ז:[. !סוטה
 ראה דמה לראוק יסודם

 יהודה גגרכס לספסיל
 אלא ליהודה מאס גלשק

כל פצמוס שהיו לט

בהח ומיטרח® ולמשקל רבנן •ח[ ב, ]בראשית א^רהם:
....... _ אזלא עניא בתר אינשי ׳*דאמח מילתא הא מנא מח בר לרבה רבא ליה אמר תהיה מצחו *ועזר3

 ושל קיים שלק השגפים של נצחם בסלי ועניים כסף ושל זהב של בקלתות בכורים מביאין 'עשירים דתנן°< ליה אמר עניותא כל את יי ו*םף רעהו

יאונן כלומי !סיסיח^ק מהבא אמינא ואנא מהתם אמרת את ליה אמד לנהנים נותנים והבכורים המלים קלופה ערבה לאיזב אער
ט סוא irto קיימם שלדו וטמא

ערבה
י[ 30 ב1|או

׳שרה את פקד וץ ו<
 יי: נאם י9 פעעתם בלקם אלי תריבו לפה ז< m1» 30 ר:3ד 1?א>& rrift * רעש אמר’כאשר

 $רויז ה2וטנן<0 ם!! !שטת ותורתי: מ«ךי •ixfc מאנתם אגר, עד משה אל’« ויאמר מ( יתוהב,בט[1
 ח 36 !התם מספר: ק«יו ויהי 1ןטר ואל ראובן טוי ק כ( », nvx^’1 $ךעה: 'לפ}י ר#ם ים’אמ! חמשה לקח

’ roihp והחס תדדה: מצריו ועזר לו רב טיו תביאגו עטו ואל ;הודה כןל * ראמר ליהוחז ]«,*

שהם ליהודה מסיה מאס
 עצמומי ]אס[ והעליסס יג( )שממו לאסיו ייסף שאמר מהו כמדבר מיהם ונשאום ממצרים יצאו השגשים כל עצמום מגולגלין.

 קיימם אינה צומוו. דסוס ושליו. בארק. נוגולגלין יהודה של עצמותיו היו .1י*: ]סמת עצמוסיכם עם אסכם מזה
 מם יג( )שממו אסכם מוס עצמוסי אס וסעליסס יוסף שאמר והוא ממצרים העלו השמרם כל עצמום נו.[. ]נחז ונספור נשכר

 נערטגו עצמו אס שנידה מפני כארוס ומחגלגלין מחפרקין איכריו ויסודה קיימם שלדן סשגשיס כל עצמום והיו עצמותיכם
 על אפילו פכס של )נידוי יא:( דף )מנוס לן נסקא ומהנא הגא לעולם אט׳ מג( )נראשיס הימים כל לן וסטאסי מימין של

 סמר במעשה שהודה יהודה. אביו. יצוט במעשה שיודה. לראובן גדם מי הפרה[. צרין סנאי על ]נידוי נא( הוא סנאי
 עצנטמיו נמסו לשסא. אבריה על jn ]סוטה מסגלגל שהוא ליהודה מאס ט סוא כאילו קיימם שלדו ראוק ימי ועכטו אט יצועי כלכלתי ואמר ראוק עמד ממט צדקה יהודה כשאמר סנסומא דר׳ אגדה ומדרש גידיהם מסורס טה וכן -

 והאי ריס לנע נצסק לו יהא לו. רב ידיו ולימן. לישא וסימרה. ולסשקל הסכמים. שאר עם ולים! לישא דרקיעא. למתיבתא שם[. ]סבות דורא אישלויי״ש לשסא נד.:( מג: דף )מולק מדוכסיה דשף נמו «5מ ששסו טסים למקום
שם[. now! המסקגל דגר לומר זוכה היה לא דהלכתא. אליבא סס< !סבות סטריו מד לעצמו ריס לריג כס ס יהי שם[. )סוטה מורה של מלסמסה הוא מלסמה לשק ידיו דכמינ

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )תודפס194 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי ־נלמוד



נגאשדקמא נבא תשיעי פרק עצים הגוזלרבעו
1 jע־ב[ צג - ®ב צא ף

 אפילו טשמו על שמצטער צערו אבל טשמו. דמי שאמרו אלו כל רבנן תנו טז
השב שנאמר ]מ[ ממנו שיבקש עד לו נממל אינו נטוה אילי כל הטא

 שנאמר אכזט. המוחל יהא שלא מנץ .,וגו ישחהאאש
אברהסה(: טמפלל

 דבר לאומו צטן והוא מטט על רחמים המבקש כל
כאשר שרה את פקד וה׳ דכמיב ממלה נענה הוא

 איוב שטח אח שב ,וה וכמיב לאטמלך אברהם אמר
רעהו: בעד בהתפללו

P אינשי דאמט מילחא הן מנא ע״ב[ צב נדף 
רמי עניין ולא לחברן קטם

 משפן[ באפל ומעשה ]יכסה ששסן מי בעפר וכסהו למו אח ושפן למניא מצוה.
 איכא זהובים. עשלה לו לימן גמליאל ק( )שמעון רק וחייט וכסה מטרו וקלס
 לטנא מיניה גמרינן ולא הוא קנסא אהובים גמליאל רק לחייט הא לאמר מאן

 לעמן סלקא לאי סנרא. להאי משכחח לא בגמרא טה מעיינת וט אחרינא.
 קצצת נטיעוחי לחניא להא רב מינה גמר אמאי מינה ילסינן ולא הוי קנסא1]כ

 חייב אמר לא הא הט לאמר מעמא מינה לשמעת סטור לקוצצו לי אמרח אמה
 הכא שיין מה הוא טנא לאו אי ועול מיניה. וגמרינן הוא טנא לאו אלא ]ל[

 הלם טסוי מפרק ועול וניקנסיה. ניקום ואנן מיכוין קא למצוה גברא למיקנסיה
 ברכה שכר או מצוה שכר גמליאל (p )שמעון לרק אהן ליה מיבעיא סז.( )דף

ברכה: של לכוס למנ״מ
 יקצצנו ולא סימ יהא כמה מימיט למיקצייה. אסור קבא דטעין טקלא רב אמר

כל לטעין וגפן משיטמו לפי ]אילן[ לכל וכן דחשיט. זימים שאט רובע.
 זמניה. בלא מאנמא דקץ אלא בט שיבמח שטב לא רב נס אמר לקוצו. אסור דהו
 מאכל. אילן זה מדע אשר עץ רק תנ״ה מומר. בדמים מעולה היה אם לטנא אמר

 ט לומר מלמוד מה לבר כל לרטת שסופנו ומאחר סרק אילן זה מאכל עץ לא ט
 בלמים. מעולה אפילו יכול ע״א[ צב ח־ף למאכל. סרק להקטם מאכל. ען לא

 אמר לממלא טעמא בהן טעם ממט. אטסיה ליה איימי שמואל רק. לומר מלמוד
 האי. כולי בממרא מכחשי ליה אמר קיימי. גופני טט ליה אמר האי. מאי ליה

 טל לאטסיה ליה אמר טפט טט מאלי חזא מסלא רב מקוטיהו. לי איימי למחר
 נראה למקומו צטן היה אס וכן טפט. קנו לא טקלי טקלי קנו גופני עקטנהו.

מעתב:.

מכת״י[ ]הגה״ה
 מרסס הקב״ה מ!0ר שאמה px שכל ה(

 הקכ״ה אץ רשמן אפה אי ואם עלין
 ולא פעמים ׳4 מןש ואם עלץ■ מרשם
 ויאמר אדס מי של שורה יעשה קגלו

 לי שוס ולא העו׳שי וישר מעאשי לפניהם
 גד״א כששת מעפר נפשו פדה ונשיב

 עליו הוציא אבל מג שם עליו הוציא שלא
מא״ז: עולמיש. משילה לו אץ רע שם

 רב פסק מכאן עול. מטהט לא מהרת ולא טהרמין יען לכמיב עילויה. ושט גודא
 להביאו שרשאי לטן עמו לטא ומסרב שמעון על מטעה לו שיש ראוק ז״ל פלטאי

ידו: ממחח שלו את להוציא כדי נכטס של לערכאוח
 שנאמר מחלה נענש הוא מטרו על טן המוסר מנין רט אמר ע״א[ צג נדף

 לספוד אברהם מבא וכמיב עליך ממסי אברה אל שט ומאמר
לו אוי יצחק ט אמר בארעא. טנא ליה ]נ[לאימ מילי והט ולבטחה. לשרה

 מן אדם יהא לעולם אבהו רט אמר בשרה. כדחזינן הנצעק מן יומר לצועק
 יונה ובט חוטם מן יומר בעוסום נרדף לנו שאץ הטרפים מן ולא הנרלפין

מ:5מז לגט הכהוב והכשיק
לסטור מנמ על חייג רגלי אמ שבר יט את קטע עיט אם סמא האומר יה

כך עשה סטור. לסטור מנמ על מייב כלי שבר כסומי קרע חייג
בר יוסף נסרב א״ל בממוט[. בין טוסו ץ5] סייב לפטור מנת על סלוט לאיש
שהוא לאו יש יוסק ט דאמר ואסיקנא סיפא. ומ״ש טשא שנא מאי לרב ממא

כלאו: שהוא ק מש כהן
 א(ה״פ כהן. שהוא לאו מש כלאו. שהוא הן יש לסטור ע״מ פצעני הכני תנ״ה

בחנטה מסתמא בניסומא שלומה הן יש הן אמר אפילו גופו בנזקי
 בממיה מסחמא בטמומא כדאמר קצם ודומה ]ם[ לא אמר אס ממונו מזקי קאמר.

כט: ושבר כסומי קרע א״ל דממסילה טק קאמר.
לקרוע ולא לשמור לאבל ולא לשמור ורמינהו פייב כסומי וקרע כט שבור

 במורת ליטה לאמא הא קשיא לא רבא אמר לעטים. לחלק ולא לשמור
 לפומבטמא דאמיא לצדקה ארנקי ההוא שמירה. במורת ליטה דאמא והא קטעה

 לרב לקמיה אמא גנטה. גנט אחו בה פשע גברא. ההוא גט יוסף רב אפקירה
 סכת״י! !הגדרה למלק ולא לשמור והמניא אטי א״ל ומייטה. יוסף

היורשים. ימנו ומם מבדי ה»בל 0 להן קיץ למיקץ לפומבלימא עטים שאט א״ל לעטים.
®ש בץ »»ל ליורשין. ימו המובל מס :ז( ו( דןבי קצבמו אחד כל הפקיד כאילו והד

91 הרי טענה[ שה שמץ ץ9] טענה שה י
 והלה בי מגלח אומר זה זמן לאיור שבועה בלא נוטל זה הרי עצמו אנו לישון יכול שאינו במקום נשוך היה 3וטט נשבע
 אי קרע א״ל והדר שמידה מורס לידיה אסא אי כדי אס ושבר כסו® קרע הטענתג מן כאנוס זה הרי סבל® לא אומר

 ונטלו שאנסוהו גויס סמור. לסטור מנס על א״ל לא אפילי קריעה מורס ליחה אשיא ואי סייג לסטור מנס על א״ל לא
 פטור. ביד ונסן נטל אפילו סלוני ממון לט סן לו אמרו יאה טייב להם ונסן הוא נטל פטור מניו סבירו ממון ®מט

מא״ו:
מכת״י! !הגה״ח

 לצורכי שמור לשומר גבאי אומר אם ®הו סומץ לו שאץ ממון ליה דהוה משום סטור לעניין קנאן דלא ומקום (1
 להסזיד לו יש ®הא והגבאי לגבאי משלם אלא עצמו לפטור יכול אינו והוא נזייב לי מההייב פפשע ואם צדקה של ארנקי
 הראשונים. לבעליה פרה ממזור דאמר יו® כר׳ וק״ל צדקה של מעוס ססורה יעשה למה כי ביבר להרויס לו ואין לעניים

מהרי״ס: פר״י.

החוב? ע?ך הדרן

תשיעי פרק
 כשעח משלם מטס ועשאו צמר כלים. ועשאן עצים הגוז? 1ע״ב צג נדף א

חוזר. שאינו בשינט ממלא אשי רב לה ומוקי הגזילה.
 שומדמני ממנוי מטם ועשאן צמר שיפן. דהיינו בטכני כליה ועשאן עציה

 כלי שה שנקרא לא אם שינט מקט לא לשיפוי ,שמעי כלים ומשאן עצים ,במחט
 )לקמן קצצמא ועבטנהו כשוט כמו שיפר באומו משמנה ששמו או להוא. כל עליה

וכן שינט. חשיב לא זה בשיפוי משמנה שמן שאין בעלמא שיפוי אבל צו.( דף

לרבא: חמא בר אסי רב הגי* בגם׳ w וונינא: ר׳ סבגמ׳1 הגרי״פ הגהות

חריפתא פלפולא
 הר״ן: טרושלמי. מפורש וק ז״ל וכמב אמטנן ולא שזקה במקום נמיגו הוא הרי אדס בט
 שבר קנסות והן גרמי אלא דליחא ודאי הא אבל שעה אומה לצורך כלומר הוי. קנסא ]כ[

 למאי דקאמר ועוד משטה שהזיקו שכרו דמי אלא קנס דלא ש״מ לחייבו בא ומדבשכרו מצוה
 מיניה: וגמטק הוא דדינא מינה שמע אלא מיניה גמרינן דלא נ״מ לא והא כו׳ נ״מ
 גורן דאין הדם כיסוי בס׳ ררנו פסק ואס״ה מיניה. וגמרינן הוא דיינא לאו אלא ]ל[

 לא דאי לומר כמבה והט״ף שם הר״ן כ״ה כיס מסרק בו שאץ משוס טפמא הזה ממן
ויתפלל וגו׳ האיש אשת השב שנאמר [an קנקוח: טט בכל הדין שכו מיטה מפקינן
 קטם ולא בעדו ®מחלל ממנו ®בקש ס״ד דהיכי לו ®ממול ממנו שיבקש וממילא ךבעדר.

J לח נממל אץ הכי דבלאו ש״מ ק ®בקש הקב״ה ומדהצטו לו ®ממול ממנו לבקש 
ודומה" ]ם[ מוס׳: קיים. שס של ל״ד היל אברהם ורמי בארעא. דינא ליה דאית ]נ[ '

 כדאמר טובא ממה הוה דאילו קצת הכא מדנקט לדקדק יש בניחותא. כדאטר קצת
 ובטשא ומייב אמר דמימומא אה״ג אלא קאמר בתמיהה דמקממא אמט׳ הוה לא בטסומא

 קאמר בממיהה מסממא בנימוסא טובא ממה ט דאפי׳ משום מ5ק נקט לא גופו בנזקי
 בהן לדון ®ש סטטא גופו דבנוקי איכא רבה וטעמא לסומרא דנץ אט ובחרוייהו וסייג

 דלאו אמט לא נ® ממונא ומזקי לטסומא. טובא דממה אע״ג קאמר בסמיהה דקאמר
 אנו לטסומא טובא כשדומה אבל לטסומא דומה כשקצת אלא בממיהה בלשון למט דקאמר

 בהפך הלשק הפסקים בקצור אך ממוט. להשחית רוצה אדם אץ דמסממא לניסומא אומו דנץ
 ש״פ ®מן בטור אבל קצנב נקט לא ובסיפא בטסומא קצח שדומה אע״פ נקט דברישא

בסיפא: ולא ברישא לא קצס נקטי לא ובמו® הספר. כלשון העמק ומכ״א
החובל פרק סליק

חריפתא פלפולא
בארעא: טנא ליה דאיס דה״מ לכתוב ה״ל תחלה. נענש הוא ]ט[

 ניאוץ. הוי כרכה אותה ]ב[ ל׳: ב®׳ ועי׳ בשודי. או קציצותא ה״ג ]א[ פ״ט
 הפניה מפרש כן ניאק שטא אלא ברכה בלא ליהטת לו דא״א דאיכא הוא ברכה

בפ״ד: שם שכחבמי מה ועי׳ שאכלו ברפ״ג

הרא״ש. פסקי קיצור
נמהל( אינו טשמו על שנצטער ומה דברים ממשה כל צו שטמן אע״פ מוררו הסובל טז

h "־ ־  לאו® צטך והוא מררו על רממיס המבקש אכזט. המוסל יהא וצא ®פייסנו. עד לו 1
 לטן ע® לטא מסרב והוא שמעון על מטעה לו ®ש יזראוק חסלה: נענה הוא ]_דבר
 יהא לעולם מסלה. נענש הוא ]ט[ סררו על טן המוסר עכו״ם. מיני לסט להראו יכול
 הלה אמר ®יג ידי קטע עיט סמא האומר יח הרודפים: מן ולא הנרלפין מן אדס
 סחמא בניסומא שדומה אע״פ לאו w®5 לסטור ע״מ הלה אמר ®יג כסו® קרע כט שטר וחייג קאמר בממיה מסממא בטסומא קצת שדומה אע״ס הן w®3 לסמור ע״מ

 אמד לאדם צדקה של מעוס הפקיד יוסף רב קטעה. במורת לידו שבאמ מיירי לקרוע ולא לשמור p®*yn ה® סייג לסטור מנס על סלוט לאיש כן עשה ופטור. קאמר בממיה
בידו: קצב® אמד כל הפקיד כאילו והוי להו קיץ ®קץ דפומבדימא דע® והשיב לעטם לסלק ולא לשמור דמניא מהא א® לו והקשה לשלם ו®יט ונגנט בהם ופשע

#יויקא סליק
 גזל הגזלה. כשעם 0*®7 ומשלם מינוי קטנהו כשוט או ]א[קטצומא או טכאני דעבטנהו כגק השפוי מסמס שמס נשחנה אס ושיפן עצים הגוזל א תשיעי טרק עצים הגוזל
והסטש ואסאה לשה וטסנה סטין סאה גזל קנה. ונקהו סשמן כבר® דכבריה כגק ולבנו צמר וסמחן אבטם גזל שינוי. הט לא הסהר דטנט קנינהו לא כלים ועשאן משופץ עצים

מנט: דקנה אע״ג טאוץ הט ברכה אומה ]כ[ עליה וברן מלה ממנה

צופים שדה
נ״ד: ®׳ פ״ו שנהדרין הרא״ש לפומבדיתא. דאתי מדקה ארנקי ההוא ע־א צג דף כ״ט: ®׳ פ״ו מרכוס הרא״ש מבטלן. מים וקיתון שהרית במלח פה וכולן ע־ב צב דף

מפרשים קובץ
]גליון[ תום׳ ג< גגליון!: חוס׳ (6

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הח*פס312 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



נה טהדש״א ואגדות קמא בבא שמיני פרק החובל חידושי"הלבות
מ״ב צ )דף

 כר להזימה יכול אתה שאין עדות דה״ל כף שראוה כגון כד״ה 3ע״
ביה שייך לא ראייתם ע״ס מין בעצמם דהדייכין ביום ובראוה עכ״ל.

וק״ל: כלל עדות כאן דאין להזימה יכול אמה שאין עדות
נמי ואזנו עינו כנגד אפילו כר דאמרינן משום לא כרייה ע״א צא דף

 אוממא דיש משוס מועמא נמי למימר דבעי למאי עכ״ל. כר אחזו אס
 אחזו אס ואזנו עינו כנגד אפילו מר לא אמאי כן להקשות יש נמי לנזקין

באמזו סבר והוה דחייב וחירשו דאחזו ברייתא הן ידע לא אכתי דהשמא אלא
סח(: ודו״ק לנזקין אומדנא דליכא

 עכ״ל. כו׳ אמדוהו מדתני בתום׳ מוכיח וכן כר דברים חמשה בד״ה
והיה אמדוהו בשמעמין מדמני המוספות בעל מוכיח דכן ור״ל כצ״ל

סט(: וק״ל קמיירי ריפוי לערן דמשמע כר ממנונה
דמתניתין תנא מאן כו׳ ניחא והשתא כף היא תנאי אלא בד״ה 3ע״

 שינויא הר קאי הוה אי אבל עכ״ל. כו׳ עקיבא דרבי אליבא דאמר
 לא עקיבא דר׳ אליבא מנאי מרי הוו ולא נמשח כאן בחבליה כאן דלעיל

עקיבא ר׳ ודאי דהא בעצמו לחבל רשאי אדם דאמג&ין מנא מאן למבעי ה״ל
וק״ל: הוא

 ואין עכ״ל. כו׳ אמן שיענה משום ר״ת פטרו ועוד כף ר״ג וחייכו כד״ה
מה״ט סטרו ולא זהובים י׳ לימן חייבו למה ר״ג נמי השמא להקשוח

במורה: בקורא משא״כ הדס כיסוי בשעח בלחש מברן דהיה ט״ל
על כו׳. תאינתא דקץ אלא ברי שיבחת שכיב לא גט׳ 3ע״ צא דף ח״א

 הגן עץ מסרי לאכול תוה את שהסית הנמש בענין לפרש יש האלה המרים סי
 מכל אמר ולא הגן עץ מכל מאכלו לא אלהיס אמר כי אף ע( כאמרו לשונו ושינה

 לולב סרק ואמרינן היה אתרוג הראשון אדם שאכל עץ עא( מ״ש סי ועל הגן עץ סרי
 מאכלו לא אלהיס אמר כי אף הנחש וז״ש שוה ועצו סריו טעם דאמרוג עב( הגזול
 במוך אשר הפץ ומפרי וגר האשה ומאמר האתרוג עץ דהיינו הגן פץ מכל היינו
 עד( ממומון מות לא האשה אל הנמש ויאמר אותנו הזהיר הפרי על שאף עג( וגו׳ הגן
 ודו״ק: כו׳ זמנו בלא אילן דקץ מטעם העץ אכילת על רת הסרי אכילת על _
עכ״ל. בו׳ בושתו על שדואג צער אכל כד״ה כפרש״י ע״א 3צ דף

וק״ל: לו שמשלם דברים ,ה בכלל לו פרע כבר גופה החבלה של דצער
כסרש״י בו׳. צערו אכל בושתו דמי שאמרו אלו כל גט׳ ע״א 3צ דף ח״א

 מקט וצער דברים השמשה במון הוא חבלה של צער אבל בושתו על שדואג צער
נוסחאות בקצת מצאתי וכן בושת של צער רק שם היה שלא דמייתי דאברהם דומיא הכא

וק״ל: כו׳ שיפייסנו עד בושת של צער מן מתכפר אין מכ״ב סי׳ מ״מ טור
המסילה בקשת הזה מהכתוב הוציאו וגו׳. אשת השב שנאמר ממנו שיבקש עד

 לאבימלן זה אמר אבל אבימלן בעד שיתפלל לאברהם הקב״ה שיאמר מהראוי ט
וגר צאן אבימלך ויקס עה( נאמר וכן בעדו ויתפלל לו שימסול עד לאברהם שיפייס

שס: וכסרש״י ויתפלל
 לאברהם שגמשב וגו׳. ויתפלל שנאמר אכזרי שהוא לו מחל לא שאם מנין

בידוע הבריות על המרתם כל עו( המביא פ׳ כמ״ש מזמנות למדת לו המסילה
______________ אבינו: אברהם של מזרעו תסוא_________________—

בחידושי בזה הביאור ויבא הוא נפשי׳ באנפי מלסא בו׳. אהדורי בעי נביא דאשת
ע״ש: עז( פ״ב מכות

 בתרגומו וילדו זה מדרש לסי עח( בסומש רש״י ופירש בו׳. הללו עצירות כ׳
בזה ועיין ממש ולידה רפם ולא עכ״ל סתם כל כעד רסס כל בעד ט׳ ואמרווסו

 דהכא סוגיא זכרו שלא לדבריהם המימה אן להארין כאן ואין והרא״ס הרמב״ן דברי
הרא״ס כמ״ש וילדו מלשון ולא העצירה מכפל נקטם שאר עצירת לרטת דריש דבהדיא

ופ״ש:
 עט( הכתוב שאמר ממה הן לומר למדו בו׳. נענה הוא דבר לאותו צריך והוא

שהיו ליסורין ראויין שהיו וגו׳ ובשני בך אסי וסרה וט׳ אליסז אל ה׳ ויאמר
 בתפלתו איוב שטח את ומדחלה בגופו לוקה בכשרים הסושד ם( שאמרו כדרך באיוב
 משמע והשיב כתיב ולא ושב ומדכתיב בעדם במפלתו נענה שהוא משמע רעהו בעד

 ריעיו: על נענה שהיה קידם מיד משמע בהמפללו א״נ לריעיו תחילה כבר שב שהוא
המלאטס שהרי משמעי בהריון לאו המוס׳ כמט אבימלך. על אמר כאשר ומ״ש

 תותח אלו ודבריהם עכ״ל כו׳ בטוח שילדה אלא שלפניו מפסח שרה אס בשרו
המלאטס באו ג׳ טום כך ואסר טה״כ נימול שאברהם פא( דר״ה ס״ק שכמט מה

 אשמפי ממש בהריון היה בר״ה שרה דסקידת לאוקמא מציק ושפיר שרה את לבשר
 לאברהם השם טשר שכבר לתמוה מש שכתב פב( והרא״ס זה אחר היה והבשורה

 המוס׳ תירץ ממט ונעלם באורך ע״ש עכ״ל כו׳ בר״ה שיסקדנה ובהכרת תלד שבניסן
 שכתב במה ט טכשי אמט קושימו שהרטב ממוהיס בעצמם דבריו גס כאן שכמט
 ובשימא דסטך פד( דגמרא והסוגיא פג( הב״ר דבט הם ט׳ שבניסן לשרה טשר שכבר

 כשיטת המג קודם ימים ב׳ אלא שרה טשרה דלא וס״ל אב״ר פליג ט׳ ילדה קא מי
 אין וא״כ וט׳ פה( סיה כעת בפסוק זה כל בעצמו הרא״ם כמ״ש דר״ה ס״ק המוס׳
 שרה נפקדה ובר״ה אטמלך על התפלל ר״ה קודם מבר כמ״ש לתמיהתו מקום

 המלאטס באו ג׳ טוס כך ואסר אברהם נימול וביוה״כ נתרפא ר״ה אסר ואטמלך
ודו״ק: לשרה לבשר

 סמך שרה את פקד וה׳ סרש״י ובסומש אבימלך. על אברהם אמד כאשר ומ״ש
דאין משמע דמהכא סב( הרא״ס וכמב עכ״ל מ׳ המבקש כל ללמדך זו ס׳

 דב״ק בפ״ס אבל ט׳ זה אסר זה נמשטס האלו הסיפוטם שכל הט ט׳ מקומו כאן
 נמי דמלמודא ליישב ונ״ל עכ״ל בו׳ סמיכות שס מזכיר ואינו דרשה להאי לה מיימי

 על דבר כאשר קאי דלא ה״א הפרשיות סמיכוס לאו דאי קסמיך הפרשיות אסמיטת
 ולאו סדום פל אברהם של רסמיס אבקשם דקאי אלא דבר לאותו נצוץ והיה אטמלך

 דהיינו אלסניו דקאי למימר לן איס אטמלך לס׳ ליה מדסמיך אבל דבר אומו הייט
 רתמים אבקשת פניו אלסר קאי ולא דבר לאותו נצרך שהיה דאבימלך רתמים בקשת

ודו״ק: דסדוס
 סרש״י פו( ירמיה בס׳ אבל עכ״ל במשמע הנטא אף פרש״י בו׳ בי פשעתם כולכם

דדבט טון מכאן יומר פז( מסוור והוא ע״ש ט׳ במשמע הצטקיס אף
 משה הוו לא נמי ואי מאנמס אנה בעד וכן בכלל הנטא למימר שייך לא הס הנטא
 פח( כדכמיב ללקוט טלם יצאו דלא בכלל הס שטשראל צטקיס שאר מ״מ בכלל ואהרן

 ע״ש ט׳ אט טלטור וכי ההוא גט פט( דסנהדטן ס״ק בהטא סרש״י וכן העם מן
 אינו טלכס טה כתיב מדלא דאוטיסא קרא האי ליה טיק לא מט בר דלרבה ונראה

ודו״ק: הצטקיס אף במשמע
 אתיו דמקצה דרשו וגו׳ ה׳ לקת ומאחיו כתיב מדלא בו׳. ה׳ לקח אחיו ומקצה

העם בקצה ומאכל צ( ג״כ כמ״ש שבהן לגטרה ובמוקצים הסתומים משמע
 ראויין שאיק לסלשיס פרעה בפני שיתראו ע״ז מוטת יוסף ומאמר שבפס המוקצים מן
 אמר ולזה וט׳ מקנה אנשי ואמרתם וגו׳ צאן טעי והאנשים צא( כמ״ש למקנה רק

 שמותן שס נכפל דלכך ועי״ל בברכתן סיזוק צטטן שהיו בשמומן שנכפלו אומן היו שהן
 שמס שס ונכפל בשמם כאן נקראו ולא בשמם כאן לקרותן ראוי שהיה שמות שה׳

 צב(: בג״ר הוא וכן אינן כאילו סלושסן על להורות בשמומן כאן זכק שלא ומה

 צג( פ״ב מטת במסכת יטאר בו׳. במדבר ישראל שהיו שנה מ׳ אותן כל ומ״ש
ע״ש:

 ולקט צי( דכחיב מקרא נלמד שהוא אפשר בו׳. לכהנים נתונים והבכורים הכלים
שסה הסירות פס לעצמו הסל טטל שהכהן דמשמע וגו׳ מידך הטנא הכהן

 סתם כלי כמב ולא טנא לכתוב קרא ומדשינה לגטיהו במל שהסל הבטטס מסשיב הוא
 לגט בטל איט הוא אס ואף ט המוטס עיטרו שכבר תשוב שהוא מכלי משמע

וק״ל: אומו נוטל הכהן אין ולכך להם סתימות זה אין הבטטם
ממה בו׳. שמבייש אלא נגעו לו די לא פרש״י יקרא טמא וטמא מהבא 3ע״

 טעמא ומיהו לרטס צעט שיודיע קרא טמא וטמא הט אמט׳ צה( דוכחין
 לפרש נראה ויופר רסמים עליו מבקשים רטס שיהו כדי לטובסו והוא טה אית אסטנא
 יקרא טמא טמא דכחיג לקברות ציון שעושין צו( דמו״ק ס״ק נמי ילסינן קרא דמהאי
אזלא עניומא מר דעניא ענינו לסי נימא דהשמא סטש לו ואומרת לו קוראה טומאה

וק״ל: סימן לעשות הוצאות להוציא שצטך אלא בטומאתו לו ט לא
 צז( המקבל בפרק יטאר בו׳. ק״ש זו ועבדתם בו׳ החמה מפני בקיץ אכול

ע״ש:
 קדם בך דאית גנאי דקאמר מסמוך ובאידך וכו׳. אוכסא חמרא קרייך הכריך

סומר זה אין גנותו צח( להוטע יקדים סמרא קטית בלאו דמשמע ואמר
 בעמדת דרצה אליעזר כמו דעתו לסי אמס שהוא מדבר אייט מסמוך משוס דהכא

 גנותו להקדים לו ראוי לאדוניו מבד שהוא להזכיר הוצרך לבסוף דע״ה וטון אברהם
 הגר כמו צט( הגנות זה עמה מ שאין אמת אינו דעתו שלפי במי מייט הכא אבל

 שהמלאך טון ואעס״כ לשרה משועבדת עוד להיות שלא מגבירתה מרפת עמה שהימה
דהכא ובמשל מ׳ אינשי דאמט קאמר דלקמן במשל ולזה למטו הודית שפסה קראה

 יא פט( כז: טז שמות פח( חדשים: בדפוסים נוסף "מחוור" פז( כט: ב פו(
 "במוקצין ודש״י המחנה" בקצה "ותאכל א יא במדבר צ( מאנתם: ד״ה ע״א

 ד: כו דבטם צד( ע״ב: יא צג( ד: צה צב( ולד: לב מו בראשית צא( שבהם":
 ע״א: סו נדה ע״א, עח חולין ע״ב, לב סוטה ע״א, ה מו״ק ע״א, סז שבת צה(
 עיין צט( "להודות": חדשים דפוסים צח( ע״ב: קז ב״מ צז( ע״א: ה צו(

הבא: הדף לפי ע״ב לציין רבינו רגיל ע״ב. נח ק( גאון: בשם מקובצת שיטה

חידושים השלם שלמה חכמת

ק(: נ״ט בדף לעיל עיין דקלים הוא ונ״ב כצ״ל כר׳. גופני בי תאלי )""לי( חזא חסדא רב גמרא ע״א צב דף

והערות הגהות
 אבל רש״ש. עיין סט( ישראל: ונחלת דוד, יד עמוקים, מים טונה, קיקיק עיין סח(

 ב״ר עא( א: ג בראשית ע( :בגמ׳ לה שגרסו מוכח עלו ד״ה ע״א פה לעיל מתום׳
יד: כ בראשית עח( ד: פסוק עד( ב-ג: פסוק עג( ע״א: לה סוכה עב( ח: טו

 איוב עט( יז־יח: כ בראשית עח( התם: ד״ה ע״א ט עז( ע״ב: לב ביצה עו(
א: כא בראשית מזרחי פב( אלא: ד״ה ע״א יא פא( ע״א: צז שבת ם( ז: מב

י: יח בראשית פה( ע״א: יא ר״ה פד( שם: ר״ה בתום׳ מובא יג, מח פג(
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לא קמא בבא מסכת על הב״ח חידושי
 סוטרו בסיפא למימני ציה הוה נמי אי וכו/
חנן צורי זמנה משמע וט׳ מניס שחי לו טחן

מק: מדינה וזוז
 וכף. מדמון רבי קאמר לא כאן עד

דהכא לשגיא דמסרש רש״י מסי׳ נראה
 לא דיין נעשה לא או דיין נעשה עד דלענין

 ]ומשום ממוטח לדיני נפשות דיני בין מפלגינן
 כגון דממק דלמאי רש״י ש(פי׳ )ומה הכי[

 טרפון כרבי נשיאה יהודה ר׳ בלילה שראו
 בטט דלר״ע מפרשים החוס׳ אבל ליה, סבירא
 אבל דיין, נפשה הרואה פד אין דוקא נפשוח
 הרואה דעד טרפון לרבי מודה ממוטח בטט
 אין עלמא לכולי המעיד עד אבל דיין, נפשה

 ויש ממונות. בדיני אפילו דיין נפשה עד
 בטט עלמא לכולי דלמא פרין ומאי לחמוה

 וי״ל דיין. נעשה המעיד עד אפילו ממוטח
 דקאמר >כא:( דכשטח ט דסרק דמסוגיא
 מכלל דיין, נעשה המעיד עד דבדרבנן

 אפילו טין נעשה אין המעיד עד דבדאוריימא
 המעיד דעד דסא דכיון ועי״ל ממוטס, בדיני

 עדוח דבפינן משום לן נסקא דיין נעשה אין
 נמי אי מפרשים, כיש להזימה יכול שאמה

 נש אי רשב״ס, כפירוש האנשים שגי מועמדו
 הט מכולהו ר״י, כפירוש הנחילו מביום
 נעשה איט ממונוח בדיני דאף מוכם טעמא

 שאמה פדוח בפיק גש ממוטח דבדיט דיין
ממונוח בדיני קראי מרי והט להזימה יכול

כמיבי:
 הכהו שמע תא גט׳ ע״א צא דה

נראה עינו. על
 דאיכא אהדדי ליה קשיא הוה לא דבריימוח

 לנזקי אומדנא בפיק דלא ממון מקי בין לחלק
 ליה דקמבעיא למאי אלא אומדנא, דבעינן גוף

 וכו׳ לקטלא אמרינן מי וכו׳ לנזקק אומד יש
 קמבעיא בקטלא ]דלאו[ מילחא דבכל דאלמא

 ליה קפשיט גוף בנזקי בין ממק בנזקי בין ליה
גוף ובמקי אומדנא בעי לא ממון מנזקי

אומדנא: בפיק
ניד,ו הוא דאמרינן משום לא

וכר. כדתניא נפשיה דאכעית
 אומדין דאין איפכא נפשוט כן אס וא״ח
 לן דסטרא וי״ל וט/ המבעית כדמניא לגזקין

 פשוטו משמע עיט על דהכהו בריימא דהן
 כמו עינו על מדמני לטזקין אומדנא דיש

 ליכא ברייחוח מהנהו וא״כ המוס׳ שהקשו
 דשמפון בריימא מהן אבל מידי, למיפשט
דשא להו סטרא מדרשא בט דטלהו המימט
לטזקק: אומדנא דיש מיטה קפשיט פיקד

וא״ח וכר. דברים חמשה שמע תא
 הא ברייחא מהן למיפשט קס״ד מאי

 ליה קמבעיא לא גברא דלמימד פשטא
 מנן דלא דבממטמין וי״ל פירקין. ריש וכדמנן
 שייב הכהו ריפוי מק הט אלא בריפוי אומד

 אמדיק דלא לפרש איכא שפיר וט׳ לרפאומו
 קס״ד בריפוי גם אומד דחט הפא אבל מפצא,

 אומד ליכא דאל״כ קאמר פסצא דלמימד
לשמד מנינן נש מריפוי ומהדריק בריפוי,

וכר: מכה מהא מקצר כמה גברא
דכיון קס״ד כדברים. ביישו כי ונהוי

 ליטרא ליה קנסינן שכם תלמיד דגט
 ]לגמרי[ )לגמרא( דליפטור סברא אין דדהבא

 אומרמ דזאמ ומהדריק האק, עם לגט
 נש דבבגדו שמפיק ומכאן לגמרי. דפטור

 )פי:(, בנדרים אימא והט סכם בפלמיד מייב
 אלא דדהבא ליטרא ליה קנסינן דלא ואע״ג

 )ס״ס טרושלמי כדאיסא טה דאפקיר היכא
 אבל ואפקרומא פוצפא דוקא דמשמע ה״ו(
ראומ לפי קצת חייב מיהו לא, בעלמא טוש

לגמרי: שסטר לא אבל ב״ד פיני
זמן נותנין אין חנינא ר׳ והאמר

 ממטמין דהא מימה לחבלות.
 למבלוח סנינא ר׳ דמדקאמר וי״ל הוא. מושמ
 וטן ממש למבצה דטן משמע רטם בלשון

 שנא אלא זה דאין ומשני בטשח, לשקלה
אף זמן טמטן אין המס ממש סבלה דאיכא

זמן: נומק גרידא מושה אבל לטשה,
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 טטט שטפוס זה דאין ליה קשיא דהט וי״ל
 מילמא מסחייפא לא דדלמא שוא שטפוח אלא
 דמיירי ומשני באינדרונא, להדקיה דמט

 באינדרונא: כבר להו במהדיק
 אכה אחרים הרעת איזהו והתניא

 איזהו טסי דמדמט סי׳ וכר.
 דטון לאורטי דאחא שמעיק אפרים הרעם

 להשיבם לאוקמא ליכא אמרים דבהרעס
 איכא באינדרונא להו מהדיק דאסילו במעניח
 בשום לאטל להם מושטין דאחרים למימר
 באכה נמי מיידי עצמו בהרפח נש הט סיגה,

עצמי: אח
 ולומר לדסוק וצריך החוב?. בד״ה תום׳

 ט שאין אע״פ קאמר הכי דממור
כצ״ל: וט׳ חיוב צד

 ר״ע כ?ומר היא תנאי א?א בד״ה
מימא לא דאי עב"?. וכר דמתני׳

 אלא מדקאמר היא, מנאי למימר הו״ל הט
 אמאי וא״מ קמא. משיטייא טה דהדר משמע
 דהא למימר ליה טמא דלא וי״ל טה. קהדר
 קאמר דמושס בעצמו לסבל רשאי אדם דמני
 אידן בממטסק סדא ר״ע השיב חשוטס ושמי

 וברייחא וממנימין ממש סבלה אלא מרייחא,
 משובה וסדא סבלה נקט בעלמא לסימנא

ובריימא: בממטמין ר״ע השיב
 טמא השמא פי׳ וכר. ניחא והשתא בא״ד

 והט פנא, מאן ליה קשיא דהשמא
 דר״ע אליבא דבריימא דסזיק דמון קאמר

 ליה סטרא לעצמו להרע נשבע דיכול ובריימא
 חנא אשכסין ולא בעצמו לשבל רשאי דאדס

 מנא כן אם בריימא, דהן עלה דפליג בעלמא
 דקאמר דר״ע אליבא מנא דאיכא למימר לן

 דהן עלה ודפליג בעצמו לסבל רשאי אדם אין
 וקמהדר המשנה, להגיה טמא טפי בריימא,

 מנא אשכחן כלומר היא, ברט הקפד ר״א
 אבל וכר, דיכול ברייחא אהן דסליג בעלמא

 דהא חנא מאן ליה קשיא הוה לא מעיקרא
 דהוה אצא בממט׳ הט דקאמר הוא ר״ע

 טה וקמהדר וט/ דיטל מברייתא עליה קשיא
 דאיכא היא מנאי אלא וקאמר קמא משנוייא

 וט/ בעצמו לסבל רשאי אדס אין דאמר למאן
 משנטיא טה הדר הוה דלא אימא אי אבל

 סליג דממט׳ דר״ע דמחק אלא קמאי
 השמא למבעי הו״ל לא וט/ דיטל אבריימא

 דמעיקרא היכי וט ממעקרא טפי מנא מאן
 ודוק: היא ר״ע נמי השמא הוא דר״ע גיסא

 וט׳, סברו על הממסלל דכל בעלמא '־'־שטה ?ו ואמר ?ר״ת ושא? וחייבו בד״ה
לאברהם נש מיטה דנסקא פירשו והמום׳ תחת ?שתום תרנגולת לו שיתן

 המורה מברכם שמנעו במה בזה עצמו דפוטר
 נסטור טסוי של עצמה במצוה גם p אם

 לענק גם אמרם מטה זו ואס בחרנגולס,
 ראשונה וברכה אסרס ברכה זו טמא ברכה
 לברכה מצוה טן דמסלק כר״מ ולא לה, הלכה

כדפרישיח:
 וכר. דבבב? ר״ת אומר ועוד בא״ד

אפילו דר״ש קמאי דלטעש כלומר
 דבדלא קאמר והשחא מיטה, מפקיק מסס
 לא דאסילו טעמי להט לן איצטרין לא מסס
 לו ימן לא וגם אמן לעטס אסשר היה

 אימא והט מידו, להוציא דק אין מרנגולח
 ס״ו )מילין הדם טשי סרק באשר״י להדיא

 שמל במוהל ר״ם לסט בא דמעשה ס׳( שק
 משום וסטרו למוט, לאפר נחט שהאב •־*ימינוק

 מפס אם ואסיט שליסומייהו עבדיק דלא
 י— ע״ש: אמן שענה טון מיטה מפקיק

 בעי נביא אשת גם׳ ע״א צב דה
 נראה וכר. אהדודי

 בברייתא דמט ממאי נמשכס קושיא דהן
 קאמר דהט ילסיק מנדן דוימסלל דמקרא

 בעדן, שימפלל כיי ומסייסט ממט מבקש ליה
 שימפלל לאטמלך למימר ליה למה p לא דאם

 ליה קאמר דהט ודאי אלא בעט אברהם
 לא זה לש p אם בעדן, שימפלל כדי מסייסט

 יחסלל הוא דנטא דמשום למימר קרא צריך
 שפייסנו, הפיוס ידי על אלא דאיט טון בעדו
 הוא נטא דט זה לש כרסן בעל p ואם

קשיא והשמא האיש אשס השב עם מקושר
]וט׳[: אשם _

 אלעזר דלר׳ פליט בהא וכר. באיש אחת
 משמע רסס כל בעד ה׳ פצר עצור ט
 ק היוצא ש״ז דשיט שק ואשה איש דעצירוח

 דבאשה מינה שמע וילדו ומדכשב הדפם,
 כל מנד ולממנימא לשה, עצירוש עוד שמה
 יוצא נש דשא קטטם נש משמעו רסס

 הטמנח, ש גש כל מרבה ולרטנא מרסס,
 מרנגולח: אשט מכל דרשו ינאי ר׳ ודט

אבימ?ד. א? אברהם אמר באשר
 משחש מהריון משמע פשוטו

 אטמלן מנד אברהם המפלל דכאשר וקאמר
 לא זו מסילה לאו ואי נפקדה מר זמן באוש
 ישם, מקצש p לאפר אלא נפקדת שמה

 ושרה לאברהם שניה ליה נפקא דלא ואע״ג
 הוא כן שלפטו, מפסס המלאך טשרו שמר
למידרש איצטרין וקרא מקוב/ מכל המרה

 דבלאו נראה וכר. בבושת מתני׳ והא
לא הוא כטשת דמחטתין אע״ג הט

 היכי ט מלמא לסימנא אלא המובל ר״ע נקט
 אבל בעלמא, לסימנא נטיעותיו הקוצץ דנקט
 למ5פ דברייחא דבמבלה השמא דמשט למאי
 הוא, דבטשח ממנימין p אם קאמר טשח

 טשס לגט אשה דאומה מעשה סד כלומר
 אידן מושח א׳ מעשים ט ולא דהוה הוא

 קמט דממטחק קשיא כן ואם בסבלה,
 ולא מסבלה הימה ר״ע ]דמשובס[ )דהטשח(

 ולא מטשח איפכא קמט ובריימא מטשח
 וט׳ מבעיא לא קאמר הט ומשט מסבלה,

 אידן חני ובריימא חשובה סדא קמט וממטחק
 לא משוטח שמי השיב ודאי ר״ע אבל משובה

וט׳: מבעיא
 ואין בעליו שברח כגון כד״ה רש״י

עכ״ל. בפניו שלא לאדם לו הבין
 שהטן מה לסי רש״י פי׳ זה דכל בראה

 האמס לסי אבל וכר, ברס אי דסרין המקשה
 טעמא הוי לא וברס סהדי דקטל דמיירי
 דקטל דטון וט׳ לאדם לו חבץ דאין משום
 דברם טון אלא הוא, בפטו ברם והדר סהדי

 היה בפנינו היה שאס וט׳ לשלם ממה לנו אין
 כדי לשדו׳ לימטר או פטדה לעבוד מסויב

לשלם:
 ובושת. צער נזק גרסינן לא ת״ש בד״ה

הט דגרסי דאיח לומר דרצוט נראה
 מיד לו וטחטן וטשת צער נזק אומו אומדין

 זו גירסא דלפי וכר, שימרסא פד ושבם ריפוי
 אלא אומו אומדין אין ושבח דריפט משמע

 עד ושבח ריפוי ויום יום בכל לו טמן
 סיפא מדמט דהא לימא והא שימרסאו,

 שמפיק וכו׳ והולן ממטנה והיה אמדוהו
 הט אלא אומו, אומדים נש ושבח דבריפט
 לו ונומטס אוחו אומדים דברים ממשה גרסיק

 ונומטס אומדים דברים ממשה כל פירוש מיד,
 דבטשח חלמודא קאמר ד&סמון ואע״ג מיד,
 דוקא הייט זמן, יהטק ממונא מסריה דלא

 אבל ט, שרקק מון טשח אלא דליכא היכא
 והא מיד, לו טמטם דברים ממשה כל בסבלה

 בא שימרסא עד ושבח ריסט הט בחר דמט
 יום כל של ושבם ריפט אומדים האין לפרש
 צריך דמים כמה אופו דאומדיס וקאמר טוס,

 רש״י דעמ וזוהי »ושמ וכן שיחרסאו פד
ומום׳:

 מוכח וכן דברים חמשה בד״ה תום׳
וכד אמדוהו דתני בתוספתא

 גורסים היו דלא המוס׳ מדברי נראה עכ״ל.
 ראייה הביאו ולכן בחלמודא מריימא בבא הן

 שלא רש״י מפירוש נראה וכן מהמוספפא,
 הגיהו כן שאמר אלא בבא, אהן כלום פירש

 אלא מוס׳, דברי פי על בבא הן בספרים
 צמחים ט עלו בד״ה )ע״א( פ״ה בדף דלעיל

וצ״ע: בתלמודא ליה דגרסי משמע
רשאי אדם ואין גט׳ ע״ג צא דח

 וחתניא בעצמו ?חב?
 דלמא וא״מ וכר. ?הרע נשבע יכו?
 ממונא מסריה דלא בטשס בעצמו להרע
 לטישם, לאסריס להרע ודטוחא קאמר

 טשח בהכאוח אצא איט פלוט דאכה ובריימא
 לאו מומו אח ואפצע דמחט׳, סוטרו כגק

 הכאה כלומר אלא קאמר גמורה פציעה דוקא
 דהכאוח דומיא טשת אלא בה דליח המוס על

 בעל דס״ל וי״ל טשח. אלא בה שאין לסי
 מופו אח דאפצע דומיא הוה פלוט אכה כרפך

 דברים, ד׳ ושאר נזק בה שיש הכאה דהייט
 אח אפצע למימני ליה הוה לא p לא דאם
 קשיא אשמואל נדהו וק״ל. עיקר כל מומו
 ובמהדיק במעטמ באשב לאוקמי דוסקיה מאי
 דצישנא ואפשר משם. לוקש באינדרוגא להו

דאיכא בשעטת באשב טסי ליה משמע דהרעה
משמ: p שאין מה ממש הרפה

ודקארי מימה בתעניתא. ?הו מתיב מי
 לשנטי דאיפא ודאי הא לה, קארי מאי לה

 בדף לעיל וכדאמריק באנדרונא להו דמהדיק
ומזליה. נאינדרונא דהדקיה מ5ש (5)ע״ פ״ה

 לפענ״ד נראה עע"?. ברכות שתי אותם
 המורה בקריאח דדוקא לר״ח ליה דסטרא

 מצי ולא זה כמו זה נקריאחה שיטה שכולם
 מטה הא למעטד מנינא אנא ליה לשמר
 בשלה קורא הוא אם שטה ליה גסקא למאי

 ברכוס, שש אלא ממט הפסיד ולא אשר או
 אומה מסס לששט פרנגולס ט מוק ולכן
 ברכה לזו דין שוס שוב עליו אין ברכוה שפי

 ששטף גמליאל דרק מנובדא אבל ברכש וזו
 ליה פטר מצי לא הדם דטסוי המטה ממט

 ומצוה שא אמרח מצוה שזו במרנגולח,
 לחקן: יוכל לא ומעוות לה הלכה ראשונה

 שיענה משום ר״ת סומרו ועוד כא״ד
 ר״י השיב דלא הא עכ״ל. וכר אמן

 פשרה ר״ג שיט למה p דאם נש אהא
 ודופק אמן, שענה משום סוטרו ולא זהוטם

 יטל היה דלא בעק הוה דר״ג דעובדא לומר
 ר״י שדה דבהא נראה אלא אק, לענות

 מיסטר לא מקום מכל אמן דענה דאע״ג
 אמן מעניים שדו, טסט מצוח שמטף ממה

 משב לא אבל מברן שה כאילו אלא סשב לא
 עשרה ר״ג שיט והלכן המטה כששה
 אלא אמן בפגייח ר״מ פוטרו ולא זהוטש
 אלא דין עליו דאין שרה ספר בקריאח
 ממטח אבל הקריאה, על מלברך שמוגש

 שיטה דטלם דין עליו אין עצמה הקריאה
 במה אבל כדפרישימ, זה כש זה בקריאה

אימא דאי וסובר ר״י השג מרנגולח לו שק

בריוס. שלדה ושרה
 ימים במקצס שנה דנסקא י"? ועוד

 שום יגרום שלא זה, קודם שנפקדה
 נפקדה. שכבר מאשר הבשורה לבטל שטא

 אפשר זו חסלה לאו שאס מקום דמכל ועי״ל
 בעטר מזכויותיו ט מנכה הקב״ה ששה

 מכל קטונחי דרן על זקטמם לעס שנפקדו
 כשטל שזכה ועכשו יא(, לב ראשמ3) הפסטה

 לו ינכה לא הנה שרה שנפקדה זו משלה
 זו: פקידה מטל עיקר כל מזכטושו

 דרצונו נראה כרבא. ?קי הובא בהדי
 פס נלקה דהכרוב שכא ט טמד

 שיונקים אוחם הכולל שהמקום לסי הקץ
 חוטי עם הקוצים סוטי שס ימערט ממט

 הכרוב נעקר כן יט ועל מחמס הכרוב
 מאמר שבדור הצטקים כך הקץ, כשנעקד
 ממנו ויונקים אומס יכלול ט שדטס שהמקום
 נהנה מה מזה נהנה שזה שניקוח ויחערט
 נלקה: זה גם נלקה כשזה להיכן מזה

 דלא לי נראה יהודה. קו? ה׳ שמע מיד
 וכו׳ שמע שד שהרי מיד, גלסינן

 קול אח שקמע עבר לשק שהוא משמע
 ישראל שמע כש קמע קאמר ובקרא יהודה,

 ממפלל ע״ה רטט משה ששה דמשמע
 )יא:ץ דמכוח שט ובפרק יהודה, קול ששמע

 מיד מפטם כשב דשה ואפשר לימא, נש
 וכמט! טעו והמוסרים וכו׳ לשסא אבריה אעל

:ספק בט שא יטשח וכו' שמע שד

0) החכמה אוצד תכנת ע״י )הודפס495 מס עמוד בבלי תלמוד קמא כא
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 כאסד. pfe ושנאה ח שונא. נעשה שעמא ההיא
 לזנומו שרוצה היא אהגה מסמס שנאה דהו ומו

 מעשיו אלא גלמו שונאו ]ואינו[ ®ה״ב נשיי להטאו
עמדין! יעקב ]ר בלבד:

ע״ש דף סנהדרין מוס׳ יעויין שראו. כגון שם
ומרפים[ ״פ31] ב״ד: בפני ד״ה ע״א

שגסוף שו״מ ע׳ ממונות. נטי ולידייניה שם
 פיון הא הקושיא גדנר י״ד סי׳ דל הרג ש״ע

 ונעשה נעליו גמייאשו כנר נסשוש דיני על דהועד
 נקצוה״ח ה0 וע׳ פטור שנגס הפקר ושור הפקר

pmn ]סל מ״ו: סי׳
כר. פ״ה מיי׳ ס״ג( )ס״ק םש§ט עין

 וכ״כ כר״ט רק כר״ע פוסק מינו הרמב״ם
תאומים[ ]ו־כ-ם :0ש מ״מ

ע״א צא דף
 סנהדרין זה מעין נ״ב .,לדיני מענינן ולא גט׳

דינו אש מענה אמה נמצא א׳ ®"ב א׳, ל״ה
 וע׳ דינו אח מענין שאין מפני ס׳ ז׳ נערכין וכן

 דפי׳ הנ״ל המקומומ גג׳ גשנהדרין הרמ״ה מידושי
 נמוו לרען ואהגש משום הדין עינוי איסור טעה
 מהיקישח נשור גס טהג דאעפ״כ וצ״ל ע״ש

 א׳ מ״ה לעיל וע׳ השור מימח ק נעצים דנמיחש
 אין אומר יהודה ד א׳ ס״ט סנהדרין וע״ע ודו״ק
הש״ס[ !גליתי דט: אש מענץ

בלא ממונות דיני ליה דיינינא היפי שם
 מרדיא. משתלם מהיפא ופר פעלים

 ידיטהו ואש״כ לשרישה השור אש משהין וסרש״י
 דין גמר דקודם משמע מכאן נ״ב נפשו® דיני

 מ״מ ממומש דיני לענין בדינו עייט שכבר אע״ס
 בזה ואין להשהומו מומר דט גמרו שלא זמן כל

 )יד קטן מועד מוס׳ עי׳ אולם הדין. עימי משום
 דנסמסקו משמע דינו אש מענה אמה ד״ה ע״ב(

 הדין. אם דמענה איסור העיון אסר שיין• אס בזה
 אדם בין הדין עיטי באיסור סילוק דאין וסשיטא
 מימש כן■ הבעלים כמימש דעשו דהרי לבהמה

 השור למימש הדין עימי איסור למדו ומזה השור
]פהר״ץתיות[ כאן: מקובצש שיטה עי׳

נ״ב וכר. כדברים ביישו אומרת זאת שם
 זאש שיבוש מושק ה״י ז״ל הגר״א בהגהוש

בהן[ ]פרעה אומלש:
כר. חרם והעלית אדירים במים צללת שם

לאו: אי ד״ה ב׳ ח ב״מ מוס׳ ער נ״ב
]קאריה[

 רק י״ל בו דקתני ןדמתני׳ הגר״א בהגהות
זח. מאות ד׳ לחייבו דאין לאפוקי

 שלט( כגירסא רטט מביא ס״ג ס״ס ונאה״ע
גרסאות[ ]חלופי כצ״ל:

tp ק״ב צא
 דשטעוח ס״ג בהר״ן צ״ע היא. תנאי אלא גט׳

כיון דמירן המצוה אש לבטל נשבע ממני׳ על
 סיילא מש״ה בעצמו לסבול שלא אשא דמדרשא

ו׳[: ס״ק רל״ו סי׳ יו״ד בהגר״א ]ועי׳ שטעה
פהדס״א[ ]גלשן

 אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך שם
]אתן אדרוש נפשותיכם מיד וכר

 רוצם מהל׳ פ״ב ברמב״ס הוא כן נ״ב דמכם.
 מסורש בעל וכן מזה העיר לא הכ״מ ומק הל״ג

מאומה: הרמב״ס דברי על כאן ציין לא הש״ס
חיות[ ]פחר׳־ץ

בש״ג ע׳ מדאי. יותר המת על שהמקרע שם

 בל ל״ש המש על דמןורע שט נ׳ אוש ע״א
 לכאורה וצ״ע לגמרי נששש הבגד שאין כיון משמיש

 יומר דמקרע מפרש דהש״ג ונראה מאן מהש״ס
 הריעה משיעור יומר הרנה שקרע היינו מדאי
 הוי לא קריעה בשיעור אבל טובא נשסש וער׳ז

 עובר ד״ה השוס׳ קושיש לסי״ז ומיושב השממה
 א׳ בכל הי׳ אבל איצטלימא מליסר קרע דשמואל

 הי׳ ולא מוס׳ נוונח גם ואולי קריעה כשיעור רק
תורה[ ]»ל ודו״ק: לזה מונחו מדאי יומר

המעורר כבר נ״ב תשחית. בל משום לוקה שם
 היא במוס׳ שהגי׳ ברלין מהר״י הגאון

 כשב וכן משסיש מל עובר צ״ל כי העיקריש
 בהגהוש ועי׳ הל״י מלכים מהל׳ ס״ו הרמב״ם

 לרטט המצוש בס׳ מצא® אולם שם. למלן משנה
 לאו ששש נמס הפסד כל וכן סה״ל כשב נ״ז מל״ש

 עובר ג״כ כלי ישטר או בגד שישרוף מי כגון זה
 וכאן גמור מלקוש משמע ולוקה משסיש בל משום
 מרדוש מכוש רק לוקה דאיט כ׳ מלכים בהל׳

 דלוקה כוון כאן דרטט שנדשק לא אס מדבריהם.
 המשנה ,בסי רטנו שכשב כמו מרדוש ממש היינו

 מרה״ר שיוצא ומי וז״ל דשבש ראשונה משגה
 וכבר ע״ש מזיד הוא אם מלקוש יששייב לכרמליש

 נמ״ש כרמליש על איט מורה של דמלקוש ידעט
 מדבריהם מלקוש וע״כ הל״ג שבש מהל׳ ס״א

חיות[ ]פזזד-ץ קאמל:

הרא״ש שו״ש ע׳ נ״ב כר. שבקית לא א״כ שם
 ה״ו בפרקין ייזשלמי וע׳ ה׳ איש ס״ד כלל
 שטעוש ירושלמי וע׳ מעידין ד״ה הפנים ובמראה

הרגש: ד״ה הסלם ובמראה ה״ה ה״ד
וחז״ס[ ]גליתי

 דקץ אלא כרי שיכחת שכיכ לא שם
זהב טורי עי׳ נ״ב זמנה. כלא תאינתא

יאיר שוש שו״ש ומי׳ קט״ז נר סוף דעה יורה
חית»[ ]מחר״ץ קצ״ה: ®״

ופירש״י ברי שכסש הגי׳ מ״ב ברי. שיבחת שם
הרועים[ ]פלא שמו: כן

 יו״ד ט״ז זמנא. כלא תאינתא דקץ אלא שם
ע״ו סי׳ יענ״ץ ש׳ ועי׳ ו׳ ס״ק קט״ז סי׳

TO פהרער׳א[ ]גלשן מ״א: סי׳ צ״צ

נ״ב מרק. אילן זה וכר תדע אשר עין רק שם
 ראש בשמים בעל הגאוטם קושי׳ ידוע כבר

 לשיטח הסכמה מעין בספרו ארזים עצי ובעל
 רק מומר מה״ש דאוריישא ספק דס״ל הרמב״ם

 משמע מכאן וא״כ מדרבנן אלא איט איסורו עקר
 מכרוש אומו אז מאכל עץ לא ט בטרור ידוע דרש

חיית[ ]פהר׳־ץ אומו: לקצוץ אסור בספק נ3א

 כמו גרשינן נדלי״ש נ״ב ואגזריה. כל ד״ה תום׳
גזירה[ ]מדנקט שוס׳ ובלשון בשמריה. הגודר

עפר?[ יעקב ]י׳ נדירה: ג״כ צ״ל

ע״א צב דן«

 דף סוף ב״ב ]רש״י קטלם דקלים נ״ב תאלי. גם׳
עמדץ[ יעקב ]ר־ נב[:

 שו״ש ע׳ נ״ב כר. עקרינהו לאריסי׳ א״ל שם
כ״ב סי׳ שאל סיים ושו״ש מ״א סי׳ צדק צמס

הש״ס[ ]גליתי וכ״ג:

 P ממנל. שיבקש עד לו נמחל אין מתני׳
 נראה ה״ט ששובה מהל׳ ס״ב רמב״ם

 שמי מ׳ ועי׳ מסו״מ ה״ט ס״ה למ״ש כסומר
פהרש״א[ !גליין ט״ו: ,סי הלשם

------------------------------------------------------

 בהדי אינשי דאמרי מילתא הא מנא גט׳
יא( >דף סנהדרין עיין כרכא. לקי הוצא

איתן! ]פ»פה מהרש״א: ונלין

אליבא שמעתתא ליה סליק הוה לא שם
ע״א( ז )סוטה ש״ס נל׳ נ״ב דהלכתא.

 ועי׳ ע״ש קושיא לסרוקי ידע הוה לא דגרס
ח-תז[ ]פהר״ץ ע״א(: יא )מטש סרש״י

כר. שלפניו מפסח כר כאשר ד״ה תום׳
ע״א: יא דף ר״ה מוס׳ יעויין

תאומים[ ]רכ״ם

 יש רבה בבראשית כו׳ אלו ד״ה תום׳
רבה בראשיש נ״ב היו. גבורים שהנכפלים

 שב דראוקן השל ברטר שהטאו מה וכן פצ״ה.
ס״ד: קא״ס במדרש הוא ולמעל® לשקו

חיות[ ]פהר״ץ

ע״ב צב דף
 שמע קריאת זו אלהיכם ה׳ את ועבדתם גם׳

ע״א( )ב מעלש כדאמריק הייט נ״ב ותפלה.
 ס״א רמב״ם ועי׳ מסלה זו שבלב עטדה איזהו
חידת[ ]סהר״ץ מסלה: מהל׳

אלא דמיימר קדיק עמו ג״ב עמו. ויהיו שם
היה: ע״ה כמ״ד לו בשרם

עמדין[ יעקב ]ד׳

 ג״ב כר. אומר ר״א כברייתא ותנינא שם
פא״ט. כדאימא נט®ה קיי״ל דלא אע״ג

יולם: בראש הבא ®רב גט נס״ד שם עמ״ש
עמדין[ יעקב ]ר׳

 מפני עורב אצל זרזיר הלך )למה< שם
יחזקאל »סמ שו״ש עי׳ נ״ב טיט. שהוא

חייתו ]מהריק בזה: שהארין מה סי׳

כלל הרא״ש שו״ס ע׳ נ״ב כר. הכרך קרית שם
 סי׳ ללמוד יש משם ט י״ג אוש ס״ס

 וגר טהרסין יען מקרא דמיימי ומאי הזה המאמר
 פעמים כמה להזמיט דא״צ הכוונה ®ד מטהרי לא
 להא רצה ולא לדין אשש פעם שהזמינו טון רק

 בדייל לדייט ומומר ®ד עא שלא לי׳ מסקי׳
 עש״ה ר״צ סי׳ ס״ב משב״ן שו״ס וע״ע עמ״ס
 עש״ה ר סי׳ ג׳ טור המשולש שוט שו״ש וע״ע
 הש״ס[ ]גליתי ס?_רפ״ג: נרונא מהר״י שו״ש וע״ע

 במדרש כדאמדינן למרי׳ חמרא ד״ה תום׳
והוא וכד רכינו משה זה יכורך עין מוב

 כן נמצא לא במדרש נ״ב ידיו. בשתי מטך
 לא דברים במדבר מדרש ט במקום ®כס® ובפרטי

 שאמרו מה על טונשם אך המוס׳ ®ני למראה ®ו
 מבט ®ן מקנא אדס »נ ע״ב( )קה סנהדטן
 עליו ידו אש משה סמן ט שנאמר ומלמידו
 והוא ידין אס וסמפס אמר דהקב״ה שם סרש״י

זה: מדרש מצא® לא זה זולס אבל ידו בשמי סמן
חיות[ ]פחר־ץ

 כמו וכר כשרכא וכן וכו׳ דשרכי ד״ה תום׳
הרואה ו®׳. נחשירפן וכן ומתרגם ופר

 יראה וכר בשרכא ממלמין ד״ה קל״ט. מ״ב שוס׳
 ברי״ש ולא נד׳ נמשדכן דממרגמינן הביאו דשם

 כנר ברי״ש נסשרכן אימא שלסניט דנמוס׳ ואע״ג
 ומטאר שדכן. נס דצ״ל מליץ על שם הגה®

 בלשון עדוש שמירח יהי׳ ובכן שם. להמטין
 ובערוך שכמט דזה )צא״ל( ]צ״ל[ ומן המרגום.

 כן גורס דהערון לומר רצונם וכו׳ ®דנן גויס
 לא ודאי בלשונה דסק שזה נאמר ואם במרגוס.

פיקן ישעי׳ לר׳ הש״ס !חידושי :הגה״ה שום ל®3 ,סל

 נ״ב נחשירכן. נבר ומתרגמינן כא״ד שם
באב בקיטש הכוונה לדע® ג״כ וזה

 דק אגרר אלטס אעורר אבל הממסלש קינה
 עשו על והטונה ע״ש. סק וצדו נסטרן וסק

ואמש: נמשירכן ציד יודע איש שמשמם
חשת[ ]סהר״ץ

 בכן והוא ככתובים משולש ד״ה תום׳
הומרו לא הפנינים כל הנה נ״ב מירא.

 סמן לבד נכמבש ®שה מעלס מגילש רק ליכמוב
 מעניש במגילס מסיב נש״ס שמיד ואמרו קדמון

 למוד על הכוונה דשלא דמנו טפל בדיימוש על אבל
 צב )סנהדרין אמרינן אשר סירא p ספר וכו ע״פ3

 שלמן הייט דרשיץ בהו דאיש מעליסא ®ל ע״ב(
 ע״ז טפל ומס״ז לכמוב שלמט ומכ״ש לדרוש

 אצלו שהוסר מסל כדכמע או בנמוטם ומשולש
חשת[ ]פהר״ץ קדמון: מומן הנשיבה

ע״א צג דף
 נ״ב כר. יותר כעופות נרדף לך שאין נטי

ושולששס: קטנס משמש
עפדץ[ יעקב ]ר׳

 הרא״ש שו״ש פ׳ נ״ב כר. אמר יוחנן ר׳ שם
הש״ס[ !גליתי יו״ד: אוש ס״ס כלל

 מסנה ספר עי׳ לעניים. לחלק ולא לשמור שם
הרבה: ה0 שהאריך צדקה הלטש אפרים

חשתן ]פהר״ץ

 ע׳ נ״ב כר. לחלק ולא לשמור והתני׳ שם
וע׳ קצ״ט ®׳ יאיר סוס נשו״ס אריכות

 שהטא ומה ל״ד ®׳ ג׳ טור המשולש ®ט שו״ש
 אוש י״ג כלל הרא״ש בשו״ס הנה מכאן ראי׳ שם
 המהר״ם שם להיפון מכאן ראי׳ הטא ס׳

 ראי׳ ממט שנעלמה ז״ל עליו וצע״ג ז״ל מרוטנטרג
 ג״ה מטארח והיא מ״ל הרא״ש ששוש המטארש

 ממה ®ד סכרוני וכדומה ברון בר מהר״ם בשו״ש
הש״ס[ ]גליתי :ראשונים

בכ״ש עי׳ קיק. מיקץ דפומבדיתא עניי שם
 שמואל דבר מ׳ ו®׳ שאלה מהל׳ ס״ה דש

פחרש׳ש[ ]גלשן ‘•V׳P סי׳ אטהב

לסל נ״ב כארעא. דיינא דאיכא ד״ה תום׳
 אולם בגמרא. קש גירסא ®שה ז״ל ,מוס

 בארעא דנא ליה דאיש ®לי והל שלפלנו גירסא
 אשר מלשא הא מגא אלו כל והגה דיל. נסע ולא

 אנא רבא ואמר וכמטס נטאים מדברי ראיה הביאו
bmb יומא מציט ט זה דק על שהם ג״ל מהנא 

 מסדר דמה מרבע להאי רטנא דאמר ע״ב( )לס
 צדק זכר רמן דאמרז מלמא הא מגא אגדסא
 3מנ״ מדאוריישא א״ל כסע קרא א״ל לברכה
 איכא ® ע״א( ט )מעניש דאמריק טון והייט
 וספש באודימא רמיזי ולא בנטאים דכמיט ®ד

oo®o מן הנטאיס מברי הנזכרים פנינים לאלו 
 ממשלה כאן וגם שם ישלם מוס׳ ו®׳ המרה

 בכל ו®ים הנטאיס מן אלו למשלים סמן ה6מצ
 ליכא שוב בנביאים. ורמז סמן להם דיש טוו אלו

המורה: מן סמן והטא באורייסא רמיזי דלא ®די
חשת[ ]פהר״ץ

 אם שפטרו מציגו לא כו׳ ורמינהו ד״ה תום׳
שטמ שו״ש ע׳ נ״ב בידים. ואיבד קרע

חש׳׳&[ !גליתי י״ט: ®׳ סאו״ס יעקב

כלשון לי׳ אמר שלא אלא כא״ד שם
בזה: כ׳ ס״ק רצ״א ®׳ נה״מ ®׳ שמירה.

חורה[ ]סל

הרש״ש וחדושי הגהות
 משוס ואולי לגזקין אומד דש ®נה סשכוינן ולקמן כו׳ ימוש ולא גט כמיב אגרוף או דאק

שוס׳ ראי® שוב ומש כו׳ שדסף הרי מדקאמר נסשוש בדל אפילו ®ירי עקיבא דרט דשזינן
השובל: נס׳ כדמוכש שטרו מכה לענץ ה״ה !®הו שט נו( )ר״ד ר״ה

ובמוס׳ לג( )דלעיל מהא קשה לכאורה הוא. דמרה עלייה רידיא גמרא ןן׳׳א צא דף
 מכור אינו עקיבא דלר׳ משום בשד״ה שם ושהרש״א הקדשו ד״ה שם

 0ס״ שם אשריו הרמ״א וכ״ס רדא דמי להניזק משלם דהלוקש מ״ז ר״ס הטור זכ״פ לרדיא
 רדיא ודאי עקיבא לר׳ דאלו קאמרינן דרי״ש אליבא דהכא שכמב דו״ה בר״ס להמלחמות וראי®
 הש״ס וטרי דשיךל הוא ואליטה עקיבא כר׳ בריימא להא אוקמא רש דהא וצ״ע הוא דלזק
 הסימני מדשמעץ לאסוקי ולא נ® אשיא דכר״ע משמע ר״ע מימא א®׳ דקאמר משוס וי״ל

 מטעם פרין לא לר״ע אבל כרי״ש סבר אי ור״ל מרדא וגשמלס נו׳ חם דקפרין הוא ואליטה
 הכה עינו כנגד ד״ה רש״י במצהמוש: וכ״מ לבעלים ממחילם שאין כמו הסוס׳ שט

עי׳ כר. דתני כתוספתא וכ״ט חמשה תד״ה בקדושין: בפירושו ועי׳ כצ״ל כר. ככותל
גס אמנם הב״ס בהגהח וכ״מ בגמרא לה גרס לא דהמוס׳ ה״נ ויושר דסוקים ודבריו מהרש״א

כן: להוטש יש והבריא דאמדו® מהא
 החובל תד״ה ב(: פה )לעיל כה״ג כאינדרונא. להו דמהדק גמרא ק״ב צא דף

)וכ״נ ק דר״ע אליבא ליה איש דר״מ ר״ל כר. כר״ט לאוקמה צריך
 דלא ליה וסטרא עליה סליגי דר״מ סטריו אבל כר״מ( ס״ל דר״ע כשט דלא לשונם מדקדק

אליבא הקסר כר״א לה pדמוק® רשאי שאיט אע״ס בעצמו דהסובל הא וכמו ק ר״ע אמר £
 ר״ע מדברי אינו ט׳ ננרעו®! דהקוצן לומר יש ועוד הסמוך בדבור לקמן המוס׳ נמ״ש דר״ע

בק״א בש® נדפס ו )במגילה בס״ד שכסבמי וע״ד ע״ד מוסיף ר״מ דהוא דממטמין שנא אלא

 דהא לומר ה״נ המוס׳ דברי לולא ולכאורה ע״א. אוש שבמור״ע הצע״ג ®ושב ה0ו שם( להט״א
 בממוניה סובל דה״ה וי״ל לסשלומץ במטרו סובל מורה רבמה נ®׳ ב( לב )בכמוטת אמרינן
 דהא לימא הא אבל בממוטה( שבל לי מה בגו® שבל לי מה סנהדרין ריש דאמרינן )וע״ד
 מן ופטור דלוקה דאשמעינן )ור״ל דלה ®ראין קרע דמחייה דבהדי ל״צ ק לה )שם אמרי׳

 בשובל גס דאול לדחות יש אמנם לוקה ואיט משלם אמרי׳ לא בממוט דמבל אלמא הששלומץ(
 עלה )שסייב טסה שמובל® מלקוש דאין אלא לסשלומץ חורה דרבמה אמרינן לא נוסו

 בא׳ כאסש אדס מי נשט ששבל כגון אשר ממקום מלקוש נס«יב אם אבל פוטר® משלו®!(

 ®לקי מקומות( מ׳ כה״ג א׳ באדם א®׳ אפשר )או פרוטה משוה נסשוש ובג׳ פרוטה בשוה
 בגופו משובל בממוט סובל ללמוד דאין נראה אן בס״ד פז( )לעיל עמש״כ משלם לא וממונא לקי

להאריך: מקו® כאן ואץ ע״ש לב( )שם כדאמרי׳ דברים בה׳ ט ®יב שכן
מפרש ועוד בא״ד כצ״ל: ולתקן. לזמר טורח כשאדם למחר תד״ה ק״א צב דף

 גמרא דפירי: 05® ולמשוק נצ״ל כר. מפי מתקיימץ דדיקלי כר ר״ת
יהודה. קול ה׳ שמע מיד שם במכוש: הטרסא כ״ה כר. אכמנאי למד וממך הוא נכיא

ליחא: במכוש וכן ®ד מלש משק הב״ש

כר. כיון מסברא כר צועק העני שאין אותו כין כר פי׳ אחד תד״ה ק״א צג דף
ש״ל שומע איט צועק אינו אס כר יכול אימא מהמטלשא משפטים וטלקוט

 לה יליף לא שלפטט במטלמא אולם מ׳ ממהר כר ש״ל מה הא מ״מ צעק® אשמע שמוע
 וע״ש. דבמטלסא צ״ל דבססרי ומשש בשוס׳ דט״ס ונראה השוס׳ כמש״כ מסברא אלא מקרא
 העני! הלואש לעטן להא ג״כ איסא רפט ®׳ שצא ובס׳ קיז סי׳ ראה ס׳ בספרי גס אמנם

מ״מ: מטא •p דוהים מקרא ג״כ לה ויליף שטר שכר וכטשס

0) החכמה אוצר תכבה ע״י )הורפס544 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



יוסף קמא בבא שמיני פרק החובל נפוקי צב
צ□[ - צב. • ]צא:

להריגה העומד בעור מחל סוא ימירא קיא תדע. אשר עץ רק סירוסיו: משמו אירש מציף דלא מהימן לי דזבטטה דסלכיא לדקלא ואגדריה *״« ?”
ך?{ה שיי־ ;יו אשר »ץ רק וס״ק מאכל. עץ זה הוא: מאכל לא אשר לק למסג דלקיטמ מיירי הסירות גלקיטח דהמס דידיה דלאו דיקלא למגדר ®שקע שמג יד יג הלנה *

דה:א«5>: מון של »א ואפילו אלאסואקסט למצור קרה סלעאםאמןיודע דרך אין אבל דקל פירוח שמוכר אדם ודרך גדירה קרויה ממרים י*8 ™?"ז ""6יי5
הא למעבד בעיגא מסימה יוסר בדמים לקורוס מעולה. אפילו יכול נצב.[ מאפל: ולימא דקל בקציצת המס נקטיק דלא והייט לקץ הדקל למכור פ״וימהלטה מיי׳ ו ח

האין מעץ וכי .מצוד, מממן ק.ר ת״ל לו: קתם סלק יהא , [ יג=־יב1 , ״Sn אייל ואמי גרגא דנקיט מאן האי מסמג״2^'ומל
שלהם סקור מקודייהו. הקדמה: ליה אמר איסמיה ליה אמר ״’כמיניה כל לכ בסרק כדאימא ואקטליה ו״מ^^־מהלכיס

■- p מ ------- , _ — להריגה0 העומד ״בשור מתניתך תתרגםר״ג?* דאמר (מו. )שסעוס משמץ יי יי
הכי אי ליה אמר לקציצה העומד ובאילן איזיל ואמר נרגא מקיט מאן האי מס5ף’ •®יי׳

ליה אמר טעין קא מאי ואשמכח דפלטא לדיקלא ואקטליה “ **׳"

משפט עץ

ד ג ב א

 מ הלנה ומזיק מובל
 משוסה מהלכות ופ״ב
 מ משין ממג מ הלנה

 גונב נדמן »״מ טזש״ע
:6 ממין

 מהלכוס ס״ה •מיי׳ כ
י הלנה ומומן סובל

 משוסה מהלכות וס״ב
דעות מהלכות ות״ו י הלנה

rSw’VppSS שלא ומ&יירא לרס״ר הטטס אילן 
 מעין קא מאי וימוס: איש על ימול מיי סימן אי״ס וטוש״ע

. ו _ סהג״ה: מ סעיף
אנא עבר: שפיר כלומר ליה. מהלכות ס״ה סיי׳ ם ל

 האיר ליס טעיו ופי וכר. בעינא יא הלכה ומזיק תוכל
] V* !ע ״.I מו״מ מוש״ע שם ממג

 מסתמא להרגו לי אמרם אפה ע: מעין »א מימן
ס״ה שם מיי׳ ם נ

 שה ממג יא הלכס
שס סימן סו״מ מוש״ע

א: מעין
 יג הלנה ס״ה שם מיי׳ זן

 מו״מ מוש״ע שם ממג
א: מעין שת סימן

 ט הלנה ס״ה שם מיי׳ מ
שם: ממג

 נ הלנה ה״ה שם *מיי׳ צ
קלט ולאמן ע עשי] ממג
 מג סימן סו״ת טוש״ע

א: מעין
 ע עשין •ממג קרש

סימן סו״מ טוש״ע
סהג״ה: א מעין מ»

 מהלכות ס״ס •מיי׳ וז
יג: הלנה דעות

—«e!o»c>—

 וציונים הגהות
 ממרשם ושאר מהבית

 עי׳ נ״ב )א(
 פ׳ פגם׳ שהקשו
 ע״א ל״ו דף הבתים
 אינשי. העיף לא שאפר

 לקימת ר״ל שם ופירשו
 שס גרס והרשב׳־ם פירות

 אגדדיה איזיל( ד״ה )לג:
 הפוסקים ורוב ע״ש

 ואמר שאני רשם הסכימו
ובית סוד עי׳ וכו׳ אמיל

רש״י

 קפי לא קאי ילהכי כיון שהוא קוד לי הבא ל״א[קל ועקרן

p רובע ישכסי: האי מלי ע3ק וגדל לאטל דקל של

 r׳w* י״«1» נ"נלימי[
 שסו מן יומר למין דקלי. קט טפני הקור: אס ונאכל

 עץ רק סירותיו: קלקמת! לקטס אט יפולין היין מדמי

אץ 4־ופני1_0ק יףלי י*צי«.
 J3KB עץ m *•מאכל: מוסט. למר כ״א עוגה שטון

 תד} אשר עז רק־ מ״ק (.עט )כמרברת שנפלו האשה ובפרק

שיקנה דבעינן מלוג נכסי גט
 משוס מגופט טפי דיקלי מהם

 צריכין ואינן יומר שממקיימין
כגפטם: הוצאה

 שסהא ע״מ לפטור[ !מתני״ע״ט
~ לה: מפרש ,ובגמ פטור.
 זמנה סלע שאמרו. אלו כל

בשמו דמי מאוס וד׳ ומאפים
 אל שנמן דאגה צערו. אבל ק:
 הטא ז״ל הרי״ף בשמו. על לט
 ‘",הדין׳ נגמר דפרק הא כאן

 חבירו על ית המגביה כל אר״ל
 רשע נקרא הכהו שלא אע״ם

 תכה למה לרשע ויאמר שנאמר
 תכה: אלא נאמר לא הכית רעך
 לאו ,ממט וכר. יוחנן א״ר נצג.[

 למובל גמבל דא״ל
 אלא לפטוריב(] ע״מ ידי את קטע
 ידי אח קטע למובל אומר נסבל
 כלומר לסטור ע״מ[ סובל וא״ל
 שאהא מנח על לי אומר אמה

 וקמ״ל הן היאך וא״ל פטור
 אי כלאו שהוא הן דיש ,ממט

 בטמומא ואי מייב אסמוהי אממה
סטור: אהדריה

 בעינא אנאב ליה אמר מעין קא מאי
פז.( )חולין כדתניא מצוה להא למעבדה יאיהי אמיי׳ לא ושדי דקטיל

 הוא ששפך מי יג( יז, )ויקרא וכסה ושפך
 חבירו וקדם ששפך באחד ומעשה יכסה
 לו ליתןג א גמליאל רבן וחייבו וכמה

 האי דאמר מאן איכא זהובים עשרה
 עשרה גברא להאי גמליאל רבן דווייביה
 גמרינן ולא דקנסיה הוא קנסא זהובים

 בגמרא מעיינת וכד אחרינא לדינא מינה
 סלקא דאי סברא להאי אשכחת לא

בן™ שמעון רבן דקנים הוא קנסא דעתך
 אחרינא לדינא מינה גמרינן ולא גמליאל

 דתנן להא* רב מינה גמר קא אמאי
 לקצצן לי אמרת אתה קצצת נטיעותי

 הכי דאמר טעמא מינה דשמעינן פטור
 ידינא לאו אלא חייב הכי אמר לא הא

 דיקלאה0 רב אמר מיניה: וגמרינן הוא י^ככ״ זהובים י׳ אלא חייב ואינו אחד
 יבמה מיתיבי למקצייה* אסור קבא דטעק דקדק ז״ל והרי״ף ז״לי" הרא״ש

 זיתים שאני רובע יקצצנו ולא בזית יהא זה של דמטענמו הכא ,דמדאמרי
 שכיב י" לא חנינא רבי אמר דחשיבי
 בלא תאנה דקצץ אלא ברי n’ שבחת

 מעולה היה ואם’ רבינא אמר זמנה
 אשר עץ רק הכי נמי תניא מותר: בדמים

 לא כי )ח( מאכל אילן זה כ( כ, )דברים תדע
 וכי סרק אילן זהח )שם( הוא מאכל עץ

 מה דבר כל לרבות שסופינו מאחר
 הוא מאכל עץ לא כי לומר תלמוד

 אפילו יכול ]צב.[ למאכל* סרק להקדים
שמואל רק: לומר תלמוד בדמים מעולה

 ולא דגזים אירש דעבידקטליה
עביד:

 שהמיס: שור להריגה. העומד שור
או אשרה לקציצה. עומד

 י6ק דלהכי כיון קאמר קושטא
 ר״ג וחייבו דאגשי: הוא ואנשויי

 אלא ברכה ליכא דהכא אע״ג וכר.
 כיסוי ,פ והמס לחוד מצוה שכר
 שכר שבשביל מוכח סו.( )סולין הדם

 היכא דכל למימר מציח חייט ברכה
הכל חשיב וברכה מצוה דאיכא

 קרזף יודע איכן אם
 קמט הוא אלא למצור
 מאכל פן הוא ואפילו
 פעול אפילו ויכול[

 יומן■ לקורה בדפים.
 ן סר יהא מלסירוסיו

 לום תלמוד לו: קודם
 הקדמה מיעוט רק.

 ן שלי מקור מקורייהו.
 דקצינ תאלי. ועיקרן:
 מנו על מתני׳
 ן שמה• מנת על לפטור.
 איו כל גט׳ סנוור:

 ■ מ> סלע שאמרו.
 r ז מאוס ארבע מאפים

 אגו הן: סשס דמי
 >ל שטמן דאגה צער.

 ין 5 בושמו* על לס
 דן המוסר לו: גמסל

 פך שצועק חכידו. על
לשמים:  הוא לקצצו לי אמרח אמה שאמר

 הוה הכי דבלאו נשמע דמפטר
 דר״ג זה אלא חיובא וליכא חייב

 גברא לההוא דקנסיה ר״ג אלמא
 מיטה וגמרי׳ דעבד הוא מדינא
 שהיו כאומן ושלא אמרינא לדינא

 עבד קנסא דמשום לומר סטרין
 מיניה: ,גמרי ^ולא

 בדמים. מעולה קב: מבע רובע.
יוסר לבטן יקרים דמיו

 הגבותב שלטי
K ל מי מהל׳ ס״ז מיי׳: 

 כחס >הי״ד( ימומן
 ין ע! וסמ״ג קנס דהוא

 ס 5 דעתם ביארו לא ע׳
 ס ; והמ״מ להדיא

 0 )אום מיי׳ והגהות
 דיין מיי׳ דענו המו
הה סמן אומה גובין

™ גופני בי ליה אמר האי מאי הלי אמר חמראי מא^ט בהו טעם אביל אק כי הטרי אריסיה ליה אייתי
ק והרסה )י״ה גופני בי אלית חזא חסדא רב מקורייהו ליה אייתי למחר האי כולי בחמרא מכחשאט ליה אמר קיימא ™

S» ^£*?1 ?א לי שנתז פי על °יאק גופני: קנו לא ריקלי ריקלי קנו גופני עקרינהו לאריפיה ליה *אמר״ו^

 קסוא ולא הוא דמא^#0 יהא שלאכ ומנין וגו׳ שהאי שתא השב ועתה a כ, )בראשית •שנאמר ממנו שיבקש עד לו נמחל

לא1את הטט סיני את ממא 3 האומרילחבירווגו׳.ל האלהים אל אברהם ויתפלל ת( ב, )שם שנאמר אבזרי ״בכ£2

"^5^^ IS ה1המיי מן היה 14 לפטור מנת עלם חייב כדי את שבר כסותי את קרענ חייב לפטור מנת עלט חייב רגלי את שבר ידי

עלהרא״שדמ׳כייןי אלן לכ ןרבנ תנו בממונו: בק בגופו בין חייב לפטור מנת על פלוני לאיש כן עשהמ פטור

מק ממנו שיבקש עד לו נמחל אק שבעולם נביות אילי כל הביא אפילו צערו ®אבל בשתו דמי שאמרו ״ייה יל*

rXS™(״S? היין וכן מה סמן ליה שמעון רבי אמר הדין™( )נגמר בפרק גרסינן וגו׳*: האיש אשת השב ועתה 0 ב, )שם שנאמר מחילה

teTSS'2* מ ויאמר יג( ב, )שמות שנאמר רשע נקרא הכהו שלא פי על אף חבירו על ידו *המגביה0 כל לקיש

מ"ל משמע הסמל הוא חבירו על דין המוסר כלק חנן רבי אמר ]צג.[ תכה: אלא נאמר לא הכית רעך תכה למה לרשע יהי™ *־יי ""■י־ שני™
X-. r.1 • י . . r . ־* במשמע. שנים אתכם
 נ״ב )זז( . >א״ץ: רש״י

 )א״ץ: בשרה כדאשכדון
 זאת מצאתי לא )ט(

 ואולי שלפנינו ברא״ש
 )כ״פן: הרא״ש בתום׳ הוא

 הוא )יא( )•(גי׳מהר״ם:
 )סנהדרין מיתות ז" בפרק

 גי׳ )יב( )פהר״ם(: 1נת:
 )יג(נ״בוהרא״ש סהר"□:

עתן שהוא כתב po )סי׳

בתום׳
חזקת

 S״*r SJ'to’Z אביהם ויבא ב( כג, )שם וכתיב עליך חמסי אברם אל שרי ותאמר ה( מ, )בראשית שנאמר תחלה נענש

 לאפור ס״ירה זו דאין מן יותר לצועק לו אויש יצחק רב אמר בארעא דיינא ליה דאית מילי והגי י ולבכותה לשרה לספוד

לא’ K הנצעק״״• מן יתר לצועק שממהרין אלא ׳״ במשמע הנצעק ואחד הצועק אחד הכי נמי תניא הנצעק

נין ג אין ומ״מ דינא יותר בעולם נרדפק לך שאק הרודפק מן ולא הנרדפין מן אדם יהא לעולםח אבהו רבי אמר

 ממנאמה^וו^? רבי אמר קמט:( w מחבירו אדם לשיא P™ זגרםע המזביז: גביל הכתוב הוהכשי יינה ובל מתורים
תו א א^גומן 3ואמס לן מנא הוא ברוך הקדוש של למחיצה אותו מכניסק אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב רבת ברה יעקב

יד י דלאו משוס מכל הת אסילן דדלענ» וצל״ע
 נס > שהוא ממני למיי׳ מסל אותם גובין דאין שוין המוסקים כל יהיו זה ולפי סה. וכיוצא הסושת כגק מסריה מ״ש וע״ע זה הרע איו לסקילה דיע עמר אם וצ״ע מותר בשרו בעליו שחטו שהרי ההודע תייב דינו עמר ולא אדם

די ד מסון נראה זאת גם ואף דינא. או קנס הם אי סליגי ומיהו מסריה מידי דלאו משום המפרשים ולשאר sr׳K) ל'כצ אשי *ז יק למכתב וכו׳ קרא תדע אשר עץ רק >יר< )הו״י<: לקעיעה עומד אילן הרא״ש
 פה " יעלה ולפ״ז מינה נמרינן אלמא המצוות מל p שהורו שכמס מאסר דינא דהוא ס״ל איהו דגם >שם( ,מיי

 .ויו לק ספץ שהוא הוה הכי דר״ג עובדא וכן כסר שעשה סמצוה לא אגל לעשות שעתיד כמצוה הקנין מועיל דוקא נראה מיהו לאהד. והוכים י׳ ערן להם יש דהא הקונה לאיש ויעלו שלו המצוות למכור יכול דאדס שכתבתי מה
 מ1 וכיסה אסר וסא הדם כיסוי מצות עליו ומונולס עוף או מיה ששתנו מי וכן יד[ אות נשם ריא״ז לשזץ עש״ב: סס״ד סרכות מ׳ סה וכתבתי תמיד( שי׳ )סולץ הדם כסוי פ׳ ועי׳ המצוה אומו לעשוס עמיד שהיה המצוה

 שוי כי בס׳ סמלמוד מבואר ווה ובמה ברכה כל על זהובים י׳ זהובים מ׳ לו לימן מייב ובירך ומטף אסר ובא סהמ״ו לברן שהזמיטהו סי וכן טו[ אות !שם עליו. המושלת מצוה ומסרו הואיל זהובים י׳ לשלם סייב הדם
*ם דב בה׳ סייב ה״ז סטור שאמה ע״ס יד קטע עיני סמא לסבירו שהאומר כתב ןהי״&( ומזיק סוסל מהל׳ ס״ה מיי׳ 3 קנסות: דט כשאר אלא הוה סמן אומן מין ואין הן קנסות כדיני אלה שכל ונראה >״.<. )שילין הדם

שי1 בר דאסי׳ כתבו מי״ס( מכ״א סי׳ והטוס״מ יי»ןז יי׳ >ל״ה והסוס׳ יס( )סי׳ והרא״ש ח. >קמג ע סי׳ עשין סמ״ג גם כתב מיי׳ וכדברי ז״ל מיי׳ דברי המ״מ סי׳ כך איברים דראשי גוסו נזקי על איניש ממיל לא דודאי
ן כלאו: הוא הרי בלבי הן לו אסר דאס בפירוש p לו שיאמר צדן אך פטור ה״ז בפירוש לפטור ע״מ א״ל אס איברים

1 0) מהכמה אוצר תכנת ע״י )וזודפס667 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



רש״י

 לאפווכאלאחגוכמע
 במגורך י» יגורן לא
 שהוא לאו יש :,יטרע

 לאו ממני׳ נאמר כהן.
 לסובל נסבל ליה יאמר
 לפטור מנס מל ירי קטע
 לסמל אומר נשנל אלא
 וא״ל ידי מטע רגלי שבו
 נלומר לסטור ע״מ סוכל
 ע״מ א אומר אמה

 הן האין וא״ל לסטור
 הן דיש ממני׳ וקמ״ל
 מגון נלאו שהוא

או® אממה דאממוהי

משפט עיןצגיוסףקמא בבא תשיעי פרק עצים הגוזלנמוהי

 סוגל מהלכות ס״ה מיי׳ א
ובמ״ע יא הלנה ומיק

 סימן סו״ע ®ש״ע שם
»ג״ה יג סעיף חנ&

 ®ש״ע ע עשין ממג ב
 א סעיף שס שימן ®"מ

ונהג״ה:
 הלנה ס״ה שם מיי׳ ג

 סו״מ ®ש״ע שם סמג
א: סעיף סס שימן

מהלנוח ע״ה ה ד

י°מפ ־P 9’נלל ״ז־’'נע' את ממאי
 גדלה מהלנוס ס״ב ®י׳ ו

© עשין סמג יב הלכה
 שג סימן סו״ס ®ש״ע

ו: מעיף
 הלנה ס״ב סם •®י׳ ו

 9סו״ ®ש״ע סם שמג
ס: סעיף שסב סימן

 הלכה ס״ב סם *®י׳ ח
 9םו״ ®ש״ע שם שמג

ז סעיף שסב סימן
 ג הלכה ס״ב סס ♦®י׳ ם

ובמ״ג נ הלכה וס״ג
 סו״ג ®ס״ע סם סמג סס

 יסיע 6 סעיף סנג ®מן
 00 וסימן ה סעיף סס

:6 מעיף

צה.[ ־ צג: - ]צג.
ליה אמר לא אי וחייב הוא בעלמא מילי פמומי למקרעיה רשומא בין המילוק אין א״ה וא״ח סמור. אפמה אי כהן. שהוא לאו יש
 בממיה או בניחותא הוא אם אלא ממונא או אבריה קמוע אס

 יש ממונא גגי והמורא אברים קטוע גבי מיובא ,במחני נקט ואמאי
כן מגופיה מפי אממוניה איניש דמסיל נקט דמילסא דאורסא לומר

]לג  ז״ל הרא״ה כחב עוד ז״ל סרש״י
 בגופיה מיובא נקט דמש״ה >ה(

איירי* כמממיה בהן דלאו משום
 ואס״ה כמתמיה בלאו בהן אלא

אלם אין דמסממא כיון מחייב
 הן ומציט איברים ראשי על מוחל
הן דלמא חוששין כלאו שהוא

 אה קוע אגל ומ״ג היא כמפמיה
דלא וסצעני הכני אפי׳ או מומי שד^ לאו יש
,אמרי לא אבריה כראשי חמירי יהא סטור אממה דאי

 שאמר לן בריר דלא כיון הכי
סמור: ולפיכך ממש בממיה

 איש יפן כי לאבד. ולא לשמור
 0 כב )שמוה ,וגו לשמור

 סייג לשומרו אצלו דהסקידו
 לו נמנו שאם לאבד. ולא בפשיעה:

 לאבדו ירצה שאם לו ואמר לשומרו
 בידים אבלו ,אסי בידו הרשות יהא

משמעה* למסמרא ולאו[(ף סטור
 לו כשאמר איריא דמאי אמא לחוד
 ומו ט עיניך מן א״ל אפילו לאבד

 מטס ) בב״מ כדאמרינן פטור לא

לי*: ושמור הילך לו שיאמר עד
 לו אמר דאס לעניים. לחלק ולא
 אסשדיה אפי׳ לעניים לחלק מנח על

 ומאן מהו דמסקיד לא דחו סמור
 דלכל פגעי מצו לא ענייה מבע קא
 אלא יהיבנא לדידך לאו לימא וסל סד

,לממני וקשה יהימא לאסרינא
 לימה דאתא הא חייב: דאמר

 לידיה אמא לכי שמירה. בתורת
ליה ויהיב ונמלך שמירה במורח

 מנה גני ®ובא מקט
 ממונא גני ומטור ומוצע
 נקט ימילמא אורמא
 אממוניה איניש דממיל

 לשמור. מאגוסיה: ט®
 ימן כי ו< נב >שמימ נמיג
 או כשף רעהו אל איש

 ולא לשמור: נלים
 אס דדוקא לאבד.
 לשמור אצלו הפקידו

 ולא משימה סייג
 ע״מ אצלו נשהסקידו

 לסלק מנס על או לאני•
 ביה קרינא דלא לענייה

 דאתא הא לשמור:
 נמורס מעיקרא לידיה.
 ליה אמר ףדר1שמייה.

 לא[רג(] אי סייג קרע
 לסטור ע״מ ליה אמר

 יוסף. רב פטור(:)יד()
 כן להו. קיץ היה: גנאי
 הויא סד לנל לשנס ונן

 עצמן עניים כאילו
 הוא: ולשמור הפקידו

 להו סליקו
החובל פרק

 משלםכשעת הגוזל.
 וצמר עצים דמי הגולה.

 הנלים להסדר סייב ואינו
 נשיטי: אומה דקנה
 פועונהי״י( רחל ודמי

מה והעודף ליגוו.
®לד עכשיו ששוה

 שלו יוסר ]™והגיזה[
 גט׳ נשיטי: דקגאו ®א

 ואח אותה השלם
 שנטל מה נל גיזותיה.

 שהשנים מה ונל ממנה
מגזל: הוי

 כדאמא בריימא וכר. דאתא הא דמייב: ,ממני והיינו לפטור ע״מ
 לפטור ע״מ והיינו כן לו אמר נמינה דמעח קריעה במורח לידיה

 אינו א״כ לקרוע הרשהו שומר שנעשה שקודם כיון *,דממני
לא אם וכ״ש יקרע. אם ^חושש . [י.יג .

 קרע א״ל אלא כלל שומר עשאו בו( יז, )משלי טוב לא לצדק ענוש גם מהבא
 לפניך המונח כדי שטר כמומי כי ה( ה, )תהלים וכתיב רע אלא הוא טוב לא
לידיה אמא דלא כיון פטור שהוא לא רע יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא

האומר רע: במגורך יגור
 ז״ל: הרא״ש וכ״כ ז״ל הרמב״ן א£ר5 חמא בר יוסף רב ליה אמר וכר:
מיקץ הוה: צדקה גבאי יוסף. רב », םיפא ןמאי רישא שנא מאי

סד לכל לשבם וכן כן להו. קיץ שהןא אן^ ןוןחנ רבי אמר נאקןאםי

 הכניא הכי נמי תניא כלאו שהוא הן ויש
 יש)נ< הן ליה אמר לפטור מנת על ופצעגי

 "שבר’] בהן שהוא לאו ויש בלאו שהוא הן
 לפטור מנת על במותי את קרע בדי את

 כהן[ שהוא לאו הוא הרי לאו ליה ואמרב
חייב: במותי את קרע בדי את שבור

 לאבד
 לחלקיו0

 דאתא
 לידיה
דצדקה

 ולא 0 כב, )שמות לשמור ורמיגהי
 ולא לשמור לקרוע ולא לשמור
 הא קשיא לא רבה אמר לעניים
 דאתא והאג קריעה בתורת לידיה

ארנקא ההוא שמירה: בתורת
 גביה יוסף רב אפקדיה לפומבדיתא דאתא
 גנבוה גנבי אתו ביה פשע גברא דההוא
 תניא והא אביי ליה אמר יוסף רב חייביה

 עניי ליה אמר לעניים“לחלק״ ולא לשמורד
הוא: ולשמור להו קיץ מיקץה דפומבדיתא

 החובל פרק להו סליקו

הנוזל !צג:!

עצמןהו״ל  ענייה שהפקידו כמי
לשמור: ביה וקרינא

החובל פרק להר סליקו

 כשעת משלם חגתל. צג:(1
דמי הגזלה.

 להסזיר סייב ואינו צמר ודמי עצים
דמי בשינוי: להו דקל הכלים את לו

 ז״ללג־ רט בשם’ הרא״ה™ כתב פרה.
 שגוף ולומר דמיה דוקא דלאו

 וגיזה דלידה בשינוי לו קנוי הפרה
 הפרה בגוף הוא שינוי לאו

 גופא והשמא מליא גופא דמעיקרא
 הבהמה בגוף שיטי הוי ולא ימריקא
 הטילה אם שינוי הוי דלא כמו

 וולד צמר לגט דוקא והשינוי גללים
 שוה שהיה מה ישלם ולפיכך הוא

 שהר״ז ואע״פ אז. והולד הצמר
 עוף נמי שיטי דהוי כמב ז״ל

 וגס דבריו להס נראין אין הבהמה
 דדוקא פירשה* הט ז״ל רש״י
 מה ומשלם בשינוי קני והגיזה הולד
 ששוה והעודף * דמיהם שהיו

שט: הוא יומר עכשיו

«g>0»C»

 צמרקע כלים ועשאן °יעצים
 כשעת משלם בגדים ועשאו

 רחל וילדה מעוברת פרה יגזל הגזלה™
 אצלו ונתעברה פרהח להגזז העומדת טעונה רחל ודמי לילד עומדת פרה דמי משלם וגזזה טעונה
 מזלה: כשעת משלמין הגזלנין בל הכלל זהט הגזלה כשעת משלם וגזזה אצלו ונטענה רהל וילדה

 דברי ולדותיה" ואת גזותיה ואת אותה משלם שילדה או וגזזה הרחל את * הגוזל רבנן תנו מ'3 נצה.[
הגדול המאור

 עליה מחייב לא שמסרו בקריעה לידיה דאתא מאי אבל שמירה כהן. שהוא לאו ויש כלאו שהוא הן יש אמר יוחנן *רבי’ נצג.[
 לא קריעה בתורת לידיה אתא אי ]אבל <.’שמירה> בתורת
 אי ולעולם לשלומי ליה לית בפשיעה נאבד ואם לשמרו מחייב

בידים. מעשה דעבד מאן דמי דלא מחייב בידים ליה קרע הוה
 יבואו ולא גיסא ליה דמהרהיש דאפשר בידים עבד דלא למאן
 בידים עביד כי אבל לאו אם נסגר הוא אם בדלת לדפוק גנבים
 פטרו שלא כיון לקרוע שצוהו ואע״פ גמור מזיק מקרי

בפירוש[.

 הנחבל אמר בדלא מתניאתא להאי לה
וכו׳>*<.

 לקרוע ולא לשמור ורמינהו חייב. וכר כסותי את ™קרע
הא ואסיקגא קרא, אתא קריעה מחיוב למיפטריה קס״ד

 אתא לא דברייתא תנא כלומר שמירה בתורת לידיה דאתא
 לשמור דקתני והיינו שמירה דין אלא קריעה דין לאשמועינן

בתורת מחייב שמירה בתורת לידיה דאהא דמאי לקרוע, ולא

מוקים יוחנן רבי

 וציונים הגהות
 מפרשים ושאר מחנ״ח

 פי׳ ה״ל הדי״ף נ״ב )א(
יוחנן[ ורבי ]ד״ה החום׳
 לקרוע ולא לשמור ורמינהו חייב וכו׳ כסותי את קרע ועוד. נ״ב »ג< >©*(־ יעי־ש

נוסף )ג( )ב״ח(: הרי
 אע״ם נ״ב )זי( בד״ס:

 קנאו נתיאשו שלא
 ]סע׳ שה סי׳ וז״ם בשינוי.

 פן והוא (n) )א*<! ה[
 יוחנן! ודבי ]י״ה התוה׳

 ידו[ ]סימן חזאשד״י
 פהר״ם: גי׳ )ו( )מהר״ם(!

 בידים אבדו ואפי׳ )ז(
 לפפסריוז דאי פטור

 פאי אחא לחוד טפשיעזז
 ]ועי׳ <j-0) כע״ל איריא

 כצ״ל מפשיעה ילקד׳ם(:
 )ח(בספרהאשר״י )פ״ש(:
צריך שאין כחוב לפנינו
 לפני שהיה בדפוס ]א״ה )מהר״ם( שינוי הוי סריקא נופא והשתא מליא גופא דבעיקרא סרה דפי אלא לשלם

 רע במגורך יגור לא רע יגורו לא )יא( )ב״ח(: אז נ״ב )י( )ב״ה(: כצ״ל סדיקא )ש( הרא״ש[: כחוב המהר״ם
 ברש־* ליתא וכן בכת״י ליתא )יד( בכח״י: כ״ה )יג( )א־י(: במחיצתו נכנס אינו אלפא ניב )יב( (:0)© כצ״ל

 מהרמב״ן הועתק )יח( מהראב־׳ד: הועתק )יו( בדפו״א! נוסף »ח( )א״י<: כצ«ל הטעונה נ״ב )טז( שבנם׳:
אבל! ד״ה שיטמ״ק עפ״י והושלם

ה׳ מלהטת

 הא ואסיקנא קרא אתא קריעה מחיוב למיפטריה קס״ד
 אתא לא דברייתא תנא כלומר שמירה בתורת לידיה דאתא

 לשמור דקתני והיינו שמירה דין אלא קריעה דין לאשמועינן
 בתורת מחייב שמירה בתורת לידיה דאתא דמאי לקרוע ולא

:וכו׳ שמירה
 מדין לאסטורי דאי הוא דמר מטיטמא לאו פירושא האי הכותב: אפר

שמור לו אמר ולא לו נשן אפילו לקרוע לי למה ופו פשיטא שומר
 שאין שומר מדין פטור הזה בלשון וטוצא זה כלי לי פפוס אלא לי

 לשון משמע שספס בענין או שמור לו שיאמר עד חייב לעולם השומר
לו אמר לא והלא ימחייב והיאך סטור ודאי סחה מסקיד אבל שמירה

 לעולם מאמרי לי דשמור בגמרא דרבנן בפומא היא מרגלא והא לשמור
 סייב איט לעולם ®( פר׳ משפטים מכילתא )עי׳ במכילחי׳ בהדיא להו ומגי
 וכיון סטור זס על עיניך לו אמר אבל זה לי שמור האיך לו שיאמר עד
 ממעט נמי קריעה מדין ודאי אלא קרא לי ולמה לקרוע לי למה שק
 לעניים דלמלק דומיא ועוד כמיבי המס שומר וגניבס יד דשלימוס ליה

 הכא אף ליה דמבע דליכא סטור הגדול לים זרקו אפילו המס מה קמל
 להך אימא ואילו אהדדי להו אקשינן הפי ומשום לגמרי פטור נמי

 היא סשיטא דטעמא האי כולי בגמרא מ וטרו שקלי הוו לאו טעמא
 דאמא הא דקאמר דגנר לישנא ליה ממפרש היכי דין מן ובר לכאורה

 מאי למימר ליה הוה במורם ומאי לידיה אמא מאי קריעה במורם לידיה
שמירה: מדין סטור

הראכ״ד השגות
 רבי שם: כתוב )א(

1 ה יש אטד יוחגן
• לא ויש כלאו שהוא
 ן יוחג רבי כהן שהוא
 י להא לה טוקים

 י אט כדלא טתניאתא
וכר: הנחבל

 כלן יש אברהם: אמר
;הראש שגגות שלש

 י ה לומר לו שהיה
 ן מתלת אמר יוסק
 דין ומשוס והן בלאו

ונו, כלאו שהוא הן
 נסשונו הן אס והשל

 ו ג׳ כלאו הוא הרי
 ו אמר כי סבלוס
 לסעור מנס על הסובל
 t מ> על הנסבל והשיש
 ו אוו נמשוב לעטור

; וגו ®יב ויהא כמעמס
 ז שה® מ הערש
 t. והשלישי ששאלו בלשק
ה* ג® סלא מאי

 ה אולמי ומאי דקאמר
 ין ממחניר ט® דסריימא

 ת מ» על קנמי דמתלחין
 :ן דאמר אלא ס״ב לעמוד

 c מרא®איבר צערו שאני
 ו1ול בהן ולעולם שלו

 יא ו מפליגינן לא ה&שוטן
®די:

 :י ודטיג׳ שם: כתוב >ב<
» לקר ולא לשמור

 ה לטפטר ט״ד קא
 ארא קריעה מחיוב

 י1» אבל עד וכו׳
 ה בקרי? לידיה דאתא

 ב מחי לא לו שמסרו
ז: שמיר כתורת עליה

 מ גס אברהם: אמר
 לידו בא שאס אפשר
 :ה צרי קריעה מורס
 ממויח דפטור למימר

 !ה מתק ועוד שומרים
 נא וש הקושיא ®תה מה

 וא ה שומר ממורח
w® הוא אבל דסטור

<: ממגי® 6ה ד״ה נ׳ד6סר )©׳ לסירושינו ®א צריך דבר סוף )צב( בממלסין כדקסל ®יב הוא שמא ואבד שקרע

הגבורים שלטי
 ®לד עם הפרה שוה כשהיתה הד®© שמשלם האופן בזה היינו זה דמשלום כ׳ 0 סי׳ ז״ל הרא״ש א

 w דקר משום לגזלן הכל הגיזה וגם ®לד וגם לגזלן והרסל הפרה וישאר ®דלה בשעס הגיזה עם הרסל
 וה ויל דמשברת ז״ל הרא״ש ומכיס הגדלה. בשעת שוה שהיה הדמים ומשלם גזלן של והרסל הסרה גוף רק הגסה וטעינת העיטר שבס עליהן לי ושלם ממני שגזלת גופיי® ורחל פרה לי הסדר לומר יכול הנגזל ואין בשינוי
 יא לה׳ מוכס )ה"!( גדלה מהל׳ ס״ב ®י׳ מדברי אבל )ס״א(. שש״ב וסי׳ )ס־א( שג״ד ®׳ ס״מ הטור וכ״כ הממה עוף ®נוי נ® דהוי ז״ל הר״ז בשם סרה< דמי )ל״ה ז״ל הנ״י וכ״כ באורך. ע״ש ראיות בכמה ®נוי מקרי
 קינו וילדה מעוברת עדה גזל אבל יאוש ליכא דכי mis פרק באו® ואס״כ )ה״א( גדלה מהל׳ ס״ב בריש המס מזלן קנג® יאוש בלא א®׳ ®דלה שם שנשמניה דנל ליה סבירא אי® שהרי מעשה ®נוי »י לא ולידה דגיזה

ז״ל: ®א״ה בשם (06) »״י ונ״נ הפרה טף קונה

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס668 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



לזיצחה מנחתט פרה המא בבא תוספתאבכורים מנחתהגנוז אוד
אברהם מבן

 על ושתתה סבר דרשב״ג לחרות יוצא אס בכוונה שלא ועץ עי הכהו שממי א(

 הוא כתיב יכה כי לאיש אמר. א& וכולן לשחתה: שיכוין
געשו מימנת בעצמו העבל והכא מעשה. כו שיעשה בעצמו:

 מעשה בו
13KLP מיו־ על כ(

מלך. בנות ויצאו ]א[ לא או w את והכה זה את להכות נתכוין לו. מהבוץ שאין
 קרי עץ ד» אפשר עיט תסנן ישלחנו לכתיב חורץ. כן יצא להכות: כלל נתכוין

גקיושץ כה ועי׳ הט ^p p^״ מןןנה p״j שןע p״j שינן מסח סטלש»

את והכה לזה שכיון אע״ג להכות נתכוין אס רשבג״א. בנות^יבכוונה: הוא: הכתוב לגזרת משמע וכאן )צא.( בש״ס אמרינן והכי
 יתנו י שבעין: השחור מלך.

 בחייו ונונול כשנשבע היורשים.
 >עץ עלים בלאיכא א״נ נחבל כדן
 מולה טענה. שם יש קש(: מימן

 מו״מ: ללוקא ס״ל ור״י במקצת
 והיינו בזה זה שתיכן הכחכח.

 כלסבירא בולאי חבלה שם שהיה
 קמ״ל א״נ מו״מ ללוקא לר״י ליה

 בעול המחלוקת מסל ללוקא
 שהעלים והיינו בחבלה שעסוקין

 אס אבל מת״י מטל שיצא ראו
 חבלו לאחר י״ל מועט זמן נשתהה
 וכר: זמן לאחר לקמן כמטאר

 החובל ביקש שלא אע״ם יא
 אבל בעלו. שיתפלל הנחבל. מן

 בת״כ וכ״א בעינן מחילה בקשת
 טקש שלא אע״ס הכוונה א״נ

מלהתפלל: ימנע בל מ״מ ממילה

 רשב״ג היה חורין בן יצא לו מתכוק שאין
 ובשאק חורק בן יוצא במתכוין אומר

 ואמר רופא רבו חורין. בן יצא לא מתכוק
 ועקרה זו שיני וסימאה זו עיני את רפא לו

 לא אומר <רשב״גא חורק בן ויצא בו שיחק
 לעשות לאחר אמר אם *וכולן חורין בן יצא

 עינו נגדכ הכהו חורין. בן יצא לא בן לו
 יצא לא שומע ואינו אזנו נגד רואה ואינו

 בו שיעשה עד3 והכהו שנאמר חורין בן
 ואינו אזנו על רואה ואינו עינו על מעשה
 וירדו מוחו על הכהו חורק. בן יצא שומע

 מלך יבנוה ויצאו עיניו את וחפו מים
 על הכהו חורין. בן יצא עיניו את וסימא

 היה אם ונדדה שינו על וכהתה עינו
 לאו ואם חורק בן יצא לא בהן משתמש

וסימאה כהה עינו היתה חורין. בן יצא

שמואל מצפה
 עי׳ אמר. אס ועוין א
 עינו. נגד פ דף

 ירושלמי ישם קדושין
 מסס זה מובא פ״ס נלאים

 הפרן, וכל ושיהא פיט עד
 גו שיעשה ער ג

 ומום׳ צא. דף עי׳ מעשה.
 גנות ד זה, שהביאו שס

 קנו, שמו עי׳ פייר•
 עי׳ בחבירו. התוכי ה

 שי׳ סו״ה ועי׳ קפד: ר׳כ
 ירושלמי ועי׳ צ וסי׳ סם

 ן4ד הל״ו פ״ס שנהדדן
 ע״נ והנא וטטל נשבע
 שמעה עסק באין מיידי

 ס״ס סי׳ סו״מ ועי׳
 שנועה מוריש אין דגגה״ג

 למיווהכאמיירידאמדוהו
 לנוקין אומד דמינן מסיים

 עי׳ הנחכי. ו 4צ>
ר*י ז רס״ג שגוסוס

 חורק בן יצא לשעבר בהן לישתמש יכול היה אם ועקרה נדודה שינו $7
ימת היורשק יתנו ומת בחבירו החובל י• י* חורין: בן יצא לא לאו אם ח*ע/ע״יא«ן״.צכ

טענה שם שאין ובין טענה שם שיש בין הנחבל ליורשיו. יתן הנחבל ן:'סהל׳׳פי,יושלמי
 «וכל הבהבה ph! אותה קורא היה יהודה רבי י ונוטל נשבע זה הרי

מקום נשוך היה ונוטלק. גשבעין אלו הרי זה את זה חובכין שהן זמן םנחה
אומר זה זמן לאחר נח בשבועה שלא נוטל עצמו את לישוך יבול שאין באדון טתק והטלה

הטטנות: מב? באחת זו הרי חבלתי לא אומר וזה קבלת ישע״א לסירוס ויצא
 י צריך הנחבל הנחבל מן החובל בקש שלא אע״פח בהכירו החובל יא

L-----------------------------------------------------------------------י-----------
 שיסמין עד ושממה
 מ הכיר לשסמה
ונפלה ועמד ושכסה

 וכ״ה: נ״ד דף פ״ק
[p כאי: הכאה 

 שהן זמן כל ]ג[
 שהן סי׳ חוככין.

 עי׳ מגקצנג מודים
 מ״ד: דף פ״ז מסמוס

[p סירוש זמן. לאחר 
 שנכנסו עץ זמן אסר

סנול ויצא א׳ למקום

 להכות כלל מתכוין. ובשאין זה:
 עין את ששיחת כר שאירע אלא

 רבו הי׳ שינו: התיל או עבדו
 מ״ע כלומר וכולן. כצ״ל: רופא.

 לאחר. אמר אם בהא: ק ס״ל
 אפי׳ לחבול ואסור אשלד״ע דהא
 מיין סטור סנלס א״ל ד!כהן א.הן ומצמ ק אדה לעק-

מוכס׳ מיד מנעו דלא  קאמר־ דשיקרא מילמא והמימו ומל» »ה .גגד

 גו נתחרש: או רואה ואינו בקול
 שלא מיי ט תפס אם כגון מעשה.

—*****— הקול עשיית הוי אז לברוח יוכל
 בכה״ג אבל ממש בידיו כמעשה

 העבר יכול הי׳ הלא ט מסנן שלא
 הקול אותו יבעיה שלא עד לברות
 ולא לעצמו גרס הוא ברת וכשלא

 על לסירות: יוצא אינו ולפיכן רט
וירדו העין: על כירן הלא עינו.

דוד חסדי
 מזכירו החובל י

היורשים. יתנו ומת
 דמלוה משוס או

 גמורה הכתובה
 או דמי כשטר מסוסה
 ע״ס מלוה דסובר

 ולא סיורשץ סן טבה מן מיס ירדו ההכאה ע״י מים.
 שמא ליורשים טעמן בדמעות: שטכה מי כמו העינים
משום אכוהון פרע העירם שנתמלאו עיניו. את וחפו

יד•פ בנית ם:’המ” STn J■ מדלה י5* על "®יי״

 מסכל מס דאה את וסימאו העירם: את ומזיקים
 לשיטס ליורשיו ימן שנתמלאו דעי״ז ור״ל כצ״ל עיניו.
ט שלטו עי״ז במים העירם
 עירו: את וסימאו אלו הרוחות

 דלא תנא להאי וכן״ל ב״ח. יצא
 העין: על להטת דוקא בעינן

ורואה לגמרי נסמית ולא וכהתה.

 דסמשה הראב״ד
 מהו ממונא דברים

 הרמב״ס ולשיטס טסא
 ברין עמד מכר צ״ל

אדה אין דאל״כ
קנס מוריש .................................. - ־ ------------ .

היה דשמא הראות מוש לו שנתלש כהה. שנדדה: אע״ג ובשינו זה במראה עכשיו ט להשתמש יכול כלומר בהן. משתמש במקצת: עוד עמ ח>ע ייי
דרשב״גסלוגמא

לזרוק

לבניו
מודה

ומסטר: החוכל י ן:שה אח שעקר קורס או העין את שסימא קודם לשעבר. הוא: רואה מ״מ אבל היטב לראות יוכל ולא "
 הנסבל: כשישבע היורשין. יתנו סבול: ויצא לתס״י שלם נכנס אותו ראו רק אפי׳ או התבלה את שראו עדים ויש בחבירו. אר» וזרק שמיס
 ומריטת טענות שהי׳ טענה. שיש בין נסבל: של ליורשיו. יתן בדין: עמד שכבר או חבלתו על עדים לו והי׳ הנחבל. טת סלוגמא עבד לערן

 מרשותו ויצא שלם לחש״י שנכנס עדים שיש כל טרהס טענות שוס מתחלה הי׳ שלא טענה. שם שאין החבלה: קודם טניהם ונו׳ ורבע דרשב״ג
סככה חטל( ויצא שלם שנכנס עדיס )שיש לזה קורא הי׳ שר״י ור״ל כצ״ל חככה. אותם קורא ונוטל: נשבע ה״ז חטל הביאו לא מדוע וסימא

חה*מ או זו סבלה ט ועלתה בטחל מאליו ונתסכך הרגיש שלא להיות יוכל זא״ז. חוככין שהן בעצמו: הנסכח הוא דלפעמיס כלומר
^משה? טו״ס הוא יור5ש ום?במ ונשו הי׳ אם ל5א כלומי ד*נשו י׳ה נומל: אינו נשמ *י6 וניטל 3י®® י"356 ® ננשה מעצמו והא הסיפא. מן

 ולפנ״ד נזה. מ״ש נ״ג להאסר אמר שמא לומר שנוכל הסובל מזה סץ אסר שם הי׳ ולא כתפיו טן נשיכה שהיסה כגון בעצמו לישון יכול שאינו ב״ש מצא ס דשיסק

 כמוב דהי׳ עוד י״ל זמן איזה אסר אלא מרשותו כשיצא חיכף מבעו לא אם לאח״ז. בשטעה: שלא נוטל אז ע״ז שיתרעם כדי חבלה ט שיעשה אס זה שרופא אע״ס
 והמדפיש ב״מ בר״ס מכל כאחד בעצמו: לשוך אפשרי שבלתי כתפיו טן נשוך הי׳ אסי׳ סבלתי אומר_לא והלה ט חבלת אתה באמרו מבעו אסי באדם כך אירעו

מוס הר״ס מאלו עשה ןול555ש* ל5הנש Jjpj ללןפ וכןלמש מה עשה צא החובל. ביקש שלא יא1 ונפטר: היסת הנתבע ונשבע הטענות.
היח htWM רתל _______________________ .______ __ -■ *׳

 אדם כדיר סמור
אס מ״מ ה״ג כרלעיל

 אס המכה אכריס בראשי הצד ה״ד מעברים ס״ה רמב״ם ועי׳ לחירות להוציאו צרין לעברו p עשה
 צ״ל וא״כ לשסס נמכוץ שלא ואע״ס לעין שיתכוץ עד ושיחתה דלרבנן כ״מ3 וע״ש ופו׳ בטונה עבדו

 כיון אבל לשסמה טון שלא לו ממכוין שאין בין לשחתה לעין שכיון לו ממכוין בין דידן דממרמא פי׳
 והנה מפא. בדין י״ג ובהל׳ שס וכ״מ י״א בהל׳ וע״ש דוקא לשחתה לעין במסכוין אומר ורשב״ג לעין

 בלא דלהראב״ד שט שם במל״מ ה״ג משטרות פ״ב הרמב״ם על זצ״ל הגאון אאמו״ר בגליון ראימי
 דלעיל וט׳ מונסס נאק לרבנן אמאי וא״כ ובבעלים וקרקע בעבד ופטור מזיק ולא פושע רק הוי סנה
 אינו ואז לסירוס דיוצא דברט ומי׳ מאמר רט יגרע למה בזה פטור דאסר טון לסירוס יוצא עבד

 כה״ג כמ״ש כאסד באין ושמרורו סיוט א״כ מטוען פ״ה ובהה״מ ז׳ קידושין המוס׳ כמ״ש כקרקע
 ועש״ן כקרקע אדם דכל ש״ל עצמו הראב״ד שהרי צ״ע אבל מטבילי] ד״ה א׳ י״א כסוטס במוס׳
 לסירוס יוצא ברט לכן שס הראב״ד כמ״ש הנזק דמי בתבעו סייב יאחר וי״ל סקי״ס צ״ה סי׳ סו״מ

 מה א״ש ולפ״ז הוא כן וה״נ לסירוס יוצא ונרט פטור נכה״ג דבאחר אע״ג ברופא סזיק הרי ולענ״ד
 רט יגרע מדוע לכאורה דהא זו קו׳ לתרץ מהרישא ולא דרופא מהסיפא דרבה הא על בש״ס שהובא
 )נ״ד דקידושין בש״ס וכו/ עינו נגד דהכהו והא מאחר. גרע דרבו דמוכח דרופא הא הביאו לזה מאסר

 דעת דבר דטון אדם שאני וכו׳ לסירות א״י וכו׳ פינו נגד לחירות יוצא וכו׳ עיט על הכהו מ״ר ג׳(
 א׳( )צ״א ב״ק ועמוס׳ וכו׳ בקול והכעיסו בכותל שהכה עינו נגד הכהו ופירש״י נפשי׳ ממרס איהו הוא
 ע״ש אנפשי׳ דאיבעיס משוס ולא גזיה״כ משוס דהטעס דמשמע דידן ממטמא שהביאו וט׳ לא ד״ה
 מסס דמר וט׳ מדע לגרוס יכול שהוא הוא שנייא וכו׳ עינו כנגד טופח ה״ב ס״ס כלאים ירושלמי ועי׳

 מבעיס דעס בר דהוא כיון כן הכוונה ג״כ דבבבלי וי״ל בפנים מ״ש ומבין ס״מ3 וע״ש סייב הה ס
 דהכה משמע עינו נגד הכהו כאן שלפנינו הגי׳ לפי הא אך לברות ויוכל דענו בר הוא דהא אנסשי׳

 עד סמם אי׳ ובסיפא וכו׳ עינו על הכהו ברישא שס רק הכהו הגי׳ ג״כ בש״ס אבל מוסל לא אדמו
 אמרמי לא ושסמה מ״ל ירור העלת אפי׳ אני שומע עכרו עין את ס״ט משפטים ס׳ במטלמא ועי׳ עיט
 כנגד ג״ס יוצא ה״ז אומו וסימא עינו על והרשו אזנו על טפח אמרו מכאן השססה ה9 שיש מכה אלא
 ולפניט מעשה שיעשה עד איש יכה וט שנא׳ דרחב״ג ב״ת א״י שומע ואינו אזט כנגד רואה ואיט עיט

 ה״ז עבדים מהל׳ ס״ה רמב״ס ועי׳ אדם בכל בחובל רק כתיב בעבד לאו וזה והכהו שנאמר הגירסא
 הכהו לשון נקט הט עכ״ל לחירוס א״י וכו׳ עינו כנגד הכהו לחירוח בהן יוצא ופו׳ עיט על הכהו ת״ל

 יר אומר הי׳ הוא ג׳< )ק״ס דשבמ בש״ש הממאר פ״ע בפנים פי׳ מוהו. על הכהו ובסיפא: ברישא
 על שורה רעה שרוס שתקצץ לו טס מקצץ ידיו שיטול קודם פחריח לעין יד )ופירש״י וכו׳ מקצץ לעץ
 מלן גס מעטר פון אר״י ג״ס ידיו שירסוץ פד ומקפדח זו היא חורין בת רג״א מניא ומסמאמו( סיד

 קא והוות טרה ממארא נקיטה הות לה יכלת היכא אלא נ׳( )ד׳ דמג־גה ובש״ס וכו׳ הדמעה אס ופוסק
 טון וה״ג ע״ש ואיימימה מזנה ואימרע קדמה דכרעה אגנה ואנחתה שקלמה מטרא ומסריא שגרא
 שכמב במג״א ועי׳ ט לשלוט אז הרוס ויכול מזלי׳ איתרע במים עיניו ונממלאו מופו על אומו שהכה
שהגיה וע״ש עץ 1מ שהוא לזה ראיות הביא מין בת ערן השלם ונערוך הט קט עץ דבמ אפשר

ר״מ סיא ובאמת מלן■
 ואס״כ במפלה קהמאסרוס והולטס מוס של מהעצם ויוצאים טמחיס שהם הראומ הגידי והייט מוס בטס

 בהם ומועלים עץ בס אישון מון אל ומגיעים המינים שני אל והשמאל הימין על ופורם עצמם מממלקים
 מונו ויצאו ת״ש בזה אטכוס פ״ג שבמדבר המי נפש י״ז מאמר ס״א הבטס בססר ועי׳ הראוס סוש

 העירם גממלאו וסי״׳ז משורשם הראומ הגיד נפסקו מומו על אומו שהכה דטון עיניו אס וסימאו מומו
 דע״י שסי׳ מס״ד מר׳ הראוס פוש ממט שנפסק עיניו ונסממו עץ בס מהאישון הגידים אלו ויצאו מים

 עיט על דהכהו והא הג״צ ק״ט לשבס ג״כ וציץ ונסממאה העין ע״ג גלד כמו ונעשו מים ירדו ההכאה
 יכול אם ובסיפא עכשס בהן להשממש יכול אם אי׳ ושם הנ״ל כ״ד דקידושין בש״ס הובא וכהמה

 ל״ד: סל״ג רס״ז סי׳ יו״ד וטוש״ע ט׳ ה״ס מעבדיה ס״ה רמב״ם מר׳ ומבץ ע״ש כבר בהן להשממש
 דמי בשטר נכמובה בסורה הכתובה מלוה ס״ל מוספאה והמנא נפרס סי׳ ופת. גחגירו החוכל י

 פרע שמא ליממי להו טענינן ולא לשלם מחטבץ היורשין ולפיכן היורשין מן גובה ע״ס מלוה ס״ל או
 הנסבל דמס והא הסס״ד כ״כ ב״ד מעשה על טוען דהו״ל p לטעון יכול הי׳ לא בעצמו דהוא אטהון

 ליורשיו טמן הא קשה הוא ממונא סובל של לבטס דהסמשה ה״ס לעיל שהבאסי הראב״ד לשי׳ ץ3 הנה
 מודה סי׳ דשמא למיו קנס מוטש אדם אץ הא הרמב״ם לשי׳ ובץ לבכיו שטעה מוטש אדם אין הא

 ויצא שלם שנמס עדיה שראו או בדץ עמר שכבר או סבלמו על עטם כשיש דמייט ובעכצ״ל ומיסטר
 הנסטן אופס קורא סי׳ ר״י פ״ו שטעוס ובמושפמא בפרס הגהמי קורא. הי׳ ר״י נשקע: וכבר פטל
 קורא הי׳ הגי׳ כאן שבתוספתא הטא שס ובפ״מ חבטי קורא הי׳ ר״י ה״ג פ״ז שטעות וטמשלמי וכו׳

 סכה מלשון סכאכה הגיה והתס״ד כאי הכאה הגיה והמג״א שס הס״מ כמו״ש בפרס וסי׳ הנסכס אומו
 מהם ,שא ראינו ואס״כ זאה ממקוטטין ,שהי דהייט זא״ז סכה מטילין כלומר זא״ז סוככין ,שט שכ״ז
 שראוהו פטם שיש אע״ס טרהס קטטה שום הי׳ שלא היכא אס! וטטל נשבע הוא דוקא בכה״ג מטל
 וכו׳ נשון הי׳ ואס בעצמו טבל הוא שמא ספק דאיכא ופטור היסס נשבע הנמבע פטל ויצא שלם נכנס
 יטל שאין במקום אבל בעצמו לסבל שיכול במקום אלא ל״ש א״ש אר״י נ׳( >מ״י דשטעוס בש״ס ועי׳

 נשיבה לו שפלמה ר״ה מני ומשני נממבך מוחל דלמא וניסוש ופריך בשבועה fit נועל בעצמו לסבל
 ראי׳ ומהיטשלמי שמכאן הטא בסס״ד והנה מ״ש וכו׳ לי׳ דעבד אסר שם ודליכא ידיו אצילי וטן בגט

 אהדדי מגצי לא אי אק! אהדדי דמינצי במט בשטעה דטטל דה״ט צ׳ סי׳ סו״מ במור שהובא להרמ״ה
 jbw כו שכמב שס הירושלמי הטדב״זעל גט׳ ועי׳ מ״ש מלמא בטרא אי אט׳ ישקיל משמבע לא

י (4 )צ״ב במשנה בקש. שלא אנדש בחבירו החוב? א:^ מ״ש ובשטמוס 1כא ספמ״ד קדמי
 ממל לא שאם ומרן וגו׳ אשמ השב ועמה שנא׳ ממנו שיבקש עד ט נמס> לץ לו טמן שהוא אע״ס

 רתמים המבקש כל רבנן דאמור מילמא הא מנא שס גמ׳3ו וגר אברהם ויספלל שנא׳ אמט שהוא צו
 וד׳ וכמי׳ וגו׳ אברהם מתהלל מהכא וט׳ א״ל תתלה נענה הוא רבד לאותו צטן והוא סרט על

 דלא מוסיף ור״י וכו׳ בידן יהא זה סימן וכו׳ ר״י מני ה״ז ס״ס יטשלט ועי׳ וט׳ שרה אס פקד
 רסנרס לן ונץ הפסק מזה נשמע וזה אדם כל אלא זכומייהו דנטש ואיוב אברהם שאר טמא

סה: מ״ש מזס״ד ועי׳

/I *
\ דלא «

0) החכמה אוצי תכנת ע״י )הודפס811 מס עמוד בבלי תלמוד קמא בבא כב - והדר< >עוז בבלי תלמוד



אברהם מגן

 אויבי' כל את ]א[
 ולחיי למכים שזי.

 וטש [5] למורטים:
 שטטל פירוש בפניו.
 פצ ומטשטשו סרוק
 נפר יאירו מגי פרו.

 אנסוהו ש יאירו:
 והראה כוכבים עובדי
 ונטלו תכירו ממון

פטור: בפניו

ששואל מצבה
 ירושלמי פימן. זה א

job שי כטמום כ 
 ס״ב מיי׳ עי׳ שמדות.

 ובהה״מ הל״נ סמל מהל׳

 סו״מ ובשו״ע מהשטס
 נזו״ס ועי׳ ס״ט ת סימן
 שהסיאוס אמור ס׳ סף

 ירושלמי מיי נס פ׳ וע״ש
 job ו»״מ מ״ז

 ש? שמכה מפגי ג
 משמע מכאן צער.

 על דהוא J כפרש״י
 המ״ס כמ״ש הבושח
 נס״נ הרמנ״ס על והשיג
 מד שהוא סונל מהל׳
 נ״ק הלכתו ה״ג ועי׳ נולן
 נמ״ש וצ״ל פ״ס שם גג:
 ואומר הקרא ומרא כאן

 אנו הלפי מל יכו נשמו
 ס״ב ועי׳ ישראל שופט

 המונה להרמנ״ם שר
 של מגה דלא מויסססא

 טמן צער בלא יאף צמר
 מ״מ אסל הנושם מד

 טמן איט מלן גדאיכא
 וכמ״ש מלן מי אלא

 ממסמס הכהו הרמג״ס
 ועי׳ יע״ש ל משס טמן

 סובל מהל׳ ס״ג הגמי״י

 נגד ומש ד י׳, סימן
 דוקא משמע הכירו.

 סלא״ה, איל סגירו מט
 עצמו לריש מוסר

 צא נש״ס נממאר
 אינו טו מעטי! מט׳

 מעצמו, המפריש ממה
 שגס כשערו. מתיש ה

ונ״י היטב שס״ס וירושלמי

חננוז אורבכורים מנחתט פרה המא בבא תוספתאיצחה מנחתלח

 שבקשו מציט ולא אוטר. הוא פה אבימלך: על אלהים. אל ץ ושירחס לו ימחול שהשי״ח החובל. על לבקש צריך הנחבל
 ולא עלץ*. מרחם התפלל: מגצמו איוב אבל מגדו שיתפלל ממט ן האלהים. אל מחבלו: ויתרפא תשלה נענה הוא וממילא (עליו
 כמבואר מ״מ ועשה דכחיב ובפנקס. כנייר למתול: אכזרי יהא ן כלאים: אינם אפי׳ אחריס על רחמן. שאתה כ״ז :אבימלך בעד

עץ: של מקליפה שעושין קלף בערוך פי׳ בטומום. ת״כ:3 * האו W באחורי באחר~ידו.־1כדאי: אינך אפי׳ עליר. מרחם
 בזיון למי אלמא הלחי. על בשבט

 נזקי על למורטים: לחיי וכן הוא
 וטש שמים: בדיני חייב עצמו.
 ומטשטש הרוק שנוטל כפניו.
 למבירו ונמאס חבירו. כנגד בפניו:
 גוונא עוד ואמר שמיס בדיט דסייב
 בעצמו מובל והוא בשערו דמלש
 מכוח א״נ שמים בדיני ומיובו

:סל״י( מלכים מהל׳ ס״ו )רמב״ם מרדות

מעט ומוליכו יצה״ר. של עבודתו

כנייר. : הלחי על והכהו היד פס
 ובפנקס. והכהו: בידו הנייר לקח

 והס עכודין. שאינן דק: לוח של
 של אגודה בטמום. דקין: עוד

 צריך מכה. מפני ולא שטרות:
 צער בהו דליה זוז מאות ד׳ לשלם
 בל את גדול: בשח הוא אבל גדול

 נתתי גוי כצ״ל: וגו׳. לחי אויבי
 כצ״ל למורטים. ולחיי למכים

 דעל מוכח כתובים דמאלו ור״ל
 הוא ולפיכך גדולה בושה הוא הלחי
 על שחייב זוז: מאות ד׳ טתן
 נזקי על אדם: בדיני חבירו. נזקי

 מוריד הרק. שמים: בדיני עצמו.
 כפני פניו: על וממשטשו רוקו

 דבינו בפניו מתבזה ועי״ז הכירו.
 מתלש בשה: שוס אין לבין־עצמו
 כמו הללו דברים נקנו בשערו.

 דרגזן בחמתו אותס עושה שאדם
 רוגזו מעשי ע״י יותר עוד מתרגז

 ולהשחית לכלות מה עוד לו ובאין
 תולש מקודם וכן חמתו שככה
 וכו׳: כסותו מקרע ואח״כ שערו

 ומרגיל שמלכנד כיון ע״ז. כעובד
 של עבודתו עליי: לבא יצרו את

 כך עשה לו אומר היוס יצה״ר.
 ומוליכו כך עשה לו אומר ולמחר

 על חמור לשרור מעשי מעש
ועובד: והולך ע״ז עבוד לו שאומר

כ( )בראשית שנא׳ רתמים עליו שיבקש
 אתה וכן האלהים אל אברהם ויתפלל

 קחו ועתה מב( )איוב שנא׳ איוב בריעי מוצא
 הוא מה אילים ושבעה פרים שבעה לכם

 איוב שבות את שב וה׳ )שם( אומר
 אומר יהודה ר׳ וגו׳ רעהו בעד בהתפללו

 לך ונתן יס )דברים אומר הוא הרי ר״ג משם

 לעומעק1״1׳*וויר,■*/ 1,1יהא. מימן *זה תו והרבך ורחמך רתמים
 ג״כ ועובר חמור לחמור מעט מרחם( הרחמן רתמו שאתה זמן בל בידך

של בנפשו זר אל לן יהא שלא משוס ובפנקס בנייר ידו באחר הכהו .עליך.\
 שטרות של *בטמום עבודין שאין בעורות
 שמכה מפני ולאג זוז מאות ד׳ נותן שבידו

שנא׳ בזיון של שמכה מפני אלא צער של
 הכית כי אלהי הושיעני ה׳ קומה ג( )החלים

 על בשבט ד( )מיכה וגו׳ אויבי כל 'את6נ
 כן חבירו נזקי על שחייב וכשם וגו׳ למכים נתתי גוי 0 )ישעיה וגו׳ הלחי
 בשערו "ותלש חבירו בנגד בפניו נסיוטש <הרקא עצמו נזקי על חייב הוא

 מדיני פטור בהמתו מעותיו את מפזר כליו את משבר כסותו את מקרע
 לנפשותיכם דמכם את ואך ט( )בראשית שנא׳ לשמים ימסור ודינו אדם
 בן חלפאי רבי משם אומר אלעזר בן שמעון רבי אדרוש נפשותיכם מיד

 משבר כסותו את מקרע בשערו מתלש בורי בן יוחנן ר׳ משם שאמר אגרא
 לו אמר שאילו ע״ז כעובד בעיניך יהא בהמתו מעותיו את מפזר כליו את

הרע: יצר של עבודתו היא שכך עובד היה כוכבים עבודת ועבוד לך יצרו
 אנסוהוnw פטור שהזקתני ידי את קטע שהזקתני עיני את יסמא האומר
חייב: ה״ז להן <ונתןג נטל פטור בפניוב( ממונו ונטלו כוכבים עובדי

 טובא לי׳ דכאיב כליתר שהזקתני.
 למחכה: לי׳ וניחא מאוד הכאב וגדל מכה לו שיש ביד וכן הכאכ מן להכצל לעקרה לי׳ וניחא לסמל עוד אוכל ולא צער של רבים ימיס

 ור״ל כצ״ל בפניו. חבירו ממון ממנו ונטלו להראוח: אנסוהו. כן: לעשוח לזה ואין כן אומר הכאב דמחמת ור״ל כצ״ל ־הייב.
 להו. ונתן פשור: כלוס עשה ולא בידו להן מסר לא הוא אבל בפרו הממון את ונטלו אותו ואנסו אצלו מופקדין תכירו ממון שהי׳

הוא: חבירו בממון א״ע מציל דהא חייב. ה״ז בידים: מעשה דעשה

 ורמנ״ן מה״מ ועי׳ קיו. דף פי׳ אנסוהו. ח הלי״א, ס״ס וירושלמי ס״ס סוף עינו. את סימא ז מרדות, מכס דלוקה מלמה מהל׳ פ״ו רמנ״ה עי׳ ?•:•מ״ם. מהוד ו קה,
ממון: אוסו על שמראין כיון בזה עצמו להציל למומר פטור סלוני ממון אמרו אס בפקדון מיידי כאן ואס הרא״ה. נשם נ״י ועי׳ ס״ס שפ״ס וסימן י.׳ סעיף דנ״ב סימן שו״ע יעי׳ שס

 שהזקתני. זרה: מדה יהיה לא אדם
 קאמר לפטור וע״מ בהכי ליה וטמא

 חייב סחמא בעין אבל פטור לכן
 אברים ראשי על מוחל אדם דאין

להראוח: אנסוהו. שלו:

 של (3 מפו: הוא א(
הוא: ג( הכירו:

מנחה שירי
 זוז מאות ד׳ לו טמן ידו לאחר וכו׳ סלע לו ניתן לתבירו התוקע ע״א( ׳5) במשנה ית. גאחר הכהו

 ס׳ בח״כ ועי׳ כן הדין ג״כ שחושב הדברים נהלו אפי׳ אלא ממש בידו דוקא דלאו כאן וקמ״ל וט׳

 בלוח ידו כלאחר הכהו ומנין וכו׳ מוס בו שנתן בזמן אלא לי אין בעמיתו מוס ימן ט ואיש פכ״ד אנצור

 רס״ז ובירוש׳ שטרות של מוומוס הגי׳ שס ונינק::' עשה כאשר ת״נ שכידו ובטישסשרץ ובפנקס

 שעושין קלף נטומוס הערוך בשם הרא״ש בשש הביא שס ובס״מ בשת א׳ לו טמן שרדו מוומיס

 ע״ש מנ״ן כתורן הי׳ קונטרסים קבוצות ברכות של טומוס נ׳( )קט״ו שבת ומרש״י עץ של מקליפה

 ירושלמי באומו שס הה״מ וכ׳ וכו׳ בשטר או שבידו במטפחת הכהו ה״ב ממוכל ס״ב רמב״ם ועי׳

 שהוא ובטומוס גורס ובירר ׳שכ הנ״ל הת״ב על התוה״מ נפי׳ ועי׳ שם האמור טושס ממת זה וכמג

 כמו ניירות טומוס מלות משמי מורכבת מלה שהוא שכ׳ שס המ״כ על הראב״ד בסי׳ ועי׳ מטסמס

 שהביא ו׳ סי׳ מחובל פ״ג בהגמי״י ועי׳ טומיסמרות במ״כ הגי׳ הי׳ הראב״ד ולפני שמרונו של אגודה
 שזה ה״ח מחובל ס״ג רמב״ס ועי׳ בשת משוס סלע לו גוחן שפי׳ הנ״ל במשגה וערש״י זו ממטמא

 צער של מכה מפני ולא הא שפי׳ הת״ב נשס במצפ״ש ועי׳ מנזק חוץ דברים הד׳ כל בעד הוא הקנס

 וכמ״ש כולן בעד אלא נותן אינו כולן בדא־כא מ״מ איל הבסת בעד נותן צער בלא דאן כלומר

 בעד שהוא שכ׳ הנ״ל הרמב״ס על מכאן "קשה שלא כדי כן ופי׳ בשר. נותן במטסמת הכהו הרמב״ם
 א׳( )צ״א בש״ס וסר. שחיי: ובשם הרמב״ס: על יוקשה לא ממילא בפגים ולפמ״ש מריס הד׳ כל

 הוא מנאי אלא וכר בבשת כאן נחבלה כאן רבא אמר בעצמו לחבל רשאי אדם וכר ר״ע א״ל והמניא

 א״א דאמר מנא מאן בעצמו לחבל רשאי אדם מ״ד ואיכא בעצמו לחבל רשאי אדם אץ למ״ד דאיכא

 ודלמא דמכם את אדרש נפשותיכם מיד רא״א אדרוש לנפשותיכם דמכם אח ואן דסניא וט׳ רשאי

 משחית בל משום לוקה מדאי יותר המת על שהמקרע שמעתי וכר הוא מנא האי אלא שאני קטלא
 ארונה מעלה איגו וזה ארוכה מעלה זה וכו׳ הוא הדר דלא דפסידא שאני בגדים ודלמא גופו וכ״ש

 וכו׳ היין מן עצמו שציער אלא וכו׳ הנפש על הטא מאשר עליו וכפר ת״ל מה וכו׳ הוא מנא האי אלא

 דמחני׳ ר״ע כלומר וכר הוא מנאי אלא ד״ה כרים׳ וע״ש וכמה כמה אתת על מר מכל עצמו המצער

 ממניתא וא״ש איהורא איכא גרידא בבבת אפי׳ וא״כ וכי׳ ליתנהו דלעיל ושינויי סליגי דבריימא ור״ע

 סטור וכר שנפל ביתו על יישרו השורט או ראשו הקירח הט״ו פי״ב עכו״ס הל׳ רמב״ס ועי׳ דידן.

 ובב״י מת על כאן אף מת על להלן ומה ע״ק ו: דמכות מהש״ם והוא בלבד המת על אלא לוקה ואינו

 דוקא לאו דפטור דלישנא ר פט לו שיא א:;,־ צ-״ר על המפרט שס שכ׳ הטור על כ׳ ק״ס סי׳ יו״ד

 פטור וכ׳ מחתא בחדא ושריטה קשיחה כ׳ הרמי״ס ד:א וצ״ע בהלמא דליכא משמע נמי יאיסור

 מסור דינו מד״א שפטור אע״פ וכו׳ בשערו מתלש שידן מממניתא וכדמוכח איכא דאיסורא ובע״כ

 הובא נ׳( )ק״ה דשבת בש״ס ועי׳ איכא דאישירא יש׳ שש מולק הב״ר. ובאמת קרמה ושיט לשמים

 ר1 אל בך יהי׳ לא מקרא שם והביא בשערו לש ח דג: הא ניחא ושם ושו׳ אומר דרשב״א הא דידן ממרמא
 פ״ו רמב״ם ועי׳ ע״ש יצה״ר זה אימר הוי אדם של בגופי שיש זר אל איזהו אמר לאל משממוה ולא

 מעץ וסותם בני] והורה בגדים וקורע כגיס המשגר כל אל־ בלבד האילנות ולא ח״ל ה״י מלטה מהל׳

 במל״מ וע״ש מדבריהם מרדות מכות אלא לוקה ואיני השחית בלא עיבר השממה דרך מאכלות ומאסר

 לאו כעין דהוי משוס לקי ולא מה״ת דהוי די״ל כ׳ זצ״ל הגאון אאמו״ר ובגליו; הכ״מ על שהקשה מה

 וכר לוקין אין הא ד״ה א׳( )כ״ד פסחים ההוא׳ כת״ש ליק•; נקרא דמשורש ען על ומ״מ ש»ללומ

 אפשר לא ד״ה א׳< )פ״ר. ת מגר יערש״י ."ח ב... וכ״ש מקכ״ט מנוה נון הח דעס ונ״נ הרא״מ בשם

וכר כתיב גמי באיריימא רא ש בן על שדיך ד ע״ש ן.-,׳ סנהדרין ועי׳ מה״נז דהוי ובע״ב אסור דמסמק

 וכו׳ ואנדרוגינוס וטומטום ה״ט מטו״צ ס״י רמב״ם ועי׳ צ״א נ״ק במו״ס ועי׳ ודו״ק כמ״ש ומוכח
 דעובר ואף שס כ׳ זצ״ל אאמו״ר ובגליון ולחומרא דאורייתא ססיקא דהוי הכ״מ ה׳ ספק שהוא מסל

 מןורע שבר איט מה״מ מ״מ ס״ד חולץ מוס׳ כמ״ש מספק לצורך ול״ה משמימ בל על בגד בקריעמ
 היינו דפורס ב׳( )כ״נ מטס ברש״י דממאר ועוד סד״ר והוי ממלכיה ס״ו הרמב״ם כמ״ש בגדיה

 תשחית. כל ד סי׳ ׳3 אוס הש״ס כללי על מחבורי ואעתיק ב״מ. דליכא י״ל ובכה״ג מסירה במקום
 סם לו לימן מתמי לפו מזון רע כלב שהי״ל במי רש״ל בשם סק״ו וע״ש סק״א קט״ז סי׳ יו״ד ט״ז עי׳

 כאן אץ מהשססה מרמה הנאה לו שיש שכל רכ״ט סי׳ לאוין גשמ״ג ועי׳ ב״מ משום בי׳ דליח המות
 בכה״ג שס ולרש״י טרפה הבהמה לעשוס דמוהר וכו׳ שקור ד״ה י״א ע״ז ועמוס׳ חשחימ בל איסור
 משו׳ וש׳ העורוס בשביל השישים לנחור מומר אי סק״ד קי״ז ש׳ יו״ד בט״ז ועי׳ ע״ש ב״ת איכא

 אומו לקצץ מזמר סירוס הששה האילן של למקומו דבצרין הגוזל ס׳ ב״ק ברא״ש ועי׳ י״ג סי׳ עטה״ג
 b למקומו דבא״צ של״ד ש׳ בש״ר בתשר ועי׳ הנ״ל סק״ו קט״ז ש׳ בט״ז וש׳ ב״ת משוס בי׳ ולית

 סמ״ש ועי׳ השממה דרך דל״ה גוי ע״י מותר למקומו צריך ואם עט״ם ע״י אש׳ לקצצו אסור האילן
 יעב׳ץ שאילם ומשו׳ קנ״ט ש׳ ס״א שמ״י בחשו׳ ועי׳ הנ״ל מעמ״ם ס״ו רמב״ם ועי׳ סק״ו שם יו״ד
 ומשו׳ מ״א ש׳ וצ״צ סקכ״ט כ״מ סי׳ יו״ד "ך ועש אילן קציצת בעלן ק״ב ש׳ יו״ד ומ״ס ע״ו ש׳

 ש׳ מאס איט סרק אילן דהקוצץ קל״ב שי׳ שנהגו מקום פ׳ פסחים מוס׳ פסקי וש׳ ל״ז ש׳ הש״מ
 עדיף דטסא ב״ס ב׳( ק״ס א/ )קנ״נו וע״ש נ״ה משוס עובר נפט דמגלי האי ל( )ס״ז שבס ועי׳ ברכה

 ענפים דלקצץ מאי״מ סוס״ז מל״מ ועי׳ ב״ת ל״ש לגמרי נשמת הדבר דאץ דשט דע״ז ס״ק ש״ג ועי׳
 נפש אוכל לענץ ש״ג ש׳ יו״ד בשו״ע ועי׳ ממע״ט ש׳ בס״ח וש׳ אסור השורש עם ודוקא שרי

 מה״ק rw בשו״ס וש׳ בש״ן וע״ש בהנאה מאסרים ב״מ משום דשבר המס על למלות שאסור
 ב״ס משום ואסור בהנאה נאסרת הבישול ע״י הא נב״ח על מבשל דלא הקרא למ״ל מ״א מם שהקשה

 ק״ע סיס״י או״ח מו״ע וש׳ שס ופמ״ג נק״א קע״א סי׳ מג״א ועי׳ מלקות לענץ דנ״מ וש׳
 גם מדאורייסא מששמ דבל שם שמונח מדברי ד״ה ל( )ל״נ ב״מ שס׳ ועי׳ ב״מ ל״מ דבשם דמוכס
 וזאת ע״ש דאוריימא ששא לצעב״ס המלך כבוד מפני שנדחה מב״מ ראי׳ מאי דאל״כ דברים בשאר
 על שבר איט צורן לאיזה הען דהקוצץ דאע״ג ל( )ל״ו ברמת ועמוס׳ זצ״ל הגאון אאמו״ר לי הראה

 צוק מהרא״ל שו״מ ועי׳ לאכלה מכלל דיצא עבר להפסד ולא דלאכלה שביעית איסור לענץ אבל ב״ת
 וש׳ הנ״ל ממלכים ס״ו המל״מ ד׳ והביא נא או מה״ת הוי ש דברים נשאר ב״מ בענץ ה׳ סי׳ או״ח

 ב״ר דהסקר משום שרי ב״מ יאיכא ראף וכו׳ כסותו אם לשרוף הימה דרשום בהא כ״מ סמיד ברא״ש
 הגהש חייג. וכר עיני את סמא האומר רכ״ח: סי׳ ח״א מהדו״ק שו״מ ושו״ח ז׳ מולץ ועי׳ הפקר
 שיב וכו׳ כסוסי אס קלע שיב לפטור ע״מ חייב וכו׳ עיני אמ סמא האומר א׳( )צ״ג במשנה וש׳ בפנים
 ראשי על מוסל אדם שאץ לש רישא א״ל פא ס־ ומ״ש רישא מ״ש אץ )צ״ג שם ובגמ׳ סטור לסטור ע״מ

 שר סמא האומר ה״ס ס״ח ירושלמי ועי׳ וכו׳ כהן שהוא לאו ויש כלאו שהוא הן יש וט׳ אברים
 וט׳ במיספסא לה מר הט ט שס ובפ״מ וכו׳ חייב לסטור ע״מ חייב שמויקמר ידי קטע שמזיקמני

 ארוכה שעלה אפשר הכאב ובאמס כן א״ל הכאב שמחמת לש ושיט סייב הגי׳ כאן גם ש׳ דלסרו הט
 לומר אוש הביאה מהכאב דאנש׳ אלא כן דקא״ל היא שלם בלב לא ובודש חוזרת שנה ושד השן אבל

 שרושלש ממט נעלה ובמסכמ״ה סטור לכן קאמר לפטור דע״מ דסמור הא שסי׳ במנ״ב ועי׳ כן
 ממון לו בשאמר דשמר הדא אר״י שס ושים הנ״ל בירושלמי ג״כ הובא עבו״ס דאנסוהו והא הנ״ל
ג׳( )יןי״ז ב״ק בש״ס וש׳ בזה אטכוס במרה״ס וע״ש סטור טד וגחן נטל אש׳ סלוני משן אבל סחה

0) החכמה אהגר תכנת ע״י )הודפס812 מס ־למוד בבלי ד וגלמו י:,מא בבא כב ־ והז־ר< >עוז בבלי תלמוד
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 מל לסוך ידה ומנחה השק את

 מאס ד׳ נותן אני לוו :ראשה
 זלזלה שמן כאסר שמל זוז.

 היא ומראה ראשה לבלות בעצמה
 :הבשת על מקפדת שאנה
 הוא דאסור .רשאי שאט אע״פ

 שאט אע״ם :נפשיה לצמורי
 דאיכא נטיעותיו לקצוץ רשאי.

 דלא .פטור :השהיה בל משוס
 עושה שהוא מה חיוב צד ביה שייך

 : חייבין כן שמשו אחרים למצמו
 שבועט להכאה .לבעיש׳ גם׳

 סלע .אחת :ברגליו בו
 החכמים קצבת סיה ק אחת

 שבעטו .לרכובה :האלו בקנסות
 :סלעים שלש לחבירו בארכבותיו
 הוא סקלה מלשון לסקלונקת.

 . בעפר ועפרו באבנים שסוקלו
 כ״ז דף המניח בס׳ ז״ל ורש״י
 ההם דאמרו הא גבי מ״ב

 חמש ולבעיטה שלש לרכובה
 הלי״ף גי׳ היא וק י״ג ולסטקרח

 סטקרס פי׳ לסנוקרה הכא ז״ל
 .חד .בו שהכהו חמור של אוכף

 המבייש :בשסר״ל אמר מדרבנן
 .משלם :חכם תלמיד .הזקן תת

 ביש® דמי לו שנותן בלומר
 לבשח דמי ולא כבודו לפי השלם

 דמסיק וכמו אשים שארי של
 להא ,,וגרס דדסב ליטרא דהוי

 מד :ח׳ הלכה דכסובות בפ״ד
 לגופו הגיע א .כליו עד גופו

 הגיע ולא :בגדיו עד אפי׳ או
 מכער מבר אלא כלל .הרוק בו

 :ולקולא אפשימא ולא .»ה»י פניו
 חבירו את המבייש אמרה הדא

 הגיע בשלא שהרי בדברים.
 בדברים כמביישו בלל הרוק בו

 דבמיא בשת מדמי וגמור הוא
 חניתה ק :היא אפשיטא דלא

למדה מי ולפני מהיכן .אילץ
 מקר ומלשון מא גנא ל׳ למקבילות. למקרילות :הללו דברים
 וכדאמרינן המקבת יד המקיר יד כ״ט בפרק בכלים דחק ומקבת
 ראשו שדומה שוקע ושראשו המקכן בבכורות אלו מומין בפרק

 מאמרו בולט שאט א מאחריו בערש וכן לחון שבולט למהבת

מראה
fib זאס־פ קמ״ל דהא ו-ל קמ״ל נא• א״ב נ': לו »ג דנאס לו דסיי,שז hut פז״ן 
 כא nib מצוי ועד״ן לזו מסדי לי. אכל איור ס•• לו ודגה ג״ש ל ונשביא ידו ההיו

וס*ב מ״ר• דנ?מ גדסכגופ

 הדעת עקומי לפני וכלומר חתיכה . מחוסר שהוא מזי ודומה כלל
 והוא מבעו כשזה יתחייב תישי ממיס מ דין למדת ראש ומחוסרי

 שלא בדברי שטעיתי מא אני .דטעיה הוא אנא :יודע אט משיבו
 שלמדתי רבי® אטן אבל היחה עדים ס על מהבימה פירשתי

שהעדים תדירי כן אמרין לפניהם אור הורה
 פלוני שזה מליו מנדרין היו ק □א^ן אן^ ץרןא שבישראל עני אפילו

אברהם בגי שהן מנכסיהן שירדו הורץ  יצחק אברהם בבי שחן מנכסיהן שידת
 ובאת אשה של ראשה שפרע באחד מעשה ויעקב

 זוז. סאות ארבע לה ליתן וחייבו עקיבה רבי לפני
 עומדת שימרה לו מתן זמן לי תן רבי א אמר

 כאיסר ובי בפניה הפך את שיבר חצירה פתח על
 על ומנחת ממפחת והיתה ראשה את גילת שמן

 עקבה רבי לפגי ובא ערים לה והעמיד ראשה
*ס זוז מאות ארבע נותן אני או לו-רבי ואמר

 שאינו אע״פא בעצמו שהחובל בלום אמרת לא לו
 הקוצץ חייבין בו שחבלו ואחרים פטור רשאי

 אחרים פטור רשאי שאינו ואע״פ ’ נטיעתו את
 קרני רב "תגי גט* * חייבץ נטיעותיו שקצצו

 לסקלונקית שלשה לרכובה אחת *לבעיטה
 *המבייש לקיש ריש בשם אמר חד .עשרה חמש

 בר חד משלם. בושתו דמי לו נותן הזק את
 עובדא אתא חנינה בי יודח לרבי איקפד נש

 רקק .דדוזב ליטרא ג וקנסיה לקיש ריש קומי
 עד הרוק בו הגיע היכן עד .הרוק בו והגיע

 הרוק בו הגיע ולא רקק אלא .בליו עד טפו
 חבית את המבייש אמרה הדא יוסי *א״ר .מהו

 רבי קומי אבהו רבי תגי .פטור י בדברים
 אומר והלה נטיעותי קצצתה שורי הרגתה יוחנן
 אילץ חניתה ק ליה אמר ודיב. יודע איני

 אנא ליה אמר למקבילות. למקרילות
 אנו *מעידין כן דמרץ ואיכון דטעית

 אומר וחלה פלוני שור שהרג פלוני
> תייר יורץ

הוא
איש
איני

הלכה

מסורה
הש״ס

 יודעץ היו לא אבל פלוט שור
 ואמר זה בא ואח״ב הוא מי של

 אימר והלה שהרגה זה הוא שורי
 עד־ם יש שהרי חייב יודע איני

n®3s ג שוד איזה סרג פ*3חמ
t־arטתני• ז הלכה

שהיא
 נמחל איט בשסו דמי .לו טחן

 :שביישו מה מל שמאג צמרו לו
 : ויפייסו ממט. שיבקש פד

 האיש אשה השב ומתה שנאמר
 »הנ״!ןש קבע וימפלל הוא. נביא ס

 יי* בדברים שספייסו אתה צריך וחיה
 טז( )מיטת שנאמר :וחיה ואז בעדך שיתפלל
 ,הר" האלהים. אל אברהם ויחפלל

 : מבורו והתפלל מיד כספיים
: פ״ט בהוספהא .סט ,גט

 ורחמך רחמים לך ובחן
 והלק ק מריס דכפל .והרק

 6ס״ צא os רחמיה לו זנק הס לה דריש
 על הלחמים מדס בלק שיחן

 זה וסימן ורחמך ואז אתרים
 לראיה הכא לה ומייסי ב-ק יהא
 זה נגד ואפילו אכזרי יהא שלא

 ן»!5)תי הוא אס לפניך וחטא לך כהרע
 יגמיתטי( שתרחס צריך אומן מפייס

 .אנשים על ישור :לו ושמטל
 »״א צג c: כתיב מטה ולגדל אציהוא במענה

ן וישב וגו׳ וירצהו אלוה אל ימתר T ו נותן שהוא *אע*פ • מתני׳£
חזי«ויי^יור rvnSJ ?י לי

*g?גך’?{ ‘ 2״ f; * היא נביא כי האיש אשת השב ״ועתה שנאמר ממנו

 « ויתפלל0 שנאמר אבזרי המוחל יהא שלא ומניין
 I ?2 אומר יודה ״תניר׳ גט׳ וט׳: האלהים אל אברהם

הרי נטליאל רם משום
 1 *”שאי P ’ לכ בידך יהא זה ״סיק .ונר רחמים
 is I ושוהמר זאי מיהם איק עליך מרחם המקום רחמן
?° S-7 ו וביקש לחבירו שסרח אדם אמר *רב לך מרחם
 עשה ואם . זס -ורות .ע- ן סנוייפןי אדש ,בנ שורת יעשה ,קב^ן ולא מטנו

אנשים על °ישור דכתיב
 טעבור נפשו "פדה תמן כתיב
 הוציא שלא דתיטר הדא ייסה

אץ רע שם א הוציא

הרחה. בחור וחי® בביזה.
I אם לפיל דקרא אסיפא zafA חמאתי ראמר ייפייססו וני' חטא 
I דתימר הרח :תראה באיר חיתו וח« לי שיה ולא המרתי וישר.

זט׳: רע שם עליז היציא בשלא צו זימחיל ה-יס שיקבל זה שצדן
:לי שיגמכל צדך ואי; .עילמיס מחילה לו אין /
’ הלכה ————------------ן

, הפנים
ftJft 3 סט דןn 7® ft»«> •ftti 79» רט 5נ; »״ל כו־א «r״ז JOT i't

1»nsft7 בזעדס אס״ס (ft שדורי יסיט is דמהדרק ובמכסתא סדג וה 
 ffwvi ן5»ה סליס is שורו גרנ5 פ׳ ph3 ijft מגיד; שאמרו ספדס גיסי? ס״ו דש

 צא •ודס דא-ר ftvx9 הס״ל מא• קשה «י יהא יצג• ח״נ. •ודס איר »ר והלה ■0 צ6
 י«• יצהרט »י\צצו אדרס אס לה גקס א הסיס משוס ד»6ז הסריס •הסרת סהני

רב? י.נ• ׳,גרס ס״ב ג"* זן שדק•; ונ«צ• .יסיג ה' *5ה ת1נ!ס57 7פ״ צקמן גזגדה

?:בל• ינמכקמו
דבד• ילס׳ וט׳ ו

i'sft קצצה• ולא
 אהא ומיאוה מימשו קי הוא וא״ב סמיר ולקין ל?רוג לי אמריו ל-היאתה אסר די
 סיטמיו באק ft«ft «0 ל אמריו אתה לימד מאמן הוצ לבן זנעזמדזז מג•• דג קאפל7

 אס ו*ל נדמ״ז נדושלגד ספירב איג• ילש׳י נדבר פדס אץ אש מיני ןגא» מציגי ייכך
 מפיזין גסדס שם סהגאת• התיסמיוא דבר• ינאמין נדמותא יוד; ר־ דבד• הפד! לא

 קנא ינא6 ®ד דהא 571• י' ״r»n טמשא גפלן 01 סל נמקי® עמדה• ובור א״ר•
 ow»! מסה שצ״גיו• גסס שס י״ק דהפיה סט דהר מט גיסא דלא איודינא סעמא

I!■ יי• •קיק• ami wct דסא• מטיגיא שנראס
לקציצ.

 לוקמא וני׳ יד מקין לא קושיא ימא• ידסא T1 »״• יכתג וט׳ פצזה הא• למיענד
א«כ׳:; לא נן ואש ד״ל . tifp hi אסר נס• גא• סט jtftsi שקצצן עדה זלינא »ון

»* גס״ש.נסיק ו״ל להרסנ״ס לו •צא שמוה אפשר .ייפייסבי ארס בג• שידת יעשה
וכו• ישמיס ראשונה ספס לי ימו־מ הידבל מייני פנקש נ«ק •׳ הלנה סמיגל
1 שמס בססס רסיס אגרטת 7® לי צד? רא«» crc לו Jr* גנשלא

10a---------------------------------------------------

I

 נ:רי׳ר דדהב ):ר״ח( )•תא. נ:ר-״גי דטי ):וס״ז( .ליסקיטפיני 15שלח לארכובה מל-י״ר לסקלונקית »לער. לרכובה מייד( טסחאות ענויי
.אבהוא ר׳ הנח מרי״י אכהו רבי תני הוטב( הסבזה. בשר•״.־ הסבייע ):ה׳־א( איכן. סר״״י היכן ושייימ( רהב.

 . לסקדיק־ת מ.־״״.־ לססי־ילות )שיכימז .נטיעיתיי את ומחמתה שורי את הרגתה ג:ך״ר ננדעותי קזוזותה שידי הרגתוז לטכ״ג(
 שורו ר נ;ר- ודיב יודע איני אוסר וחלת חלוני שור סמ״ו( .אשפלוגי את אט בש־י״־ פלוני איש אנו דאסרון. טרייר דסרין סנ״י׳

ליין fx ינראס . איוכ כ*יעי טי»א אתר. יכן אסורה .הא בשג״׳ר ח»’א יאח״י • חייב יידע איני אוסר יהלא גמיעות וקחוץ פלוני ^של
ת’נה

לאק ככי , הערוך מערכת ,
רע. כס לו התיא דק-דוש-ן: שרות נמזית מרדני אקפד. נש בר חד עשרה. חסש לסהלונהית שלשה לרכיכה אחת לבעיטה ושד״ד(

: דתשונה נ פ׳ כנמ״י לרכיבה מיק־ת בעדך העדיך גירם• .י!מפ )•הטרהאצנמסה »
ג׳ לרכוב־. ס-ריש עשרה שלשה לסנוקךית חסשה לבעיטה שלשה

 3ח לסטערת שברגלו אצבעות בה׳ שסבה מפני חסש לבעיטה שבינתים קם! ועזום ושוק וראש הירך פיקיססיף בשלשה כה ש־ מפני
מאחורי סנוהרת ופי׳ שבעדו. שכאפזנע שליש-ת חוליא כנגד שהיא שגביהן ר<.שונה וחולי-. אצבעות שבד* חוליות ב י כנגד סלעים

-------■— ׳--—־—נדאיי־* לר״יו :־י־ הההרי, סיר: מלש עריך בסל ינהג היד. תחת באגרוף הכאת אומים ויש בפניו הכהו היד
והמהרשיל ,ני' חנטלית וציל סהלונקית נפשי• הנ״רכא יו'ש: פרק ף ס ב״ק ,יכירישל'־. בסרוד זנג": לה-י ההת ססייס
 אס כי שלבו זו. הו*יא לא הערוך בעל נתן ר׳ ספק ובלי וסיים נתן רבעו בפירוש סאד האריך ד׳ סימן

עש״ה. 3>!״ בידו התלמוד

u ct ויינגף ס cbi JTCtJi
 פוג ב*פ שלמה של בים

73 מסוחר• שהרי כקבלה

0) תמכמת אוצי תכנת ע״י )הויפס79 מס עמוד וילנה תרפ״ו. ירושלמי. תלמוד טהרות נזיקין, ־ ירושלמי תלמוד



יומא שמיני פרה הכפורים יום פה: משפט עץ

מצוה נר
 ס״א מיי׳ א פה

ג: הלכה חשוכה
 פ״ד שס מיי׳ ג כ פו

א: הלכה
 פ״נ שס מיי׳ ה ד פז

ט ה^ה
 מהלכות ס״ג גדי׳ ו פח

 זה ומה מזבחי מעל אפילו להחיות אבלט: הלכה שגגות
 בדבריו ממש אין ספק בדבריו ממש יש שספק

נפש לפקוח וחומר קל שבת דוחה ועבודה י?י"־/"’ מח ממןךח חננאל דבינו
ואמר [6אלעזר רבי נענה השבת את שדוחה .......... ..................."*

 וארבעים ממאתים אחד שהיא *מילה ומה
 השבת את דוחה שבאדם איברים ושמונה"

 רבי השבת את שדוחה גופו לכל וחומר קל
 תשמורו שבתותי את <א אומר יהודה" בר׳ יוסי
 יוסף בן יונתן רבי חלק "אך ת״ל לכל יכול

 בידכם ממורה היא לכם היא קודש כי <כ אומר
 מנסיא בן שמעון ר׳ בידה מסורים אתם ולא

 אמרה " השבת" את ישראל בני ושמרו " אומר
 שישמור כדי אחת שבת עליו חלל תורה

 דירי אמינא הוה התם הואי אי שמואל אמר יהודה א״ר הרבה שבתות
 להו אית "לכולהו רבא אמר בהם שימות ולא בהם וחי ח ת מדידהו עדיפא
 ראמר(י כדרבא דילמא ישמעאל דר׳ פירכא ליה דלית מדשמואל בר פירכא

 והאי ממונו על עצמו מעמיד אדם אין חזקה דמחתרת טעמא מאי רבא
 בא אמרה והתורה ליה קטילנא לאפאי קאי אי ואמר לאפיה דקאי ידע מידע

 כדאביי דילמא נמי עקיבא דר׳ מנלן ספק ודאי ואשכחן להרגו השכם להרגך
 ואשכחן בדבריו ממש )א( אם לידע דרבנן זוגא ליה י<מםרינן אביי דאמר

 ליה לית ודאי « ודשמואל לן מנא ספק ודאי אשכחן וכולהו לן מנא ספק ודאי
 חריפא פלפלתא חרא *מבא יצחק בר נחמן רב ואיתימא רבינא אמר פירכא
 עם מכפרין ויוה״ב מיתהא מכפרין ודאי ואשם חטאת ,מתל דקרי: צנא ממלא

 ועל תעשה לא ועל עשה על קלות עבירות על מכפרת תשובה התשובה
 אחטא ואשוב אחטא האומר3 ויכפר יוה״ב שיבא עד תולה הוא" החמורות

מכפר יוה״ב אין מכפר ויוה״ב אחטאנ תשובה לעשות בידו מספיקין אין !אשוב
יוה״ב אין להכירו אדם שבין עבירותה 1מכפרי יוה״ב למקום אדם שבין יעבירות

 לפני חטאתיכם מכלה( עזריה בן אלעזר ר׳ דרש" חבירו את שירצה עד מכפר
 לחבירו אדם שבין עבירות מכפר יוה״ב למקום אדם שבין עבירות תטהרו ה׳

 לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר חבירו את שירצה ער מכפר יוה״ב אין
 עליכם "וזרקתי שנאמר שבשמים אביכם אתכם מטהר מי" מטהרין אתם מי

 הטמאים את מטהר מקוה מה )ה׳"( ישראל קוהמ " ואומר וטהרתם טהורים מים ם.פנ
 בפרה והא לא תלוי אשם אין ודאי אשם גמ׳1ישראל: תא מטהר הקב״ה אף

אי גמורה כפרה מכפר אינו תלוי אשם גמורה מכפרי"בפרה הנך ביית בתיצא

Qy דהוה לי מימה כרבי. דלא נימא לא עצמה בפני אץ התשובה 
 עבירוח כל על החשוכה עם מכסרוח ויוה״כ מיחה לשנויי מצי ׳

 כגון עליהן מכפרוח שאינן עטרות יש חשוכה כלא אבל שבחורה
 אי משני מפי דשסיר לומר ויש בריח ומיהר פנים ומגלה עול פורק

ועל דקמני דסיפא דומיא י״ל נמי
יוה״נ שיבא עד חולה הוא החמורוח

 דאפר כשמואל אסיקנא
 האדם אותם יעשה אשר
 בהן. שיטות ולא והי

 בפש לפקוח א( מניין
 כו׳. מאבריו אתר שהיא

 התינוק שהסל מצאנו פי׳
 המיתה. מן מצילו

 משה של בנו מאליעזר
 בדרך ויהי שנא׳ רסנו

 ויבקש ה׳ ויפגשהו במלה
 המיתו ויבקש המיתו.
 שנתעצלה ממי לתינוק

 וביון אותו מלה ולא אמו
 אותו מלה שהרגישה

 דמים. תתן וקראתו
 שנא׳ הסיתה סן והצילו

 חולי רדף סי׳ ממנו. וידף
 התינוק. מן מאתו המוח

 אתה רמים חתן אמרה אז
 המילה. ברמי לי
 למולו תו ואמרינן נ(

 לפדותו כדי בשבת ואפי׳
 וערל וכתיב המיתה מן

 את ימול לא אשר זכר
 ונכרתה ערלתו בשר

 מנון נתפש שהקטן מלמד
 עצמו בעון והגדול האב

 זה מיתה. בוזיוב ושניהם
 p אלעזד ר׳ של טעם

 ]חטאת[ מתני׳ עזריה:
 מכפרין ודאי ואשם

 אע״ג תלוי אשם אבל
 אמו כפרה ביה דכתיבא

 דלכי גמורה כפרה מכפר
 איתויי בעי ליה מתידע

 כדתנן נמי אי אחר. קרבן
 ואשמות חטאות חייבי
 יוה״ב עליהן שעבר ודאין

 אשמות חייבי תייבין.
 מיתה פטורין. תלוין

 עם מכפרין ויוה״ב
 דלא מתניתא התשובה.

 כל אומר רבי ותניא ברבי
 עשה בין שבתודה עבירות
 עשה לא בין תשובה
 תוץ מכפר יוה״ב תשובה
 פנים והמגלה של מפורק
 והמפר בתודה
 עשה שאם אאע״ה

 אץ לא ואם מכפר. ידה־כ
 אפי׳ ושנינן מכפר. יוה״כ
 קתני הכי רבי תימא

 אבל יוה׳־כ צריכא תשובה
 בלא אפי׳ מכפר ידה״ב

 תשובה כדמן תשובה.
 עבירות על מכפרת

קלות

ר״ה על שלטה חשק

 לפיקיש מק דצ״ל נראה א(
 ומה השגנו 06 שמשה נפש

 ונר. מאגריו אפר שהוא מילה
3נצ״ חורה ואמרה 0

------>glQ»Sr------

ישנים תוספות

 דאינה איירי עטרה בכל דההיא ויכפר
 רישא": ה״ג יוה״כ בלא מכפרח

פ״ק בתוף של. טפורק ךןןץ
 ליה נפקא יס )דף דשטעוח ’
 הפורק זה סה ה׳ דבר ט ממלא

 מצוחו ואח בחורה פטם ומגלה עול
 הכרח בשר בריח המפר זה הפר

 הכפוריס יוס לסט הכרח חכרח
 עשה אפילו יכול יוה״כ לאחר מכרח

 אמרחי לא בה עונה ח״ל חשובה
 והקשה בה שעונה סמן אלא
 זצ״ל מאורליינ״ש יעקב רט הרב

אמאי

 הש״ס מסורת
הוספות עם

 ]ססס (3 3קל שנמ (6
 קנא ]שנח ג( וש׳׳נ^ ה.
 נ ע״ו עד. סנהדרין י(

 ושי׳ י. ]פגיגה ס( נד"
 ע דף סנהדרין 0

 מג דף ]סנהדדן (1
 מגילה י. ס(סגיגה

 ]לק י( כה" כדמומ ט(
 כרימת יג שטעות פו:[

 מקפ לט. נשטעוס (9
 ע מהודק ל( ס״ק

 י צ( ט:[,5 ]סנהדרין מ(
 מו ]מטי (p קב, דף

 מטמז ד״ה יג שמעת
הי" (8 ט, ט קהלת ע(

I'O©!1®'

 חייבי "י דתנן כפרתן מכפר אחר תלוי אשם כפרתן מכפר אחר אין הנך נמי
 מיתה פטורין: תלוין אשמות תייבין יוה״ב עליהן שעבר ודאין ואשמות חטאות
 כרבי דלא נימא לא עצמן בפני אין התשובה עם התשובה: עם מכפרין ויוה״ב
 עשה לא בק תשובה עשה בין שבתורה עבירות כל על אומר "רבי דתניא

 ברית ומיפר בתורה פנים ומגלה עול"( )מפורק חוץ מכפר הכפורים יום תשובה
 מכפר יוה״ב אין תשובה עשה לא ואם מכפר יוה״ב תשובה עשה שאם בשר

 מכפרת תשובה תשובה: בעיא לא יוה״ב יוה״ב בעיא תשובה רבי תימא אפילו
 על מכפרת תעשה לא על השתא תעשה: לא ועל עשה על קלות עבירות על

 שניתק תעשה לא ועל עשה על קאמר הכי יהודה רב אמר מיבעיא עשה
 תעשה ולא עשה קלות הן "אלו ורמינהו לא גמור תעשה לא ועל לעשה

חוץ
 מקראי לה "יליף שבועוח ובמסכח מילה בשר. ברית וסיפר וגו׳: סלגש היתה וחמנע אלא לכחרב למשה לו היה לא דופי של באגדוח דורש

חוץ

טעם׳ פאי קה.[. !עירובץ גדעע סלק. רנריו, וגנטן מין6 כל ניעוטין ורקק אכין כלומר חלק. אן רש״י ליקוטי
להורגו ומומר ונשמה דם לו שאין מט לן הוא הרי כלומר מטס לו אק מורה שאמרה דםחתרת.

 פ עומד הטס שנעל הזה הגנג יודע סלנן ושומק נוטלו שאמר שרואה ממונו. על עצמו מעמיד אדם אין חזקה
 ומלמדת דמים לו אק מורה לן ואמרה ליה קנוילנא קאי ואי נאפאי קאי לגרה אזילנא אי הגנג אמר ונטמר להצילו ממונו

 ישומי נפטו ממוט שנוטלק ורואה פצנט מעמיד אדם שאק הוא יודע שהרי נא להרגו תה להרגו השנה להרגן נא אס מורה למדמך כאן מעיקרו כמס הוא הרי רצימה זו אק מטם, לו אק עב.ן. ]סנהדרין להרגו אמה השכם להרגן נא שהוא מאמר
 מיו 4:נו ברכיה כה: מגילה ]ע״ס דלועק של סל דקרי. צנא י.[. ]חגיגה סלסל של אמד גרעק פלפלתא. ».[.]סנהדרין פמו לילך חכמים תלמידי שני דרבנן. זוגא »[. כב, ]®סיה יהרגט מגדו הממון פעל יעמוד שאם נא p מנס על לפיכך

 בעיקר. כופר 4ז. ]שם המצוח כל של עול. סורק 4: כה נכמהות עלייהו הכיפורים יום מכפר לא ודאק דאשמוס חייבין. יוה׳יב עליהן שעבר כי•[. לי, !יחזקאל המת טומאת המענירין חטאת מי מזית טומאותיכם ואעניר עליכם אכפר טהורים.
4יג. )®נמות ל( )נראשיס סטים קציר פינט ראוק וילך סלגש היסה וממנע אלא לכמונ למשה היה לא דופי של סאגדוח ודורש יושג שהיה מנשה צט:( דף )סנהדרין כגק פטו עוומ ונגלוי נפוצפא מורה דנרי על נא בתודה. פגים ומגלה

 יום בעיא תשובה
 יום הפםורים
 בעי לא הבפורים
הנא מאמר ואם תשובה.

 טפל מורה דמלמוד לומר יעקג רניט שרגיל מה על מכאן וקשה משונה עם קאמר הכי ואפילו עיקר הנעורים דיום משמע
 הסולץ פרק נינמומ כדד״קינן עקר ארן דרן אלמא אק דרך עם מורה מלמוד יפה מ־ק פ״ג מאסת מדקמט אק דרך לגני

<p> ):האג יורשי עם נעל יירשי יחלקו מדקמני מלוג מכסי ומייד עיקר האג דיורשי ננסים לה שנפלו ינם שומרמ גני לש 
 כנר שעשה המשונה עם קאמר דהני י״ל I* עקר שאינה אע״ס המשונה עם קאמר הנא ואילו עיקר האג יורשי אלמא
 יש ועוד מימה גני עוקר דחשונה המשונה עם מנא דנהדיא®( מימה משום גנט אי שניהם שצדן לומר נא ואיט יוה״כ צדן
 לינא משונה נלא גמורה נפרה מ״מ מכרת למעט הנפודם יוס דמהט אע״ג גמורה להפרה משונה צדן נמי דלרני לומר

 פירוש על מקשי׳ ועוד ונו׳ עול דפורק דנרים מג׳ מון מכסי הנפודם שיום כיון עוטמיט גשניל הניח פרג למה דאל״>
 אלא וה שאי! לס נדף דהדושין קמא נסרק ליה דרשיק הא דקרא דסיים וי״ל עיקר וסיים וגו׳ אשה עם סייס ראה מדנמיניס ר״מ

 ללמדו סייג כך מורה נלמדו שמ״יג ]כשם היא מורה ואי אומנות ללמדו rofe סייג כן אשה להשיאו vus כשם קאמר והפי אומגות
 דהא עיקר אינה מורה ני לומר אלמק לה״ר נראה היס לא אנל מ״ר. אומטנג אלא w דאין הסייס עקר P סוס א״נ אומטס[

 ראשונים 0ל» >ק< ממדין מצד מרק נמי ואמרי׳ מנמדימא איסנא מידוק אדרנה מלאכה עמה שאין 5מוד ופל הכי זמר קאמר
 איט דהסילן דיוקא והא נו׳ אק דק נמיעוט ניקניח מורה דמים נמ״ם מ־יס פ־י >*« ומק נר עראי ומלאנסן קנע מורתן עשו

 יסלוקו לשטס נלשוט משט מדקא דקיק סממא יסלקו קמט ולא האג יורשי עם הנעל יורשי יסלקו מדמט אלא דייק דלא ראיה
 ויורשי הנעל יורשי יחלקו נלשוט מאדן היה אם דהא מנ״ל ידעתי ולא עיקר הוו האג דורשי ש״מ נ6ה יורשי עם הנעל יורשי
 ייחור ועם האג ויורשי המל יורשי יסלקו לומר לו היה כי נראה 6ו דייק עם מלשק נרחץ של וא״כ מידי דייקיק הוה לא האג
 יפה לשנות לו סיה לא פי לשק ייחור w אין משמע( )דהוה אק דרך עם מורה מלמוד יפה סט כי אנל p לדקדק הוא לשק

עקר: נראה וכן קאמר w או w או משמע דהוה אק ודרך מורה מלמוד

השבת.
 שבמוח שמירח בקיום זו בשבח יזהרו

 מטו. את מעמיד אדם אץ הרבה:
 והאי גנב מיל ממונו אח מלהציל

 דקאי ידע מידע במחחרח דאחי גנב
 דהכי ואדעמא באפיה הביס בעל
 לאסאי קאי כי אמר דמימר אחא

 אלא נסשוח פסק זה ואין ליה קכוילנא
 כאן לו אמרה וההורה נסשוח ודאי
 :ל(להורגו השכם להורגך שבא אחרי

 על מג( )דף בסנהדרין אביי. דאמר
 ללמד זכוח לי יש ואמר לסקל היוצא

 אומו ממזירין המם דקחני עצמי על
 ובלבד פעמים וסמש ארבע אפילו
 מנא בה והוינן בדבריו ממש שיהא
 זוגא ליה מסרינן אביי ואמר ידעי

 הסקילה ביח עד אוחו שמלחן לרבנן
 עצמי על זכוח ללמד ל יש אמר ואם

 בדבריו ממש יש אס אלו ישמעו
 העובד כהן גבי נמי והכי לאו אס

 ליה: עבדי דהכי נמי למימר איכא
 פיקוח דאודאי מהנא ואשכחן.

 שמעינן לא ספק אבל מחללן נפש
 חלק אן כגון נמי וכולהו מינה.
 נפש פיקוח לודאי למימר איכא

 אחס ולא וק ספק ולא ממעט קא
 וק ודאי )ד( למוח בילה מסודן

 שבמוח ולאי שישמור כדי עלו חלל
 פיוכא. ליה לית דשסואל הרבה:

 בהם שיחיה המטח האלה יעשה אשר
 ספק לידי בעשייחן שיבא ולא ודאי

 הספק: על מחללן אלמא מיחה
 אמד: גרעין פלפלתא. חדא

 אשם הם ודאי. ואשם חטאת מתני"
 שהוא ל[אשס רש ומעילוח מילת

 גמ׳3ו כרח ספק שגגח על הבא מלי
 כחיבא: כפרה נמי ביה והא פרין

 ומסממא טכפרץ. ודאי ואשם חטאת
 מחמרט היה לא שאס איכא חשובה

 הא גם׳ )ה(: קרק מביא היה לא
 הכהן עלו וכפר ביה. כתיב כפרה

 באשם ה( )ויקרא שגג אשר שעמו על
 טכפר אינו תלוי אשם כמיב: חלר

 עליו להגן מולה אלא גפורה. כפרה
 חטא שודאי לו שיודע עד היסורין מן

 בכרימוח לה ילסי׳ הכי חטאה ויביא
 הכסורים דיום פטורץ. מ:(: )דף

 בכריחוח מפרש וטעמא עלהן מכפר
 טפר עול. טפורק חוץ כה:(: )דף

 דורש בתורה. פנים מגלה בהקב״ה:
"שהיה מנשה כגון לגנאי ההורה אח

 ליהרג: מ״ד שנדון אדם פל זכוה ללמד שיודע כגון להחיות. אבל
 מילה. ומה נפש: להצלה מפסיקה השבח אח שדומה ממורה ועבודה.

 שמייטן לפי השבח" אח דומה אדם של מאיבריו אחד מיקון שהיא
 אפי׳ לכל. יכול )ג(: דשבח במוססמא שנויה כן זמן לאפר כרח עליה

 את ישראל בני ושמרו נפש: לפיקוח
אחרוח שבחות לעשוח כדי

הב״ח הגהות
 י אם לידע גט׳ )א(

 ודשמו שם (3) ממש:
 «נצ״ל סירכא ליה ליס

 רש (3) נמסק: ודאי
 מי! ומה ד״ה
 דשה נמושפמא וכו׳
 וע״ו <הפט״ו נ״נ
 ואשכ ד״ה רש״י )ד(
 למומו נידה מסורק מ׳

 נצ״לוסינמוד עליו סלל
 מטל דיה )ס( נמסק:

 הס קרק מניא נו׳
 »נ מס״ד ואמ״נ

 1 לפני חטאתיכם
דוטאתינ ולא תטהרו

לזה: זה שבין

 הגהות
רנשבורג מהר״ב

 תשוב דיה בתו״י «[
 קאנו הבא ואלו וכו׳
 אע• התשובה עם

 נ׳ וכו׳. עיקר שאינה
 נהגה נאורן סה עיין

 מ׳ מהל׳ פ״ג מיימוט
נ: אוס

------

 השלם אוד תורה
 3 אל ר?ר וארור. א(

 א אך לאנ£ר ושדאל
’ vibtfn שבתתי

 וביניב ביני הוא אות
 8י3לדרחץםלחןח

-מקדשכם:
יג( יא, ]שטזה

p השבת את ושברתם 
 לכר הוא ?י

 כ יומת מות מרולליה
 נ$אכו בה העשה ל5

 ההו הגפשי ונכרתה
"מ^־בעטיה: י

tW»l ,יא T) 
p כני ושמרו 

 אתהשבתלעשותא
 ברי לדלתם’ השבת

»[לא, )מטות עולם:

 חקו את ושמרתם ד<
 מימפ^י ואת

 n האדם זלתם יעשה
’!וקדא-ח *: זןןי בום

 3ןכ הזה מיום פי ה(
 אתכ לשהר עליכם

’^פ'} חטאתיקם מפ:ל
אטך נלוליכם וטבל טטאוחיכם מכל וטהךתם טהורים מןם עליכם וזרקתי ו< ל[ «,!יק-א תטהרו:
'מים״ח" מקור עזבו ?'’יכתבו בארץ ומורי .יבשו עזביך־ בל * ישראל מקוד! »( כה! לי, ןיי״קאי אתכם:

יג( ח, 1wr| -: את

 בראשוני ליתא ושמונה" וארמים "מאתים [3 עזריה: בן נוסף ובכת״י בראשונים א[ וציונים הגהות
ראשוני ג[ כ(: אות להלן נם )וראה אדם" של מאבריו אתד "שהיא וגורסים ובכת״י,

 )גליון תולה[ תשובה רא״ש וגי׳ p» )רש״ש(: וגו׳ להוסיף יש p במכילתא: וכ״ה הגלילי, יוסי רבי וכת״י
 1במש אי׳ וכן דרש זו את ]צ״ל [I המשתלח: שעיר בלא אף מכפר יוה״ב אי רעבו תוד״ה ע״א יג שבועות עיין ו[

 בירמיה תי״ט[ וע׳ לית׳ שבמשניות במשנה וק ]בקרא ט[ מליח(: וסי ירושלמי גי׳ [B >גליון(: שבמשניות(
 )גליון ובע״י וברי״ף בירושלמי וכ״ה לפנינו שהוא כמו ה׳ מלת כתוב יז שם אולם ה׳ מלת בלא כתוב

 ע" )דק״ס הנקודה הפסק צ״ל כאן p )גליון(: הכירו[ על פהלועג איתא קמו הימן הברכה פרש׳ ]בשאלתות י[
צ׳ p» ר״ן(: שברי״ף, רש״י )כת״י, שהוא אחר אשס ל[ מאבריו״(: אתד תקון ״שהיא בגמרא הגורס ילק״ש

)גליון(: הוה לא צ״ל p יצחק(: )שית דבהדי]הן

0) מחכמה איצי הכנה ע״י )הודפס181 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



יומא שמיני פרה הכפורים יום J ן2 משפט עין
מצוה נר

 מ»ך. כשלת כי :וגו׳ הראשון" גמלה יוכל לא שבתורה. תעשה לא מהלמח ס״ג מיי׳ א צא
6 Jy מה כל על יחיה. ]הוא[ )חיו( עליהם :שגגה שהיא כמכשול יחשב עונן

 פיוסים: הימנו מקבל היפנו. מתפייס העבירוה: על ואף שעשה ה: הלנה שם מיי׳ 3 3צ
 יומר ברצון מקובלח נדבה. פריס: במקום שפתינו." פרים ונשלמה צדדמיי׳^מ^

היחיד מן )מ( משובתם. ארפא :משובה S פ

הש״ם מסורת
הוספות עם י
 ע״ש[, לט: א(נקיושיו יכתב אמר משה בספרי גרם הכי יחטא: שלא יעשה מה זונות

 נג”"!^מ^ה שס שנכחב וסומי למ *גי האמנתם לא יעז שנאמר סווחני

 ,jער^ל•קידסיופ נשים. לשתי מובא: זמנין למכתטה ליה ניסא אלמא סרחונו נכתב
 •[,tjnyofoopffi] ר?( ממו המדבר דור כך למלקות בה והתרו זנתה קלקלה. אחת שלוקות:

׳,77נס« לב מגיסח מח ()משהס למרגלים שהאמינו במדבר
 שנהירין ]עי׳ ו( קג[,
 פ״ד ]תושפמא (1 קו.[,
 :,1 שנהדרין ס( יב[, הל׳
 ]כל C ד, כר דברים מ(
 דף מרכוח איסא זה

 נב:, דף פסחים (3 לכ[,
 יג:[, דף ]שוטה ל(

א. נו ישעיה מ(

 את שדוחה תשובה גדולה יוחנן ר׳ אמר )א(*
 ישלח הן לאמר <א שנאמר שבתורה תעשה לא

 לאיש והיתה מאתו והלכה אשתו את איש
 החנף הנוף הלא עוד אליה הישוב אחר

 ושוב רבים רעים זנית ואת ההיא הארץ
 תשובה גדולה יונתן א״ר ה׳ נאם אלי

 ובאב( שנאמר הגאולה את )שמקרבת"(
 ובא טעם מה ביעקב פשע ולשבי גואל לציון
 אמר ביעקב פשע דשבי משום גואל לציון
 נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש

ה׳ עד ישראל "שובה שנאמר כשגגות לו
 הוא מזיר עון הא בעונך כשלת כי אלהיך

 לקיש ריש והאמר איני מכשול ליה קרי וקא
 כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה

 משפט ועשה מרשעתו רשע ובשובי< שנאמר
 כאן קשיא לא יחיה )חיה"( עליהם וצדקה

 בר שמואל ר אמר מיראה כאן מאהבה
 שמארכת תשובה גדולה יונתן ר׳ אמר נחמני

 רשע ובשוב <ד שנאמר אדם של שנותיו «
 אמר יצחק ל אמליהתהז )חיו"(

 וראה בא מרי בר משמהדרבה במערבא
מתפייס ספק בדברים חבירו את מקניט 0) ודם בשר מדת ודם בשר מדת הוא ברוך הקדוש במרת

 שנכשל )י( לידו. עבירה דבר שבא
מקום. באותו אשה באותה כבר: בה

 סרק ואומר העטרה )נ( שס שעבר
 ט שנכשל לזמן וכל מכל שדומה ממון

 ראה לו ואומר עליו ממגבר יצרו כבר
 הוא סרק ואוחו מקום ואותו סלונית

 כסוי כבר: שעשית מה עשה קום
 בחטא עונו: נתגלה שלא חטאה.

 ולא ויתטיש שיודה לו טוב מפורסם.
מפורסם. שאינו בחטא ט: יכסור

 שכל הוא השם וכטד תטאו יגלה לא
 מיעוט בפרהסיא חוטא שאדם מה

 אדם שבין עבירות הוא: שמיס כבוד
 ממנו שיבקשו לרטס יגלה להכירו.
תמיד. נגדי וחטאתי לו: שימחול

 תמיד הוא והרי לי שכפרת סטר איני
 לפרט וצריך עומד: נגדי הוא כאילו

 אומר מתודה כשהוא החטא. את
ינאי. כדר׳ חטאתי: סלוני חטא

 ולומר למעמר אלא המון הזכיר לא
 שהיה לאדם י<משל להם גרמת אחה מ!יע w של לין מר

 לו ותולה ומשקהו ומאטלו נאה p לו
בפתח והושיט בצוארו דינרין של טס p לאדם צעקה דאמריסה

ג!ר לאחר נין דן גור קודם

 סי׳ או״ס נווש״ע טו כשין
nn ד: שפיף

 מהלניס ס״ו מיי׳ ה צה
ס: הלנה דממו

הש״ם גליון

 שעשה יחיד גם׳
 לכל מוחלין תשובה
 מסאט הרמ״ע השלם.

 ס״א דן חיקור נמאמר
 חלקם סירוש נחג סי״ד
 פרגים להיות האלה מדיח

 סנומו הנמסל הוא לוה זה
עכ״ל:

------------
ישנים תוספות

 את לפרט וצריך
 תיקנו נן וע״י החטא.
 הנפודם יום של נמפלום

 לפטן ששטאט פטא על
 תשובת וחגריו: נאונש

 סוחלטין רששם
 אחר אף מעכבת.

מ״מ מיהו דן גור שנפשם

דן:

רש״י ליקוטי

הססכת[ בסוף )גרפס

חננאל דבינו

 מקניט אדט תניא
 לו מתפייס ספק חבירו

 אכל לו מתפייס אין ספק
 לו מתפייס ודאי הקב״ה
 שנאמר בדברים אפילו

 ושובו דברים עמכם קחו
 אלא עוד ולא ה׳ אל

שנאמר טובה לו שמחויק

 אמר המורים נא שמעו על במדבר
 אני אף יאמרו שלא סורחני יכתב

 מאניס שביעית. פגי כמותם: קלקלתי
 אמר ורחמנא צרכן כל טשלו שלא

 )ייקרא לאבלה לכס האח שבת והימה
 טפרסמין להפסד": ולא לאכלה כה(
 ומראין רשעים שהן ההטין. את

 במעשיו מטר יש אס כצדיקים עצמן
 שבני השם חילול מפני לפרסמו מטה
 עליו שסטרין ממעשיו למידין אדם

 פורענות עליו כשבא ועוד צחק שהוא
 לו הועיל מה אומטס אדם בני

מצדקו. צדיק ובשוב שנאמר זכותו:
 אני לפניו מכשול ונתתי דקרא סיסים
 ט שינשל לכל גלוי תטא לידו ממציא

 רשעים הטוחלטין. מעשיו: את וידעו
תקלה. סופה רשעים שלות גמורין:

אמר מנקג פשע ולשבי ומהרהרין יושטן הס שלותם מתוך
תשובה גדולה יונתן ר׳ י י י

 גאולה שמקרבת
 שמדו (”שנאמר לעולם
 כי צדקה ועשו משפט
 לבא ישועתי קרובה

 אמר להגלות וצדקתי
 שם (5):נר לקיש ריש

 שמארמו חשוכה גדולה
אדם: של ושנותיו ימיו

 ™ס™ אבלן^ק™ בדברים מתפייס אין ספק בדברים מתפייס ספק הימנו מתפייס וא״ת « הימנו 'מתפייס אק ספק הימנו

 אדק,ה אל ושובו דברים עמכם <סחוה שנאמר בדברים ממנו מתפייס בפקד עבירה עובר אדם הקב״ה
 מחפייש ואת״ל שם m שנאמר פרים הקריב כאילו הכתוב עלי? שמעלה אלא עוד ולא טוב וקח <ה שנאמר טובה לו שמחזיק אלא עול '

 אסל וט׳ נדנרים ממנו גדולה אומר ר״מ היה תניא" נדבה אוהבם משובתם ארפא י< ת״ל חובה פרי תאמר שמא שפתינו פרים ונשלמה <ה

 שב ,° יכה1 אוהבם משובתם ארפא שנא׳ כולו העולם לכל )ה( מוחלק תשובה שעשה יחיד8 שבשביל תשובה
 חשוצה שעשה יחיד פעם עבירה דבר לידו שבאת "כגון יהודה רב אמר תשובה בעל המי היכיא ממנו אלא נאמר לא מהם ממנו אפי

?סלם רל א״רזהורהמסום\ באותו פרס באותו אשה באותה יהודה רב מחו? הימנה וניצל )י( ושניה ראשונה

ופירש ושניה ראשונה מפורסם! בחטא הא קשיא לא יצליח לא פשעיו מבםהה( וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי <אשריז כתיב

ע
11י

יז

הרמות: והרשות. בעטרות:
 א( )שמוח שנאמר כעליה. מקכרת

 :ל(אחיו כל ואס״ב תחילה יוסף וימת
 חטא בלא ממנה יציאה. שתהא ולואי

דין: ק להיות לדינא. נפיק כטאה:

הכ״ה הגהות
 נו׳ יוסק א״ר גם׳ " )א(
 אמר יותנן ו" ש״א ג״ג
 ומי בכלל עד ולא עד

 והא הכי יוחנן א״ר
 נחלה יוסק ר׳ אמר

 ה׳ נאם אלי וכו׳ חשוכה
 ביחיד הא קשיא לא
 יוסי א״ר כצבור הא

 משוכה גמלה הגלילי
 שנאמר גאולה שמביאה

 טעמא מה וט׳ לציון וגא
משום גואל לציק וגא

 יהודה רג מפוי הימנה
 ובאותו

 מקום ובאותו
ר״ע שם

 כאן!3 לחבירו אדם שבק בעבירות באן נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם
c ובאוו פרק הלק־ילו1^ ראשונה יפעם סבירה ־ענבר8 אדם אומר בריקודה יוסי ר הניא1למסופ 

שנאמר אץ?^• *מי ועל ישראל פשעי שלשה על ה׳ אמר כהט( שנאמר לו מוחלת אה רביעית לו מוחלק 'ישית

 שאינו בחטא הא
----------------בעבירווסזבק

מוחלק אק רביעית לו מוחלק שלישית לו מוחלק שניה אלא »יי ילא יק״
שך6 ילימ הני יוכ ימא פעמים אל ^לפי אלה כל י<הן )ונאמר״( אשיבנו לא ארבעה

 הנחוב עליו שמעלה
קרבן הקריב כאילו

פשע:
שחהא

נשוי

 SD'W ני?יאה?שה5 שנאמר לו מוחלק אק ואילך )מכאן גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ת״ש לא ביחיד אבל בציבור

te’XTS יום עליהן יהודה לא זה יוה״ב עליהן שהתודה ״עבירות ה״ר אשיבנח( לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על כל רב אמר תשובה

 הכתוב עליו עליהן והתודה והזר בהן שנה לא ואם אחר יוה״ב להתודות צריך בהן שנה ואם אחר הכפורים
 י<כי שנאמר משובח שהוא יכ״ש אומר יעקב" בן אליעזר רבי באולתו שונה כסיל קיאו" על שב ככלב <כ אומר ם?ימ ™י3 יי™

 הוגא רב דאמר הונא כדרב וגו׳ קיאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא תמיד נגדי וחטאתי ארע אני פשעי סרק. ובאותה בה
”S״ flg ™ S בהיתר. לו געשית אימא אלא דעתך סלקא לו הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם "שעבר

נו׳
ני

 ולראי עד נו׳ נפיק הוה
 כיציאה כיאה שמהא
 ד״ה רש״י )צו( נמחק:
 רבים של מפינחס ארפא
 מן אפי ששב לסי

שגא ד״ה ף( היחיד:
העבירה אותה לידי ונו׳ R דברי זהב אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא <מ שנאמר החטא את לפרוט )!"(וצריך ג*ז הטאה• כסוי פשע
?*"י* ד•1ר rrt תודתי 1 » » י רנררזזה רתריירר אדח  מנסה להבירו אדם

 וי״א יצלה לא פשעיו
 ובאן מפורסם בחטא כאן

 מפודסט. שאינו בחטא
 יהודה ב״ר יוסי ר תניא
 עבירה אדם עבר אומר
ושנייה ראשונה פעם

 ד״ה )נ( נגר: נה שנכשל
 אשה
כבר

 שעני ני׳ אשה גאיתה להם! ויעשו משה שאמר מהו אלא חטאה כפוי פשע נשוי אשרי 0) אומר עקיבא רבי בבא בן יהודה

ש™ וכאיתו ־3י"11 ףכם רבש״ע הוא ברוך הקדוש לפני משה "אמר ינאי ר׳ דאמר ינאי כדר׳ זהב אלהי

^5״נשל משה לישראל להם עמדו טובים פרנסים שני זהב אלהי שיעשו להם נרם די שאמרו עד לישראל להם

_ _ סורהני יכהב ייאל אמר דוד להקדישני בי האמנתם לא ״יען שנאמר סורהני יכתב אמר משה ודוד
■ ־ דק בבית שלקו נשים לשתי דומה הדבר למה ודוד״ דמשה משל חטאה כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר

לם™אור י™ על הודיעו מכם בבקשה שביעית פגי שאכלה אותה להן אמרה שביעית פני אכלה ואחת קלקלה אחת שלשה על שנאמר לו

Sm מבריז? והיו בצוארה ותלו שביעית פגי הביאו לקה זו לוקה שזו מה על יאמרו שלא לוקה״ היא מה
לאיע”והיתה מאתי "ובשוב שנאמר השם הלול מפני החנפק את מפרםמק<הי לוקה היא שביעית עסקי על ואומרץ לפניה

שנחתם ואע״פ הפורענות מעכבת המוהלטין תשובת לפניו מכשול ונתתי עול ועשה מצדקו צרק «ל»עמי£שלשעםגכי.
SV05ואתמית ההיא הארץ ממנה יצא וערום לה נכנם ערום בעליה את מקברה והרשות תקלה סופה רשעים שלוה פורענות של דק גזר ™ ״

אלי יעצב ים3ר רקי□ יךןתיב קנפ לקט^ נפשיה ,בצב! הכי אמר דינא למידן" נפק הוה כי "רב כביאה יציאה שתהא ולואי
'^להנ^:ב<עא" הכי אמר דינא׳’ הוד, כי רבא כיציאה ביאה שתהא ואי'ו, ׳’אזי ביתיה^ ^וח עביד הוא עליו עליהן ומתודה חוור

 ביעקב פעע ואלזבי 1בצב

 מרנהןתו רשע ובשוב ד< 4□ >י, ןד.י׳«ע בעונך: כשלת כי אלוהיך ” ער ןשראל שובה ג< 4־ ט, ן-מי-ה ״: נאם
 כל אלו אמרו ץ אל ושובו דברים עטכם קהו ה< 4>ם לב !־י״קאל ןחיה: הוא עליהם וצדקה משפט ועשה

מגןנו: אפי ישב כי נדבה אהבם משובתם ארפא ו< 4ג יד, והישע שפתינו: פרים ונשלמה טוב וקח עון תשא
 ומודה )צלח לא פשעיו מכפה וז< 4א ״*ם1 חטאה: במוי פשע נשוי אשרי משכיל לדוד (1 4ה יד, והישע

 בכסף מכרם על אשיבנו 16 ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על * אמר בה ם( ען. 4ט םשל•1 ןרחם: ועזב
 ככלב כ< ןא?במ,בםן. ג^ר: עם *שלוש פעמןם אל )פעל אלה כל הן י< 4י נ, ועמים נעלם: בעבור ואביון צדק

ה!. סב ןתת*ם תמיד: פדי וחטאתי אדע אני פשעי כי ל< 4>« ט, ומשיי באולתו: שונה כמיל קאו על שב
 4לא ל^ !שמיה זהב: אלהי להם רעשו גדלה חטאה הוה העם דוטא אנא מאמר )הוה אל ט^זה משב ם<
 הקהל את תביאו לא לכן )שדאל בני לעיני לדקדישני בי האמנתם לא .יען אהרן ואל משה אל ך. מאמר נ<

 הוא לפניו מכשול ונתתי עול ועשה ?מזךקו צדק ובשוב <0 4ינ ןנמדני-□, להם: נתתי א^ר הארץ אל הוה

כן. !•היקאל^ אבקש: ?דרך ורמו עשה א^ד ?רקתו תז?ךן »6ו )מות בחטאתו הזהרתו לא כי ימות

 שונה כסיל אומר הכתוב
אומי־ אליעזר ר■ באולתו.

 עבירה אדם שעבר כיק דאמר הונא כדרב באולתו שונה כסיל מקיים מהו אלא תמיד נגדי וחטאתי שנאמר משובה הוא הרי
 כסוי שנאמר א״צ אומר ר״ע והב. אלהי להם ויעשו שנאמר החטא את לפרוט וצריך כהיתר. לו ונעשית לו הותרה בה ושנה

 יכתב אמר משה לישראל להם עמדו טובים פרנסים ב׳ כר: זהב אלהי להם ויעשו מקיים אני מה אלא חטאה.
אשרי שנאמד סורהני ינתב ]אלן אמר ודוד וגר מספרך נא מחני אץ ואם להקדישני בי האמנתם לא יען שנאמר סורוזני

 והאמר הכי אר״י ומי בכלל עד ולא עד אמר יוחנן ר׳ בע״י וכן הילקוט ןגירסת א[ וציונים הגהות
והא ביחיד הא קשיא לא וכר שנאמר שבתורה ל״ת את שדוחה תשובה גדולה ר״י

 בשם ואת הביא בע״י ל[ )גליון(: הוא[ ןצ״ל ג[ מליץ(: שמביאה[ אית׳ ובע״י ]בילקוט p >גליץ(: בצבור[
 ובע״י י״ז סימן ןבהרא״ש ו[ )גליון<: ואומר[ ]צ״ל ה[ :)בליון( רב אמד טובי' בר זוטרא מר אמד מימרא

 אלעזר רבי בע״י [0 )גליון(: ובציר״ה י׳ בלי בקרא [I )גליון(: אחרת[ כנוסתא דאי׳ אלפס ברב ועי׳ וה לכל לית׳
 מהרש״א: ועי׳ המים(. בארות )דק״ס, הנכונה הנוסהא והיא כת״י, בקצת ליתא "ודוד" מ[ )גליון(: יהודה בד
p גליון(: וע״ש[ פו סי׳ הריב״ש וכ״כ מדרבנן מרדות מכות ]היינו( p "וגורסים ובכת״י ברש־׳י ליתא •מית 

 שפתינו: ונשלמה נוסף בכת״י מ[ )גליו](: ליתא[ דהכא בע״י וכן בסנהדרין ליתא דרבא ]הך ל[ לדינא:
יעקב: בעץ מקורן זה שבעמוד הב״ה הגהות כל [p )גליץ(: ומשה[ ןצ״ל נ[

0) החכמה אוצר תכנה ע״י הורפס)183 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



פז. יומא שמיני פרה הכפורים יום הש״ם מסורת
הוספות עם

 שמא חטא עונש לישא אדל. לקטלא עצמו: ברצון נפשיה. בצבו הנאטת נה; שבם א(
מל עביד. הוא לית כיתיה וגבו מ: אמר עצמו ועל גדין ישגה ?י ה®'
- ו 1ז , • ., )״!TOO .OJ SB© יא תל׳

 שתהא ולואי גדבר: כלום ישתכר ולא ביתו צורכי יעשה לא זה
גדודי אטבוהא. 1כיציאה:* תטא בלא לביתו וימס* שישוב ביאה.

 ימטח ©ס׳ ©׳ קו:
 [,6דםימ מהו ד״ה קנו:

 הל׳ ס״ד ]»ספחא ג(
 ע״ש »: נלעיל ד< יא[,

 הה: ]לעיל ס( יש״ג[,
 ג״ג קטו. ]נ״מ p וש״ג^

 מדי, עי׳ (1 4:קעג
D) לס. ©לין ©ס* עי׳ 

 ה5מ(]גי איצטרין, ד״ה
 ם, דף ברכות י( יד:[,

P חולין ל( אבא, עדך 
ניג ני מלכים מ( ב מה

——
חכ״ח הגהות

 לו טוב 6ל מנם׳)א(
 הקב״ה שנשא ג6ס6ל

 להם טוב כו׳ פנים לו
 להם נושא שאין לצדיקים
 געוה״ז פנים הקב״ה

 ולאהק למשה 1}לו ©נ
 אזם הקב״ה נשא שלא

 זמנכם הניע לא גו׳ פניס
 ויכין שק כר ליפטר

 כר שמזכין אלא לעצמן
 נניס הרכה הדורוס כל
 לר׳ שם (5) :4 היו

 אין כר עגיחס תנן אכהו
 שירצה עד מכפר יוה״ג

 נו־ נפיג והא הכירו את
 הט אלא לו יפפלל מי

 אם שם )ג( קאמר:
 נידן לו יש ממק
 אול שם )ד( :IP ספר

 אנא דר׳ אדשא ויתיב
 אמסיס דשדיא )נסדי
 ש״א ונ״נ מא״מ מיא(

 ושדיא אממיה נפקא
 מיא 1י כנושא לה

 נר מטא אקיקלתה
 ליה )אמר לאפיה ונסיק
 למיסק צריכנא השפא

םא״מ דכסיג( מדעתך

 אם לכבודו: אתריו הולק אדם מי
 כגללו סופו וגר. שיאו לשמים יעלה
 תזוס שלא אמר זה וכל יאבד. לנצס

 ונושאין שה זקן ליה. טכתטי דעתו:
 המדרש בבית בכתפיהם באלנקי אומו
 מפניו: לקום הציטר את להטריס שלא

 שו הן אף אלמא המתרים. שגאמר
 ז% בא חטא אין :ונותרו לישרף ראריין

 העטרה את מפניו מדמה הקב״ה יחי.
 נפשי. תעזוב לא כי לידו: תבא שלא

 המטא את מונע שהקב״ה למדנו
 מסויב נפש. כדם עשוק מלהכשילו:

 בו. יתמכו אל ידו: על שאבדה בנפש
 בטר ויפול אותו מלשן אלא יפול שלא

 דסטא דשק התא. כדרב מיהנס:
 בידו מספיקין אין שוב וימני תרי

 דומה שהעטרה לפי תשובה לעשות
 דאמר ברבי. דלא לימא שתר: עליו
 מכפר: תשובה עשה לא אש׳ לעיל
סומו הוא שעליו מאסר שאני. אגב

 ופללו והפתיבמכפר:ן אינו לחטוא
 לשק וסללו דעתן 6סלק וקא אלהים.

 מפללו שהקב״ה הוא ושום תפלה
 חין. אלהים מאן לו: ומכפר ומשיסו

 )שמות בפלילים ונתן לשון וסללו והאי
 הכי, אי :ביניהם ישפוט הליין (6כ

 אימא נינהו משפט לשק דקרא דפללו
 בשטל ישפטנו מי לו יתפלל מי סיפא

 למקום הרבה שלוסין אין וכי המקום
נמי הכי קאמר. הכי שמנו: ליסרע

 לית מתיה וצבו נפיק לקטלא נפשיה בצבו
 שתהא ולואי אזל לביתיה וריקן עביד הוא

 אבתרה אמבוהא חזי הוי וכי כיציאה* ביאה
 לעב וראשו שיאו לשמים יעלה אםא( אמר
 רב איו יאמרו רואיו יאבד לנצח בגללו יגיע

 דריגלא בשבתא ליה מכתפי הוו כי זוטרא*
 לדור נזר ואם חסן לעולם לא כי * אמר הוה
 להם טוב לא טוב לא רשע פני <שאתנ ודור

 לא הזה בעולם פנים להם שנושאק לרשעים
 בעוה״ז פנים לו שנשאו )א( לאחאב לו טוב

 אביא לא מלפני"( )אחאב נכנע כי יען <ד שנאמר
 להם טוב במשפט צדיק להטות <נ בימיו* הרעה

 טוב בעוה״ז פנים להם נושאק שאין לצדיקים
 שנאמר בעוה״ז פנים לו נשאו שלא למשה לו

 אילו *הא להקדישני בי האמנתם לא *יען
 מן לפטר זמנם הגיע לא ערק בי האמנתם

 זוכק שהן רק לא לצדיקים אשריהם העולם
 סוף עד בניהם ולבני לבניהם שמזכק אלא

 לאהרן לו היו בנים שכמה הדורות כל
 שנאמר ואביהוא כנדב לשרף שראויין

 אוי אביהם זכות להם שעמד אלא הנותרים °
 אלא עצמן שמחייבק דק לא לרשעים להם

 כל סוף עד בניהם ולבני לבניהם שמחייבק
 שראויין לכנען לו היו בנים הרבה הדורות
 אלא גמליאל רבן של עבדו כטבי לסמך
את המזכה "כל להן גרמה אביהם שחובת

 וסללו לאיש איש יסטא אם קאמר והכי הוא פיוס לשק דקרא דפילול
 יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם לו: ימשול האלהיס וריצהו לשטח
 מוכים הכהן עלי היה כן שטדו מעטרוש שב אינו אם בעדו.

 כפיך. לזר תקעת לרעך ערכת אם בני מרעשם: שישוט מיו ,אש
לערט זר בשמל

משפט עין
מצוה נר

 מהלטגן פ״ד מיי׳ א 15
א: הלכה פשוגה

כגדמיי׳ס״נמהל׳ צז
 שמג ט הלמ פשוסה

שי ©"ס ©ש״ע טו עשין
א: פ©ף חרו

הלי״א שם ©י׳ ה צח
ג: שעף שם ©ש״ע

 אם או בממק צערט זר
 בדברים שהקנטשו סין באמרי נוקשה

 על רען בכף באש פי והנצל זאש עשה
 לו ופרע יד .1”התרפס לך :ממק עסקי

 הקנטשו אם פין אמרי מוקש ועל
 הימנו לבקש רעים הרבה רעיך רהב

 כסיב מלא דקרא בתרא רעין מסילה.
 שורות. כשלש רטם: לשק שהוא לסי

 אנשים בשלשה יפייסוהו" פעמים שלש
 שורה לשק ישור שנאמר פעם בכל
 אדס*: בר משלשה פשושה שורה ואין

 העוישי וישר אשש פעם הרי חטאתי.
 שלשה: הרי לי שוה ולא שמים הרי
 נא אין נא. שא ועתה נא שא אנא
 מילתא ליה הוה :0בקשה לשק אלא
 לו היה אבא ר׳ בהדיה. אבא לר׳

 אזל לו ששטא ירמיה ר׳ על להתרעם
 :fob דר׳ אדשא אישיב ירמיה ר׳

 שוסכין טיפי המזת דמיא. זרזיפי
 טיפין וזרזיפי שוסכש. השסשה שהיתה
 בספר אק זרזיף כרטטס לו ודומה
 לסט נפשיה. ממציא )»(: מהלים

 מסילה ממט יבקש אולי לו שסטא מי
 ושונה עובר ותני. חליף לו: וימשול
 טכחא. בהדי רטש: פעמים ומשלש
 אבא. קאויל לו: סטא הטמז

 הוא עכשיו נפשיה. למקטל רביה":
 משבר רישא. תבר למוש: מעטשו
כקועיה. בהמה: של ראש עצמוש

נמו אנא קורסי היס סיס מקרא! פרשת סידרא. ערגרתו:
מקומומל( ככמה שמציגו \ •

הונא ת אגל הני אגא אמר

בג>
של או נביאים

ישנים תוספות
 את המזכה כל

 בא חטא אין הרבים
 שאסר ואע״ג ידו. על

 ויצא מאיר לר למד
 סוס ופגמה רעה לפרטם
 פרק ממום נמי ואמרינן

 ©קע גט csp וון ג״ש
 ל״צ הלנה סוסו עצמו
 ואולי לאסדני וגמר דאויל
 אגרא ליה אימ מ״ר ועגלי

 מייד הפה קמ״ל לדידה
 כגון הוא רע שמפפלה

 מפסל© רע שהיה אסר
 ספד מי:< >»•« נדאמד׳

 מסיקו נושרין היו מימן
 עמר כל המם ואמדנן

 כו׳ פליק ליורה מסים
 ©ג שהוא ©נא אגל

 גא פטא אין שוג מפסל©
 עילאי השתא ידו: על

 לך דכחיב רמי
 שמעסה וגוי. התרפס

 מיא לשלו I® שיון גייש©ן
 ומפסלה ודישמין ארישן

 ירמיה: רט לו סטא
 למיקטל אבא קאזיל
 ל©׳ לר׳ ©מה נפשא.

 היה רג ט שפירש !5®®רוך
 *מאן שמואסאנדאמרי׳

 דשסדראנגבלאגאארינא
 מסט רג קו©הו !00 וגט

 הנשיא יהודה ר׳ כמו כגוזז
 הט ומשום רט שקראוהו

 מילין יוסק ר׳ מקפיר ©ה
 אנא שקראוהו על cdp >ק<

פטרו ושמואל גשמו אריגא

כתובים:-
אמא בידו מספקק אק כמעט* הרבים את המחטיא וכל * ידו על בא חטא אין הרבים היי יאיהכ א״ס ’״׳׳

 והא נש© ?י© ©ה ©א! pP P ותלמידיו בגידזגם הוא יהא שלא ״כדי מ״ט ידו על בא חטא אק הרבים את המזכה כל תשובה לעשות

מספיק? אק הרבים את המחטיא ובל שחת לראות חסדך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא ״כי שנאמר
 ל^ר יש נש© תו עד נפש בדם עשוק *אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות בידו

 ואשוב אחטא ואשוב אחטא למימר ל למה ואשוב: אחטא ואשוב אחטא האומר בו: יתמכו אל ינום בור
 SyTu]”5’1״” רמיתרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון * רב* אמר הונא רב דאמר רב* אמר הונא כדרב זימני תרי

מתני׳ לימא מכפר: הכפורים יום אק מכפר הכפורים ויום אחטא כהיתר: לו נעשית אלא דעתך סלקא לו
 מכפר יוה״ב תשובה עשה לא בה תשובה עשה בק שבתורה עבירות כל על אומר *רבי דתניא ברבי דלא

 w 1 אבקו לרבי חבו בר יוסף רב ליה רמי וכר: למסום אדם שבה עבירות שאני:ן אגב רבי תימא אפילו
דיינא אלהים מאן אלהים ופללו לאיש איש יחטא *אם כתיב והא מכפר יוה״ב אק לחבירו אדם שבק עבירות

 ואתא אפיה ירמיה ר׳
 צריכת לא א״ל בתריה
 מפיג רמו עלי השפא

נד:

 הש״ם גליה

ישנים תום׳ ]מכפ״י

 ©ס׳ ע״א לס פולין וע׳
לאצא( ליה איצטרין ד״ה

ג©ר מלמידו שדה יהגא

הנגאל ועינו

 ימחול אלהים ופללו לאיש איש יחטא אם קאמר הכי לו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם סיפא אימא הכי אי
 אפילו חבית את חטקמט כלב יצחק ר׳ אמר טובים" ומעשים תשובה בעדו יתפלל מי איש יחטא לה׳ ואם לו

 בני אפוא זאת עשה פיך באמרי נוקשת כפיך לזר תקעת לרעך ערבת אם י<בני שנאמר לפייסו צריך בדברים
 עליו הרבה לאו ואם יד פסת לו התר בידך « יש ממון אם ״ רעיך ורהב התרפס לך רעך בכף באת כי והבצל
 ויאמר אנשים על *ישור שנאמר אדם בני שלשה של שורות בשלש לפייסו וצריך’ חסדא רב )ואמר*( ריעים

 יותר ממנו יבקש אל מחבידו מטו המבקש יכל חנינא בר יוסי ר׳ )ואמר*( לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי
 ואומר קברו על ומעמידן אדם בני עשרה מביא מת ואם י■ נא שא ועתה נא שא י<אנא שנאמר פעמים משלש
 אדשא איתיב )י( אזל בהדיה אבא לר׳ מילתא ליה הוה ירמיה ר׳ בו שחבלתי ולפלוני ישראל אלהי לה׳ חטאתי

 *מאשפות אנפשיה קרא באשפה עשאוני אמר ארישא דמיא זרזיפי מטא מיא אמתיה דשדיא בהדי אבא דר׳
התרפס לך דכתיב אדעתך* למיפק צריכנא השתא ליה אמר לאפיה ונפיק אבא ר "שמע אביק יחם

וניפוק דניתי היכי כי ליה וממציא לקמיה ותני חליף הוה איניש בהדי מילתא ליה הוה כי זידא ר׳ רעיך ורהב
 אנא אהל איהו אמר רכפוח יומא במעלי לקמיה אתא לא טבחא ההוא בהדי מלתא ליה הוה רב מדעתיה ליה

 למיקטל אבא * אזל אמר לפלניא לפיוסי ליה אמר מר אזל קא להיכא לה אמר הונא רב ביה פגע ליה לפיוסי
בהדך מלתא לי לית זל את אבא ליה אמר וחזייה עיניה דלי חשא פלי וקא יתיב הוה עילויה וקם אזל נפשא שמובאת! מקום וככל

עייל דרבי קמיה ראפיר פסק הוה רב וקטליה בקועיה ומחייה גרמאי■ אישתמיט שאח פלי דקא בהדי [ שנוים הרכס וברא״ש
", —■-------------------" ’ ■-------------- )נליזן(: אלה( במימרות

,י״ )גליון(: אמי[ ]צ״ל ס[
p] ,עיי״ש(: )מהרש״א, שלנו גמרות בנוסחת כ״ה מדעתך p שלף "נרנא. יעקב עין וברש״י נרגא. יעקב עין נידפת

 אות שם הב״וו הגהת )עי׳ הקודם לדף שייך כאן עד ל[ לביתו: כשישוב וכת׳י שבע׳י רש״י p העץ:•: p הגרזן
 ע״ל [P ובכת״י(: שבע-י ברש״י וכ״ה )באה־מ, יפייסוזו צ-ל [J טט: התר ובת״י )עי״ש( שבע״י רש״י »[ ת(:
 יעקב: בעין מקודן זה שבעמוד הב״ת הגהות כל פ[ יצחק(: )שית טיטפא דשז־ו כיון ביישפיך ע[ )ממ״נ(: רב

כנישא: בע״י ל[ אמת: שפת עי׳ [p :pnxi למשה אשריהם איתא ובע״י להם, צ״ל צ[

איו: יאמרו ראיו הצבר לנצח כגללו :jrr לןגב 18ורא* שיאו מים3ל ^עלה אם א( משלם אור תורה
שאת p כין ט, ופטלי 'ודור: ^•וד מרי ואם חסן' לעולם 16 כי כ< פ - ו 2 !איוב

 מפני נכנע כי .יען מלפני אחאב נכנע כי הראית ד< ’ ד.ן !מסל כמשפט: צדיק לוהטות טוב לא ישע פני
אהרן ואל מ#ה אל * וייאמר ה< כמן נא, א• ומלכים כיתו: על הרעה אביא בנו בימי בעיו הרעה אביא

 נתתי אישר האר׳ן אל הזה הקהל את תביאו לא ל?ן ןשךאל’בני $יני לחקדישני האמנתם'בי לא .יען
 המנחה את קחו’ הנוחרים בניו איתמר ואל’ אלעזר ואל אהלן אל מ^ה ררבר ו< יב! ב ■ma! להם:

 בו: ©ומכו אל ;נום בור ער נ§ש בדם ע^ק אדם ח< ין », !חתלם שחח: לראות םידןי1ל [W W לשא]ל נפשי תעוב ז<כי'לא’ יכן י,’ןתח!’:’הוא ם’קדשי קרש כי המזבח אץל מצות ואקלוה * מאשי הנותרת
 באמרי נוקשתי כקיף: לזר תקעת’לרעך ערבת אם כני י( כה! ב א■ וישסואל לזתמיתם: "' חפץ כי אביהם לקולי שמעו' ולא לו יתפלל מי אש ,יחטא לץ ואם' אלוזים ופנלו לאש איש ,יחטא פ("אם ,!סז, ומשל
תאמרו'ליוסף כה י< ’סן כימי,^1 שוהילי: ולא העויתי ושר חטאתי אנשים'ויאמר עלי ש־ כ< י״ן ו, !נמרי תדך: ורהב התרקם לך רעך בכף באת כי’ והנצל בני אפוא' זאת עשה ©ך: קאמרי נלכדת פיך

דש״י ליקוטי

המסכת( כסוף !נדפס

וציונים הגהות
 ע״ב ז סנהדרין ]עי- א[

 מלתא[ להך אסר דרב
 סנהדרין )עי׳ p )גלית(:

 זוטרא טר איתא שם
 )גליון( חפידא[

p גלית( מפני( )צ״ל( 
 כאן גם ה©א ]בע״י ל[

 לדרוס טוב מלת
 )גלירן( ולאחריו( לפניו

 לית« "כמעט" ה[
 וני©סף בדפו״י.

 שהרז לי ונראה בסיליאה
 )דק״ס הצענזוד מן

 *אמו p היעב׳״ן: ומחקו
ובכת" בע״י ליתא רם"

 חטאה כסוי פשע נשוי
 שקלקלו נשים לב׳ משל
 את מסרסמין כר:

 חלול מפני החנפים
 וכשוב שנאמר השם
 ועשה מצדקתו צדיק
 לפניו מכשול ונתתי עול
 תשובת לפרסמו: כדי

 ]את מעכבת הסותלסץ
 לאחר אפילו הפורענות!

 שלות גז״ד. שנתתם
 תקלה סופת רשעים

 בעליה מקברה והרשות
 יוצא וערום לה נבנם ערום

 שתהא ולואי ממנה.
 כביאה העולם מן יציאה
 כד רב עק. בלא לעולם

 אמר לדינא נסיק הוה
 לקטלא נפשי ברעות הכי
 לפא ©תי׳ וצבו אזיל
 עייל למתי׳ וריקן עביר
 בבית ©אה שתהא ולואי

עון: בלא מבית ©ציאה
 טוב לא רשע פני שאת
 שנשאו לאתאב ©כ אינו

 שנאמר בעוה־ז פנים לו
 אתאב נכנע © הראית

לרשעים להם אוי מפני
 © האמנתם לא יק בעחז־ז. פנים להם נושאין שאין לצדיקים טוב במשפט צדיק להטות כו׳. בניהם ולבני לבניהם שחבץ

 הרבה בניהם. ולבני ולבניזזם pלעצ שזוכין לצדיקים אשריהם להפטר זמנכם הגיע שלא עדיין © האמנתם הא להקדישני
 הרבים אם המחטיא כל בעריהן. הנינה אבות זכות אלא הנותרים שנאמר וא©הוא כנדב להשדף שראויין לאהק לו היו בנים

 יתמכו אל תום בור עד נפש בדם עשוק אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו• בג״ע יהא שלא כדי תשובה לעשות ©דו מפפיקין אין
 לשאול נפשי תעזוב לא © שנאמר בג״ע. ותלמידו בגיהנם הוא יהא שלא ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל בו.
 ואשוב אחטא תשובה לעשות ©דו מספיקין אין ואשוב אחטא ראשו□ אחטא האומר שחת: לראות הסירך תתן לא

 ויוה״ב אחטא לשוב. ©דו מססיקין אין כהיתר לו נעשית בה ושנה עבירה העובד כל יאמר התא דוב הא ש״ם זימני תרי
]מכפר[.

 תשובו?" לו. יתפלל © נישttbtr 1* לה׳ ואם שנאמר התשובה עם מכפר יזה״כ למקום אדם שכין עבירות tuoo יוה״ב
ופללו לאיש איש יחטא אס שנאסר חבת. את שירצה עד מכפר ירהיב אין ז©דו1ל אדם שבין ריבות אבל טובים. ים

 תביעו? לו יש אם שכן וכל לפייסו צריך ברבדים אפילו תבית את המקנים יצחק א״ר לו. •מחול אלהיט תצהו כלומר ונו־
ואם לו. ושלם ידך פיסת התר לן כלומר התופס לן •b ערבת ממון אס כפיך אר תקעו? לרעך ערבת אס בני שנאמר פמון

1! קב ותהא? אביק: ,ירים דל מןנפר מקימי ם< ת! ב ונואשת ו:4א בדברם יוסף מבן אביך אלוזי עבדיי לקעע 'נא ק]א ועתה' גמלוך רעה בי וחטאתם אחיך קעע נאי קזא אנא
י חן נ, «׳ ואל»1 תבל: עליתם ^זת א^ 'מץקי לץ" © וקפא'כבור נדיבים עט להכזיב אב?ן ;רים מאקזפת

0) מחכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס184 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד

דל מעפר מקים



יומא שמיני פרה הכפורים יום פז: משפט עין
מצוה נר

 מהלנוח פ״נ מיי׳ א 8צ
ט הלכה משוסה

 חח סי׳ או״ס טוש״ע
:6 פעיף

 ז הלכה שם מיי׳ 3 ק
מרו שי* ו״ס6 טזש״ע

א: סעיף
 שס: גרמיי׳ קא
המיי׳שהטיש״עשם קב

»ג״ה: א סעיף
ס הלכה שם מיי׳ ו קג

 ג שגרף שס טיש״ע
נהג״ה:

 מהלמם ס״א מיי׳ ז קד
וס״נ ס הלכה מסלה

 מסי׳ או״ס טור ז הלכה שם
 מרכד: סי׳ עד מריס

שס ס״א )מיי׳ n קה
 סי׳ או״ס נווש״ע
א(: שמין ממי

 מהלכוח ס״א מיי׳ ש קו
ו הל׳ פ״ג ו הל׳ מפלס

 פ״טהלנהטסמגעשיןיט
 רלו רלה שינס או״ס טור

רלז:

הגד״א הגהות

 היא )תנאי גם׳ )א!
 עם יוהפיש דתניא
 שבע מתפלל השיבה

מא״מ: ומתודה(

הגהות
רנשבורג מהר״ב

 היא מגאי גמרא א(
 להיום צריך דסנילג

ר״ס(: ]ועי׳ תניא ותו

 הגהות
לגדא מהר״יי

 ??trwT בטוחה גט׳ א!
 )דתניא( ומתודה שבע

 ועי׳ נצ״ל כר ]יוהיע!
 קשה ]ילגירשסו מהרש״א

 יוה״כ הייוו נעילה היינו
ע״ס[:

——
רש״י ליקוטי

ההסכת( בסוף ]נדפס

הנגאל רגינו

 באסרי נוקשת )אלא( לאו
 ורהב והקנטתו. פיך

 רעים עליו הרכה רעיך.
 ווסדא רב אסר ופיוסים.
 של שורות וכשלש
 שנאמר אדם בני שלשה

 ויאמר אגשים על ישוד
 וגר. העייתי וישר חטאתי
 חנינה בר׳ ואר״י

 מחילה המבקש
 יותר חייב אינו מהבית

 אנא שנא׳ סעמיס מג׳
 אחיך פשע נא שא

 שא ועתה וגו׳ וחטאתם
 אלמי עבדי לפשע נא

 צריך מת ואם ונר אביך
 קברו על בנ״א י׳ להוליך
 אלהי לה׳ חטאתי ויאמר

 וה ולפלוני ישראל
>8*^תשל“ 1 שחבלתיו!

 מכפר המשתלח שעיר
 אין ואם .to ביוה׳־כ

 עם מכפר יוה״ב שעת
 כגק ואוקמוה חשיכה.

 להביא דעתן תתנו שאבד
 יוסי ר׳ מצאו. ולא אחר

הק ואין כעי יוסי בן
 ויכפר הנולד את רואה
to. הדין אמר שמואל 

 צריך חבריה על דדוטי
 עלך סרחית ליה מיסו

 ואי יאות הא קבליה אין
 ומפייס נש בני סייתי לא

 כדכחיב קומייהו ליה
 יעשה אנשים על ישוו־
 ויאמר אנשים של שורה

 וגר׳ העויתי וישו־ חטאתי
(עליו כן עשה ואם

 ערבית תפלת דאמר לרב תימה רשות. ערנית תפלת רב והאמר
ולא טעה מ.( דף )נרממ השמר מפלת פרק האמר רשות

 פרק בסוף התם נמי ואמר שפים ששרית מתפלל ערבית התפלל
 אין בלילה שולש ראש של הומר ולא טעה ל:( דף )שם השנור תפלת

את מקדשץ שאין לסי אותו ממזירץ
 משוירין הט לאו הא בלילה השודש
 ערטש למפלת ליה תיפוק ואמאי
 אין היא דרשות נהי ר״י ואומר רשות

 מטה שוס מסל לא אם בשנם לבטלה
 לשבת דפ״ק המיילה שרא או עוברת

 עלה וכן ליה מטרשיק דלא ט:( )דף
 מטריחין לאין לירושלמי" מטמו על

 אטנו דיעקב טון תדע שירד אותו
 טון ועול לבטלה שיקנה לא תיקנה"

 שמעלן היא וסדרים אברים דכננד
 מעכבי דלא נהי הלילה® כל ומקטירן
 מפלת® להקטיר מצוה מ״מ כפרה®
 פרין מאי ותימה מצוה נמי ערלת

 רשות ערלת מפלת רב והאמר הכא
 וי״ל לבטלה אין דבשנם והאמרינן

 מצוה יוה״כ דבליל בתגם זה דאין
 דהוי סעודה צורט ולהטן לטרום

 דבמוצאי במדרש® כלאמרי׳ יו״ט כעין
 אכול לן ואומרת יוצאת קול בת יוה״כ

 שאין שפירשנו וכמו לשמן בשמחה
 מפלח למ״ד אפי׳ בחנם לבטלה
 לרושלמי משמע הט רשות ערלח
 ערלת מפלח דלמ״ד השחר" דמפלח

 סוטרתה נעילה מפלת אין חובה
 סוטרחה נעילה מפלח רשות ולמ״ד
 ואע״פ לבטלה אין במנם אבל משמע
 דבנמרא בזה שלנו הש׳״ס על שמולק

 חובה האומר לדברי דרב משמע דידן
 בעיא לא רשות למ״ד אבל קאמר
 יכולין שאגו במה מ״מ לפוטרה מפלה

 סי׳ וכה״ג® להשווחם לנו יש להשווחס
 בלילה החודש את מקדשין אין גל

 טק רשות ערלח דחפלח אע״ג
 ולהט דמי שסיר חובה עליה לשווייה

 מקדשין לאין טעמא לההוא צרין
 לר״י נראה ואין בלילה החולש
 חסלת למ״ד לשבת® בס״ק דהאמר
 לא המייגיה שרא מט רשוח ערלת

 המייני׳ שרא לא אי הא ליה מטרחיק
 כלל התפלל אלא אע״ה ליה מטרמינן

 לילות בשאר שהתפלל טק מימא וט
 איצטריך אמאי א״כ חובה עליה שמא

 חובה האומר לדבט דרב הכא לשנויי
 דס״ל לדידיה דאפי׳ לימא קאמר
 בשאר חובה עליה דשויא טון רשוח
 מפלה ובעיא עילויה היא חובה לילות

 כדפרישיח: נראה p על למיפטריה
 שמונה מעץ שבע למתפלל

 פירש ברכות. עשרה
 דאכחי דטון משום טעמא ןרשב״ם

 להט טוה״כ משוב בחעניח הוא
 היום סנה שמר ולפי שבע תפלל

י״ח: מעין מתפלל להט הוי וחול
מפגי

3

 קפרא בר עייל לרישא הדר חייא ר׳ אתא
 לרישא הדר ברבי ר״ש אתא לרישא ההר
 האי בולי אמר חמא )בר®( הבינא ר׳ אתא
 רב אזל חנינא ר׳ איקפיד הדר לא וניזיל נהדר

 איפיים ולא דכפורי יומי מעלי תליסר® לגביה
 כל חנינא בר יוסי ר׳ ותאמר הכי עביר והיכי

 יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש
 היכי חגינא ור׳ שאני רב®א פעמים משלש

 על המעביר כל רבא ®והאמר הכי עביר
 ר׳ אלא פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו
 בדיקלא חקפוהו לרב ליה חזי חלמא חנינא
 הוי רישא בדיקלא דזקפוהו רכל וגמירי
 ולא רשותא למעבד בעי מינה שמע )א( אמר

 . > בבבל אורייתא ולגמר דליזיל יביה בי איפיים
 אבל חשכה עם יוה״ב ערב וידוי "מצות ת״ר

 וישתה שיאכל קודם יהודהג חכמים אמרו
 שהתודה ואע״פג בסעודה דעתו הטרף שמא
 שיאכל לאחר מתורה ושתה שאכל קודם

 בסעודה קלקלה דבר אירע שמא וישתה
 שחרית יהודה ערבית שהתודה פי על יואף

 במנחה יהודה במוסף במוסף יהודה שחרית
 יחיד אומרו "והיכן בנעילה יהודה במנחה

 באמצע אומרו צבור ושליח תפלתו אחר
 עולם חי יודע אתה רב אמר אמר מאי

 אמר ולוי הלב ממעמקי אמר ושמואל
 רבון אמר יוחנן ר׳ לאמר כתוב ובתורתך
 רבו עונותינו כי אמר יהודה ר® העולמים
 המנונא רב מספר עצמו וחטאתינו מלמנות

 כדאי איני נוצרתי שלא עד "אלתי אמר
 אני עפר נוצרתי לא כאלו שנוצרתי עכשיו

 מלא ככלי לפניך אני הח במיתתי ק״ו בחיי
 אחטא שלא מלפניך רצון יהי וכלימה בושה

 ע״י לא אבל ברחמיך מרוק שחטאתי ומה
 י<ודרב שתא כולה דרבא ויחיא והיינו יסורק

 זוטרא® מר אמר דכפוח ביומא זוטא המנונא
 חטאנו אנחנו אבל אמר דלא אלא אמרן לא

 צריך לא תו חטאנו אנחנו אבל אמר אבל
 דשמואל קמיה קאימנא הוה המדוד* בר דאמר
 ואמר דצבורא שליחא מטא ובי יתיב והוה
 מינה שמע אמר מקם קם חטאנו אנחנו אבל

 ®בשלשה התם תנן הוא האי וידוי יעקר
 ארבעה כפיהן את גושאין כתנים בשנה פרקים
 ובנעילת במנחה במוסף בשחרית ביום פעמים
 בתעניות פרקים" שלשה הן ואלו שעחם

 נעלת מאי הכפורים וביום ובמעמדות
ושמואל יתירתא צלותא

 לראש בשטלו וחזר עמו לפסק חפץ היה הוא וגס חייא. ר׳ אתא
 ראה לרב. ליה חזא חלמא לעצמו: היה מחמיר שאני. דג הפרשה:

 ור׳ וגדולה ראש נשיאות סימן והוא כדקל שתלאוהו רב על שלום
 פטירתו כשעת קג:( דף )כסוסת רט כדאמר היה ישיבה ראש חנינא

 וכשראה בראש ישב חמא בר חנינא
לח" שאין\ט(ל^ל לסי למות דאג רב על וה חלום

 ס <3 ל, w אדסייהן אמר בחברחה® נוגעת מלכום

״r’tn יהיה״ ושם מפני לעל ויברח מהנא
 ד פרק )( ־־־SH: בשבילו למות נלחץ® ולא ראש

נ » ה** ^ןע 5היב משקי! אטלה לאחר חשיכזע
 מחמת דעתו. תטרף שמא יוה״כ:

 חטא: של קלקלה. דכד שכרות:
 כתורתך היא: מסלה הלגג ממעמקי

 רכון יכפר": הזה טוס ט כתוב.
 וכו׳: צדקותינו על לא ט^ העולמים.
 ובמעמדות. גשמים: של כתענית.

 משמר שאנשי שבח מל ימים ארמה
 ומחענין בעריהן מחכנסין ישראל
 כדאמריק בראשית במעשה וקורץ
 מקשיק והתם מ.( )דף תענית במס׳

 בהו אית מי ומעמדות ותעניות
 כהנים קאמר הט ומשנינן מוסף

 שמתסללץ זמן כל כפיהן את נושאין
 הללו פרקים ששלשה לפי במנחה ואפי׳

 אבל במנחה שכרות ואץ הס העניות
 כפיס נשיאות אין השנה ימות שאר

 פעמים ארבע מהן ויש במנחה
 שמ מחסלל יתירתא. צלותא טוס:
 מה אמר ושמואל המסלוש: כשאר

 מתפלל: ואיט אומר חיינו. ומה® אט
 הכפורים: יום ליל הכפורים. יום אור

 אינו במוספחא גרס כוידוי. וחותם
 האל אלא ישראל מקדש חומס

 מקום כל אומרים וחכמים הסולחן
 אס המסלוח בשאר אף לשבע שזקוק

 שמעשי כן חושם בוידוי לחחום רצה
 אלא הט בתוספתא" לה גרס לא אבל

 ואם שבע ממפלל אומרים וחכמים
 ואנעילה חותם בוידוי לשחום רצה

 מתפלל נעילה מיהח קמט קיימי
 דשמואל חיובתא ומתודה שבע

 בנעילה. דרכא. קמיה נחית חיובחא:
 ערכו׳ אמוראי )ד( סליגי נעילה ולשון

 שמים שערי נעילח אמר שד ירושלמים
 וכיון עזרה: שעט נעילח אמר ומד

 והא צטן: לא חו משששיכה דצלי.
 ערטש שפלח ברכות" מגס׳ רכ. אמר

 לדכרי דקאמר: פוטרח ומאי רשות
 פוטרחה: דזו קאטר. הוכה האומר
 וקתני נעילה קחני וכר. מיתיכי
 עשרה. שמונה מעין שכע ערבית:

 כתיקק אשרוטח וג׳ ראשונות ג׳
 מעץ בה שיש באמצע הביננו ואומר

 קצרה שפלה והיא ברכות עשרה שלש
 ולמוצאי דרטם® לעוברי שתקנו
המורש: מסגי בה לצאת המירו יוה״כ

מנאי

הש״ם מסורת
הוספות עם
 X3 מגילה יו. א(ר״ה

 פ״ד ]מוסס׳ (0 מ., לעיל
 דף ]גרנות ג( יג[, הל׳
 יו.[, ]גרנות ד( ת.[,
 מתמיה ו( נו" תענית ה(
j 313 נרנוס »(ם^ נדה 

ס:[, נדה j נפססים ש(

הלכה
 כט" דף ברכות

 סוף דברכות
כו^ דף ברכוה

 סע״א, יג דף זבהים ע(
ושם[. ט: ]דף פ(

א,

הב״ח הגהות

 אמר הוי משא גט׳ )א(
 ונו׳ למעגד מי )ש״מ
 נמל( אוריימא ולגמר
 ס״א ונ״נ סא״מ

 נדודיך ולא אדדוייה
 מפירש״י: משמע וכן
 מתפלל מעילה שם )נ(

 עם ומתודה שנע
 משיכה עם המורים

 ותינה! ׳׳ל5נ נו׳ מתפלל
נמסק: דמניא הוא תנאי
 נתן 3ר ושנפיה שם )ג(

 נדה ההא 3דר אפוה
 נחתקמיהדרב דרננחן

 בואתה פתה פפא
 פטה וסיים בחרתנו

 3ר אטד ושבחיה אנו
 מסיד דרבא בדיה אחא

מפלפו: אפר אומרה
 נו׳ נסית ד״ה רש׳* )ד(

אמוראי: נה סלעי

וציונים הגהות
 )גליה(: פר׳[ א[]צ-ל

 וכת״י ראשונים בקצת [0
 רביה. בתי״מ ג[ תריסר!

 הפוסקים nor! וכן
 צריך רבו דאצל שפסקו

 מג־ם יוהד אפי׳ לילך
 פרענקל הגר״ב )רק״ס.

 רפ צ״ל ד[ תאומים(:
 וכ״ה )רש״ש, יהודה

 רי״ף גת׳ [3 בכה״׳י(:
 רב אמר ודא״ש

 ובו׳ שנו לא הפרודי
 הוי המדודי 3ר ואמר

 ש״ם אמר וכו׳ קאיסנא
 הוא פעומד וידוי עיקר

 הן •ואלו ו[ )גליק(:
 ליתא פוקים" שלשה

 ובכת": בראשונים
 מהרש״א[ ]ציין ([

 דף ]ברי״ף [0 )גליון(:
 בהרא״ש וכן ע״׳א רכה
 בנוסה׳ איתא כ׳ סימן

)גלית(: אחרת[
 פתפלל )פפנח׳ מ[

 פנעיל׳ ומתודה שפע
 בפסחים כ״א וכר

 בכת" )גליון(:? ובנדה[
 צ״ל p אופר: נוסף

 המים, )בארות נדוזיין
 שבע" ברש" וכ״ה

 הב״ה וכהגהת ובכת"(,
 ליתא "כי* ל[ א: אות

 כת" מ[ כת": בכמה
 ]דףכזע״בלפי ג[ מה:
בצד שם הנדפס ס״א ניד  יתירתא צלותא אמר רב שעתם

 המים(: )בארוה ותפלת בשחרית ומתורה שבע מתפלל’ יוה״ב י<אור מיתיבי חיינו מה אנו מה אמר

" שבע מתפלל במנחה " ומתודה שבע מתפלל במוסף ומתודה שבע מתפלל
 ומתודה שבע מתפלל חשיבה עם הכפורים יום דתניא"א| היא תנאי co ומתודה שבע מתפלל בבעילה ומתודה
 דשמואל תיובתא חותם בוידוי לחתום רצה ואם שבע מתפלל אומרים וחכמים ר״מ דברי בוידוי וחותם

 רב ושבחיה® חיינו מה אנו במה וסיים בחרתנו באתה פתח דרבא קמיה בחית רב בר עולא תיובתא
 ערבית של את פוטרת נעלה "תפלת רב אמר תפלתו אחר אומרה ויהיר אמר נתן דרב ברית הונא 0)

 רב ותאמר הכי רב אמר ומי צריך לא תו ליה דצלי וכיון היא יתירא צלותא דאמר לטעמיה רב
 הבפורים יום ®אור מיתיבי קאמר חובה האומר לדברי רשות "ערבית תפלת האומר ®בדברי הלכה

 ערבית® ומתודה שבע מתפלל בנעילה ומתודה שבע מוסף ומתודה שבע שחרית ומתודה שבע מתפלל
 שלימות עשרה שמונה מתפלל אבותיו משום גמליאל" בן חנינא רבי עשרה שמונה מעק שבע מתפלל

מפני -----------

 פ״ס רבה
תליתאה, סדרא

 במוציוה׳־נ: ליתא ושם
)צ״לובה״גןןגליון(: פ[

ישנים תוספות
 שיתודה צריך וחכ׳א
כר. אכילה קודם

 גתן 0־9! ונחוספמא
 אכילה אסר שיחודה
 שהמידה ואע״ג ושמיה

 ימודה ושמיה אכילה אמר
 זה ימירא וידוי נר ערכית

נמלמוד אומו מצינו לא
 מעודה קלקלה דגר יארע שמא ושמיה אכילה קודם ממודה סכמים אמח אפל p גרש ובה״ג לשם הוא סומר טעומ ושמא

 ט׳ ערנימ שהמודה פי על ואף עליו דעמו מטרף שמא ושמיה אנילה אסר ימירה ושמיה אנילה קודם שהמודה ואע״פ
 נוהגים: אגו וכך לפושעים r מסך אמה מפלס והיינו אנו. פפה וסיים נאפרוס: וצ״ע נשיסוש הוא שם הגירסא ני ונראה

לפרש רגיל שרני נמו נמנם לנטלה לו אין דמ״מ ננן מה מימה רשות. ערכית תפלת 3ר והאפר

 סרורת ליה ומימי בקבריה מיפייסיה מתל צריך מת ואי תראה. באור וחיתו בשחת מצבור נפשו פדה אומר הכתוב
 עשאוני א׳ בקלילתא. עפר למישדא אמתיה נפקא אדשא יתיב אזיל בהדיה מלתא אבא לר׳ ליה הוה ירמיה ר׳ עלך:

 שנאמר לפיוסך רמיא עלי אדוכתיך קום א״ל ירמיה ר׳ חזייה בתריה רבא נפק למתל קם מתייבנא. לא תוב כאשפה
 ליה הוה רב בהדיה. דנשתעי היכי כי קמיה ואתי חליף הוה מלתא בהדיה לאיניש הוה כי זירא ר׳ רעיך. ורהב התרפס לך

 חנינא ר׳ כוי. למיפייסיה אנא אוזיל רב אסר דכפודי במעלי לגביה אתא לא שתא כולי טבתא ההוא בהדיה מלתא
 | פעמים ע'מגי יותר יבקש אל מהבירו סטו המבקש בל ריב״ה והאמר הכי רב עביר והיבי ליה. איפייס ולא דכפורי יוסי מעלי י״ג תניגא דרב לגבי׳ רב ואזל וניזיל נהדר כמה וזנינא ר׳ על כד דר׳ קמיה יאמר משום דרב עליה איקטד

/ לסאלת א
**"-'wS’FTrT

 הוא וזנינא ר׳ ]אלא[ פשעיו. כל על לו מעבירין מרותיו על המעביר בל דאמר ]ו־רבא[ )דיבה( הא ליה לית עביר. היכי תנינא ור׳ הוה. רב של רבו תנינא ר׳ בלומר ני.שא רב בהדיה Tabn אבל תבירו. עם אדם הנ׳׳מ ושנתן
ה9אכי oiHp שהתורז) פואע^ 1tWB5 לייע HIH *Vibn'שמא וישתה קורס״^אבד 8ו1ו.״זו111ע u׳tn1׳1 אסת אגול run! 11 פע עיו־־׳עill 1 !*7התס.^?* אורייתא דליגמר לבבל אידוזייה וא׳ לרב דזקפיה
uwosT., ורד,1שו.ו ואע״פ WU ׳inW’l fl'W RUfi1 לב של עומקן יודע אתה אמר ושמואל עולם רזי תדע אתה אמר רב היא. מאי באמצע. אומרה וש״ץ תפלתו אהר או׳ תזת או׳ והיכן בנעילה. ויתורה במנחה[ !ויתורה במוסף 

ולוי

0) מחכמה אוצר הכנת ע״י )הורפס185 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד *



יא אשר יומא שמיני פרה הכפורים יום יבינו
גרב[ ז9 - נדב פו ]דף

 יוסי רבי תניא לחררגן אדם שבין בעבירות וכאן למקום אדם שבין בעבירות כאן
 שלישית לו מוסלין שניה לו מוחלין ראשונה עבירה עובר אדם אומר יהודה ,בר

 ועל ישראל פשעי שלשה על ה׳ אמר כה שנאמר לו. מוסלין אין רביעית לו מוסלין
 ואומר מאי גבר. עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן ואומר אשיבנו לא ארבעה

 אין רביעיס לפרש לי נראה לן. משמע קא לא ביחיד אבל בצבור ה״מ סימא וכי נם(
 מולה משובה אלא משובה כשעשה מיד מוחלין אין עשה מצות היא אס לו מוסלין

 ויום_ ימימה מעשה לא מצוח היא אס וכן לאוין. חייבי כדין מכפר הכפוריס ויום
 אדם רבנן חנו עז.( )דף חעניוח סדר בס׳ גרסינן ממרקין: ייסורין חולין הכפולים

 בידו שרץ שמופס לאדם דומה הוא למה בה חוזר ואינו ומחודה עבירה בידו שיש
 לו עלמה מידז זרקו סבילה לו עלמה לא שבעולם המימוח בכל סובל שאפילו
 בשמים. אל אל כסיס אל לבבנו נשא ואומר ירוחם ועוזב ומודה שנאמר סבילה

 חיום עליהס מתודה אינו זה הכפוריס יוס עליהם שהמודה עבירוח מניא
 שב ככלב אומר הכמוב עליו עליהם והמודה עליהם שנה לא ואם אחר הכסוריס

 סשעי ט שנאמר משובח זה הרי שכן כל אומר יעקב p אליעזר רבי וגו/ קיאו על
 הונא כדרב קיאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא ממיד. נגדי וחסאחי אדע אני

 סלקא לו הומרה לו. הומרה בה ישנה עטרה אדם שעבר טון הונא רב דאמר
 מסא אנא שנאמר החטא אח לפרש וצריך כהיחר. לו נעשיח אימא אלא דעחן
 רט בבא. בן יהודה רט דברי זהב אלהי להם ויעשו גדולה מסאה הזה העם

 ינאי כדרט זהב אלהי להם ויעשו מקיים אני מה אלא צריך אין אומר עקיבא
 כסף בשטל עולם של רטנו הוא ברון הקדוש לפני משה אמר ינאי רט דאמר

 אלהי להם לעשוח לישראל להם גרס ט שיאמרו עד לישראל להם שהשפעת וזהב
 ועשה מצדקתו צדק ובשוב שנאמר השם מילול מפני המנסים אח מסרסמין זהג
 ידו על בא חטא אין הרטס אח המזכה כל ע״א[ פז נדף לפניו: מכשול ונחמי עול
 מעזוב לא ט שנאמר לשאול יורד והוא הבא לעולם נוחלין תלמידיו יהו שלא כדי

 מססיקין אין הרטס אח המחטיא וכל שחח. לראות חסידן ממן לא לשאול נפשי
 הבא העולם נוחל והוא לשאול יורדין מלמידיו יהו שלא משובה לעשוח טדו

ט: יתמכו אל ינוס טר עד נפש בדם עשוק אדם שנאמר
 בידו מפסיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר ]צ[ ע״ב[ פה נדף מתני׳
מכפה, הכפוריס יוס אין מכפר הכפולים ויוה אחטא ששובה. למשוש---------

למטרו אדם שטן עטרוח ולא מכפר הכסוטס יוס למקום אדם שטן עטרוח ]ק[
 ה׳ לפני חטאחיכס מכל עזטה בן אלעזר רט דרש זו אח חטרו. אח שירצה עד

 יוס אין למטרו אדם שטן מכפר. הכסוטס יוס למקום אדם שטן עטרות מטהרו
 צריך בדבטס אפילו מטרו אח המקניט כל יוסיט רט אמר גמ׳ מכפר: הכפובם

והנצל בני אפוא זאת עשה פין באמט נוקשת ,וגו לרען ערבת אס שנאמר לפייסו

 הרבה לאו ואס יד פיסח לו המר טדן לו יש ממון אס רען ורהב המרפס לן
 אדם בני שלשה של חטרוח בשלשה לפייסו וצטן יצחק י רט אמר רעים. עליו

 אמר מח ואם לי. שוה ולא העויחי וישר סטאמי ויאמר אנשים על ישור שנאמר
 סטאחי אנט ויאמר קברו על ומעמידן אדם בני עשרה מטא מנינא בר יוסי רט
 מטו המבקש כל מנינא בר יוסי רט אמר ט. שחבלתי זה ולפלוני ישראל אלהי ,לה

מטרו ודוקא נא. שא אנא א( שנאמר פעמים משלשה יומר ממנו יבקש אל מחטרו
_________דמיפייס: עד ליה מפייס רט אבל----------------------
רטלוח. הן. ואלו המשובה אח מעכטן דבטס ועשטס נא[ ארבעה ]ר[ יח

 והמתחבר רעה. מחשבה ובעל חמה. בעל הרע לשון
 עס והמולק בעטוח. והמסתכל לבעליה. מססקח שאינה בסעודה והמרגיל לרשע.

 צטר. מדרט והפורש מטרו. בקלון והמחכבד ואשוב אחטא והאומר ]ש[ גנב
 מטרו אח והמטה מצוה. דבר מלעשות הרטס אח והמעכב אבוחיו. והמבזהכ

 טן להטוח שוחד והמקבל עט. של בעטטו והמשממש רעה. לדרן טובה מדרן
 ואינו רעה למרטח יוצא בנו והרואה לרט. מחזירה ואינו ]ת[ אטדה והמוצא עט.

חכמים. דברי על והמולק9 ואלמנות. וימומים עטים שוד והאוכל טדו. מומה
המצוח: על והמלעיג החוכסוח. אח והשונא

רט דבט חשיכה עם הכפוטם יוס ערב וידוי מצוח רבנן תנו ע״ב[ פז נדף יט
 שיאכל קודם שיחודה צטן אומטס וחכמים מאיר.

 ושמיה אטלה קודם שהמודה סי על ואף בסעודה. קלקול דבר יארע שמא וישתה
 יחודה בשמטח שמטח. ממודה ערטח שהמודה ואע״ס אטלה. לאחר מחודה
 אמר יחיד אומרה. והיכןמ בנעילה. יחודה במנחה במנחה. ימודה במוסף במוסף.
 מטן אמה אמר ושמואל עולם. חי יודע אמה רב אמר אמר. מאי חסלמו.

 יוחנן רט עליכם. יכפר הזה טוס ט לאמר כחוב במורמן אמר לוי לב תעלומות
 אמר הונא רב מספר. עצמו ואשמוחינו מלמנות עונותינו רט העולמים רטן אמר
 אמר שלא אלא שנו לא המדוט רב אמר .,וכו כדאי איני נוצרתי שלא עד אלהי
 קאימנא הוה המדודי רכ ואמר צטן. לא חטאנו אבל אמר אם אבל חטאנו. אבל

 אכרעיה. קם חטאנו אבל למימר ציטר שליח מטי כד ימיב והוה דשמואל קמיה
 אומר מחודה טצד רבנן מנו P לו:( דף )לעיל הוא. מעומד וידוי עיקר מינה שמע
 עונוח כל אח עליו והתודה אומר הוא המשחלח בשעיר וכן מטאחי. סשעחי עויחי

 ופשע עון נושא אומר הוא במשה וכן מטאחם. לכל פשעיהם כל ואח ישראל בני
 *הכרח שנאמר הזדונות אלו עונוח אומטס וחכמים מאיר. רט דבט וחטאה
 אז אומר הוא וכן ט פשע מואב מלן שנאמר המרדים אלו ופשעים ,וגו חכרמ
 מאחר וט בשגגה. מחטא ט ונפש שנאמר השגגות אלו חטאים לבנה. מפשע

אומר אלא השגגוח. על ומחודה סחר וט ג( המרדים ועל הזדונוח על שהמודה

 יצחק רבי אמר ט והתודה: עליהן שגה לא ואם אחר יה״כ להתודות צריך עליהן שגה ואם אחר יוה״ב ח מיד: מזו זרקו ז חולין: הכפורים ויום תשובה ל״ת מצות היא אם וכן ו הב״ח הגהות
והחושד חכמים דברי על והחולק ל הרבים: את והמעכב הרבים את והמקלל אבותיו את והמקלל אבותיו והמבזה כ בשלשה: לפייסו וצריך חסדא רב אמר י חבירו: את המקנים כל

ופשעים: בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת א אומר: מאי באמצע אומרה צבור ושליח תפלתו אחר יחיד אומרה והיכן מ והשונא: כשרים

ס״ד: משובה הלכות ונרמב״ס נרי״ף ממצא כאן שמסרו ומה ב״ד מספר ממצא לא למנין כשמעמוד ]א[ הגרי״פ הגהות

שמואל תפארת
 שבת חילול לידי שיבואו ליה תיפוק סכנה לידי דאתי הדבר תלה מה מפני הרא״ש על

 תופס המקומות ברוב כי הרי״ף מדברי הבין כך ומסתמא הרמב״ם כמ״ש אמרת פעם
 לנכרים או לנשים השבת שהותר דעתן על יעלה שלא בדעתי נראה ע״ב דבריו. את

לא כי הצורך בדבר מלאכה לעשות נדתיץ ובקל בהכשלן כ״כ לנו איכפת שלא אלא

נתנאל קרבן
מ״ש ה׳ סימן דר״ה פ״ק ועיין וק״ל. איענש לא מ״ט הששא עד יוחנן לרר פטך מאי דא״כ  אנל הראב״ד. וגי׳ שלפנינו רטט גי׳ כ״ה לא. ביחיד אבל בצבור ה״ט חיטא וכי ]פ[

 הא טחיד הא ל״ק לו מוחלין אין שלישיח והשני׳ לו מומלץ אין רטעיח טרשים והרמנ״ס הט״ף

 השחא ועד דפריך מ״ג דף דסנהדרין מהא והרמב״ם הרי״ף לגי׳ סעד להטא ונראה נצטר.
 משוס לר״י אלא פריך דלא הלשון משמעוש כו׳. ר״א משוס ר״י אמר ופריק איעניש לא מ״ט
 שט אלא הששא עד הוי לא חנינא דלר׳ ניחא הט״ף גירשה ולפי קשה נמי שנינא לר׳ הלא ר״א
 שקשה ואם שפיר. פטך משה טמי ד׳ הוי לר״י משא״כ שלישיה פעם הוי יהושע וטמי זימר
 לא יהושע טמי דהא איענש אמאי שנינא לר׳ א״כ שלישית. על לו מושלין הצטר הגי׳ לכל הלא
 השלישי כמטא חייב דעכן טון הצטר שייט ערטח דמצד י״ל שרמוח. שלשה על אלא ענן עבר
 ש״ם ולגי׳ כלום. לוה אינו שהערב אע״פ הלוה כשטל שייטן הערטם כל כמו הט״ף. לגי׳ זהו
 איענש. לא מ״ט השחא עד לר״ח הש״ש נמי פטן לא אמאי קשה ודאי ומש״ה שאני דמרס צ״ל

 עם ש״ש גי׳ להשווש בש״א מהרש״א מ״ש לפי ועוד לו מוחלין אין ראשונוש שרמי על דהא
זו. גי׳ לקיים א״א דאל״ה עיקר. הרי״ף דגי׳ ש״מ משה. טמי ג׳ יושק דלרט ורט׳ הירושלמי

הרא״ש פסקי קיצור
 ואפילו שירצהו עד מכפר יוה״כ אין למטרו אדם שטן עטרומ המנסין[. את ומפרסמין

 צריך ואין אדם בני שלשה שלשה של שורוח בשלשה לרצוחו צריך בדברים אלא הקניטו לא
 אדם בני י׳ מטא מש ואם שיתפייס עד לפייסו צריך רט הוא ואס יומר ממנו לבקש

 דברים כ״ד יח ט: שחבלשי ולפלוני ישראל אלהי לה׳ שטאשי ואומר קברו על ומעמידן
 והמשחבר רעה מחשבה בעל חמה בעל הרע לשון הרכילות הן ואלו החשובה מעכטן

הגנב עם והמולק בעריוש והמסמכל לבעליה מססקש שאינה בסעודה והמרגיל לרשע

 ]הם כו׳ מלאכה להם מייהדין אנו אין וז״ל הר״ן ,פי וזהו כו׳ בהכשלן לן איכפת
 איכפת דלא ]הם[ שיאמרו פי׳ עכ״ל אותנו[ ]ומכשילין השבת את לחלל רוצים אינם[

 סכנה: לידי ויבא מלעשות ימנעו כן ואם ונכרים נשים של בהכשלם כ״כ להו
יומא מסכת לה וסליקא הבפורים יום פרק סליק

 כסל בגמרא וסטן בידו. מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר ]צ[ שם:
 אשא שהכסל ומשני אמש בפעם אפילו מכפר יו״כ אין מכפר ויו״כ אחטא בסיפא קחני דהא ל״ל

 פעם אפילו ואשוב אפטא האומר קמ״ל חרשי ודשא בה ושנה עטרה עבר הונא כדרב לאורויי
 מאמר מאמרות בעשרה כ״ב משסיקין אץ נמי אמר לא אפילו ושנה עבר ושאם משפיקין. אין א׳

 עבר אם הייט דברים כ״ה י״ש שימן לקמן למששב ה״ל לפ״ז לי וקשה י״ט. פ׳ א׳ חלק ש״ד

 להכירו אדם שבין עבירות מכפר יו״ב לטקום אדם שבין עבירות ]ק[ח״ג ושנה:
 ידעתי לא הר״ן כשב כבר דברים. ועשרים ארבעה ]ר[ עד: טכפר הבפורים יום אין
 והמגדול ודבר. דבר לכל טעם למש הרמב״ס האריך ששובה מהל׳ רטעי ובס׳ שנויה. היא היכן
 אחטא והאומר ]ש[ וטלקוט: ברי״ף וגס בש״ס מפוזרים במקומוש מקום מראה עוז

 מחזירה ואינה ]ת[ה״ג ד<: מכפר ויו״כ אסטא האומר משב לא למה וק״ק ואשוב.

לבעלים:

 והמקלל אטמיו והמבזה צטר מדרט והפורש שטרו בקלון והמשכבד ואשוב אחטא והאומר
 מדרך מטרו אש והמטה מצוה מלעשוש הרטס אש והמעכב הרטם אש והמקלל אטמיו
 והמוצא עני דין להטוש כדי שושד והמקבל עני של בעטטו והמשתמש רעה לדרך טובה
 שוד והאוכל טדו מומה ואינו רעה לשרטש יוצא בנו והרואה לבעלים מחזירה ואינו אבדה
 על והמלעיג המונשוש אש והשונא שכמים דברי על והחולק ואלמנוש ישומיס עניים

ומוסף ושסריש וערטש אטלה קודם במנשה עיוה״כ להתודוש צריך יכו המצות:

! ר: סי׳ ס״ד מרכזם הרא״ש ערכית. של את פוטרת נעילה תפלת פ״ב פז דף כ״ד: סימן פ״ח ניומא הרא״ש דכפורי. יומי במעלי לקמיה אתי לא טבחא האי בהדיא מילתא ה״ל רב ע־א פז דף צופים שדה

 ויוה״ב אחטא האומר זה ובכלל שב׳ הרמב״ם ל׳ מאתו נעלם ד( מדעסוי[: שמחה ]הג״מ נמחק וכי מדעסוי(: שמחה ]הג״מ ]וברי״ף[ בגם׳ וכ״ה כצ״ל נא. שא ועתה נא שא אנא א( מפרשים קוכץ
]גליון[: בכשרים החושד גרפי ובמקומו אבותיו והמקלל נמצא לא ורמב״ם ברי״ף ה( ]רש״ש[: מכפר מלת ומתודה. חתר וכי 0 מדעסוי!: שמחה ]הג״מ ע״ב ל״ו דף לעיל בגם׳ כו׳. מתודה כיצד ת״ר נ<

0) החכמה אוצר תכצת ע״י )הרדפס216 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



אשר יומא שמיני פרה הבפורים יום רבינו יב
נ ]דף

 הוא בדול וכן ושפשעתי. ושעויתי שחטאתי ולפשעים ולעונות לחטאים נא שא אנא
 והרשענו ועוינו חטאנו בדניאל וכן והרשענו. העוינו אמתינו עם חטאנו אומר

 לפני משה אמר ונקה. וחטאה ופשע עון נושא משה שאמר מה אלא ]א[ ומרדנו.
 עשה משובה ועושין ישראל שחוטאים בשעה עולם של רטנו הוא ברון הקדוש

 ההוא חכמים. כדברי הלכה רב אמר שילא בר רבה אמר כשגגות. זדונות להם
 מאיר. כרט ועבדת רבנן שבקת ליה אמר מאיר כרט ועבד דרבא קמיה דנחת
 פסק אלפסי והרב אורייתא. בספר ]ב[ כלכמיב לי סטרא מאיר כרט ליה אמר

 תניא נמי כהנים ובתורת ז״ל חננאל ורטנו פלטויא ורב ההלכות בעל וכן כרבנן
 והטאו העיטור. ובעל ז״ל גיאות הרי״ץ פסק וכן כרבא. פסק סעדיה ורב כרבנן.
 להוא כרבא והלכה קבלה מינה שמע קמיה לנחת לההוא רבא ליה מלשתק ראיה

 הכפוריס יום של שוידויו מנין לז.( )לעיל רבנן תנו כרבנן: עמא ונהיגי בתראה
 בעל אכפרה אולי כפרה בחורב ונאמר בעלו וכפר כפרה כאן נאמר באנא.

 ונאמר. כפרה כאן נאמר שבשם ומנין באנא. כאן אף באנא להלן מה חטאמכם
 אף ה׳ פדית אשר ישראל לעמן כפר לכתיב בשם להלן מה כפרה ערופה בעגלה

 נא כפר ה׳ אנא וכו׳ עויתי ה׳ אנא בתוספתא3 ]ג[ שני בסרק ותניא בשם. כאן
 גרסינן ה״ס )ס״ג וטרושלמי ספרים. במקצת יש וכן ]ד[ כהניס. במורת וכן ,וכו

 רטנו וכתב בשם. אנא ובשניה השם אנא אומר היה בראשונה ]ה[ חגי רט אמר
 יסד הבבליג רטנו ובסדר ]ז[ ממנימין. לגט ]ו! חגי לרט משגיחין לא ז״ל חננאל
 וכתב בשם. אנא ובשניה השם אנא בראשונה כוננת אמה ובסדר השם אנא שניהם

 בשם אנא ובשניה השם אנא דבראשונה טרושלמי חגי רט שפירש כיון ראט״ה
 יהיה השם לאנא אני וסטר מינן. טסי בגירסא בקיאים לאמוראי עבדינן הט

 לא אמר האי ורב העולם. בלשון נישנית שהמשנה אלא בשם אנא ובשניה אומר
 ועדיין אותיות וארבעים שנים בן שם אלא השם אנא כ״ג אומר היה הזה בלשון
 לטון טה האי רב לברי לי נראה ואיןה לחכמים. וידוע בקבלה טשיבה מצוי

 אלא לשנות אין אותיות ארבע של השם הזכרת ערופה מעגלה שוה בגזרה דילסינן
 המפורש. שם נקרא והוא ככמט שמזכירו אלא מזטרו הוא בפסוק שנכתב כמו

 את ההוגה צ.( )סנהדרין נאמר ועליו ממנו נאצלין כולן ט השמות לכל מקור והוא
 הגאונים בתשובת נמצא בגטלין. להזטרו דאין העולם מן נעקר באותיותיו השם
 ששה במנחה שבעה במוסף ויעטר. פעמים שבעה בשחרית ישיבה. של מנהג

שלשה: בנעילה
 כנגד ויעטר עשרה שלש לומר יש יוצר שבמסלת ראיתי כתב וראבי״ד! כ

ישיבות של מנהג כתב נטרונאי ורב מדות. עשרה שלש
 יש שלשה. אומר י ובמנחה ממשה אומר ובמוסף סליחות שבעה אומר בשחרית

 את נושאים הכהנים בשנה פרקים שלשה מ.( )תענית תנןז חמשה: אומר סנאי
 בתעניות שעטס. ובנעילת ובמנחה ומוסף שחטת טוס פעמים ,ל כפיהם

 כפים נשיאות בהן יש ונעילה מנחה מוסף שמטת )שם( תניא וטוה״כ. ומעמדות
 יוסי ורט כפים נשיאות בהן אין ונעילה מנחה אומר ורט^הולה מאיר. רט דברי
 רט קמיסלגי במאי כסיס נשיאות בה יש נעילה כסיס נשיאות בה אין מנחה אומר
 ורט שכרות. ליכא האידנא שכרות משוס לא טעמא מאי יומא כל סבר מאיר

 ונעילה מנחה גזרינן לא שכרות שכיחא לא יומא לכל ומוסף שחטה סבר יהודה
 גזטנן. יומא כל לאימא מנחה סבר יוסי ורט גזרינן. שכרות שטמא יומא דכל

האידנא אלא יוסי. כרט הלכה נחמן רב אמר גזרינן. לא יומא כל דלימא נעילה

בת״ב: וכן וכו׳ נא כסר השם אנא וכו׳ עויתי השם אנא דתוספתא בפ״ב ותניא ב הכ״ח הגהות
פנאי: יש ואם שלשה אומר ו רצ״ג: סימן ב״ח בשו״ת אלו דברים ביאור ועיין

אין ואמר רב על יוחנן רבי פליג פז פוטרת:

קרבן
 מקרא החכמים יענו מה וקשה כד. וחטאה ופשע עון נושא משה שאמר מה אלא ]א[

 לר״מ בקיצור סכמים אמרו לא אמאי וע״ק זו. דרשה שייכא לא זה במקרא .,וגו עליו והמורה
 מה ע״ס בזה ונראה כו׳. שהמודה מאמר וכי זדונות המה ופשע עון נמצא שגגות. אלו מסאים
 ולטת כזדונות. להם נעשו ששגגות מ״ח אלו פשעם לעמי הגד מציאות אלו סוף מז״ל שדרשו

 אסילו כולל לחוד עון דודאי אחרת ועוד כשגגות. להם נעשו שזדוטת ע״ה אלו סמאתס יעקב
 אליכם יגעו שלא השוגגים הלוים ותזהירו רש״י פירש כהונתכם עון תשאו כדכמיב שגגות

 ולפי גדולה. חטאה הזה העם מטא אנא עגל גבי כדנתיב זדונות כולל חטא כן כמו בעבודתכם.
 אלא אינו דהא זדונות הן שגגות הן ישראל. בית עונות כל את עליו והתודה לפרש יש זו הנמה

 קרא מהאי לרבנן ול״ק חטאתם. לכל פשעיהם כל ואת וזהו ע״ה ושל ת״ח של עבירות מיני שמי
 ופשעים זדונות אלו עונות אלא הכי הקרא מפרש לא דהוא ר״מ לדברי הקשו רבנן מש״ה

אורייתא כספר ה״ג ]ב[ וכו׳: שהמודה מאחר וט לדידיה קשה שפיר שגגות וחטאים מרדים

ע*נ[ ז

 פרסי החמה לשקיעת לסמוך טון בתעניתא. במנחא ידייהו כהני פרסי אמאי
 במנחה ילייהו כהני לפרסי להא ההלכות בעל כתב דמי. נעילה כתפילת ילייהו

 החמה. לשקיעת סמוכה שהיא תענית שאר של כמנחה להוי משום הכסוטם טוס
 ובנעילת ע״ב[ פז נדף בנעילה: אלא במנחה כפיהם לשאת שלא נהגו ובאשכנז
 ומה אנו מה אמר ושמואל יתירא. צלותא אמר רב שעטם נעילת מאי שעטס

 פתח דרבא קמיה נחית יצחק רב בר עולא נשם[ לאמטנן כרב והלכתא חיינו.
 נתן בר הונא לרב אטה נתן רב ושבחיה. חיינו ומה אנו במה וסיים בתרתנו באמה
 ושבחיה. חיינו ומה אנו במה וסיים בחרתנו באמה סמס ססא דרב קמיה נחית
 חיינו. ומה אנו מה פירוש מפלתו. אחר אומרה ויחיד דרבא בטה אחא רב אמר
 היא יתירמא צלותא לאמר לטעמיה רב ערטת של פוטרת נעילה מפלת רב אמר
 ורטנו נעילה. אחר ערטח לצלמי עלמא נהוג והאילנא צטך. לא תו דצלי וטון

 וצריך ערטת של סוטרת אינה נעילה ותסלח כרב הלכמא דלית פסק מאיר
 שתפטור מהו נעילה השחר מפלת בפרק טרושלמי מדגרסינן טוס. אומה להתפלל

 בא רט ליה אמר ערב של סוטרת נעילה רב בשם הונא ורב בא רט ]ח[ ערטת של
 מבדיל אינו ערטת יתפלל לא אס פירוש הבדלה מזטר הוא היאך הונא לרב

 רט ליה אמר הכוס. על ומבטל שפוזר סי על אף במפלה להבדיל ומצוה במפלה
 רב דבט על הקשה הוא גס פירוש עשרה שמונה סוטרת שבע היאך בא לרט יונה

 מה פירוש איתומב כבר והלא ליה אמר ערטת. של סוטרת נעילה תפלת שאמר
 דאימוחב משוס וט יבטל דאיתומבת בגין ליה אמר ואימותב דבטו על שהקשה

 קשיא בא רט דמקשי מה יוסי רט אמר לישבה. נדחוק ולא לגמרי מילתא תינטל
 שבע שיהא תעניתו מפני עליו הקלו קל קשיא. לא ]ט[ יונה רט דאקשי מה יאות

 מה אבל עליו הקלו התענית בשטל אטלתו למהר פירוש עשרה שמונה סוטרת
 רט שבתסלמו. הבדלה לבטל אין אטלמו למהר דבשטל קשה ודאי בא רט דמקשי

 סוטרת נעילה מפלת דאין שמעית מכולכן מאטי לחבטא אמרח ]י[ ממל בר אבא
 שקבל הונא ומדרב רב דברי על שהקשו יונה ורט בא מדרט סי׳ ערטת. של

 יאות קשה בא רט דאקשי מאי דאמר אסי ומלרט לו מיק ולא בא רט קושית
 מתפלל יום בכל חייא רט וחני טן בר אסי רט אמר דרג להו לית דכולהו שמעינן

 צטר. דמענית ובמוצאי הכסוטס יום ובמוצאי שבת במוצאי עשרה שמונה אדם
 להתפלל העולם נהגו שכבר ועול דרג כוותיה הילכמא דלית בהטא משמע אלמא
 יום דאור כבטימא אלא כרב ללא והיינו נעילה שהתפללו סי על אף ערטת מפלת

 לא אטתיו משום שאמר גמליאל p חנינא לרט וטן קמא לתנא דטן הכפוריס
 היא. עיקר של בטיתא הכסוטם יום אור של בטימא וההיא דרג הא להו סטרא

 משוס שאמר גמליאל בן סנינא כרט לן קיימא הדעת בחונן הבדלה לענין להא
 רטעית ברכה אומרה יאמר עקיבא כרט וללא הדעת. בחונן שכוללה <6 אבותיו

 עיקר של בטימא אלמא בהודאה אומרה לאמר אליעזר כרט וללא עצמה בפני
 למיססק עלה סמטנן נמי הט הדעת. בחונן הבדלה וכיילינן עליה וסמטנן היא
 של סוטרת נעילה מפלת אין גמליאל בן חנינא לרט וטן קמא לתנא לטן כרב דלא

 א( )הלכה לתענית בחרא סרק ובריש השחר מפלת דסרק טרושלמי וכן ערטת.
 הלכה יוחנן ורט ורב טוס אלא נעילה מפלס אין ידאמר9 רב על יוחנן רט פליג
 רט אמסלגין אמטן לקסטן רבנן נעילה היא אימתי המס אימא והט יוחנן. כרט
 שעט נעילת אמר יוחנן ורט בלילה. אפילו שמיס שעט נעילת אמר רב ורב יוחנן
מסייע ממנימין ענמונדטא יודן רט אמר הנרות. הדלקת י אחר טוס דהיינו היכל

 נ״ב לי. נראה ואין ה בשם: אנא ובשניה בראשונה אומר היה ד יסד: הבבלי שלמה רבינו ובסדר ג
 נעילה תפלת דאין שמעתתא מכולהק לחבריא אמר ח ובמוסף: בשחרית וכו׳ פרקים בשלשה תנן ז

יורן: א״ר הערבים בין של הנרות הדלקת י :

נתנאל
 רכיכו דמיי והצעת לגרוס צטכין כך נא. כסר השם אנא השם. אנא כתוספתא ]ג[ דמשה:

 המלי סדר מסולקים היו ובזה מם גרס ובירושלמי השם אנא גורסי׳ במ״כ מתוספתא הוא. כך
 וכן ]ד[ ע״ש: כב״י דלא הב״ס כמ״ש הגי׳ להיות צריך תרכ״א סימן ובטור כוננת אתה וסדר

 אנא ובשניה השם אנא אומר הי׳ כראשונה ]ה[ המשנה: בסדר ספרים. כמקצת יש
 וכשהיה בכינויו. השם מזכיר הי׳ אז ט״כ מתודה כה״ג דכשהיה בטעמי׳. מילתא שכתב כשם.
 ר״ל נא כסר בשם אנא לומר חזנים נהגו ולכך ככתבו המפורש שם מזכיר נא כפר אנא מתפלל

 לגבי ]ו[ ב׳: משנה ו׳ פרק י״ט תות׳ ועיין מהט״ל. בטנויו. חטאתי ה׳ ואנא המפורש בשם
 הככלי שלמה רכינו וכסדר ]ז[ השה: אנא בשניהם הי׳ במתני׳ חננאל רביט דגי׳ מתני׳.

 בשם: אנא בשטה קלונימוס ברט משולם רטנו שסידר שלנו ובפיוט השם. אנא שניהם יסד
 ]ט[ה״ג אבא: ר׳ ירושלמי גירסת השחר תסלח ונפרק דחעניח טרושלמי כ״ה בא. רבי ]ח[

שמעית: כולהון מן מריי לחכרייא אמר ה״ג ]י[ יאות: קשיא לא

הרא״ש פסקי קיצור
 יתירתא צלותא היא נעילה ותעניות. הכסוטם יום של במנסה כפיהם לשאת ונהגו במנסה הוידוי סדר חטאנו: אנסנו אבל הוא הוידוי ועיקר התפלה אסר הוידוי ואומר ונעילה ומגמה

פרטת: של פוטרת ואינה התמה לשקיעת סמוך טום וזמנה אנו במה ומסיים כפים נשיאות אין הלכמא כ ה׳: אנא לומר וצטך ולפשעים ולעונות לחטאים נא שא

מפרשים קובץ
מדעסוי[: שמחה ]הג״ט ע״א ל״ג דף בברכות כו׳. דאמר כרע״ק ודלא הדעת בחתן שכוללה &(

0) החכמה אוצר תכנת ע״י ודפס1ר)217 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



אשר יומא שמיני פרק הכפורים יום רבעו
ע׳א( פח • ע־ב פז ף7]

 טוס פעמים ארבעה כפיהם אח נושאים הכהנים פרקים בשלשה יוחנן לרט ליה
 לן ולית הכסוריס ויום ובמעמדות בתעניות ובנעילה במנחה במוסף בשחרית
 לשרתו דכחיב לשירות כסיס נשיאות איתקש דהא א< שמיס שערי נעילת למימר

 לאימא אחוה טוס. כפים נשיאות אף טוס שירות מה היום על בשמו ולברן ]כ[
 שמשא תיחזי ט ליה אמר רבה צומא טום לרב נולתיה סייר הוהכ ]ל[ אלא לרב

 הוא תמן לרב שיטתיה מתחלסא שערים. נעילת דליצלי גולתאי לי הב דקלא בריש
 אמר היום. בעוד מדצלי היכל שערי בנעילת אומר והכא שמים שערי נעילת אומר

 שמיס שערי לנעילת מגיע הוה סגיא בצלותא מאריך רב להוה ידי על מתנה רב
 עליה פליג יוחנן רט אלמא שמים. שערי נעילה עד נמשכה הימה מפלתו פירוש

מתפלל היה גופיה רב וגס ממחניתין יוחנן לרט סייעתא מייחי יודן רט וגס לרב
 אלא נעילה תפלת להתפלל אין הלכך הלילה על נמשכת תפלתו שהיתה אלא ביום—

כאן: עד טוס
 ולערב וטובל יורד הכסוריס טוס קרי הרואה רבנן תנו ע״א[ פח נדף כא

ואס אימא אלא דעתך. סלקא לערב ישפשף.
 מפני לשפשף. צריך ואינו וטובל יורל טוס קרי ראה אס כלומר ישפשף. מבערב
 יום ליל שהוא מבערב ואם שפשוף. צריך ואינו לח עולנו בשרו שעל שהקרי

 בשרו על קרי שנפל ממקום טלו ישפשף טוס למחר כשיטטל קרי ראה הכסוריס
 כל על לו מוחלין ישמעאל רט לט תנא שפשוף. צריך ולכן יבש כבר שהוא מפני

 קמיה תנא חט למחול. לו סודרים לו סודרים מאי סודרים. תניא והא עונותיו.
 ואס ]נ[ כולה השנה כל ידאג הכסורים טוס קרי הרואה ]מ[ יצחק בר נחמן לרב

 תדע יצחק בר נחמן רב אמר הבא. העולם בן שהוא הוא מובטח שנה לו עלמה
ומסגי סגי 0 חיי מסיש אמר לימי רב אמא ט שבע. והוא רעב טלו העולם שכל

ימים: יאריך ורע יראה לכתיב בטיבותא
 נפשותיכם את ועניתם מדיסמי רב בר חייא רט תני ט.( ר״ה פא: )לעיל כב

והלא מחענין בתשעה וט לחלש בתשעה
 המענה כאילו הכתוב עליו מעלה ט ושומה האוכל שכל ללמדך מחענין בעשרה
 הטנו כלומר נפשותיכם. את ועניתם לקרא פירושו והט ]ם[ ועשירי תשיעי

 למחר להתענות שתוכלו כלי ובשמיה באטלה להתחזק לחדש בתשעה עצמכם
 עליו וגזר שעשועים ילד לו שיש כאדם לישראל. ב״ה המקום של חיבתו להראות

 כן לסבול שיוכל כדי התענית יום ערב ולהשקותו להאטלו וצוה אמד יום להתענות
 לכפר לטובתן אחל יום אלא להתענות לישראל צוה לא השנה ימות מכל הקב״ה

 אטלה אומה שהוציא ומאחר התענית ערב ולשתות לאכול והזהירם עונותס על
 תשיעי של עינוי על נצטוו וכאילו כעינוי היא חשיבא אלמא עינוי בלשון ושמיה

 וכדבט פג.( )חולין כדאמטנן הכסוטס יום ערב בסעודה להרטת נהגו וכן ועשיט.
 מרטס היו לא מגליל חוץ מקומות ובשאר בגליל יה״כ ערב אף הגלילי יוסי רט

 דכתוטת קמא בסרק כדאמטנן אחטס. ובלבטם בעופות אלא בהמות בשחיטת
 שמא ידחה בשבת בשני להיות שמל הכסוטם יוס )ערב( מעמה אלא ה.( )לף

בערב לג שקנה אחל בחייט מעשה במדרש )טרושלמי( נמי ואמטנן עוף. p ישמוט
מרוטס: בלמים הכסוטס יום

דבר ונמצא לכפרה. תרנגול הכסוטס יום ערב לשחוט שנהגו מקומות יש כג

 ומתפלל: שביעית בשעה אדם טובל ג וכולייתא: כבדי עורבא שדו דקא ב ומעלי: מהני טפי בגבר גבר תמורת א טליתו: שומר היה פי׳ פ״ג מיימוני הג״ה נ״ב גולתיה. סייר הוה כ הכ״ח הגהות

נתנאל קרבן
 צייר הוה ]ל[ה״ג אינו: שלפנינו וכירושלמי ביום. שירות טה בשטו ולברך ]כ[ה״ג
 זה על חיקון יש האר״י ובכוונת השנה. בל ידאג ביוה״ב קרי הרואה [0J דרב: גולתי׳
 וכלמעוח. ורצוי׳ שלימה מזונה הנפורים יום של קדושות מסדר הסיוע יאמר יום כל יום שלשים

 ללמוד מדר עליו לקבל צרה בעת לנדור מצוה גם שמו. ותשכון כמנין נפש פדיון יעשה וגם
 שנה לו עלתה ואם ]נ[ טוסו: ימי כל עולם ועד מאז צדקה או מעניס או פלוני מקנס

 לן וזהו השמים. מן סייס לו שנימן על והודי׳ שבש למש וראוי עוה״ב. כן שהוא מובטח
 מוש ואימש בקרבי ישיל ולבי ממעשי. מרעיד קמשי לסרט פלוני שנש כשור ביום אז העסש.

 פקדתי שאול בשעט אלכה. ימי כדמי אמרשי אני פלצות. ושכסני ט יבא ורעד יראה עלי. נשלה
 עגור כסוס סלד. יושבי עם עוד אדם אביט לא החיים באק יה יה אראה לא אמרתי שעמי. יסר

 בצע מה .,ה אל וסננשי וקראשי ערבני. לי עשקה ה׳ למרום. עיני דלו כיונה אהגה אצפצף כן
 ט ה׳ ברוך לי: עתר היה ה׳ וסנני ה׳ שמע אמשך היגיד עפר היודך ששש אל ברדשי בדמי
 כי בלי. מששח נפשי ששקס אשה אהודנו ומשירי לבי ויעלוז ונעזרשי לבי בטש בו ששנוני קול שמע

ברון אסד. לא מטמא טהור ישן מי סטאה. כסוי פשע נשוי אשט שטאי. כל גיון אמט השלכס

 תרנגול הכסוטם יום ערב לשחוט רגילים שאנו וששאלתם הגאונים במשובת זה
 וחיה. מבהמה תרנגול שנא מאי תמורה משוס אי למה זה ענין יודעים אנו ואין
 בטת מצוי שהתרנגול אשל טעמים שני בה שיש אלא נע[ היא קושיא ודאי הא

 אילים תמורה שעושים עשיטס במקומינו יש ועול ועוף. וחיה בהמה מכל
 הוא. קטע לבר לא לפיכן p אטנו יצחק לשל אילו למות קרניס בעלי ועיקר

 יותר יקטס דמיה שהבהמה סי על שאף הקדמונים מחכמים שמענו ועוד
 מאי כ:( )לעיל כלאמטנן גבר ששמו לסי מובחר תרנגול כן פי על אף מהמרנגול

 ותניא מרנגולא. קרא אמט שילא רט לט גברא. קרא רב אמר גבר קטאת
 גבר ששמו וטון בראשו. דמו הגבר קרות קולס היוצא שילא לרט כווחיה

 תרנגול שליח אוחז כאן רגילין וכך מעלי. מהנך טסי מבר גבר תמורה *
 זה ואומר מתכפר ראש על ידו ומניח ונוטלו התרנגול ראש על ילו ומנית ]פ[

 יושט אלם בני ואומר אחרת פעם עליו ומחזירו זה על מחולל וזה זה מתח
 אוכל כל וגר פשעם מדרך אוילים וגו׳ וצלמות מחשך יוציאם וגר וצלמות חשך

 ,לה יודו וגר וירפאס דברו ישלח וגר להם בצר ה׳ אל ויזעקו ,וגו נפשם תתעב
 ילו מניח כך ואחר פעמים שלש הזה כסדר ועושה נפש. תחת נפש וגר חסלו

 לסמיכה תכף לאלתר ושוחטו עליו וסומך סמיכה תבנית התרנגול ראש על
 לזרוק רגילין שאנו ומה לנפשו. כפרה שיהא כלי לעניים לימן ורגילים שחיטה.

 קצת לזה ראיה להטא ויש לעופות. לימנס כדי היינו הגג על מעים בני את
 איקלע טקולי בר רמי להוא ממט בר רמי וקי:( צה. )לף חולין למסכת מההיא

 שקלינהו אזל וכולייחא כבלא שלו דקאג חטה דטסוט יומי במעלי למערבא
_______________רוטי; שטמא להיקרא דהאי.לגא משום--------------------—

 איבה לו שנוטר אדם כל לסייס הכסוטס יום ערב לבו אל אדם וישים כד
מילמא חנינא לרט ליה דהוה רב גט פז:( )לעיל כדאמטנן

 )שם( התם נמי ואמטנן איסיים. ולא דטפוט יומא מעלי תטסר גטה אזל בהטה
 ט אחא ולא לשמא ירט מטסר ליה נטר טבחא ההוא בהט מילמא ליה הוה רב

 כל לב שיהא כלי מדעמיה ליה ואפיק אנא איזל אמר דטפוט יומא מעלי מטא
 סמאל ראה ע״ש( )פמ״ו אליעזר לרט בפירקא כדאימא חטרו. עס שלם ישראל

 כמלאט אחד עם לך יש העולם רטן ואמר הכסוטס טוס טשראל חטא מצא שלא
 מה הכסוטם. טוס רגל יחיפי ישראל אף רגל יחיסי השרת מלאט מה השרת.
 מה הכפוטס. טום רגליהם על עומדים ישראל כן קפציס להם אין השרת מלאט
 מלאט מה הכפוטס. טום כן ישראל אף ושמיה אטלה בהן אין השרת מלאט
 נקיים השרת מלאט מה כן. הכפוטס טוס ישראל אף טניהס שלום שימת השרת

 בני־ הרבה באשכנז נהגו זה מדרש ומתווהכפוטס.\ טוס כן ישראל אף תטא מכל
 רב ואמר הכסוטס. יום בערב לטטל ונהגו מקיפה. היום כל שעומטס אדם

 בעלייתו סעטה רב ואמר המנחה. תסלח ומתפלל שעות בשבעג אדם טובל עמרם
 לטטלה רמז בהש״ס מצינו שלא מה נראין דבטו ואין הטטלה על מברך מלטבול

 לאמר מד:( )סונה מערבה עטסא ולא נטאיס. מנהג ולא נטאים יסוד לה ואין זו
 )ר״ה יצמק דא״ר משום ואי הוא. נטאיס מנהג קסבר בטן ולא חטט חטט ליה
 מטומאת ,ואפי טומאות מכל עצמו לטהר היינו ברגל עצמו לטהר אדם חייב טז:(
קטין בעלי שאין וטון טהרות לנו אין והאילנא ]צ[ ושטעי. שלישי עליו ולהזות מת

 ופד״ה ימים. שדש קדושה בסדר מפלסי בקול והקשיב מאחי. ושסלו שפלחי הסיר לא אשר אלהים
 מססי עוזי צור וכבודי ישעי אלהים על אמוט. צא משגט וישועשי צוט הוא אן נפשי. בשלום

 זרע לראוש ויזכני סלה. לנו ממסה אלהיס לבבכם. לפניו שפכו עם עס בכל ט בעמו נאלהים.
 ודנט שכשוכ מקרא בי ויקוים ימים לאורך ה׳ בביש לשבש ובנעימים. בטוב וזרעי אני ימים ולהאטך

 ואחר א״ס. עולם ועד מעמה ה׳ אמר זרעך זרע ומסי זרען ומפי מסיך ימושו לא בפין שממי אשר
 כ?וםר. נפשותיכם את ועניתם דקרא פירושו והכי ]ם[ :גמירא עד קט״ז מזמור יאמר כן

 בתשיעי שאוכל במה נפש עינוי והיינו ונפשא גופא כולא לאכללא נסשוסיכס אש אחט ס׳ ובזוהר
 מצוי שהתרנגול א׳ פועמים שני בה שיש אלא ]ע[ :בהמיוש נפש שהוא בעשיט גוף ועינוי

 ונוטלו התרנגול ראש על ידו וטניח ]פ[ :קבלה ע״ש טעם עוד כשב האר״י ובכוונח בבית.
 השרת מלאכי מאי ה״ג המשכסר: הראש סכיב ג״ס השרנגול מסבבים ועכשיו כר. ומניח
 כל השמיטו הטעם ומזה פרה. אסר לנו לאין טהרה. לנו אין והאידנא ]צ[ שלום: מתווך

 ס״ח. סי׳ אליהו יד בשז״ש ועק ברגל. לטהר ממויבים אט אין האימא ט יצחק דרבי הך הפוסקים
ברגל. לטהר אדם דמייב לבעלה לטמאוס הארוסה אסורה דברגל כ״ט דף ביבמוח רש״י דכמב והא

הדא״ש פסקי קיצור
הכסוטם יום ערב אדם כל וצטן כד הכסוטם: יום ערב לעשוש שרגילין כפרה של שהוא לו מוכטס שנה לו עלשה ואם השנה כל וידאג לטטל יכול טוה״כ קט הרואה כא

p עליה: לברן ואין עיוה״כ לטטל ונוהגין כנגדו. ששסע למי לפייס תרנגול סדר כג הכסוטם: יום ערב בסעודה להרטש מצוה כג הבא: העולם

טפרשי־ם קובץ
 כאן רבינו שהביא זה בלשון הירושלמי הביא בהגמ״י גם נ״ב כו׳. לשיטת נ״כ אתקש דהא (6

 גם זה היקש שם הוזכר ולא סיומא להך שם ליתא רבעו שהביא המקומות בשני בירושלמי אמנם
 כ״ז דתענית בתרא ובפ׳ זה היקש מכת בלילה אינו דנ״ב הזכירו לא ואחטנים הראשונים הפוסקים

 מקשינן לקולא ולתרוייהו דרבנן אסמכתא ולנזיר לשירות נ״כ דמקשינן דהיקשא הש״ס מסיק
 תברכו דכה מג״ש היינו בעמידה דנ״כ )והא בנ״כ מעכב אינו בנזיר מעכב שאינו כל ממילא
 מהיקש דיליף כר״נ ודלא ע״א ל״ת בסוטה נחמיה דר׳ כרבנן גריוים בהר לברך יעמדו מואלה

בנ״כ מעכבת עמידה אין דבדיעבד תסלה מהל׳ פי״ד הרמב״ם מרבת משמע וכן כו׳ דושרתו

 רק רזה ע״ש פסול בדיעבד דאף הרי ד״ה בסוטה שם בתוס׳ ר״י כדעת ולא דר״נ כרבנן והיינו
 כוונת נראה לדעתי אמנם ז״ל והרא״ש הגה״מ רבותי׳ נגד דבר לדבר כדאי ואיני דר״נ( אליבא

 והיינו ביום שעתם ובנעילת כו׳ ביום פעמים ארבע דמתני׳ מלישנא לר״י לסייע היא הירושלמי
 סגי p לנדא[: )ר״א לילה דהוא שמים שעט דנעילת כרב דלא הוא היכל שעט דנעילת כר״י

 «ליין[: ע״ש בקרא בתריה מדכתיב לה טליף ונראה ז״ל. הט״ף גירסת היא כטיבותי. ומסגי
p פירש״י פורפיסא גבי ע״ב[ פא ]שבת המוציא עס״פ נ״ב הוא. קבוע דבר לא לפיכך 

מהטעכ״ץ(: ]הגהות

r 0) החכמה אוצר תכגת ע״י )הודפס218 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד
i



שמיני פרק הכפורים יום הלכות ™כו
ע״א[ פו - ט״א פה נדף

מהדש״איומא
אי כר הלכתא למאי ישראל רוב אם בד״ה בפרש״י ע״א פה דף

ואכמי ק״ק עכ״ל. כר כמחצה נבילות להאכילו שלא
 תום׳ ולו״ק: נבילתז־מ״ל להאכילו שלא הלכמא הל״ל ישראל מחצה על כמחצה
 כצ״ל: כר. מה״ד^להאכילו ואח״כ הס״ד ישראל מיתת כר הגל ולפקח בד״ה
 חירש רש״י עכ״ל. כר דס״ל איצטריך דלשמואל פרש״י כר לו להחזיר כד״ה

 דרב אליבא ניחא להמס פירושו להם נראה לא והחם נכרים רוב אם גבי לעיל כן
 נכי דהכא אלא לעיל המוס׳ כמ״ש כו׳ להחיומו חייב אין ממצה על במחצה דאסילו

 הא דלרב קאמר לשמואל אבידמו לו להחזיר דע״כ פירושו להם נראה ישראל רוב
 עכ״ל. שלום דרכי מפני בא״ד ודו״ק*[: להחיותו לעגין פירשו גופיה איהו

 כר איכרים בגודל אלא איירי דלא כר שאול אבא בד״ה כצ״ל: הס״ד
כצ״ל: עכ״ל.

: כתי תלוי כאשם כו׳ כתיב בפרה הא כד״ה כפרש״י ע״ב פה דף
דההי!ו כו׳ התשובה עם בד״ה תום׳ כצ״ל: הס״ד עכ״ל.

 אן חמורה עבירה מל ר׳׳ל עכ״ל. כר יוה״ב כלא מכפרת דאינה איירי עכירה ככל
 ו היי! לא בפ״ע אבל החשובה עם מכפר דיוה״כ רישא ה״נ יוה״כ בלא מכפרח חשובה

וק״ל: ממורה עבירה בכל
 ב" כשר לו ונותנין וחוזרין חושכנא ועביד בד״ה בפרש״י ע״א פו דף

בשד no אלא ממחלה נטל שלא מפרש שהוא נראה מפירושו עכ״ל.
 י להל וזוזא להאי זוזא דהיינו הכל לכ״א משלם היה למטרו פרע לא שמא החשד ומפני
 בשר לו לימן מוזרין והיו להם שנמן הימר זוז על מושבנא עמהס לעביד להו מקרב הדר
 ן יודעי הכל ואין כר אנא כגון כד״ה ודו״ק: ממנו שנטלו היחר זוז בעד

׳ 7 חורה בלא הולן היה לא ר״י דודאי דר״ל עכ״ל. כר ולמדין בגרפתי שנחלשתי

טהרש״א אגדות חידושי
ס׳ מפורש סה לדקדק שיש מה כר. מתצר ממציעותיה מידי רכל ע״א פה דף

:P לו הוציאו_____________________..
 זה לדרש כר. למקום אדם שכין עכירות וגר ה׳ לפני חטאתיבם מכל ע״ב פה דף

אשר חטאתיכם מכל יכפר הזה ביום פי מ מיניה דלעיל אחטאחיכם ה׳ לפני קאי
ה׳ לפני קאי ט׳ מי לפני ישראל אשריכם דדריש ור״ע חטט שלפני שטאחינס ולא ה׳ לפני עשיתם
 טה מסיים ילקוט ובמדרש וגו׳ וזרקתי ת שנאמר אמכם מטהר עצמו שהוא אמטהרו דקרא אסיפא
 הזאה דמנו מתים כטמאי בחטאתם הס דישראל והיינו כו׳ מטהר מקוה מה ה׳ ישראל מקוה m ואומר

 טהרה להם שיהיה והיינו הטטלה היא ומקוה בהזאה חטאת מי הם וט׳ עליכם חרקתי ח״ש ומטלה
 אתם מי ולפני וגר אשריכם וק״ל: חטאתיהם כל על הקבי׳ה להם שמוחל ע״י גמורה

 הוא מיס לזריקת הטהרה דמיק ערן ומה דמיימי בקרא מפורש זה אין ולכאורה כר. מיטהרין
 מסית שהוא טמא דאיכא מכלל וגו׳ לי ברא טהור לב ח כמ״ש טמא שנקרא יצה״ר טומאת ט מטאר

 וכמו להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה ח כמ״ש מת טומאת שהיא הטומאה לצד האדם את
 ולנפש לטף טהרה יצה״ר בטומאת בעי ק מקוה טמי טהרה וגס חטאת מי הזאת בעי מת שטומאת

 הדבר כן הטהור לפני עצמו ע״י ממס והמטלה אחר ע״י הטמא על הטהור מן היא שהמיה וכמו
 מכל וטהרתם הנשמה לטהר הטמא על הקב״ה הטהור מן היינו וט׳ מים עליכם חרקתי הזה

 דמייחי אקרא גס וסמן הטף מטומאת מיטהרים אמם מי לפני ח״ש הטף טומאת הוא טומאותיכם
הוא מדש לב לכס ונמתי m לה ומפרש הנשמה מטומאת אמכם מטהר וגל תטהרו ה׳ לפט לעיל

וגו^רחדך נכון ורות וט׳ ברא טהור לב ועד״ז הנשמה טהרת הוא הדשה ורות הטף טהרת __
v מ: חלק פרק מפורש כר. ומגלה עול מפורק ~

 שטעות פ׳3 ורש״י כר. מכפר ויוה״כ תולה תשובה ולמעלה תשא מלא ע״א פו דף
בתידושט וע״ש עכ״ל פרעון בלא מנקה אינו לשק אף תשא בלא פי׳ יז הדייק

 יוה״כ עם אבל יוה״כ בלא מנקה איט לשק אף תשא בלא דה״ק אלא p משמע לא שמעתין ומתון
 על לעבר תשובה והייט ד׳ חשיב נש איהו דהא קשה לכאורה כר. ותשובה הם ג׳ אמר מכפר:

 ויסורין ויוה״כ תשובה ט׳ כריתות על לעבר ויסורין ויוה״ב תשובה ל״ת על לעבר ויוה״כ משובה עשה
 משיב לא עשה על עבר שהוא האחד אבל הן כפרה חלוקי ג׳ דה״ק וי״ל השם מילול על לעבר ומיתה

 לשון וכ״ה וכפרש״י כפרה חלוקי מלל ליה משיב לא וא׳ א׳ כל עם והיא תשובה דכפרתו כיון
 שוככים כנים שובו שנאמר כר עשה על עבר התשובה: מן מק הס ג׳ יא[ הירושלמי
בהני אשכחן כפרות חלוקי דארבע וטון לו מומלץ לחוד התשובה דע״י משמע משובתם. ארפא

 עובר עונש להקל דמסברא עשה דהייט טותר אקלה קרא האי מוקמיק דמסברא וכפרש״י קראי 3
 דהעשה טק ל״ת דוחה עשה ומה״ט במעשה שעובר בל״ת מעובר עושה ואיט טושב בעלמא בעשה

 חול הכתוב שדמה בזה ט׳ ראיתי שוככים. כנים שובו מדכתיב ליה ומייחי במעשה: מקויים
 לו יטא מלאכה בשום מתעמל שאיט מתון אבל לאטל שמתאוה מי בטף מולי שיש הטף לחולי נפש
 ושיט לחם תאכל אפן בזעת £יג וכמ״ש לעשות יטו מאט ט תמיתנו עצל מאות [3י כמ״ש הטף חולי

 חולי להם מגיע שבה מ״ע לקיים עמלו שלא כבר להם שהיה מטתמם פי׳ משובתם ארפא הנפש בחולי
 עכר אכל לו: שמתרפא וט׳ זז איט ושב ח״ש מיד מתרפא מ״ע לעשות ממנוחתו ובשוט נפש

 תעשה אלא ליה דמוקמיק וגר. כיום כי שנאמר מכפר ויוה״כ תולה תשובה כר אל״ת
 קרא בהאי מפורשת אינה דתשובה ואע״ג ב״ד ומיתות דכטתות מעשה לא לגט קלה דשא בעלמא

 תשובה עשה לא וק חשובה עשה דק דאמר כרט ס״ל דלא אמד כל עם בעי ודאי דחשובה ס״ל
 טוה״כ דר״ל תטהרו ה׳ לפט וגר יכפר הזה טום ט מדכתיב ליה דמייתי י״ל ועוד מכפר יוה״כ
 תולה כר כריתות על ועבר התשובה: עם יוה״כ דהיינו תטהרו ה׳ לפט בתנאי אן מכפר

 אהא ליה דמוקמינן אהבה של יסודן דאינן כר. כשכם ופקדתי שנאמר ממרקין ויסורין
 ממרקת ומיתה תולין טלן כו׳ השם חיאיל טח שיש מי דהיינו טותר בתמורה אבל החמורות שהם

 ומסברא עט׳ל במיתה אלא כפרה לה שאין עטרה שיש למדנו ופרש״י תמותק עד וט׳ ונגלה שנאמר
 דמלול עון שם שמפורש נראה הזה העק מדכתיב אבל בכולן החמורה שהיא השם מלול לה דמוקמינן

 נמות ממר ט וט׳ בשר אכול וט׳ בקר הרוג וט׳ ששק והנה יח מיטה לעיל מדכחיב והייט השם
 p שאמרו וגו׳ קר הרוג וט׳ ששק והנה שישוט הנטא להם שאמר ותוכחות הנטאות כל אחר ר״ל

 שלא ודאי חה משלומין לן ומה ואתה אט נמות מחר ט ואמרו בשר לאמל למהר כד לטמיס
 כי חגים ימיהם ולעשוח לשמוח פשע על ממא והוסיפו משוכה לעשוח הנטא במוכחוח השגיחו

 אי אנא כגון רב ח״ש השם: תלול הוא היום תאותיט למלאות לט ויש למחר נמות מהרה
הבשר לשלם היה דעתו ודאי דרב אנא כגק קאמר ממש דלאו ודאי הא כר. בשרא שקילנא

 f דל באתרא וכדמסיק השם חלול הוה לו משלם שאינט אומי שיחשוד הטמ דעת לגט אלא שלקח
 י כפרש׳ הוה בגירסא מלש דהא הוא ממש לאו כר. דמסגינא אנא כגון דקאמר ר״י וכן תבעי:

 ל וחל חשדא הוה הרואה לגט אלא טי! בעלמא כדאמרי׳ ראש חולי לו שהיה מטח היה לא בתפלק וכן
 ולן גמור השם סלול ודאי הוה זה כר. שמועתו מחטת כו׳ שחכיריו כל ודאמר השם:
 t וג מלחמה שמתו עד להם נתכפר ולא וט׳ השמועה טובה לא ט טי[ בהם שנאמר עלי בגט מטט

 כןי[ שדרשו נראה כר. ידך על מתאהב ש״ש שיהא אנשים: שימותו עזר בניהם על
 ז fo ייי[ שדרשו כמו מ״ח לרטת ה׳ את למדרש ליה משמע לא דהכא משום וט׳ ה׳ את מואהבת

 f מור דהשוה אפשר מורא דלגט משוס p מקדש האיש ובפ׳ ימ שעת שור בם׳ תירא אלהין ה׳
 ו דר; וע״כ שמים כאהבת רט אהבת להשוות דאין אהבה לגט משא״כ שם כמפורש שמים כמורא רט
 ו ור! אטו דודאי כר. אביו אשרי »ס: ט׳ ע״י מתאהב שיהא לרטת את דאתי ה׳ את ואהבת ט

 * ב אשר מדכמיב ליה ומיימי בכן: ומתאהב ממעלה שמים ושם לשמה חורה אותו למדו
 t של מורה שלמדו דהייט ט׳ שלמדו לאטו אוי ובהיפן ומתפאר מתאהב ש״ש ידן שעל אתפאר.

 לשמז שלא כשלמד דגם משוס לשמה שלא תורה שלמד לבדות להם אוי קאמר לא והכא לשמה
 לשמה ללמוד בא שלא ט ראו הד האיש זה על אבל »[דוכתי׳ בכמה כדאמרי׳ לשמה יטא מתוט

 ן עי כר. יצאו וטארצו לשמה: שלא מורה אומו שלמדו להם אוי ורט אטו על גס עליו ואומרים
 ר ובסס ממנה שגלו בארצו גם להצילם ימל ולא א״י האק אלהי הוא ט יצאו מארצו והיינו פרש״י
 .כו רפואה שמכיאה ארצו: ואת עמו את כטטל להציל יכול היה שלא בע״א »[פרש״י יחזקאל
 ן וק" וט׳ משוסמיכם ארפא P® קאי דעליה ומשמע וט׳ ה׳ עד ישראל שובה r® כתיב מיטה דלעיל

 נ משמ לא דהתם משוס ואי לו ורפא ושב מ דכמיב טט טה דמפורש אסרינא קרא מייתי לא דאמאי
 רפוא: אלא לעולם רפואה משמע לא התם ה״נ קאמר השב לחוטא לו ורפא אלא לעולם רפואה

 f אל קאמר רפואה ממש לאו לו ורפא דושב ליישב ויש משוטתיכם ארפא דהייט השטס לחוטאים
 ׳ וג ורפא ושב קאמר דסליחה דרפואה 1® מגילה שמס׳ משרש והפי רפואה בלשק הסליחה שטנה

 ן ממ דארסא אלא נסלח לא ועדין עליו משובש מקצת דעדין משמע דקאמר משוטחיכס הכא אבל
 ]אנכי[ )הנה< וכתיב וגר כנים שובו כתיב לשלם: רפואה מטא תשובתו דתחלת קאמר
 ן מפור קראי דהט ורומיא הספדם גירסח כל לקיים ונראה דפוק שהוא וגירסתו פרש״י ש׳ וגר.
 f והל וקאמר פליג ור״י בתשבה אלא נגאלין ישראל אין התם קאמר דר״א [כח חלק ׳בפ מ״ש ע״ס
 למונב ומחזיק כהמן מלך להם מעמיד הקב״ה אלא וגר בכס בעלתי ]אנכי[ )הנה( p= נאמר כבר

 c מ בעלתי ]ואנכי[ )והנה( רצוטת בתשובה שומים מים שוט לר״י דקראי רומיא דקמשט והייט
 ז שו הכא ה״ק והשת׳ ע״ש סלק בס׳ שם כמבט וכה״ג כהמן מלך להם שמעמיד הכרמיית בחשוב׳

 וארפא מאהבה רצוטת תשובה בעושה הייט לשל כדאמרי׳ שובטם דמשקרא שובבים בטס
 משובם בעושה וגר בכם בעלש ]ואנכי[ )והנה( שנש שראת תשוט מנושה השתא משוטשכם

 יי שנאט הככוד כסא עד למוטב: ומחזיק כהמן מלן הקב״ה להם שמעמיד דהיינו מיסודן
 t ממ הקירוב על מורה עד לשק אקל ה׳ אל ישראל שובה לשכתב ה״ל עטנו דלש p ודרשו כר.

 שש: הרחשם שטאו עד דה״פ י״ל אלשס טה כתיב דלא טק ט לפרש יש ה׳ פד משובה ושהו
 : לסר ונראה ט׳ פשוטה ימינן ט אליך ונשובה דרכינו נתפשה א השיט יסד ופדה עליו מורה ה׳

 1 מלהשש מקטרגק מלאכים דש דשיט למקום האדם ק אמצעים דש דמציט משום העק בוה
 * 0 ב״ה ית׳ לפטו התפלה להגיע שטם ומליצים סנגורים מלאטס ויש ב״ה ית׳ לפטו האדם תפלח
 ד ס ומגיע שלה עצמה דהמשבה אלא אמצעיים כאן דאק p איט דבמשבה כאן אמר ולזה הזכות

 :ן יוח ור׳ הט במר גיסי׳ וע״י ילקוט ומירסת אמצש משום שוע בלי ב״ה ית׳ לפטו כמד כסא
 * ל> ט׳ בצמר הא טשד הא קשא לא כר גדלה והאר״י הפי ר״י אמר ומי בכלל עד ולא עד אמר

 יו לש טאחה עד אדם של התשובה ק אמצשים יש דעדיין וקאמר פליג דר״י לפרש נראה דרכט
 הה כמד הכסא הטשאיס וסיות ומלאטם בכלל הוא ולא הכבוד כסא דעד ושיט ב״ה יתברך

 ׳11 נאם אלי ושוט [לא בקרא דמסיים ט׳ ל״ת שדומה תשובה גדולה והאר״י וסדן האמצעיים
 1 אצ דרה ששתה וגירשה שסרמה מקודם אצלו אשה ששתה כמו בעצמו אליו אמה שתשוב דמשמע

 צ דא׳ השטם בצטר וכאן במשובה להגיע לאמצש צדן השב טשד פאן ל״ק ומשט אמצש סולת
 ומד עד אם וגר ה׳ עד ושבת [לב בשרה דכחיב אקרא בכה״ג סליגי לא למה סה לשין רש אמצש

 c דעח כש לפרשו דאיכא ודאי דאורייתא קרא דהאי י״ל דנטאים אקרא הכא כדפליגי לא או בכלל
 !ן יימר ש אכל הכבוד כסא עד המגעח שלימה בחשובה לשוב מחשבחם שיהיה וגו׳ ה׳ עד ושבח

 1 משנו וט׳ ש עד ישראל שובה הקב״ה מש p לישראל שא״ל הנטא אמרי אבל p יקבלם דהקב״ה
כן: הקב״ה שקבלם
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 כה. בא, משא יש כאן. יא( מנקה. ד״ה ע״א לט דף שבועות p ע״א. עט דף סנהדרין ט[ כו.
כד. 2 א׳ שמואל טז[ ה״ג. פ״ב ברכות ירושלמי טו[ יג. כב, ישעיהו יד[ יט. ג, כראשית יג[

 יג. ו, דברים יח[ ה. ו, דברים יו[
 ע״ב. כב דף פסחים ח״א מהרש״א

י. ו, ישעיה כו[ ה. יד. הושע כה[
מ. ג, איכה ל[

 נז דף קידושין p ע״א. מא דף ב״ק יט[
 כ. לו, יחזקאל po ע״פ נ דף פסחים כב[
 ע״ב. עז דף סנהדרין כח[ ע״פ יז דף כד[

פ ל, דברים לב[ ה. יב, א׳ מלכים לא[

 כא[ועיין ע״א.
 ».יד, הושע כד[
ץ. ג, ידמיה כט[

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס248 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד י



מהרש״א א&1י שמיל p“lfi הנעורים יום הלבות חידושי
ע"! ו3 ף7]

 דכרטיו( פ״ב )ירושל׳ בעלמא אמרי׳ תפילין בלא וכן נחלש שהיה משום לאו אי אמות
 עביד היכי לפרושי אצטרין הוה לא רב גבי אבל ראש כאב לו שהיה מפני מניח היה שלא
 אני חשוב דאדס אנא כגון עבידנא אי בלשון ליה דקאמר אלא כן עושה היה לא ודאי הכי

 וק״ל: בדבר השם תלול היה כו׳ מטבחא בשרא ליטול כן עושה הייש אם ממט ולמדין
 עד ולא עד אטד ר״י אלהיף ה׳ עד ישראל שובה שנא׳ הכבוד כסא עד גמרא
 לא ה׳ גאם אלי ושוב כר שדוחה תשובה גדולה והאר״י הכי ר״י אטד ומי ככלל
ע״ש: ובע״י הילקוט בגירסת כ״ה כר. יונתן ר׳ אמר בצבור הא ביחיד הא קשיא

ע״א[ ז9 ■

 ושובבור ושטות נערות על החטא כו׳ שובבים דמעיקרא בדיה בפרש״י
כצ״ל: עכ״ל. כר ארפא וכתיב מה״ד ואח״כ הס״ד עכ״ל.

עכ״ל כר למלקות בה והתרו זנתה קלקלה א׳ בד״ה בפרש״י פו דף
 ן דאב למלקות דהיינו הלאו על רק הזטת על בה המרו שלא ר״ל ]א[
וק״ל: מ מימה אלא לוקה הימה לא למיתה בה המרו

 והתרפנ לך רעד בכף באת כי והנצל בני אפוא זאת עשה גט׳ ;)"א פז דף
כצ״ל: כר. ממון אט רעיף ורהב

טהרעז״א אגדות חידושי
 אבל לגאולה זמן יש דודאי כר. הגאולה את שמקרבת תשובה גדולה פו דף

זנו בעתה זט לא אחישנה בעמה p ונמ״ש זמנה קודם לבא מקרבת החשוכה
 שובבים בגיס שוט p כדלעיל כפשטיה לפחשי דאיכא ודאי הכא כר. כשגגות לו נעשו אחישנה:

 ענ״ל ושטות נעמת של סטא תמלח כאילו עליכם מעלה תשובה כשמעט כסרש״י נר דמפיקרא
 משובה דוד שעשה אחר ר״ל וגר זכר כססדן מזטר אל ופשעי נעורי מפאת ת דוד אמר ועד״ז
 מזכור אל גדולים שטת שהם ופשעו נעורי חטאמ מהקב״ה בקש שבע דבת במעשה ישרין עליו וקבל

 ודם בשר כמדת ולא חסדן מדת כפי נמשטס כשגגות שהיו אומן לי זכור כמסדן אבל אומן עוד לי
 לו נעשו שזדוטח דקאמר בסמון אבל היה בשוגג ערן ממלת כאילו עליו מעלה משובה כשעושה וה״נ

 דבהפי כדמשק מאהבה משובה דעושה וי״ל נשכר חוטא ממצא חמוה דבר לכאורה הוא ט׳. כזכיות
 אומן והרי שן אוחו לגט הצורן מכדי ימר הטוטם שמעטו ומושף גמורה משוסה דעושה ודאי איירי

 מרשעתו רשע ושוב p שנאמר ק מוטח מחמי וקרא סטומ לו נעטס הס שמוסיף טוטם מעטם
 חיה עליהם משובחו על לעשות שהוסיף וצדקה משפט דמשמע וט׳ חיה עליהם וצדקה משפט ועשה
 בזה כמש ועוד לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין משוש שבעלי שקום לפרש יש ועד״ז יטה
 כסלים וגו׳ לקמה מ שנה נרצה ט וגו׳ דברו n הכמוב מ״ש י״ל ועד״ז p שמדין אין מ׳ אחר דרן
 נרצה ט הפירוש אבל לקמה למכתב דה״ל לקחה מלת גם פשוטו לט קשה נרצה מלת מטאטה מל

 שהחטא כיק כמטאטה שלם לעמיד מצוקיה שכר למחק ועד״ז מטות טצהמ השן שטה שנה
 ססק' בדמים רק הקניטו לא שהוא גס ר״ל כר. בדברים מתפייס ספק וטח: נעשה נושה

 סרהסיא דעטרת ט ממר עטרה שבר אדם הקב״ה אבל בממק אלא בדברים ע״ז ממטיס הוא "אס
 עטרה אבל ב״ד ומימת כריטת ואם מלקות אם בשרה מפורש דשנט בדברים טוס טה טיכא לא

 עמכם קמו P כמ״ש המשובה עם בוידוי דהייט בדברים מחטים המב״ה מפורש שנשו שאין מחר
 שזדוטח לעיל וכמ״ש הטגג על שבא ומשם חטאת דהייט ר״ל כר. קובה ך־פריגר^ ושובו םדברי
 סטות: נעשו שזדוטת מאהבה משובה בעושה דהייט נדבה כפרי נדבה אוהבם נר כשגגוממ״ל נעשו

 ס״ק סוף שאמח כמו לפרש נראה כר. העולם לכל מוסלין כר יחיד שבשביל
 ששה ואס חט אמר מדון והעולם טיב ומצי זכאי חצי עולם כאילו אדם יראה לשלם מ דקדוטן

 אס ידו על טיב רוט העולם אם גם הכא ה׳/ זטח לכף השלם כל את שהכריע אשדו אמת מצוה
 זכות לכף טלו שלם כל את הכריע וסה כזטוח נעשו שטתיו הח מאהבה גשרה משובה עשה הוא

 עליו הממגבר שצרו שטצול דהייט ממנה ניצול אמר כר. הימנה וניצול השלם: לכל ומומלץ
 מה כר חטאו עלה לא כסרש״י כר. מפורסם שאינו בחטא כאן ט׳: אשה באומה נדמטק

 מששו ליה קרא מפורסם מטא דלכן ונראה עכ״ל הוא שמיס כבוד ששט מרהטא חוטא שאדם
 א״ל ס׳ כדאמרי׳ לשוגג ליה שמדמה חטאה ליה קרי מפורסם שאיט ומטא המרד שהם

 על ושש שן משא !אי דר״ה פ״ק דאמרי׳ אהא כר. לו מוחלין ראשונה פעם :P הממונה
 ומדא דהכא קרא האי אלפס רב הטא ט׳ המדה היא וכן ראשון ראשון מעטר ר״י דט מנא פשע

 טו ואי אחרינא מקרא והתם אחרינא מקרא ליה שיט דהכא משה דש טא אבל ע״ש היא מלמא
 מעטר דהמס הלשק גם הנא שהמס המם דהכא הן לאשמשטי ליה הוי לא מלמא בסדא אייח

 מלמא במדא לא ודהכא דהתה דהן נראה דשיהס ולולי ג״ס לו דמוחלין משמע לא ראשון ראשון
 משבא ג״ס דעד לו שמלין ג״ס פטרה אותה עשה דאם משחש עטרה במדא דהכא הן אלא אייח
 דאיירי נו׳ ושטה ראשונה פעם עטרה דש לידו שבאת פיק דלשל שושא רטעיח פעם עד חדא

 העטרה אומה רק מעטחן אין אמרת עטרה ששה ואמ״נ עטרה בעושה אייח והמס אחת בעטרה
 שהוא כ״ש שו״ק: משמע דמדא פשע על שש !3י כטב דהמס p שכח וקרא ראשונה

 בעושה לעיל מ״ש ע״ס לפרש נראה וגר. וחטאתי אדע אני פשעי כי שנאמר משובח
 כש שעטט אדע אט גדולות עטרות שהם פשט ט ה״ק ה״נ כו׳ כשגגות נעשו שזדוטת משובה

 עליהן להחשות עמה גם וצחן שוגג שהם כחטאט שנפשו עמה גם משד הן והח עליהם והודיתי
 מה אלא קאמר מאי סה לטין יש כר. שב ככלב מקיים אני מה אלא השוגג: על כמשה

 לא כן נפרש דאם וי״ל שטת בפעם ועובר באולמו ממש בשונה לקיים יש כסששה דהא מקיים אט
 פעם שמקיא לכלב דומה שטת פעם עש אבל נש שהקיא דמשמע קיאו על ששב לכלב חמה טה

 מקיאו לו מאוס ואיט קיאו על שב ככלב שטר דומה יטה לו טמרה בה בשנה לה דשקי ולמאי שטת
p טמר שבר לו שומה שהומרה דטיט עש לו מאוסה העטרה אין שוב בעטרה באולמו מר השונה 

 סמטא דוקא לה מוקמיק לטל וגר. כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר א״צ רע״א שו״ק:
 ל דטוב מפורסם בחטא דאט׳ פש דר״ע וי״ל הוה מפורסם חטא בעגל והכא מפורסם שאינו
 שטן עטחת טן דממלק דלשל לשנא כאידן סש נש אי החמא לפרט א״צ מ״מ מטאו על טשה

 נקט כר. די שאמרו עד כר וזד,כ כסף שו״ק: למטח אדם שק עטרוח וטן למקום אדם
יכתב אמר משה ע״ש: מפורש ושם יש שמדין אין בס׳ לה דרש זהב שי דמלשק לשגא האי

 י מ רק טה לא דחטאו טון אלא סרחוט טכמב כן על בקש שמשה בקרא מפורש זה אין פרחוני.
 קכי משה שרצה משוס לאו אי מטאו לגלת לקרא טה לא מסשסס חטא טה ולא המקום לק

 ־ ולח למשה אלא אינו שהמשל ש. נשים לב׳ למה״ד וחד משה משל שאמר דטק קצת והלשק
 אמח! שקלקלה דאומה מה במשל קיצר שהמלשד לפרש ונראה ומומש בשמעטן כסרש״י המדש

 ;פש> נשוי אשח יח פמ״ש כן על שקש לדש אלא חמה איט חה לקה טא מה על פורחנה יודיעו שלא
 י בפרש" מטר ולא מרגלים בשן שמש סרסונס נכמב שהרי כלל חמה איט המדבר דור אבל וט׳ כסוי
 או, מפרממין המדבר: חר מלל שמא יסשט שלא שקש משה משום אלא המדש חר

 י טפ של דמלח של ופשה p» ח״ש עמו בל ולט בגלוי כצדיקים מעצמן שמראין כפרש״י כר. החנפין
 פ׳ כר. מעכבת המוחלטין תשובת מפעלק: שלוח קלב אף לכולן ואב בסחר p בששה

 רשעינו שלות ש: עליו שנמחם ואע״ס כדקאמר ש מעכמ ברשעם השמלטין משומ אפי׳
 ,מקברו והרשות ונר: שנשאו לאסאנ טוב לא 1» וכדלקק סרש״י ש׳ וכר. תקלה סופן

 יצא וערום לשררה האדם נכנס. ערום ע״ש: יה הרואה פ׳ מסשש והוא פרש״י ש׳ בעליה.
 (בל ממנה יציאתן שמטה שפירש פרש״י לש ה״ג ש כטאה יציאה שחהא והלואי השלם מן במומו
 < שחה מאמן אמה ובחן בסואן אחה שון P’המקבל פ׳ דרשי וכה״ג לשררה כטאחן חטא

 מציאה טאה שחהא בהיפן רש״י גחס ק גט ולקק מטא בלא לעולם כטאמן העולם מן יציאתן
ו נפשו בצבו דסנהדקימ: פ״ק במדושינו מ״ש ועי׳ מטש טציאה חטא בלא לטמו שישוב

שם: מפורש וש. חוסן לעולם לא וש לשמים יעלה אם אמר כר לקטלא
:טו לא טמיו הרעה לו בא שלא פטם לו שנשאו מה כר. כימיו הרעה אביא לא ע״א פז דף

 ן מל להם שאין המלכים מן א׳ שטא 5שה״ ואיש רשש טסיף שש״ז לו הוא
 טוב כשב לא קרא כר. לצדיק טוב במשפט צדיק להטות ואמר טוב: שטלו לשה״ב

 ו ש׳ ולהטות נחיב מדצא אסל במשפט צחק להטות טוב לא זה שגם פשוטו לפי קאי אדלשל ואדרבה י
 ז מאזט כף להם שמכריעין לצדיקים להטות וטוב ראוי שכן נמשיה באנפי מלחא שטא דרשו החיטר
 < מט ובשטל מטס לו נשאו שלא ממשה ליה ונחמי שם כפרש״י לעוה״ב וזוכין וכר בשה״ז לחייבם

 5 ז כר. אביהם זכות להן שעמד אלא הנותרים שנאמר זמט: קודם מת הקל אמד
 t כני כילוי זה להשמידו מאד ט המאנף ובאהק עקכ פרשח בחומש רש״י שהטא ס המדרש סומר

 ;אדרב מוכח דמזה עכ״ל נשאח וט ט ומש ממצה לכפר מפלש וטשלה אהק מד גם ואמסלל כר
 ו שאש מה סומר המדרש מ הט ובלאי משה מפלת לאו אי לישרף ראוין טלן טו אהרן מחטא

 ן י ששיי למ״ד ואיכא רק משה בסט הלכה שהורו משוס אלא אהרן בט ממו שלא פירוק מגס׳
 הדורות כל סוף עד במיחשיט: בשחק וע״ש לט גרמא והא דהא בזה שק והרא״ס טו

 ;ושש »[כדכשב החמס כל סוף עד שהם לש שמזק שאמר טמא הצדיק זנות גט לעיל כר.
 ;קש הדורוח כל סוף עד שהם לש שמשיק שאמר רשע גט הכא אבל וש לאוהט לאלשם חסד
 ז מש ועל שלשם על שם ש ועל שס על אמת שן פקד כדכשב רטש חר עד אלא משיק דלא
 ו ט אלא טה לא דההוא קאמר שנש לעטן לאו ש סוף עד שהם לש משיק דרשעים הא וי״ל
 ;משל טא אס גם עבדים הס ננק של זרעו הדורות כל סוף דעד קאמר יחוס לעק אלא רטש חר

 פחז וש. נפשי תעזוב לא כי שנאמר ר״ג: של עשו כטט ליסמן וראוי שמבטם וטוב
 ב תעזו לא עצמו על חד שאמר לנסחר רטם סלשק וש חשדן מק ולא ושים בעח מדבר יחיד בלשון
 ב הל שטה ראוי דאין שחח לראות תלמידי שהם חשדן מק דלא טק לשאול ולק חוטא לשות נפש

 j ע״ ש מטשן אלא יפול לאש ט יממט אל פרש״י בו. יתמכו אל ח:כ בג״ע ותלמידו בגיהנם
 ז *ד כר אלהים ופללו ( ע״ש: ש לשוב טח להמשק משמיס ט יתמכו אל פרש״י משלי ושמר
 ל ד® לומר הכרחו דמי מווק ומא בפרש״י השגיא ש׳ שין כר. יחטא אם ה״ק כר אימא
 f הו משפט מלשק דסלל ואימא מפלה מלשק ואם ומשפט סלילות מלשק אס טא לישנא מדא ויתפלל
 לי: מפרש הממק וק המקשה מין לפרש ונראה מיח ליה שקש ולא טא מסלה מלשון ויתפלל

:שהקב״ אלטס ופללו לאיש איש ימטא אם P3 כמיב והא וה״ק תפלה מלשק ויתפלל משפט מלשק סלל
 ד פ לו מתכפר דאין קמט ובממט׳ החטא כש השנש מטח עד שחטא איש מאומו ליפרע טטהס דן

 ו נמחל מטח עד שמטא מה על הדיין טטהס שק דע״י חינא אלטם מק ומשט מטרו אח שרצה
 :א העטרה כש לו שמכפר אסשר הדיין וע״י לו יתפלל ש איש יחטא לה׳ ואם שפא אימא ופטן
 ל ימח טטהס ק שהדיין אלטס ופללו לאיש איש יחטא אם דה״ק ומשט ב״ד שתת ואם מלקות שנש

 r מלקו בעונש הדיין שפללו דמה בעדו ימפלל ש איש יחטא לט אם אבל כלום שד עליו ואין מטח לו
:מ משבה דבש כפרה שלוק ש׳ לשל שאמר׳ משסה שעשה עד כלום לו יושל לא ג״כ שמה או
 n ס״פ משרש כר. רעים עליו הרכה לא ואם כד המקנים כל ודו״ק: וא׳ א׳ כל

 כף וע״ש: p= פשוט גט ב״בסרק p> המקבל פ׳ ב״מ כד. בידך יש ממון אם פשוטכיז:
ן נ> ואין ענ״ל ג׳ הרי ל שה ולא ב׳ הרי השיש וישר ס״א הרי מטאש כסרש״י כר. שורות

 ין לוק דאין ב״ד מיתת לאזהרת שניתן לאו דהוי משום מלקות בה אין מכ״מ הלאו על רק בה התרו דלא אע״ג ב״ד מיתת בה שיש על עברה ראם תמוהים דבריו נ״ב ]א[ ראם קרני
:P3 למלקות בה והתרו לאוין מחייבי רק זנתה שלא הכא מיידי וע״כ ע״ש בלאו בד״ה קנ״ד בשבת ועיין עלי׳

והערות הגהות
 כב. ס, ישעיהו p יוסף. גנזי עי׳ א[
ב. מ, ישעיה p ע״ב. לד דף ברכות ו[

יט. לג, יחזקאל ה[ ז. כה, תהלים ד[ יד. ג, ירמיה ג[
 ע״ב לו דף לעיל ין ע״ב. מ דף ט[ ג. יד, הושע ח!

 תהלים יד! מאי. ד״ה ע״א לב דף ברכות יג[ יח. ז, מיכה יב[ ע״א. יז דף יא[ עויתי. ד״ה
ע״ב. שם רש״י עס״י ע״א נה דף ברכות ן1י ע״א. פז דף טז[ כ. ג, יחזקאל טו[ א. לב,

 לון. ר׳ בשם דסכנין יהושע ר׳ י ויק״ר כן ולואי. ד״ה ע״ב ז דף יט[ ע״א. קז דף ב״מ יה[
 שג?ץז הרב כענין כד[ ט. ה, דברים ה כ, שמות בג[ ע״א. סג דף כב[ כ. ט, דברים כא[

4ע״ קע״ג דף ב״ב בו[ כה. ב, א׳ שמואל כה! ע״א. י דף מכות עמו ישיבתו מגלין
, המהרש״א. דברי שמיישב תקיד סי׳ הגם׳ בכללי מלאכי יד עיין כת[ ע״א. קטו דף בו[
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טהרש״א H&V שמיל פיה הכפורים יום הלכות חידושיכח
גדב פז ]דף

 היא תנאי שם וק״ל: צלותא. אמר רב שערים נעילת מאי ^"ב פז *דף
מנאי דקאמר משמע מ״מ המלמול לרך לפי כד. עם י״ה דתניא

 אלשמואל מיובמא מסיק לכ״ע להא הנא לימא והא אלשמואל למומיב מלמא הך היא
t ומסיק היא בריימא חלא וכולה להניא היא מנאי מיטת ל הנך כספרים נפל טעות ואולי 
 יוה״כן ליל1 יוה״כ אור בד׳״ה בפרש״י וק״ל: ,כמוס ראיתי וכן מטלה תיוכתאג

 ,כמוס וכ״ה כצ״ל. הס״ד כתוספתא. גרסינן כוידוי וחותם מה״ל ואח״כ הס״ד
 הגירסא אכל רש״י של ממרות הגירסא היה כך כר. חותם אינו מה״ל ואח״כ ע״ש.

 עזרה שערי כר קמיה נחית כד״ה ע״ש: המוס׳ כפירוש הוא שלנו שממרות
כר תפלת רכ והאמר כד״ה תום׳ כצ״ל: כר. דצלי וכיון מה״ל ואמ״כ הס״ל

כצ״ל: כר. דרכ הכא לשנויי אצטריך ואמאי
כר פלוגתא ותרתי כו׳ מכילה קסברי בד״ה כפרש״י ע״א פח דף

 יש עכ״ל. מצוה כזמנה כמכילה פליגי כתרייתא וכטתניתא
 חלסמא p יוסי כר׳ קמיימא לברייתא אימא נינהו יוסי ר׳ למרמי למסיק למאי ללקלק

כל סרק וכמוס׳ כלל נעילה מסילת כזמן דפליני ומנלן מצוה סמנה טטלה לס״ל אתיא

ס״א[ פח

 תפ למימר דאיכא כו׳ דצלי אי כד״ה תום׳ ע״ש: סה למרץ כמט !א כמט
 ד כל הכא דאטר והא כלילה אותה להתפלל כשדעתו כר כף נתקנה נעילה

 לר׳ מעיקרא ליה קשיא קא מאי דא״כ להקשות יש עכ״ל. כר רוצה כשהוא
 להל רוצה כשהוא היום כל לעיל לקאמר להא מירוצא כהאי נמי לאימא יוסי אלרט

 כלילה אומה להתפלל כשלעתו היינו לא ותו המנתה על הכא ולקאמר כר טוס
 ו> כלילה להתפלל כשדעתו לוקא ליה משמע לא יוסי ר׳ דקאמר לטטל יכול לאין

 יוסי אלרט דר״י א״כ מימרצא כהט אלרבנן דרכנן לע״כ טון עצמו המקשה לסמך
 ותיט וכו׳ טבילה קסכרי בד״ה וק״ל: סליני במאי דאל״כ כהט ממרצא לא

 ד סה ליישכ ויש דלעיל ממיהא כעצמה היא עכ״ל. כר מדרבנן לאקשויי דה״ט
 כר דר״י מכלל בד״ה :p וק״ל המתרץ לדברי והכא המקשה לדברי להו קשיא
 ניחא סה גם עכ״ל. כר וכברייתא מצוה דסכרי מדרבנן נטי פריך דלא

ה> כמ״ש מלסמא p דר״י לדרבנן יהודה בר דר״י מדרבנן להקשות דאין המסקנא
וק״ל: ש לעיל

הכפורים יום פרק סליק

לת
יום
יוסי
סלל
וי״ל
<י״ל

״כ1
לי
לעיל
הא
לפי
ווס׳

I

מהרש״א ותגדא חידושי ____________________
 דבסמוך אהא לסמיך ,סי והר״ן אנשים ,ג של אמת מורה אמת בפעם אומר זה כל לאימא הוכחה
 מתפייס ליותר בזה הטעם ונראה ג״ס משמע ולאי דההוא ,וגו נא שא ועתה נא שא fobn דרשיכן
 טעקב מצינו וק אנשים ט׳ ע״י גס בפ״א האדם משימסייס אנשים בג׳ פעם בכל פעמים ,ע האדם
 את גס השט את גם ויצו ,וגו לאמר הראשון את ויצו וגר עדר ובין עדר בין תשימו וריוח ח שאמר

 אחר טעם המדרש ע״ס שם סי׳ ורש״י בפ״א למחסייס בג״פ מתפייס דומה לאיט וגו׳ השלישי
 בקשה לשק אלא נא אין ופרש״י גד. נא שא אנא שנאמר מג״פ יותר יכקש אל וק״ל:
 מאן גם התרגום דלפי עתה לשון שהוא נא יש אבל בקשה לשק אלא סה האמור נא אין ?,ר עכ״ל

 מהם לחד ופיק כפול היה דא״כ בזה ימאן המלמול אבל כען שטק וכען שתרגומו עמה מלשק הוא
 מנ״ל להקשות ויש לבקש ג״פ לצריך בקשה מלשק למלט למימר לן איח בקשה לשק הוי ע״כ

 ממנו מבקשים היו ,ג מעם יוסף להם נתרצה לא אם ואימא מג״פ יותר יבקש דאל מהכא למילף
 כרמך על נא ג״פ בבקשה הפא לכתיב הא וא״כ בס״א להם נתרצה יוסף ולאי להא וי״ל מג״פ יותר

 יבקש שאל לדעלמא ומינה ג״ע על יותר ממנו מבקשים היו בפ״א נתרצה היה לא שאילו לאשמועינן
 אגפשיה ר״ל כר. אביון ידים מאשפות אנפשיה קרי כאשפה עשוני מג״ס: יותר

 במקום הוא האביק ירמיה וגו׳ ירים מאשפות קרא האי קרי יה ירים ע״ש ירמיה מקרא
ור״ל שלט גמרות מוסחת ה״ה כר. מדעתך למיפק צריכנא השתא א״ל אשפה"[:

*ורק
ויש
!שנה

והו1

 זלזלו טתי שמתוך השתא לך שחטאתי מה מדעתי להוטא באת השתא על ירמיה לר׳ אבא ,ר דא״ל
p שזלזלו על שתמשול מדעתך להוציא צריכנא אנא הרי כאשפה לעשותך p: תא מ? ה״ל רב 

 דעת לפי כר לפייסיה אנא איזיל ודקאמר לו. שטא שהט» כפרש״י כר. טכחא ההוא כהרי
 מבולו זלזל רב אבל לרב לפייסיה לו והיה רב נגד חט^ שהוא הטבש נענש וע״כ p אמר הטבח

אבא: בשמו לקראו ברב שזלזל גם לפייסיה אצלו לילך
אז)לעיל שסמך ונראה פירש ולא סמס התלמוד אבל פרש״י עיין כר. שאני רב ע״ב פז דף

לקי ז!\ תטגא: ,ר לנט ופ״ש לפייסיה הוא אזל לי טיזטא mtft ראקי׳ פאר דרב
ע״ש: ת קורא היה ס״ע מפורש כר. איני נוצרתי שלא עד

 ס פוטשיו כדלקמן קאמר לא אמאי ק״ק כר. סדורין עונותיו והתניא ע״א פח דף
שנה לו בעלתה איירי ע״כ מטלק עונותיו ולקמט השנה כל ידאג ול^ ממש

 1 כל ידאג לצכך אתרמי דקאי לפרש נראה כר. רעב כולו העולם כל שהרי ליישב:
השב ולא טלו יש מע״ט הרי שגה לו עלתה ואם כר המוזג כעבד השטעוהו השמים מן לשמא

ימים: ויאריך זרע יראה לסימן לו הראו ובקרי פלל לתעטת צריך ללא אלא השמים מן

יומא מפכת לה וכליקא הכפורים יום פרק סליק

׳.,גרם הכי ד״ה ע״ב קכא דף שבת א[

והערות הגהות
p יוסף(. )גנזי אדרבנן דרבנן להקשות ושייך הוא בר״י יוסף דר׳ אדעתי׳ אכתי אסיק לא וגם צלי כבר דהא דלעיל תירוצם לומר א״א המתרץ דלדברי ר״ל 

ע״א. יז דף ברכות p הורקנוס. בן אליעזר רבי גבי ה״ה פ״ג מוע״ק ירושלמי עי׳ ה( יז־יח־כ. לב, בראשית p דצלי.
npאי ז
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לג יומא מסכת קל החדש מפרשים ילקוט
מ״ב[ פז - ע״ב פה נז־ף

 י״ב דן סוף שבועות עי׳ מיבעיא. עשה על גט׳
מרנ״ו סימן או״ם שו״ע ועי׳ שם. ועליון

 מהתז־א[ נגלית עליון: שם שכתבתי ומה בהגה״ה

על מקשים ועוד תשובה ד״ה ישנים תום׳
ס״ז ד׳ משנה בר״ש יעיין נ״ב ר״ת. פי׳
תאומים( )רב־פ דטהרות:

ע״א פו דף
 שנרשם ומה ינקה לא כי צ״ל ינקה. לא ת״ל גט׳

כה!! נסראה כ׳: שמות וצ״ל טס״ה ל״ד שמות

 ינקה לא דהן בר״ת עיין ינקה. לא ת״ל שם
כ )שמות הדברות בעשרת דכמיב אפסוק קאי

 ועל ינקה, אמיבת לד דשמות הציון לתקן ויש (.1
ן: נ בשמות כתיב א^מו כ. שה לציין ינקה לא

ישועה[ ]אור

אימא בירושלמי ברומי. עזריה בן ר״א את שם
CW3. יעיין pWW איתן[ ]מצפה (:5 )לב

 עקידה כפרה. חלוקי ארבעה שמעת שם
מהרש־א[ !גלית ע״ג: נ״ט עלה שמיני פרשה

בע״י[: ]וכ״ה נצ״ל הן. שלשה לו אמר שם
]יעכ״ץ[

 ר״א דמהגינא אנא בגון אמר יוחנן ר׳ שם
ירושלמי עי׳ נ״ב תפילין. וכלא תודה בלא

 לא יוסק דר׳ שממו מי פרק יונה ברביט מובא 7
וכאן לפסמא. פססא מן רק תפילין מרת היה "*

 בירושלמי אולם תפילין. בלא ד״א הלן דלא אמריגן
 שגי זמין הוי לא ממורן אמרינן קורא היה פרק

ניד[ )ראש( של רק הלן לא ובקייטא מיטה תפילין
ק״ת: סי׳ עזריה מנתם משובת ועי׳ בלבד

חיות[ ]®זר-ץ

 דרשי לא הקודם( )בעמוד חוץ ר״ה תום׳
פטם: ומגלה של לפורק נ״ב הבי. קרא

מדעסדא[ ]ר״ש

 ע״ז על דקאי נ״ב אחרינא. לדרשא בא״ד שם
ע״א: ט׳ דן ממות מוספות כ״כ

מדעסויא[ ]ר״ש

 מצי לא דרבי ואליבא בא״ד שם
מחייב לא דלדידי׳ כו׳ לטחשבינהו

 אע״ג פו״מ המם קמט הא קשה ולכאורה חטאת.
 לסיומיגהו להו מנא ואפ״ה מטאת בהו דליכא

 בזה שהרגיש וראיתי ג( )דן המס וכדאמר לכרימוש
 של פורק לשטת מש לא דמ״מ ומי׳ יצסק שית בס׳

 זכור הביא המס ושייר חט דבלא״ה קרבן טה דלית
 להרבות ג״מ דאין טון עליו בהמה והטא עליו

 שרק נמי דשייר למימר ואיכא גברא בסד חטאות
 ממאות לסייב ג״מ דאין טון למיתט סש ולא של
 דמשכסת הל״ל קרק דמייב רט סבר הוה אי אבל
 אמ״ש להקשות יש ולפ״ז מ״ד. ע״כ גברא בסד לה

 כרת חייב איט דמכשן ע״א( מט )דן בזבחים מוס׳
 אוב דמט היט ט כריתות בל״ו ליה תט דלא טון

 דאית שמא דאשלו שדי ל״מ ולפמ״ש וידשט.
 דהא קרבן טה דלית משוס ליה מט ולא כרת טה
 כמ״ש כן מוכת דבמ״כ אלא מעשה. טה לית

 כדמות טש נ״ת נס׳ ומ״ש שעות. ה׳ דש המ״ל
משטת שנמע לטעמייהו אזלי בזמזים דשת׳

 לא וא״כ בכרת איט ואמו אטו דמנה לו( )דן
 שייר דהאי שייר דמאי דשייטה במכשן לומר שיק

 וממה זכור הביא ושייר מט בלא״ה דהא אד״מ
איתן( !מצפה הש״י: וכמ״ש עליו

ק״ב פו דף

 נעשות שזדונות תשובה גדולה ר״ל אמר גט׳
גדולה ר״ל והאפר איני וכו׳. כשגגות לו

 לא וכו׳ בזכיות לו נעשות שזדונות תשובה
 טאור כר. מיראה כאן מאהבה כאן קשיא
 רק זכות מעטרה להעשות אפשר היאך זה העטן

 מלאן נעשה עטרה שמכל שאמרו ע״ד הוא
 ט׳ לקטרג עליו השמד כטדע אסד מששת
 כן ואמר וכו׳ קטיגור לו קונה אתת עטרה הששה
 מלאן לאותו לו אין הנה מאהמ משובה בעשוש

 אז ט אפס ממט. נעשה מה כן ואם לקטרג כת
 כזכיות כו׳ זדוטת זהו יושר ולמניץ לשב גמהפן

 משובה שבעל ומקום טוב פרקליט לו קונה שהיה
 שלא מיראה משובה אכן זה. מטעם ,ט אין שמטן

 כשעות געשה נקטרג שלא וכל מכל להשקיטו יוכל
 מלמד ואיט מקטרג שאש דהייט קצת ומרככו

 מסשלה בא שטש הפני! ט הוא נשר רק זנות
 שן מממשבת בא שט וחיותו העטרה ומעשה

 מעטרה קשה זה לטעם אשר עטרה והרשט
 מל בשוגג מטא ולק ט המיות שטתגת עצמה

 בנא הוא ט מיוש לא אבל כאן היה שהפעולה
וכו׳: כשעות געשה כאן ק כמו ורצון מסשבה

שיף( ]&הר״ם

 שנאמר כזכיות לו נעשות שזדונות שם
לדעתי נ״ב יחיה. חיה עליהם וגו׳ ובשוב

 טמזקאל קרא והוא יחיה נפשו את הוא דצ״ל ג״ל
 אשר שהנפש היינו ימיה. נפשו את הסי׳ ושמה י״ס

 והדרה טשה משה קדוש ממקום מסצבמה
 עטין כשעות דאם מטות דזדוטת ומזה כמקדם.

חיות[ ]מהר״ץ כבממלה: הנפש מואר שבה לא

 של שנותיו שטארבת תשובה גדולה שם
כתב נפש משב במנמס בו׳. שנאמר אדם

 ט״ס, "הוא" ושהגי׳ סשקים לב׳ הוא כאן שהכונה
 "הוא" וצ״ל מ לפשק הוא דהטנה י״ל ולענ״ד
 ר״י וראיית הלשון. קיצר והגש זה בפסוק שנשב

 נפשו על דקאי מפעיל ל׳ ושא ישה משבח שא
ישחנה[ ]אור :נפשו אח שמשה

 הגיה ג״ב הימנה. וניצל ושניה ראשונה שם
תאומים[ !רכ״פ :שמנה ופורש בע״י

 לעטן וכו׳. מפורסם בחטא הא קשיא לא שם
עיין המפורסשס בעטחת ברטם להמווטת

ג: אות כ סעין מרז סימן הציון שער

 חלוקות בעברות נ״ב לו. מוחלין שלישית שם
וההיא ובקלוש לשפן[ שמפרש רש״א ]ועי׳

אמד: בשן באולתו בשונה לו שמרה ושנה דעבר
]יעב״ץ[

 נגדי וחטאתי בו׳ אומר יעקב בן ר״א שם
מזטטן אין אבל לט עד משד ולמ״ק תמיד.

איתן! ]מצפה מהליס: במדרש וכ״ה בפה.

משו״ה נ״ב שביעית. "פגי" אבלה ואחת שם

 שקלקלה באומה גש דשיין לישנא האי נקט
 שאכלה אלא כו׳ שבע בת שמה ראויה דממרינן

 פגי אכל שזה אלא אכלו. פגים שניהם א״כ פגה.
]יעב־ץ[ ודו״ק: הקדש פגי וזה דקילי שטעית

 למלקות. כה והתרו קלקלה אחת ד״ה רש״י
שיבת זנתה אם דהט רש״י כמנת נ״ב

 למלקוש רק בה התט דלא סרש״י ומש״ה שתה
 שטעית בפגי והנה מלקות שוב רק ג״כ כאן ואין
 רק דלקה לומר צטן עשה ששור רק כתן דאין

 למ״ע בהשמטתו אשמר מגלת ועי׳ מרדות. מכות
 והמט דסרש״י וכתב המשב״ן דבט שדמה ד׳

 שטעית. פימת שאכלה אותה על גס קאי למלקות
 איסור רק דלינא אע״ג ובכה״ג בהן. והתט וצ״ל
 ולא ע״ש. לקי למלקות המט אם מ״מ עשה

 בדבר כזאת הנשמע מאלו זרים יומר דברים מצאתי
 יהיה למלקות המט אם עשה. איסור רק כאן שאין
 מלאט יד הרב תפסו שכבר ראיתי שוב מלקות שוב

 חיית[ ]פהר״ץ וצע״ג: תקי״ד סימן עשה מאמר

ק״א פז דף

 שס׳ יעיין נ״ב ידו. על בא חטא אין גט׳
מ״ד: ד״ה ע״ב ק״ט דן יבמות

[troixn ]דב־פ

 לעשות בידו מספיקין אין "כמעט" שם
לימא ]וכן נמסק נמעט מלת תשובה.

]יעכ״ץ[ בדסו״י[:

 ט דן< קדושין ג״ב רב. אמר הונא כדרב שם
סימה ע״ב ל דן ובערטן ע״א. מ שן ע״א

תאומים[ ]רכ״ס :ע״א מ דן

 2ד שלין שס׳ ישין ג״ב כהיתר. לו נעשית שם
ע" ה ובדן בהימרא. ד״ה רש״י ע״ב ד

תאומים[ ]רב־פ לא״ד: שמל ל״ה

 רבי אפ״ת וכו׳ כרכי דלא מתני׳ ליטא שם
 עזטאל נמלת בש׳ הנה נ״ב שאני. אגב

 דקאמר ע״א י״ג דן שטעות גש על שה הקשה
 כרת דאלמ״ה טומא בכרת רט שדה רבא שס

 אומצא באטל לאשכוש ודשה ל״ל לרט טוממא
 לגש ול״ל עיי״ש לשקה״ת סמון דאטל א״נ ומנקי׳

 אגכ3ו השנה כל של בעטטת לאוקמא הו״ל לדמותי
 הגש ס׳ מקודם להטן דנסזי זו קושיא נמק ונ״ל

 דאין טומא בכרת ר׳ דמודה רבא סבר מדוע
 לומר שיין דלא פשוטה הסברא אולם מכפר. יוה״כ
 כדין ממנהג שה באם רק מנסר היום דעצם
 אמרה אז מלאכה ובשטמת מגיש יוה״נ שרת

 בדברים מטא באס משא״כ מנסר דיוה״כ השרה
 יוה״כ שרת כדין התנהג דלא גופא ליוה״כ שטגע

 דמטא דלאמר מכפר יוה״כ אין ע״ז משלא אז
 עצם אין ממילא אז שוס לעצם שטגע בדבטם

 שה טום ט אמרה המורה דהט מכפר שום
 ולא חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם ינסר

 ונש יומר למטוא גורם שוה״נ דאדרבה באופן
 היוה״כ ע״י מטא הוסין דאלרבה טומא בכרת

 שוס עצם מכת השרה שצוה ע״מ דעבר טון
 בכ״מ דסבר לשיטש דרבא שד להרוות ויש הקדוש
דענר טומא בכרת נתזי וא״נ ל״מ א״ע ל״ת דא״ר

 המעשה גון א״כ שוס לעצם שטגע במאי אמד״ר
 עבר דכבר שברת מעשה שהוא טון לבטל טנל לא

 דרסמנא אשמרא לעבר טון עכ״ס אזי העטרה
 משלא אז יוה״כ שרת שוס בעצם המנהג דלא

 דכש טון עליו לכפר שוס עצם עד דל״מ אמרי׳
 אמרה כן יכפר שוס דעצס השרה שאמרה
 מלאכה ושממת עיש שרת ט טמנהג השרה
 א״כ המענה ולא דרממגא אשמרא בעבר ועתה

 מכפר שיוה״כ דע״י לסטוא הישן שוה״כ ע״י
 עדו ל״מ משלא מלאכה ושממת עיש ט נאמר

 דקאמר דמאי אומר הנני ומעמה לכפר. שוה״כ
 רט שדה מכפר ויוה״כ אסטא דבאומר כאן הער
 שעליו מאסר וכסרש״י שאט. אגב מנת מכפר דאינו

 ג״כ דשא ונ״ל מנסר איט למטוא שמן הוא
 ע״י א״כ לסטוא שומן שא שעליו דמאמר מה״ט

 ויוה״כ אסטא ואומר לסטוא ששן שד שוה״כ
 אומנו לטהר רק געשה אדרבה שוה״כ והט מכפר

 עצמו ללכלך ששן עוד ושא סטאתיט מכל
 אסטא ואומר למטוא סומן שוה״כ ועל בסטאיס
 ל״מ וע״נ אמד״ר טה שבר א״כ מנסר ויוה״נ

 דלאסר מלי דזב״ז נ״ל שעמה לכפר שוה״נ עדו
 אמרי׳ משלא או טומא בכרת רט למודה דאמרי׳

 כרת דאלת״ה הער קאמר ששר וא״כ שאט אגב
 עזטאל נמלת קוש׳ קשה ולא ל״ל לרט טממא

 מכפר ויוה״כ אסטא דאומר באופן משכסת דהט
 מרת דגם טמא סיה דאם דז״א רט שדה דבכה״ג

 שה משלא א״נ מנסר טוה״כ רט סובר טומא
 דבסטא מכפר ויוה״נ אסטא דבאומר אמרי׳

 א״כ כרת ט ונאמר שום לעצם שטגע בדברים
 ט נאמר היוה״כ דע״י שוה״נ ע״י למשא דששן

 יוס שרת ט התנהג ולא ע״ז עבר ושא עינוי
 אמטא באומר ומכ״ש מכפר. ועכ״ז כלל הכפור

מייוליש[ ]ריח־ל ודו״ק: מכפר הכפור ויום

 מדינאי שוב הוא אס ג״ב לפייסו. צריך
עמ״ש סשדות מדת רק או נשמסייסו למשל

 סי׳ מהט״ו שו״ת וע״ע א׳ ט פסשם עליון
 נשמעת מפלש ושפל מדתו על והמעטר כ׳ קצ״א

 עליו אכזט והוא מסל לא ואס בר״ע כדאשכסן
 וע״ע עכ״ל המה ישראל מבט לא והגבעונים נאמר
הש׳־ס[ ]גליתי ש: אות ט״ו כלל הרא״ש שר׳ת

 כשלש לפייסו וצריך הפרא רב אטר שם
מרו שמן הלכה טאור עיין ובו׳. שורות

וכר: וילך ימזור ד״ה א סעין

 נ״ב לו. ימחול כר קאטר הכי פד״ה רש״י
מדעסריא[ ]ר״ש שא: קצר ומקרא

ק״ב פז רף

שאט: רט הרמב״ס גירשת נ״ב שאני. רב גט׳
ם[תאומי ]רב״כ ___

 " כל רכא והאמר הכי עביר היכי ור״ח שם
מפורשת ממשנה התשה דלא צ״ע המעביר.

 וא״ל אכזט. יהיה לה שהשפל א׳ צ״ג דהסובל
 התחיל אין ר״ת על דהקושא יומר אלים דמרבא

 למה וגס הקפיד אין במרמי עליה וקשה להקפיד
למה רק ק׳ היה לא מהמשנה משא״כ משל לא

הרש״ש ווזדושי הגהות
 בו׳ א״ש אר״י שם גט׳ סרש״י: עי׳ כצ״ל בו׳. אמרה וגו׳ השבת את ישראל בני ושמרו

 אוגקלוס דהא ק״ל כוי. חדא מבא בו׳ פירבא דל״ל מדשמואל לכד בו׳ א״ד כו׳ בהם וחי
 והלא זו דרשה חדש דששאל דמשמע ק״ל ועוד שם. פרש״י ועי׳ עלמא בשי בהון וחי מרגש

 כיון ממסמרת כאן לדרוש לו מה גופיה רי״ש ושד )עד(. בסנהדרץ ישמעאל ר׳ קדמהו כבר

 לאח״ז. כרת עליה שחייכין לפי מילה. ומה ד״ה רש״י בהם: דומי דרשה ליה דאית
 ודאי אינו וגס כר. מילה ומה כאן שאמר הק״ו וקשה נפש. פקות דהוה משוס דטעמא משמע

 במכות השססות מש״כ ע״פ י״ל )וזה מכרת. ג״כ יפטור אמרא וליומא למחר ימול שאם כ״כ
 השבת: את מדמה בזמנה שלא אפי׳ זה לטעם ועוד ע״ש( שפלגי קא במאי בד״ה ב( )טו

 דהא וק״ל הרמב״ם. בשם מוי״ט ש׳ מכפר. יוה״ב אין מכפר ויוה״ב אחטא במשגה
 טוה״כ פשוט הטעם נראה ולעג״ד משובה. בעיא לא טוה״כ כרט אפי׳ מחטמין שקמינן

 במה גופיה ע״ז דשב טון טעמא האי שיין לא ואשוב אחטא גט אן שאט. אגב עמרא כדאמטנן
ב״פ: מנינן ולכן עה״ת שבטח

 הכוונה ט טעה המציין ינקה. לא ת״ל עמהן תשא לא אף יכול גמרא ךא7 פך דף
האמור ינקה לא אבל הדברות בעשרת משא לא אצל האמור ינקה לא עד כאן

 כאו״א. עם ותשובה הן שלשה אמר שם גט' שמן: לשאיק לקמן ליה מוקשק מדוח מ״ג

 המהרש״א משוב הן. כפרה חלוקי ד׳ מ״מ א״כ מכפרת ג״כ לבדה דמשובה טון להטן קשה
 כמו מלקן עכ״ז הן כפרה חלוקי ד׳ דאומר אף גופיה דרי״ש אימא ובתוספתא משור. לא במ״א

 מן עליו להגן היינו דמולין פירושו בכ״מ כר. תולין ויוה״ב תשובה ]שם וצ״ע: דהכא ראב״ע
 וי״ל(: למרק. ליסורין נצרך ע״כ דהא כן לפרש א״א והכא ב( )פה לעיל וכפירש״י הישרים

 אומרות שהבריות דלפי דר״ל נראה לכאורה כר. ואהבת כדתניא אמר אכיי שם גט׳
 כטד מחלל א״כ כר מורה שלמד לו אוי ואומרות האלו המגוטת להמרות הטאמו דמורמו
 עם להם דבאשר הכתוב ותירוש מזה. גדול השם חילול לן ואין הטמנה כטד ג״כ וממלל המורה

 והמוסר. אק מדרך יצאו ש׳ יצאו ומארצו תורתו שלומדים ר״ל אלה ה׳ עם דיאמרו שיט כר

כו׳ בנחת ודבורו באמונה ומתנו משאו ויהא שם גט' בעיט: מטרד אינו בזה ופרש״י

 ט׳: באבל כדלקמן כצ״ל בר. אביו אשרי תורה שלמד לפלוני לו אשרי עליו אומרות

 אף ושלה פשו המם משב דהא וק״ל בהו. לית לאו בו׳ הני לאפוקי כר ר״י ותירץ בתום׳
לאו: בהו ולית חטאת עלייהו משיט דלא

 ואח כר שנאמר שבתורה תעשה לא את שדוחה תשובה גדולה גמרא ל״ב 1פ דף
וכה״ג כשפג שם ונשמט ש אות נמ״ע לספר בחדוש מש״כ עי׳ בו׳. זנית

 עבירד עובר אדם הקב״ה אבל שם גט׳ ובש״א: ד״ה מ״ט דשכה בס״ג המוי״ט כתב
 ממכפל דאין השם שלול לפעשם איכא דבסרהשא משוס ול״נ בח״א. רש״א עי׳ בו׳. בסתר

 אחה ד״ה רש״י הממלל: כל ד״ה במד״ט מ״ד פ״ד באטת ועי׳ כדלעיל. למודה במשובה
 אי! ב״ד מימת לאזהרת שטמן דלאו ב( )יג במכות כר״ע קיי״ל אק אבל רש״א. ועי׳ קלקלה.

 ע> בכאן דהמונה נל״ס יומר אבל כריתות. משיט אמד עם וזנמה בפנויה יל״ס והכא עליו. לוקין
 דפג׳ ודומיא לעז מוציא אמה ובד״ה מלקין ד״ה )פא( בקדושן שפרש״י וכש מרדות מכת

 הרמב" שהוסיף ג׳ במ״ע אסתר מגילת בעל ]ודברי עשה מכלל הנא לאו רק בהם דאין שטעית
ילקה[: מ״ע להעונר ממרין אם אטו בה. שהמרו זה יושעט דמה משהין. ע״ש.

להב טוב במשפט צדיק להטות טוב כימיו הרעה אביא לא גמרא פץ לף
 מש״ג עי׳ ולמטה. למעלה טוב מלח ודריש בע״י. הגי׳ כ״ה כר׳. לצדיקים

 וכ״ו כצ״ל בידך. לו יש ממון אם שם גט' שהם: לאבט שין ד״ה בר״ה להט״א בק״א
 התרפב לך דבתיב כר השתא א״ל כו׳ כאשפה עשאוני אמר שם ׳גמ ובב״ב: בב״מ
 קאמג לכן דריסה לשון או רפש מלשון שהוא המסרשם כסי׳ התרפס דמפרש נראה כר.

 שב גט׳ : מלבך ולהוציאן לפייסן רען ורהב לקיים צריכנא התרפס קיימתי דכבר ר״ל השתא
 עש וגם דברים בחשס רב עד מטא שהוא מדה כעד מדה דזש נראה כקועיה. וטחייה

 בו׳ באלונקי מכתפי. ר״ה רש״י מהגרון: שוצא בקול ומטא וזלזלהו בששה אבא שקראו
’ ב(: )כה טצה עי׳

 שסי עי׳ צ״ע. אלא מלס מ״א שס עליון כר. חזי חלמא ר״ה אלא גמרא ל״ב 1פ לף
ומפרקן מקשה דגמרא סממא דה״נ לן ויתיישב אלא בד״ה אשה במה ר״ת

0) מחכמת אוצר תכנת ע״י )מודפס288 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



יומא מסבת קל החדש מפרשים ילקוט לד
ע״א[ פח - ע״ב פז ]דף

 דרגא דהא כ״ב לעיל אסקינן דהא ז״א מחל. «לא
 כו׳ מקם שאימ ח״ח בכל ומפייס ליה דמפייסי ?"כ

 לסייע מזה ונ״ל וצ״נג ממ״ח הקפד מציט ובכ״מ
 לטובת שהוא דהיכא מר״ז סי׳ ברמ״א להמובא
 ונראה למחול. א״צ למחול שלא ממילה ,המבקש
 משום נו׳ ולגמור דניזיל היכי כי מ״ש 'שמפרש

 שממה. בב״ח ועי׳ כפרש״י דלא רב של טונמו
 דרבא זה מחמה דהא מקשה דלפרש״י ניחא ובזה

 הגדול ר״נ גבי מגילה בסוף כדאי׳ ימיו לו מאריכין
 ריש וכן דר״י נריה ר״ה גבי א׳ י״ז בר״ה וכן

 עליה. מוסיפין במיליה מוקיס דלא דצו״מ חגיגה
 ימוח שלא מחירא הי׳ מזה דלפרש״י כיק וא״כ

י״ל ולסי״ז ולמחול ע״מ להעביר לו היה אדרבה

 דהיה ידוע דהי׳ דהמובל ממחני׳ הקשה לא דלכן
 לא ולכן לסרש״י •,החי׳ באמה שהוא כמו ממירא.

 הש״ס מי' ולכן שפיר. קשה מרבא משא״כ לו. ממל
 מרבא גם ול״ק הרמ״א וכמ״ש לרב היא דהטובה

והגן: צ״ע ולסרש״י רמ״א. לפירוש וזהו
הגרי׳־ב[ ]נמוקי

 ]אטמ כמו נ״ב "רשיתא". למעבד בעי שם
]יעב״ץ[ לרשות: וא״מ ס״א[

 ה סנהדרין עיין בבבל. אורייתא ולגמר שם
איתן[ ]מצפה ע״א:

 ]וברי״ף המדורי בר נ״ב אמר. מיקם קם שם
]יעב״ץ[ אמינא[: הגירסא

 והרמנ״ם לעצמו. היה מחמיר רב ד״ה רש״י
יוה״כ הלכוח בשו״ע וכ״ס שאני רט מפרש

סהרש״א[ ]גליון :מר״ו סי׳

 במדרש. כדאמרינן כד והאטד ד״ה תום׳
וגו׳ אכול לן זה פסוק על בקהלח נ״ב

מדעסויא[ ש*1] :רנה כמדרש

ק״א פח דף

 גליק עי׳ הכפורים. ביום כדרכן טובלין גם׳
מהרש״א[ ]גליק ע״א: ו׳ לעיל

לל. מתס יוה״ב במוצאי כד מפני סד״ה תום׳
ודא[ מדע ]ר״ש כצ״ל:

 נ״ב כד. רבנן אמרי לעיל הא אי ד״ה תום׳
'נהו > רבנן דמרי ז״ל רש״י לקמן מ״ש ולפי

 ב׳ ל לעיל כמ״ש לשיטחייהו אזלי ]והמיס׳ נימא
ודא[ מדע ]ר״ש :גימא[ ד״ה3

 נ״ב כר. אמרי והבא כד קסכרי ד״ה תום׳
ניל: דל רבנן הן היינו ולאו רש״י כמב וכבר

ודא[ מדע ]ר״ש

 נ״ב כר. פריד דלא הא כד מכלל ד״ה תום׳
ודא[ מדע ]ר״ש לרש״י: נימא W 0ג

הרש״ש וחדושי הגהות
ירין איצ> דאמאי מקשו מאי א״כ רשוח דפיקריה הואיל ליה מטרסינן לא המייטה שרי מכי דאפ״ה  הלב. ממעמקי אמר ושמואל שם גט׳ כצ״ל: כר. עונותינו כי אמר יהודה רב שם גט׳

 והוה שם גט׳ הוא: מה ידענו לא וע״כ מפלוסינו סדר מנוסמ זה וידוי שנשמט בעיני לפלא
 יושב היה המפלה דבכל לכאורה משמע מיקם. קם כו׳ אבל ואמר ש״ץ מטא וכי יתיב

 פיוטים או הוידוי מסס בשאר קאמר דהכא י״ל אבל ס״ד. קכ״ד סי׳ באו״ם להרמ״א ומיובתא

 למות דאג רב על זה חלום וכשראה חלמא. ד״ה רש״י מהגים: שאט כמו 5הש״ שאמר

 ד״ה רש״י בעליה: אח מקברח והרשות שאמרו במה סו( )ס״ד לעיל כוונו שלזה יסכן כר.
 ומפרש טידוי ומוחם ר״מ דקאמר הא על פירוש שהוא נ״ל ישראל. מקדש חותם אינו
מהרש״א ומשמע נהרש״א. ודלא כו׳ אלא עליו חומס שש״צ נמו ישראל מקדש מוחם דאינו

 איכא וה״נ המייטה שרי כמו הוי הכפוריס יום דמוצאי צ״ל ר״י לדעת גם דהא כו׳ לימא ט׳ הנא לשנויי

עיון: וצריך בה״ג לדעה למימר

)י|כא( שבח עי׳ לטבול. יכול אינו ולמעלה המנחה מן רי״א גמרא פח דף
ולנ״ד זו. בסוגיא וחוס׳ רש״י נדחקו כמה והנה צריך. אין דגרסי במושפוח

 ישא ד; טטלוח פייבי אכל קאי המנפה עד כו׳ בע״ק דאמר קמיימא דבברייהא לפרש נראה
 טומאחו דעוד טון בזמנה טטלה משום ט אין דהשחא ספירחן ימי בחון המה ועדיין
 בנ״ק דנקט אלא נמי הרישא על ר״י באמת פליג השניה ובברייתא השבעה. טומאח מחמת

 .מול מאג שראה בבע״ק מייד קמיימא דברייחא י״ל א״נ המנמה. בקודם לח״ק טה דמודה שפי׳־־־־^ימשום למה סיוע וזה אחד בדמר סותם אינו וד״ה וחומם ד״ה בפרש״י הגירסא לפטו שהיה

בעז״ה: ונכון את מקדשין אין גבי פי׳ וכה״ג ותאמר. תד״ה דבריו: לחלק שהגיה כמו ודלא דבריו בכוונת
ר״פ וברא״ש במ״י ועי׳ גדולות ובהלטח ר״ת והוא פי׳ ובה״ג דצ״ל נראה כר. בלילה החדש

האומה: נוצר בעזרת יומא. מסבת נשלמה דמשמע ק״ל כר. חובה עליה שויא לילות בשאר דהתפלל כיון וכ״ת בא״ד סה״ש:
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״־״ נסים יומא שמיני פרק הכפורים יום נורבי טז ,ח־״־״־
פז:[ - פז. - פו: - ]פה:

החנפי! טפרסמין !ל בשביל בפך. לזר תקעת לרעך ערבת אם גני שנאמר ופסק להם. גרמם אחה ולומר למעש אלא העון הזכיר לא ינאי. כרבי לשח מהלכות פ״ו מיי׳ א
יזיואם ססידיס עצמו גמדס: אוםי כממ1שהג ‘®ייגאמרי בוכ!שת עמו* החטא: אח סרוטל ג(״)ה משומ ל'מה 5מ״ ״לז ס"הרמב מהלטח מ' מיי׳ כ

 ן מצו כמעשיו ממל לד "ממק: עסקי על רעד. בכף באת כי והנצל זאת. עשה יש אס כצדיקים עצמן ומראין רשעים שסם החנפין. את מפרסטין יס״י ^.יל”ימש
חילול ממני לפרשם: בדברים אופו הקמזס אם סין אמרי מוקש ועל צו ופרע התרפס. שבל השם. חלול מפני לפרסמן: מצזה במעשיהן מהיר : הנה

למזין אים שמי העם. טממ לכמש רעים הרבה רעיו רהב , [ ו־נה: עליונה שסבורים ממעשיו למדין אדם

"*י ״״■"■״ "״״״י ־ ־ גדולה חטאה הזה העם חטא לא( לב, )שמות

 מהלכת! ס״ד מיי׳ ד נ
א: הלנה משוכה

 מהלטמ ס״ב גרי׳ ו ה
מ: הלכה משוכה

 לו הועיל מה אומרים אדס בני עליו *£מ״'מ’ומ^ה“ " י
 צדיק. ובשוב שנאמר זכוסו: ® עשין ש® מ הל»

לפניו משול ונססי דקרא סיפיה ממ י"®""
 לעמי ט שיכשל חטא לו ממציא אני מהלממ ’ ס״ד מיי׳ ב

מ:3» אפ שיפרסמו מי אום »>

 לעבור בידו מספיקין אין !פז.( או״ס טוש״ע שם שמג
מדפס ןנ׳׳ה5 עב-רה. »׳»»׳»»!•

:1ר4 פגא שלא שפגעה אם פלפלו
ז: הלכה פ״ב שם מיי׳ נ ם

ריב״ב שיטת
 אינו אומר עקיבא רבי

 ז״ל הרב פסק לא צריך.
 רבי והרב מי כדברי הלכה
 השובה )יסכים ז״ל משה
 כרבי ססק ה־ג< ס״ב
 אע׳ בבא בן

כרבי הלכה בעלמא

 בגור וימול אופו מניסין אלא ימול ;ךך™
גיהנם: ג

ואשוב אחטא האומר 1מתני משים .יי3™ בא'עק
■י" p אליעזר דרבי דפלוגתא

אין ואשוב אחטא p יהודה ברבי ות״ק יעקב
 4די<תשובה לעשות בית סספקין בל™™אא7™על

 ואשוב אחטא פריך )ס!.( בגמרא כתב י׳ל גיאת P יעהק
כדרב ומשני לי למה זימני מרי תשיבה י"3*’ בזזלכתא '*,׳ , ״״> "׳• ׳״ כרבי ומנהגא סי( עמיד
 שעבר כיון הונא דא״ר הונא את מפרסמי! עקיבא:

כהימר לו נעשיח בה ושנה עבירה

ה׳ לפני חטאתיכם מכל עזריה בן שלא »ימ יניי המקים
_ _ תגר קוראת הכתרת יהר

 אדם שבין עבירות תטהרו יימצא מקים של דייי אחי
ליה דדריש מכפר. יוה״כ למקום שיאמי מתהלל שמים שם

פ > « מצרקתר צתק ובשרב
 ה׳ לפני שהם חטאמיכס מכל הכי מכשול ונתחי עול ועשה

הכסוריס: ביום מטהרו ה'שהקבי3כלי י’לפנ
, כדי לפניו מכשול נותן

 לשבועות בפ״ק )בירושלמי( גרסינן שעשה כמו לפרסמו
בשעיר חומר  עיר בנוב שנתפרסם לדואג

 דיומא ובתוספתא הכהנים
 מיד מכפר שהשעיר מביוה״כ ימות הוא בעונו הי־ב( >פ״ד

בפרסומו:
 הכפירים יום אין מתני׳
 הכפירים יום שאין מכפר.
 מכל תשובה: בלא מכפר

ולא ת׳. לפני חטאתיכם

0)ה״

שתחשך: עד מכפר’ אינו ויוה״כ

 7>י " לזי עתיזת ליער ערבת אם בני א-:< )משלי שנאמר לפייסו צריך במרים אפילו תכירו את המקניט 1nrt ״,״״״״״
־■1־ ־®פ ש־מ( לימי התרפס לך רעך בכך באת כי והנצל בני איפא ואת עשה פיך באמרי נלכדת פיך באמרי נוקשת בפך ™־ ל׳״! ׳״י•1 ־־י
•vrfwr mAh W .a _ י י י , , r י , י, יי פחותה שורה ואין

 מ נ־ אשט א! "וציד יהודה רב אמר רעים. עליו הרבה לאו ואם היד פסה לו התר בידך לו יש ממון אם רעיך ורהב אדם: בני משלשה

 ממדיה אלא וט׳ פשע חטאתי ויאמר אנשים על ישור כס לג, )איוב שנאמר אדם בני שלשה שלשה של חבורות בשלש לפייסו

זי6סט.נ(י”^ סמם ליי׳ חטאתי ואומר קברו על ומעמידן אדם בני עשרה מביא 0,חנינא בר יוסי א״ר מת ואם "”העויתי וישר
 ולסין'm״ סי׳ ]®ר יותר ממנו יבקש אל מחבירו ״,מטו המבקש כלט חנינא בר יוסי א״ר בו שחבלתי זה ולפלוני ישראל אלהי לאתר חשיכה. עם

>ומ שליס^צטר סורס מפיים רבן לאבי חכירן אקודו ]פז:[ נא שא תהךק נא שא אנא ץ( נ׳ )בראשית שנאמר פעמים שלמש ה! אמ

 ובעל כ הרע לשון רכילות אד( הן ואלו התשובה את מעכבין דברים וארבעה עשרים30"" דמפיים"": עד1
כק להסזילו לו שאין לבעליה מספקת שאינה בסעודה 1*’,והמרגיל ה לרשע והמתחבר ד רעות מחשבות ובעל ג חמה“

! - t ו לאורו ימל שאינו י■

באם שפורעטפ ועוד צדיק שהוא
 בן יהודה ר׳ דברי זהב אלהי להם ויעשו
 מה אלא צריך אינו אומר עקיבא ר׳ בבא
 ינאי כדר׳ זהב אלהי להם ויעשו מקיים אני

 הקב״ה לפני משה אמר ינאי ר׳ דאמר
 וזהב כסף בשביל עולם של רבונו

 די שאמרו עד לישראל להם שהשפעת
זהב: אלהי לעשות להם נדמו ,א(הן S • ■ * v ww ww v imv uu rnwi ^ י r ,,

השם חלול מפני החנפים את מפרםמיןא01 גפש? תעזוג לא יב
 מצדקתו צדיק ובשוב כו( יה, )יחזקאל שנאמר אמה& אפ מונע שהקב״ה

 אין הרבים את המזכה0 כל ]פז.[ ונו׳ ן נפש. בדם עשוק מלהכשילו:
 יהו שלא כדי עבירה לעבור בידו מספיקין שמאבד: לו שגלם בנפש™ מפוייב

 יורד והוא הבא העולם נוהלין תלמידיו שלא •כו תמכויאל ינוס בור עד
 תעזוב לא כי י( טז, )תחלים שנאמר לשאול

 שחת לראות הסירך תתן לא לשאול נפשי
 בידו מספקין אק הרבים את המחטיא וכל3

 יורדק תלמידיו יהו שלא תשובה לעשות
 שנאמר הבא העולם נוחל והוא לשאול

 בור עד נפש בדם עשוק אדם ה( כח, )משלי
 "האומר מתני*' )פה:( בו: יתמכו אל ינום

 מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא
מכפר ויוה״ב יאחטא תשובה לעשות בידו תשובה עשומלבידו מספקיו ואין יי=יל ינ" י״י* "יי"

־אדם שבק ך־ע^רות מכפר ו<אין__יוה״כממו מכפר כ?רו אחטא, ווכ השמים מן אוהו מפרסמין
 ויו-״י- יר->4^ר ° ירו&9ע עובר כן על סומך שהוא ילמכש לייי יזמביאי

לבין שבינו יעכירוה מכפר כ יוה "מקום J.״.״ל .™*י מפייסם
את שירצה עד מכפר יוה״ב אין זבירו זי את סב. נו יק לוקח כ״״אי ישע שהיא

 מכל עזריה בן אלעזר ר׳ דרש זו את זבירו
 עקיבא י״א״ר ",תטהרו ה׳ לפני הטאתיכם

 מטהריך אתם מי לפני ישראל שריכם
 מטהר שבשמים אביכם אתכם מטהר ומי

 עליכם וזרקתי כה( לו, )יחזקאל שנאמר אתכם
 )ירמיה ואומר ונו׳ וטהרתם טהורים מים

 את מטהר’ מקוה מה ה׳ ישראל מקוה יג( ה,
חטם^את־ הוא ברוך הקרוש או< הטמאים

Kite) 'יצחק״כלי ר׳ אמר גט

«־ fo h״ מיו
 אז: בל עליו פורענות כשלש רבים: לשק שהוא >יז(לסי

 מועל מה לו אומרים לפייסו צריך ג״ס חבורות.
ובשוב שנאמר זכותו: >״ רייל׳״יי א דקר סיסיה וגו׳. צדיק ™ שא ,טא כלללשינן

 אוי לפניו מכשול מתחי דכחיב אלם בני שלשה פעם ובכל

מוי חטא לידו ממציא מי משלשה פחופה שולה ואץ ישור
וידעו שיכשל לכל אלם*

רבו וארבעה עשרים
שלא העכירה אח מלפניו את מעככק

 ני לימ: מבא אהי יהיכ ידעחי לא התשובה.

:” ל»מ האייו ׳"ל וסומרם שמיה
 מלהכשיל החטא רביעי בפרק ולבר דבר לכל טעם

1נשז בדם עשוק קע ה(א- )הלכה ה3משו בומלמה
.ל ) P555 ״

שיא בג יתמכו אל ידו: ’ עגר
 איוו מגיחים אלא יפול ערב וידוי מצות ת״ך ]פז:[

גיהמו של בבור ויפול חשכה. עם יוה״כ

׳־:w י4ע משיקנל ז4אני לאשר

 במרץ לערט !ר כשביל של קלקלה. דבר יארע שמא

 ׳,כאמ נוקשת אס או שיתודה צריך בו: ומוצא שכרוח
 כים^ו<קניטמ1ש יי5 במפלה וישתה. שיאכל לאחר

 >:ל רעך. בכף כאת לז הראשונים פרשו כך ערביח

 הממס לן ממון עסקי הקשה דמנו( הא )ד״ה ז״ל והרמב׳ץ
ש מוג ועל לו ופרע אע״ס למיתעי ליה הוה אימא לאס

 K&to ’לש״ ’?יי
 בשלט הימט: מסילה ואע״פ וכדקחני ערביח ממורה

 ;ו יפייס ג״ס שורות. ועוד״״דמשמע ערביח שהמודה

!1” עיג לש ח* י״5י» ק״י י׳אי
 ־»״>!®ר־ r»1־TO w הוא משעה עם יוה״נ

 גם ארם: »י מג׳ שהקדימו אלא וישמה שיאכל לאחר

 ה אט לאסר חשכה. 5שיאכ קודם להמודוח חכמים לו

 . ק??? דגר עץיא שעודה לעמו מטרף שמא משוס
 דע)וו סמנף שמא לו שהצריכו שאע״פ קאמר ועלה

 שכמם: מסמם לא הוידוי עיקר ולהמודוח להקדים

להמודוח וצריך מקומו אח הפסיד
 עם דהיינו ושמה שאכל לאחר

מיקרי לא ערביח ואלו משיכה
 הגבודיב שלטי

ריא״ז לשון

ס»»«»ו!
 דו לאונו

כונו

יוסף ]ובדאבי״ה נ-י< )כת׳־י
 רבנן תנו )ט( כ־י<: )א־י ה״ס פ״ב תשובה הל׳ ולה״ם כס״ם עיין )ת( <:0י- >נת־י מחילה )ז( מיא[: תבוש בר

 י-ם<: )בת־י לסעודה והמרבה )יא( )זזו־׳י(: שלו באלפס התו״י רשם כאן המרושמין אותיות הכ״ד אלו )י( י-ם<: )כת־י
 )מד׳י שור )יד( י-ם(: )כת״י תשובה )יג( )ב־ה(: ברטב־ם הוא וק לאחד נחשב ורסזתיד אבותיו ותמבוה נ״ב )יב(

 אותם רותק שהוא כלומר בדלי־ת שוד אלא ואינו בריש שהוא דומה כו׳ עניים שור והאוכל הראב־ד וכתב וי-ם(: נ״י
 שבדק עת במגדול שם וכתב עכ״ל נוטל אני שלי ואומר שלהם המטלטלים או בפחות קרקעותם שמחליטים עד בחובו

 בדפו־א: נוסף )גת( )ב־ה(: כצ*ל שתאבד לה וכו׳ בנסשו )סו( >ב-ה(: בדל־ת וכתב ז״ל הרמב״ם יד בכתיבת
דיבור הוי כאת כי והנצל )יט( שם: כ־מ ועיין )ית( לפי: לתיבת ליתא ובדפו־א הב־ח. וכ״ה בדפו־ר ב״ה )יו(

הטור: של וכת־י דפוסים בכמה וכ״ה בדסו־א, נוסף )כא( פשעתי: נוסף: בריא־ז )כ( (:0־3) אתר

0) מהכמה אוצר תכנת ע״י )הורפס327 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח - והדר< >עוז בבלי תלמוד

 מ המסס! סעודה שיאכל קודם מסל® אסר להמודוס צריך ואסד אחד כל ט להודיעם אמס צריבין בקיאים הצטר
 נז באש טהגי] וכן מפרד: טהגץ וכן כקי שאינו אס להוציא כמנסה וידוי אומר צטר שליס כמכ עמרם ר־כ אבל

1 שבידו: מעבירוס לשוב לט אל ימן כך שמתוך המנסה מפלס אסר בבהכ״נ ארבעים מלקוח לוקין הקהל שכל

X™מן והפורש י חבירו בקלון והמתכבד ט ואשוב אחטא והאומר ח ננב עם והחולק ז בעריות והמסתכל ו מקישים ״״ X נפלה®' 

 גא ונס המשלוח כשאר מלעשות הרבים את והמעכב יד הרבים את והמקלל יג 11',רבותיו והמבזה יב אבותיו והמבזה יא הצבור ״י׳עיייה»<
 ס אי” יארע ש^Sj 5 שוחד והמקבל יז עני של בעבוטו והמשתמש טז רעה לדרך טובה מדרך חבירו את והמטה טו ,ינ(מצוה 5$

 טוס היי״ץ דעס וכן יוצא בנו את והרואה יט לבעליה מחזירה ואינה אבירה והמוצא יה בדין אחרים להטות מנת על

חכב!ים דברי לקוהחו ואלמנות יתומים עניים רי,שוד ואוכל כ בידו ממחה ואינו רעה לתרבות ™ ה”שי.(;’)
 ש׳צ שיחייה מנהג אין יום ערב וידוי מצות0 ת״ר המצות: על והמלעיג כד התוכחות את והשונא כג בכשרים והחושד

Xדבר שמא וישתה ^שיאכ ודםק א שיהודה צריךל וחכ״א מאיר רבי דברי חשכה עם כפורים ־ S ^י;הראמ
ויד^ו?”5^ ״S על ואףג וישתה שיאכל אהר שיהודה צריך ושתה שאכל קודם שהתודה פי על ואףמ בסעודתו קלקלה

!ב וכ אוסו ממעין
 וה סלי! מרכס צטר שלים לאמרו שלא יוה״כ כאיערבן’] בוידוי שאלמכם על הראשמיס השיט יפה אסרס כמשוכה

דן ש! מפני לכן צריטן שאמס ולדבריכם יוה״כ ערב של המנסה בספלס וידוי צטר שליס שאומר בבבל שמעט שלא



נשיםיומא שמיני פרה הכפורים יוםרבעודעז״י

 שמה ערלת ומפלח היא לאכילה שמון דלא ושמה שאכל לאחר מפלה לב. של כעמקו
ביוה״כ ימודה שלא לעמן על מעלה וכי אע״ס מאי ועוד עליה

 ביוה״כ הוידוי עיקר והלא יוה״כ קודם שהמודה מפני עצמו לע לא ט העולמים
שצריך יוה׳׳כ ערב של וידוי מצומ דה״ק ז״ל פירשה לפיכך הוא. בתעניות. :נזז(צדקומיט>

גשמיחטיבמעמדות. של

 ליוה סמוך משכה עס הוא במשובה ישראל משמר שאנשי
 לחטוא שהוח יהא שלא כדי עצמו בעריהן ממכנסים

 חכמים חששו אבל והיום הוידוי רן גמעשה ייויח חוממע
 מעודה דעמו מטרף שמא

 ולפיכך הוידוי מן שכרומו וימנענו סףמי מו אימ מי
 קולס להמודוח עליו החמירו קאמי הכי ומשנינן

 קודם שהמודה יאע״פ אמצה
עם בזמנה וממודה מחר אכילה 'פל ^ןאס

 שמא עצמו ליום סמוך משיכה הללו הפרקים ששלשה
 מטא של קלקלה דבר יארע שכיית יאין הן מעטוח

 ערמת של וידוי אבל ;"^בסעודה
 לא עצמו יוה״כ של וידוי שהוא מהם ויש במנחה

ביוה״כ הוא ממולה לודאי קמני ארכעי״מה״נ:
 ערבית שהמודה אע״ס קמט אלא

 שמא היום וכל שמריח ממולה
 היום כל עבירה לבר לו יארע

 הוא משיכה עם בסוסו דיוה״כ
ד״ה )בממני׳ לעיל כלכמימא מכפר הוידוי ובחתימת

מלמלא לדבריו ראיה והביא גרסיגן( המומם םעמי,יכ כמג
. - __ טועה הסלחן האל כא״י

 וידוי מצות היד( )פד במוססמא י)״:ושוחס(״הרש^ן
 אמרו אבל משיכה עם יוה״כ ערב גורס שהוא לסמום יכול

 שיאכל קולם אלם ממולה מכמיס כל אומרים ומכמיס
 נמוך דממו מטיף שמא משמה *

 שהמודה ואע״ס ושמיה אכילה ל־דט אימרם
 שימולה צריך משמה שיאכל קולס הלכה p p אם לסמים

 יארע שמא ושמיה אכילה לאחר יש זאש» סמי* ומל
 ואע״ש מעודה קלמלה דגר

 צריך ושמה שאכל לאחר שהמודה דאיכא טון לסמים
 שהמודה ואע״ס ערביח שימודה דיטואמא־ פלוגחא

ע״כ: שחרית שימולה צריך ערבית כ
 אחר יחיד אומרה והיכן " >ה

 אומר וש״צ תפלתו
 אצלנו הפשוט המנהג באמצע.
 לעונותינו למוחל ש״צ כשמגיע

 ממחיל מטהרו ה׳ לפני ואומר והרי״ץ )יזז(שם( גי&ס גרי״ן
 כך ואמר רצוי ודברי בפסוקיה העטמי מעל לש® טאזס
 בכל פעמים שלש ך״ממודה[ הסי,י.(^^כ0)הלט

 היום מפלות שלש של ומפלה מסלה לשקריא״ז
 עשרה והם אחת ממודה ובנעילה כיצד יי! אות ןה״ד

 שמזכיר פעמים עשר מגל וידוייו **י ממידה
X«״X !ובלילה גיוה״כ השם את גדול נה 

p ויש ביחיד. אלא ממודה ש״צ אין בשגגה מסמא ט נפש 
ממודה ש״צ שאין שנוהגין מקומות יקהזדונומ אליעונוח

» , הנפש מכרה הכרת ולגור אממ מעה אלא מפלה גכל
 של וששים שמנה והן אחת פעם ספשעי בה שגה ההיא

 של סדרן זהו עשרה הרי יוה״כ ליל היא מן המרדים אלו
:ביוה״כ וידוייו מלך נ )מלכים אומר
י ’ 1 ראוי ואיט ט פשע מואב

יוה״ב ערב של וידוי ין3ל^1 על ממלה להמודיח
כמב אכילה. קודם המרדים ועל הזדונות
המנהג שאין ז״ל גאון האי רטנו אלא טמהשג על ואס״ה
יוה״כ ערב במנחה ש״צ שיחודה על ממייה נמסלה

ליום שיכנס קולם להמודומ
 ויתורה שחרית יתודה ערבית שהתודה פי

 אומרה והיכןא ובנעילה ובמנחה במוסף
 אומרה צבור ושליח תפלתו אחר יחיד

 חי יודע אתה אמר רב אומר מאי באמצע
 של בעמקו יודע אתה אמר ושמואל עולם

 לאמר כתוב בתורתך אמר >ב(לוי ר׳(גא() לב
 לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי ל( »,)וקרא

 רב העולמים רבון אמר יוחנן ר׳ וגו׳ אתכם
 מלמנות ",רבו עונותינו כי אמר יהודה

 אמר המנונא רב מספר עצמו ואשמותינו
 ועכשיו כדאי איני נוצרתי שלא עד אלהי

 בחיי אני עפר נוצרתי לא כאלו שנוצרתי
 מלא ככלי לפניך אני הרי במיתתי ק״ו

 שלא א מלפניך רצון יהי וכלימה בושה
 אלא שנו לא )ה(המדודי ,י(רב אמר וכו׳ אחטא

 אבל אמר אי אבל חטאנו אבל אמר דלא
 הוה המדודי בר ואמר צריך לא חטאנו

 כי יתיב והוה שמואל דמר קמיה קאימנא
 קם חטאנו לאבל דצבורא שליחא מטא

 האי וידויא עיקרנ ש״מ אמינא אכרעיה
 עויתי אומר מתודה כיצד ת״ר )לוס הוא:

 הוא המשתלח בשעיר וכן חטאתי פשעתי
 כל את עליו והתודה כא( טו, )שם אומר
 לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות

ז( לד, )שמות אומר>י( במשה וכן חטאתם
 דברי וחטאה )ז<פשע על ועובר עון נושא

 אלו עונות אומרים וחכמים מאיר רבי
 הכרת לא( טו, )במדבר אומר הוא וכן הזדונות

 אלו פשעים בה עונה ההיא הנפש הכרת
 מלך ז( ג, ב׳ )מלכים אומר הוא וכן המרדים

 תפשע אז כב( ח, )שם ואומר בי פשע מואב
 וכן השגגות אלו חטאים ההיא בעת לבנה
 תחטא כי נפש ב( ד, )וקרא אומר הוא

 הזדונות על שהתודה מאחר וכי בשגגה
 השגגות על ומתודה חוזר)ת( המרדים ועל

 עויתי חטאתי כ השם אנא אומר אלאג
ו( קו, )תהלים אומר הוא בדוד וכן פשעתי
 וכן והרשענו העוינו אבותינו עם חטאנו

 חטאנו מס ח, א׳ )מלכים אומר הוא בשלמה
 אומר הוא בדניאל וכן והרשענו והערנו

 ומרדנו והרשענו ועוינו חטאנו ה( ט, )דניאל
 על ועובר עון נושא משה שאמר מהו אבל
 הקב״ה לפני משה אמר וחטאה ",פשע
 ישראל שחוטאים בשעה עולם של רבונו

 כשגגות זדונות להן עשה תשובה ועושין
 הלכה רב אמר יהודה" רב אמר

פרקים בשלשה התם תנן8 3 ()פז: כחכמים: י־ JjVcw 'בבבל שמעמי ולא על^ואש^ל

 הגבורים שלטי
וזרו! סי׳ ]טור א

 פלטוי ורב (0קס עמ׳
 פט׳ 6ם״ 06גי נרי״ן )ממא

 ליס ליומא ור״ס סג(
 נהיגיק והט כרטט
)ממא סעדיה ורב ברטט.

 כמב יוה״כ( סדר )ריש גאון עמרם השיאל כאדם המרדים
 pi ־ישיג מפלה אפי שמפויה

אצלנו: המנהג
כך הוידוי עיקר מינה עןכ^ן

 להם אמר בסרק זו ושמועה טוה״כ כ״ג מתודה. כיצד ת״ר*
הוא המשתלח כשעיר וכן )לו:(: שנויה היא הממונה

 המרדים. אלו חמאת: ואם״כ פשע ואח״כ מפילה עונוס אומר.
 לכנה. תפשע אז בי: מרד כי. פשע מואב מלך להכעיס: הנעשים

יהודה: במלך לבנם יושבי מרדו ו:(

 ארבע כפיהם את נושאין הכהנים בשנה
 במנחה במוסף בשחרית ביום פעמים

וביום ובמעמדות בתעניות שערים ובנעילת

 על אם בפמיהא וכו׳. ומתודה חוזר
 שוב לבקש צריך אינו לו מפול זדון
 זדונות להם עשה השגגה: על

 ופשע עון משא וה״ק כשגגות.
ממאה.

 מדאמר כרבנן ז״ל הרי״ף ופסק
רב אמר שמואל בר רבה

 פסק וכן חכמים כדברי הלכה
 מהלכוח רביעי בסרק ז״ל הרמב״ס

 הר״י אבל )ה״א(. יוה״כ עבודח
 סג( ׳עמ יוה״ג )הלטס ז״ל גיאח אק

 המס מלאמרינן מאיר כרבי פסק
 )לוס הממונה להם אמר בסרק
 עבד יב(לרבא קמיה לנחיח ההוא
 ועבדת רבנן שבקח א״ל מאיר כרבי
 מאיר כרבי אנא א״ל מאיר כרבי
 דאורייתא בספרא כלכמיב ש״ל

 מידי רבא ליה אהדר ומדלא למשה
 והמנהג כוומיה. דהלכמא ש״מ
 וה״נ ז״ל הרי״ף כדברי אצלנו

 עליה )שם( גמ׳3 מדאמרינן משמע
 הלכה רב אמר שמואל בר דרבה
 סשיטא ומממהינן חכמים כדברי

 לאמרינן מוכחא הכי נמי ובפרקין
 לאבל דצטרא שלישא מטא כי

 ללא אלא ל״ש נמי ואמרינן חטאנו
 אבל כר״מ ואי חטאנו אבל אמר

ליה. מיבעי עמנו
 דנחיח לההוא עובדא וטהא

כרבי ועביד דרבא קמיה
 של וידויו כשהזטר כלומר מאיר
 מינה שמעינן קיימינך" דעליה כ״ג

 סדר ולומר להזכיר היה שמנהגן
 "וה״ני■ טוה״כ כ״ג של עבודמו

 דאמרינן לו הוציאו בסרק מוכח
 קמיה דנמיח ההוא )טס השם
 של כן על והניחו יצא אמר דרבא

 דה והניח הפר דם ונטל שבהיכל
 כרבי וחדא כרבנן חדא א״ל השעיר
ונטל השעיר דס הלח אימא יהודה

הסר: דם
 דמעלח בחרא בס׳ התם. תבן

פרקים כשלשה )מ.(:
 כפיהם את נושאין כהנים כשנה
 וכה כיום פעמים ארכע

 ובמעמדות. גשמים: של כתעניות.
 שאנשי שבח שבכל ימיה ארבעה
 בעריהן ממכנסין ישראל משמר

 בראשים במעשה וקורץ ומתעלם
 )שס( פעלם במסכת כדאמרינן

 מי ומעמדות ותעלות מקשה והפס
 קאמר הכי ומשל מוסף בהו אים

 ומן בכל כפיהם נושאין כהלם
 חישטשאין[ מהן ויש שמפפללין

 ומוסף שסריס ביום פעמים ארבע

ונעילה. ומנפה

משחט עץ

m מהלכ|מ ס״ב מיי׳ 
2 טוש׳ ז הלכה משובה

 סעיף מרו סימן או״ס
בהג״ה:

 הלנה ס״ב שם מיי׳ ב
מושקע טו עשי] סמג

 סעיף סח טמן או״ס
בהג״ה:

 &1הלכה פ״א שם ♦מיי׳ ג
ת פנה מהלטמ וט״ב

 טושקע ו הלכה יוה״כ
סעיף מרפא סימן או״ס

ריב״כ שיטת
 אלל לא העולמים רכון

 J בתעניוו וכר: צדקותינו
 j ובמעמדה נשמים: של

 ;ן ותו תענית במס* כדאיתא
 r ומעמה תעניות פרכינן

 :ן ושני מוסף בהו אית מי
 c פרקי בשלשה קאמר הכי

 r< נושאין כהני□ בשנה
 ץ שמתפלג זמן כל כפיהם
 " ל במנוזה ואפילו

 יו הל פרקים ששלשה
 שכחת ואין הן תעניות
 ת ימו שאר למעוטי במנחה
 ת נשיאו בהם שאין השנה
 ן בו ויש כמנחה כפים

 כנ כיום פעמי□ ארבעה
 :ו 1 שיש הכפורים יום

 r במסג והתם מוסף.
 וי יו׳ ר׳ פליג תענית

 4דלי> דס׳־ל בברייתא
 במנו כפים נשיאות

 14ובי במעמדות אפילו
 ן דגזרי משום הכפורים

 יוווי דשאר מנחה אטו
 ל אג שכרות בה דשכיזזא
 ל v דתענית במנחה
 יוווי רבי אפילו גשמים

 נשיאות בה דאית מודה
 ך דסמו דכיון כפים

 יי מע קא החמה לשקיעת
 דמיון נעילה כתפלת לה

 ל ז׳ שלמה רבינו ופירש
 ת לשקי? דסמוך כיון

 :׳ מפ לה מצלי קא החמה
 ן שמתפלל ברכות כ״ד

 c גשמי של בתענית
 א וליב דמיא נעילה כתפלת
 ה::׳ כי במנחה למיגזר

 ר דשו מנתה □שום גוונא
 א הלכה ואיפסיקא יומי
 ל אנ יוסי. כר׳ בהדיא התם

 א משבה אהא רב הגאק
 ת בפרש כתב ז״ל

 ג ק )שאילתא בהעלותך
 א ד? האידגא pro ד״ה

 א ביוס במנחה כהני סלקי
 י מש דקא כיון דכפורי
 ן זו עד ברחמי צבורא
כתפחת לה הויא נעילה

מיהלסא ולא נעילה

—««>a4c^—

 אומר הוא בדוד וכן
 עס סטאט <1 קו, 0400)

 הוא מלמה וכן וגו׳
(1מ >ג 6 )מלכים אומר

 כפים נשיאות בהם אין ונעילה במנשה אמר יהודה לרט חייב נמי ושהצטר מעומד הוידוי לומר אדס שחייב שמעיק
נשיאוח בה אין מנחה כפיס נשיאוח בה יש נעילה אומר יוסי רט ש״צ: עס לאומרו חטאט ה( ט, )"יאל

וזה והרשענו העויט
 ליס )לפיל הממונה להם אמר מרק כדאימא השגגוס כמו והפשעים העוטה להן טשא הקב״ה חשובה עושין שישראל סמן אלא p אומר היה וידוי בדרך לא וחטאה ופשע עק טשא «לי, )שמ« משה שאמר

 כהן היה שבמקדש לפי מכמל״ו אחריו עונין והיו וכו׳ אומר היה וט בימו ובעד בעדו וכפר p טו, )ויקרא שנאמר הכהנים אשיו ועון בימו עק הפר על מחורה גדול כהן היה קייס בהמ״ק שהיה סמן וכן
 דאין דש״ל נראה מפסקיו נדרי כל השמיט רבינו ג סו.(: )»א:, פרקים ובשאר לו.( )לה:, הממונה להם אמר מרק שמבואר כמו וגו׳ אקרא ה׳ שם כי 0 לב )לבדם שנאמר כנמס השם מזכיר גדול

זה: בדין הפלוקין כל מרי״ט נד׳ או״ם כטור ועיין לאומרו שאין ק»< סי׳ שפ״ם )סשיה״ג האי ורב קפה( מי׳ גטיתאי ר׳ own) גטרונאי רב כמט וק כלל אומו אומרים

יוסי ורבי יהודה ר׳ י(0)עלה איסליגו מעניח במס׳ בדוכמה והתם למהא ב< קיו, העיטור )בעל ז״ל הגאונים כמט הוא.

 וציונים הגהות
 מפרשים ושאר מהב׳ח

 4)ב( בדפו״א: הוקף )א(
 ]ובגוו׳ נ״י( )נה״י מאיר

 ו ערנותי רבו )ג( בנדפס[:
 ו עצו ותטאתינו מלמנות

 ]ובגו:׳ נ־י( )כת־י מספר
צ׳ןל )ד( קצת[: בשינוי

 )ב״ה המדודי בר
 המו־ץי איתא בס״י )זו(

אונו הוא )ו( )ש״נ(:
 ן ע נושא )ז( (:0י- )כת״י

ל כצ׳ והמאה ופשט
הרד למה )וו( )ב״ה(:

 ע נושא )ט( )כוו־יי-ם(:
 ל כצי וחטאה ופשע
 אנר שמואל )י( )ב״ח(:

ב רבה נ״ס: )כת״י רב
 כהכמיש הלכה שמואל

 )יא( י־ם(: )כת״י
11לפגי (3)י סהר״ם:
 נ׳ך )יג( דרבה: הגירסא

 )יד( )ב״ח(: התם
 לש|ן חפר )טו( מהר״ם:

 ז יהוד ור׳ מאיר ר׳
 ־ מאי דרבי יוסי ודבי

 ובמוב■ דבשחרית אומר
 t בה יש ובנעילה ובמנחה
 יהוד־ ור׳ כפיס נשיאות

 ׳ כ נ״ב )סז( )ד״תן: וכו׳
פעם׳ נ״ב )*»< >ב״ח(:
ובסידא־ (n)» )ב״ה(:

כחכמים הוידוי רס״ג

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הורפס328 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



איומאמרדכי*מסכת

ראשון פרק ימיים שכעת
 ליקש רגילים שאנו נחישות נוששי שאנו וששמקמס0 הגאונים במשובח כתוב א( תשכג

טיסני ואוכלים מחיקה מיני וכל מש ואוכלים השנה בראש כבשים ראשי
 כפורים יוס בערב מרנגולין שיסמין ושאנו וכרמי רוביא ואוכלין שמן בשר עם

 בכוס מיס וממילין האש מאורי מרכח בצפרניס מסמכלין ושאנו הבית מי למספר
 ט אחרון אחרון ועל ראשון ראשק על לכס נשיב פנינו. ורוחצים המילה של

 אוכלין שאנו כבשים ראשי על ואגדוח המקרא מיסוד ורובו הוא טוב כזה הניחוש
 אוכלין שאנו ומה לזנב ולא לראש וישימנו בר״ה לטובה הקב״ה שישמענו כדי

 עלינו הבאה השנה שתהא כלי מחיקה מיני וכל לבש ושוחק שמן ובשר טיסני
 ♦הוא ורוביא מממקיס ושמו משמנים אכלו עזרא בספר כן וכתוב ושמינה מחוקה

 310 אס לנר כל יאכל א״כ לקשה כרוטא נכסינו ה שירבו כדי אוכלין אנו המצרי סול
»א רע ואם ישראל כעד יהיה הוא חרנטלק שוממין ושאנו שונאינו שיכרחו כדי וכרמי

»ל מנהג יי5’ ווכ ועושי אנו מומ מוונה עיו״כ

טובהוצאגויה[־ עיו״כ חמטליו לוקחין בחיס ובעלי ישראל חכמי

 כל ראש סביב מייהן אומן וממזירין ונקבות זכרים
 נכנס וזה לחיים נכנס זה סלוני חלוף וזה סלוני ממח זה אומר וכן שבביח וא׳ א׳

 נפשנו על כפרה שיהא כדי ואלמנות וימומים עניים בין ומחלקין ושומטין למיחה
 בענין ששומטין גדולים עשירים ויש כן עושין בר״ה שגס בחיס ובעלי חכמים ויש
 זה דבר בצסרניס מסחכלין שאנו ומה לענייה. וממלקין וגדיים וכבשים אילים זה

 לאורו שיאומו על האור על מברכין אין בבלי ומלמוד ירושלמי מלמוד שנוי
 של צסרניו על זוכרים ט ואף )א( המלה נר של האור בוהק שמרגיש עד פירוש

 של אס ט מחוש זה אין שנינו שזה ומאחר צסרטס[ כולו ]*שנברא הראשון אדם
 פנינו רוחצים אנו שנשחייר ומה ושוחים המלה של בכוס מיס שנומניס ומה מצוה.
 ושכממס הסורענוח אח מעכטם מצוה שירי ,ואמרי המצוה אח לחבב מי מהם
 שטן ובשבח[ נ״בר״ה )*בשבח( ממענין שאנו נ״ור״ה[ השבח אח מחללין שאנו
 קודם להמענוח נוהגין ואנו w p למשוח יסלק ישראל שכל ולואי ליוה״כ ר״ה
 גדולי ממחילין השנה ראש שלפני חכמים אמרו שכן בשבח ואפילו ימים ששה ר״ה

 החחילו יוה״ב על ]*ומר״ה עונומיהס שליש להם מוחל והקב״ה להחענוח הדור
 מחענין טנוניס ימים ,]ט מ״י[ עונותיהם. שליש להם מווחר והקב״ה היחידים
 והנשים האנשים ממענין ישראל כל כפור יוס הגיע שליש[ עוד להם ומוותר

 מממלא והקב״ה השרח כמלאט יחסים ועומדים השרח כמלאט למיס ולובשים
 הזה טוס ט שנאמר משומן ומקבל עונותיהם כל על להם ומכפר רחמים עליהם

 לישראל מצוי איממי בהמצאו ה׳ דרשו דכמיב מאי ,ואמרי וגו׳ עליכם יכפר
 ח״ל משובה בלא יכול טוה״כ קרוב בהיומו קראוהו ליו״ב ר״ה שטן ימים בעשרה

 ועד שמר״ה ימים ,י כל ר״נ אמר יחזור איממי נמי ,ואמרי ,וגו דרכו רשע יעזוב
 שיקרע כדי הללו ימים עשרה מסטטס ולבקש להתענות שצריך למדנו מכאן יוה״כ

גרפי׳ הלהוגיס. לאמץ מוסיף אט״ה ואני השמים מן עליהם וירחמו דינם גזר
 מאן האי אמי א״ר יכ[ ]דן דהוטוח ]וס״ג[ )וס״ק( ה:[ ]דף דכרימוח קמא בסרק
 יומי עד שחא דמטש יומין עשרה בהלין ליימי לא אי שחיה משיך אי למידע דבעי

 שמיה דמשין ידע נהוריה משין אי זיקא נשיב דלא בטמא וליחלי שרגא דכפורי
 בר״ה למיכל רגיל איניש יהא היא מילחא סימנא דאמרח השמא אטי אמר ,וכו

 ואיתרע דעמיה חלש דלמא היא מילמא דלאו ,דאמרי והא וכרמי ורוטא קרא
 אי למידע ובעי לאורמא למיסק דבעי מאן האי דקאמר אמאי אלא קאי לא מזליה
וגרסי׳ בדרן כגון הסכנה בשעח מקטרג שהשטן משום לא אי לטחיה הדר

סכנה מזזקח החולים וכל סכנה במזקח דרך כל השחר חסלח דסרק ־בירושלמי“

 עפר שוכט שהם המחיה על רע שם־ להוציא שלא ומרס קדמוטנו“(שחקנח5
 דד להגדה באנו מ מהם הוא טק דבר ולא ככה על ראו מה חמהו ורטס

 למה עלי הזה הכעס כל רבש״ע הקכ״ה לפט משה אמר ואמסנן סרשח מנחומא
 בשמן לדבר פרעה אל באמי ומאז משלח טד נא שלח אמרח אמה א״ל ,וכו
 ממח קממס הנה המוטס נא שמעו ,ה יברא בטאה ואס שלחני ,ה לא )י(

 שאמרח היו חטאים ויעקב יצחק אברהם וט חטאים אנשים מרטח אטחיכם
ליה אמר מפשומם האלה החטאים מממוח שאמרח למדמי ממן א״ל כך אבניהם

—__________ באטחס: ולא בנפשוחם אמרתי אט *
 ת מטסחח ומטא מ יהושע כרט עבטנן יוה״ה י(°ערב מלאכול שפסקו אחרי

 עיניו ע״ג מעטרה ולמחר נגוטן כליה כמין אומה ועושה במים ושורה
 הזקטס ורטמי ורגליו. יטו סטו בה רוחץ ולמסר במים שורה באב משעה וערב
 יזהר שמים וירא להטח ולא להקר כדי עיטו ע״ג רק מעטרו שאינו כמט

 מסחיטה לן ואומימא לן אמרח איסכא »מ.[ ]דף טומא כדאמטנן מסחיטה
 אס לר״ח נשא? סכדא: ממוח ליה ויהב מטרוחיה שט יונה ,ר טרושלמי וגרסינן

 סמ״ק דאמר דהא אסור לודאי והשיב בנקיות להחסלל כט טו״כ לטטל אסור
 מצוה ממנה טטלה למ״ד היינו היום כל לטובל סם.[ ]דף יומא בסוף יוסי .,דר

נרוח ומדליקין מצוה: אינה סמנה טטלה דקי״ל ומו מאממול אפשר הכא אבל

זכר ת׳

r זכה

 לכאו״א נר טו״ב להדליק נהגו הזה וסמן מזליה ומימרע דעמיה מלש קטן ומימי
 ,וגו לחדש בעשור בר״ה לגלומינו שנה וממש בעשרים כדכמיב דין גמר שהוא לסי

יו״כ: זה לחודש בעשור שהוא ר״ה היא איזו דערטן ס״ב ואמר
המענה דאס יוסף ה״ר 3נמ !*והטעם ס״ק כדמשמע עיוה״כ♦ בסעודת להרבוח ונהגו

שאין משום עשירי אוכל כאילו מסיעי להיוח שחל יו״כ מעמה אלא ה.( )דף דכמובוח
 יא?נש^א_יח”יהי& ניח^ל ועול עוף P ישמוט שמא גזירה נידחי בשבח בשני

עצמו מוציא כאינו הרכה ואכג שכע . ’ . _ ______ . _ .
 מ״י[: מגי׳ הועסק גי׳ כמו. מספק לקנוס רצה הגמון עבד הר[3 ס׳ ]כ״ר במדרש לאמריגן

 ושלח מרוטס בדמים וקנאו ישראל חייט ובא דג
 ממילה יוס ערב אדוט א״ל הזה הדבר אח עשיח למה ושאלו אחדו ההגמון

לשלום: ההגמון וסטרו ממוט סזרמי ולכן הוא וסליחה
 מנמומא במדרש ואתחנן סרשה דאמטנן כפורים יוס ערב לטטל פרושים נהגו

אומו אומר השרת כמלאט נקיים שהם טו״כ אבל עד ,כו אמרי ורבנן
_____טעמא: מהאי נקיים בגדים נמי ולובשים בפרהסיא

 זצרו ויחברן שמו יחמץ ישראל שובה במדרש כדאמט׳ עיו״כ מסילה לבקש מנהג
 העושה יחיד שאפילו משובה ימי ,י להם ותיקן ישראל אח מחבב שהוא

 להחזיר ישראל כל צריטן לפיכן צמר כמשובח משובתו מקבליה בהם משובה
 שממקבל כדי בעיו״כ לזה זה ולמחול לרעהו איש טן שלום ולעשוח במשובה
 שרה אח פקד ,וה סרשח ובמנמומא ובחיבה בשלום הקב״ה לסט ומפלמן חשובמן
 רממינו שנו כן לו ממכסר טצד לפטרו אדם טן קטטה מהיה אס רטנו ילמדנו
 עד מכפר יו״כ אין לפטרו אדם ושטן מכפר יו״כ למקום אדם שטן עטרוח
 בן יוסי א״ר יעשה מה עליו קיבל ולא לרצומו הלן ואס למטרו שירצה

 לן יש חטרן על מרמם שאמה הימים כל מדן מסור יהא זה סימן דורמסקיח
 שמואל א״ר יעשה ומה מרחמים לן אין סטרן על מרחם אינן ואס מרחמים

 מטרי וטן טט הימה קטטה להם ויאמר ,א שורה ויעשה אדם בט ,י יטא
 שנאמר עליו ומרחם עצמו שהשפיל רואה והקב״ה עליו קבל ולא לרצותו והלכמי

 מעטר נפשו פדה טהבמ כתיב מה ,וגו רויש חטאמי ויאמר אנשים על ישור
 לחטא מאן האי שמואל אמר חשוב? טום נטתה יוס חט ירושלמי בשפת.

 כל בשאר אמר לאח הדא ומסיק ,כו עלן סטחיח ליה למימר צדן לחבטה
°וחמט רטחינו ונהגועולמיח) מחילה לו אין קטרו על ש״ר המוציא אבל עטרות

ישע גגדי
 עור כתנות אלהים להם ויעש במדרש איתא אדה״ר. של אצפרניו זוכרין כי ואף )א(

 ממנו נשתייר ולא ניטל ואח״כ גופו כל על צפורן של מלבוש ולאשתו לאדם שעשה
 לאדה״ר זכר הוא האש וגם לאדה״ר זכר הם שהצפרנים ומאחר ידיו צפתי אלא

 בזה זה וטחנן אבנים ב׳ אדה״ר לקח שבת שבמוצאי שנהגו מקום בפרק כדאיתא
יטו: בצפרני מסתכל האש מן ונהנה האש מאורי בורא כשמברך לכן אור מהן והוציא

 כרב גאונים להנהו להו דסבירא נ״ל ימים. ף ר״ה קודם להתענות נוהגין ואנו )ב(
 א״א ר״ה של א׳ דיום שכתב ר״ה מסכת ריש לעיל הספר שהביאו ז״ל גאק נטרונאי

 כו׳ קושי בהו לית ובשבת ב׳ ביום אבל הוא דמדאורייתא משום בתענית בו לישב
 ראוי דעכ״פ משום הוא והטעם ימים ו׳ ר״ה קודם להתענות רבוותא להנך ס״ל לכך

 אור קודם ולהשכים וכפרה סליחה ימי לעשותה אחד שבוע ר״ה קודם להקדים ונכק
 הפחות על ולכך הטור כמ״ש אלול מר״ח שמקדימים יש דהא בהם ולהתענות הבוקר

 א׳ ביום להתחיל ראוי בב״ג ר״ה דכשחל ה׳ ביום ר״ה כשחל דהיינו ימים ד׳ יגיע

 שהם תענית ימי ד׳ עכ״פ יגיע הרי בתוכה להיות ר״ה שחל השבוע שלפני בשבוע
 יום בשביל א׳ יום ר״ה קודם ימים ב׳ עוד מתענים היו הנ״ל והגאונים הקדימה מצד

 ובכל מתענים אין בו שגם יוה״ב ערב בשביל ב׳ ויום בו מתענין שאין מר״ה א׳
 לכך להתענות אסור ימים הב׳ שבאותן אלא בהם שיתענה לאדם טוב היה הימים אותן

לא אבל ימים ו׳ ר״ה קודם התענו ולכן ימים הב׳ אותן בעד אחרים ימים ב׳ התענו

 ר״ה ימים בב׳ להתענות דאסור שי״ט דף לעיל הביאו והספר גאון נחשק רבינו כמ״ש
 בהן שאוכלץ ימים ד׳ בעד ר״ה קודם ימים ד׳ להתענות חז״ל תקנו ולכך ובשבת

 הקדימה מצד הוא מקודם ימים ד׳ תענית אלא כן להו סבירא לא גאונים הנך אבל
 נוהגק ואנו ועז״א יו״ב וערב מר״ה א׳ יום בשביל ימים ב׳ מתענים היו ועוד

 להתענות נוהגין שאנו לומר רצה בשבת ואפילו ימים ו׳ השנה ראש קודם להתענות
 עתה שטבר בשבת ר״ל בשבת אפילו להתענות נוהגק אנו וגם ימים ו׳ ר״ה קודם
 ואנו הכי מצאתי ובדפוסים אחרים ספרים וברוב ליו״ב ר״ה שבק השבת שהוא ממנו

 חומרות הב׳ תופסק שאנו ור״ל בשבת ואפילו ימים ד׳ ר״ה קודם להתענות נוהגין
 כי אוכלין שאתם ימים ד׳ כנגד עושק שאתם כדרך ימים ד׳ ר״ה קודם מתענק שאנו

 ר״ה שבק בשבת אפילו ג״ב מתענין אנו אבל מכם עצמינו לפרוש רוצץ אנו אק
 הוא כ״ז כוי. שמואל תשובה כיום מיתה יום תני ירושלמי )ג( ועיקר: ודו״ק ליו״כ

 אצל בירושלמי כתוב אינו כו׳ מיתה יום תני הספר שהביא מה יוה״ב ׳בפ בירושלמי
 מכפר מיתה יום ופירושו גפשיה באגפי מלתא הוא אלא כו׳ שמואל של מאמר האי
 כל שעל להראות אלא לכאן הביאו לא דהספר ואפשר עושה שאדם תשובה כיום

 שלחני ה׳ לא )ד( חבירו: נגד שחטא מה מלבד תשובה או מיתה יום מכפר החטאים
 בכל לכפור גורם היה הארץ בליעת של הנם נעשה היה לא ראם חטא היה וזה וגו׳.

שלחו: ה׳ ולא מלבו משה ברא מצות שכל אומרים היו כי התורה

מפרשים קובץ
 עד כר׳ לר״ח נשאל עד כו׳ יודז״ב ערב ד( ]גליון[: קו סי׳ בב״ק כפול ג( והרה״ש[: הר״י ]המזות בטוא״ה הנוסחא איתא וכן זכיותינו טצ״ל ]גלית[: רנ״ז סימן השנה ראש הלכות זרוע כאור עיין<6

]גליוןן: יוסי ר׳ אי׳ סבס״י מ״ין: ]הגהות כר סנ״ב ט״ין: ]הגהתו לוי p ה(נ״ב הרועים[: ]מלא הדברים בפירוש ומש״ש ע״ג סי׳ דברכוה בפ״ג עי׳ נ״ב מאתמול. אפשר הכא אבל

0) החכמת אוצר תכנת ע״י )חודפס336 מס עמוד בבלי תלמוד יומא ח - והדר< >עוז בבלי תלמוד
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 החסד ה׳ ולך קרא קאמר והכי תשלם. אתה בי □תחלה
 שאין רואה כשאחה הדין משורה• לפנים ליכנס

כמעשהו:‘לאיש כשמשלם מתקיים העולם
 הראשונים שמוה דשני חס רמו אומר פדות. עשרה שלש

 הגה״ה שני הם
מסיקמא אימא והכי כדאמרינן  ‘מדוח

 קודם ה׳ אני הכא
 עליו לרחם שיחמא

 לאחר מרמס ואני
 ישוב אם שיחטא

 רחמים מדח ה׳"
 כאלהיס ולא הוא

 הדין מדת שהוא
 וחטאה ופשע עון

 נמנים הס ונקה
 ביומא ,כדאית ,בד
ח שעירים שני ,בפ

י" השנה ראע ראשון פרק שנים
 »מ מפיו. אמ«־ »ש»י צוק. כשירים: עצמו שמשים למי ״

קיא־ז׳ג( כדי: מתקיים העולם שאין כשרואה ולכסוף. השורה: מן לפנים
 מט*"£׳צ אחר מרחם ואט שיחטא קודם מרסס אט רתמים מדת ה׳. ה׳

" שאס הללו מדות. עשרה לשלש כרותה כרית ישוב: אם שיחטא
תעטתס בתפלת ישראל יזכירוס

 לו• )יף

 דשנות
 אלו פשעים זדונות

 וחטאות המרדים
 השגגות אלו

 סתרים ובמגלח
 אין נסים דרביט
 הראשון שם מונה

 בין פסיק שיש
 משוס השמות

 קרא קאמר דהכי
 ה׳ ששמו הקב״ה

 רחום ,ה קרא
 מסד ונוצר וחנון

מונה לאלפים
 דנוצר מדוח בשחי
 מדה היינו חסד
 מדה לאלפים אחת

שמדה אחרת
 חמש מרובה טובה
 מדת על מאוח

 דהמס פורענות
 רבעים על כתיב
 כתיב והכא

לאלפים:
לו. ורפא

 סליחת
 רפואה קרא המון

 שט פרק כדאיתא
יז:(: )דף דמגילה

 ישא לא אשך
פנים.

 דקרא פשטיה
 קאי אדם אפט
 פנים נושא שאין

גדולתו בשביל
 באדם או ועושרו

 פטם ונשוא זקן
)מדם כדכתיב

ושס(
אלו

 עזבני ציון ומאמר "

 אומן שכסני וה׳ ה׳
 עזבוני מדומ שמי

 קשיא מקום ומכל
 של דשניהם טון

 ששי כאן אין רחמים
 נראה לכך מדוח

 ואחמ אמת מדה שהן
 שכן המואר שם מהן

 על אומו מזטרין
 שהוא לפי אדנומו

 כמו כל על אדון
 מלכותו שם על מלן

 מדמ כנוי ואומו
 שלפי הוא רסמים

 כל על אדון שהיא
 עם להתנהג צריך

 אל רממיס במדמ כל
 כי מוזק מדת הוא
 מטן הוא סזקה ביד

 ׳ הבריומ לכל מזון
 קד( )חהליס כדכחי׳

 שואגים הכפירים
 מאל ולבקש לטרף
 הוא גס רמוס אכלם
 ולא רממים מדח

 הלחמי׳ ט ה׳ כמדח
 כדאמרינן שלוקים

 משובה קודם הכא
 וחנון משובה ואסר

 אמר מערן הוא גם
 היא רחמים מדמ ט

 כי צרה געח שלא
 הצרה מגיע גטרם

 שלא מרחם הוא
 הוא מטן אבל מבא

 הדמק בעם שסונן
 כדכחי׳ הצועק לגאול

 ימנן סטן ל( )ישעיה
 זו ומדה זעקן לקול

 כח שבעל p כטכזל
 הצועק על למון לו יש

 אףשלאכדיןכדכחיב
 ט והיה נב( )שמומ

 ט ושמעמי אלי יצעק
 אע״ס בלומר אני סטן

 העטט בא שבדין
 עליו הלויח ט לידן

 ט על אף מעומין
 אם ט לו משימו ק

 המדה אלי יצעק
 שאשמע כן היא

שמטן לסי צעקמו

 רמי הונא רב כשירים עצמו שמשים <למי6
 בכל וחסיד וכתיב דרכיו בכל ה׳ צדיקא< כתיב

 רבי חסיד ולבסוף צדיק בתחלה ■מעשיו
 אתה כי וכתיב חסד ה׳ ולך <כ כתיב רמי אלעזר
 אתה כי בתחלה כמעשהו לאיש תשלם
 חסד ה׳ ולך ולבסוף כמעשהו תשלם
 חסד ורב <נ כתיב רמי אילפא לה ואמרי אילפי
 ורב ולבסוף ואמת בתחלה ואמת וכתיב
 יוחנן א״ר ויקרא פניו על ה׳ "ויעבור חסך

 לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא8
 ז4 צבור כשליח הקב״ה שנתעטף מלמד

 זמן כל לו אמר תפלה סדר למשה לו והראה
 ואני הזה כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל

 האדם שיחטא קודם הוא אני ה׳ ה׳ להם מוחל
 תשובה ויעשה האדם שיחטא לאחר הוא ואני
 כרותה ברית יהודה רב אמר וחנון" רחום אל

הנהד( שנאמר ריקם חוזרות שאינן מדות .לי״ג

 אנבי הנה ריקם: שזרות אינן
 למעלה: האמור פל ברית. שרת

 ליום השנה לאש בין בינתים.
 כר. לטובה עתים הכפולים:

 לסוף הנחוטס שהעשם פעמים
 מן עליה להתל היא לטובה השנה

 בר״ה: עטה הנגזר הפורענות
 מן לפחות לרעה. שהוא ופעפים
 הארץ על לה: שפסקו הטובה

 הכרמים ועל השדות על להם. שצריכה
 לסט בזטנן. שלא הגנות: ועל

 צריכה שאינה הארץ ועל הזריעה:
 סימניות. ובמדברות: ביערות להם.

 הפרפין סימנין יש לפסוק פסוק בין
 למעט לדרשה באין ורקין. אכין ז: מה
 שהן ורקין כאכין 1’הדיבור את

 שיצעקו שעה בכל לא לומר מיעוטין"
 ממצוקושהם יוציאם להם בצר ,ה אל

דין: גזר קודם צעקו כן אס אלא

 הממונה,
 פל רבתי

נכדאיש& ו(

 k תודח

צדק א<
 ת דרכיו

1 :Wי 
 אז ולך ב<

 תע אתה
כמעשהו:

רעבר ג<
" מר*
 וחנון רחום

 חםו ורבי

)שנצח
 ראמר ד<

 בחתו כרוז
 גפי אעשה

 נבראו לא
 הגרב’ובכל
 אשרו העם
 1טעש את

 הוא נורא
 עטף•: עשה

 לב השטן ה(
הט ואזניו

 $ ובא™
1 ושב יבין

)ישצדה
אח י<

דר אלהיף

 שנאי אדם של דינו גזר שמקרעת תשובה גדולה יוחנן ר׳ אמר ברית כורת אנכי
 ובאזניו בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד ואזניו הזה העם לב השמןה< .

 א״ל דין גזר לפני ודלמא לאביי פפא רב א״ל לו ורפא ושב יבין ולבבו .ישמע
 השב מיתיבי דין גזר זה אומר הוי רפואה שצריך דבר איזהו כתיב לו ורפא

 אין שבעולם נביות אילי כל הביא אפילו בינתים שב לא לו מוחלין בינתים ,
 עתים בה אלהיך ה׳ י<עיני מיתיבי בצבור הא ביחיד האא קשיא לא לו מוחלק
 יאלה גמורין רשעים ישראל שהיו הרי כיצד לטובה עתים לרעה עתים לטובה
 עיני תמיר אי עליהן להוסיף בהן חזרו לסוף מועטים גשמים להם ופסקו השנה בראש
טרשית בה י האח בזמנן קמוח ן-קב״ך אלא גזרה רהנגז שכבר אפשר

 בר״ה גמורין צדיקים ישראל שהיו הרי כיצד לרעה עתים הארץ" לפי הכל
 שכבר אפשר אי מהן לפחות בהן חזרו" לסוף מרובין גשמים עליהן ופסקו
 להן צריכה שאינה האח על בזמנן שלא מורידן הקב״ה אלא גזרה נגזרה

 בהכי דאפשר התם שאני להו ולוסיף דינייהו לגזר לקרעיה מיהא לטובה
 וגר ה׳ מעשי ראו המה רבים במים מלאכה עושי באניות הים יורדי י׳ .ת״ש

אל ויצעקו וגר כשכור וינועו יחוט גליו ותרומם סערה רוח ויעמד ויאמר

אחרית
 י )רסחס

,ה לרד 0
מלאן עשי

 הטה' רבים:
 ונפלאותיו *

 רע ויאמר
 ותת סערה

.יעלו
מ תהומות שבתורה ורקין כאבק סימניות להן עשה וגר חסדו לה׳ יודו וגר להם בצר ה׳

.l— י תתמוגג: .................................~ —........................  -־‘־■ •—־•— ־—־■“■י  ,ןכ ^נמי. הני נענין אינז_r!גזר לאחר צעקו נענין דין גזר קודם עקוצ לך לער .
־ ־ ,בתורקרח? yra גמלאל רבן את הגיורת בלוריא שאלה ת״ש1רמו -ביהיריז

הכהן יוסי רבי לה נטפל אליך פניו ה׳ "ישא וכתיב פנים ישא לא <אשרה־ג ... c ----------------- — הכהן יוסי רבי לה נטפל אליך
 וקבע מנה בחבירו שנושה לאדם דומה הדבר למה משל לך אמשול לה אמי

 את לפייס בא פרעו ולא זמן הגיע המלך בחיי לו ונשבע המ^י• בפני זמן לו
 בעבירות כאן נמי הכא הכירך את ופייס לך לך מחול עלבוני לו ואמר ,המלך
ולימד ר״ע שבא עד להכירו אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם /שבין

 אסים ארן הטן שאיט אע״ס אסון אשר אס ומטמי ז.( )דף נברכומ כדאמרינן מנס ממנמ מטן בלשון יש וגם בעציו לראוח יכול ואיני אט
 ובירושלמי משובה מוזרק כן ומון אסו מאדן שהקב״ה טובה מדה והיא אדם כני עניני משני שהן לסי מדוס שמי והם ולרשעים לצדיקים °

 מרסק מאנץ באים יג( )ישעיה זעמו כלי אס ויוצא אוצרו אח ה׳ סמס נ( )ירמיה כדכחיב לגיונות" ממנו מרסק שהוא רגז מרמיק ממרגנדן
 אמת משד נוצר משד ממקיים השלם שאין וכשרואה באמת בממלה כיצד הא ואמח וכמיב מסד רב כמיב כדדרשינן שמים הן ואמת מסד ורב

הגה״ה: לשק ע״כ 5ז״ הרב פי׳ כן לשמם ונקה שלש הס וחטאה ופשע עק נושא
swts

 ממתי׳ הנא פרין דלא והא כעס של פטם ולא שוחקות פטם לך שיראה קאי שכינה אסט אליך סטו ה׳ ישא אבל לזקן פטם ישא לא אשר מ(
נקישיא[ מיסו זנו׳ כמוב ד״ה ע: נדה מוס׳ ]פי׳ צדקו: בשביל ]חס"[ דהתס משוס אשא סטו אס ט )שם( וכתיב איוב פט את ,ה משא מב( )איוב

 תתבלע:
’אל־

 וממצוקיתיהב
 סערה ןקם

 נליהנ החשו
 , :שתיקו ’?

 חפצם י מחוז
 וג§ל* חסדו
|חהלע אדם:

 ג ?' ח(
 אלתי הוא

 האד” ואדני
 הגבו הגדל
 :ש* לא אשר
 •’שחד יקה

 טץישאןהוה
לך’ רעמה

ן )נטדנר



 הש״ם מסורת
הוספות עם

 ד״ה מרז אדר״ג מי׳ $
 נסוספפא ג( אומר, רשנ״י

 מגילה ג( ס״ג[, פרומות
 לא: ]קדושין ז( ע״ש, מו:

 לנג ]סנהדרין ה< וש״נן,
 Xjxo) ד״ה נתוספוח ע״ש

 זה ]כל {1 מ_, סנהדרין 0
 p סק עט גמחן אימא

 מוס׳ צג: ד׳ק ]מי׳ ס(
 מנג ומיטת משלש ד״ה

 רש״ישם^מ(פ«זה״ס5ו
 עי׳ p דברכות, פ׳־ה י(

 דקאי מד! סנהדרין
 מוס׳ ]ומי׳ ל( אתפילר"

 וגחן[, ד״ה קנח. שנת
כו. טו שמות מ(

עירובין ששי פרק הדר
 כולן שיפטרו דבר הקב״ה לפני ישראל כל על לטעון לפטור. יכולגי
 סדין שנס: על נחסשין ואין שיכורים )ב( שהן לומר לע״ל מדינן

 לסומק: אני ימל ככוונה מחפללין היו שלא על אומן דנין אם תפלת.
 בשעת אומרה: שאינו אברהם מגן מפלת המעביר טגן. המפיק

ממסלל:

סה.

הכ״ח הגתות
 יין נגרא לא גמרא )א(

 לנתם: אלא בעוה״ז
 רש׳ייד״היכולרונו׳ )נ(

 מו״מ (pw) שהן לומר
 שוגגין: ש״א ונ״נ
 ונו׳ דשומא יומא ד״ה )ג(

 ד״הריס נובזזזקה:)י(
 נ״נ לעיצ ואמרן הניסוס

 דרים ספי" מה הייט
משגרתו: השכר

הש״ם גליון
 בצר. ד׳יה תום׳

 וק תושיבך. ובנדיכים
 נדה 3ע״ קי דף כמוסת

 נ״ר מדרש 3ע״ טו דף
ס״ת:

----- ■sM©*Ss-----

השלם אור תודה
זאת נא שממי לבן א(

מןן: »6ו ועברת

[m3 גא, !ישעיה

 מגנים אפיקי ניטה ב(
צר: חותם סטר

[t ,NO 3TM1

 נחל במו בגת אחי ג(
FW ימלת: ??לים-

טו[ ,1 ■|איוב

 נדם אפיקי מראו ד<
 ל5ת מוסדות רנל^;

 מגעמת י* טמןראך
 I® יו/ |חהלם ך:9א| 1תר
 הנהר אל וא^נצם ה<

,ונחנה אהוא הנא'אל
שלשה 'יםי.ים’ שם

 ובבהנים! מ!ם’ואבינה
 מצאתין לא לך וטב?י

סו[ ח, ע!רא1 שם:

0 rm * רירו את 
 וףאמרייאללבו4הגיו

 לאזלסףלקללמודאת

 האדם בעבור האדמה
 רע הארמי לב יצר כי"

 עוד אסף’ ולא מנעך?
 חי כל יאה להכות

 עשיתי: ?}ושי
בא[ וע )נראעות

 תן לאובד שכר תנו ז<
 ח 36 !'גמלי נפש: לטדי

 זך את ועבדתם ח(
 את ובוך י י אלזזי^ם

 מימיך ואת לחמך
 מחלה " והסרתי

ire בג, ma»1 מקרבך:

 איט שיכרות בשעת נאוה.
 שלא בעדו. צרות וחותפין סוגרין

 איתמר. מפיק שאינו עליו: יבאו
 וה״ק הוא מלויי לישנא מסיק דהאי

 שיכרוח נשעח חסלה מגלה שאיט כל
 ים. אפיקי מחפלל: שאינו כלומר
 מוסדות: ויגלו כדכתיב הים גילויי
 לו אמר ?שמעיה. שינתיה מסד

 חסלה זמן וכשיגיע מעט לישן המחט
 כעי אעבורי דאמר חטנא ר׳ הקיצט.

 להתפלל ואסור ששח דרב ליה לית
 יורה. אל כצר מאליו: שיעור עד

 בכל ואינו זה מקרא אחר כדקמי
 הוא: סירא p כססר ושמא הכתובים

 מנשבת דרומית רוח דשותא. יומא
 צלולה: דעת צילותא. וחזקה: )ג( ט

 רוח כשמנשבת דאיסתנא. ניוטא
 כדאמרי׳ לכל ונוח הוא אורה יום צסוטח
 מסט עב( )דף הערל כפרק כבמות

 שלא מסט במדבר ישראל מלו לא מה
 ביומא אבל צסוטח רוח להם נשבה

 ולא ביה מהלינן לא התם אמרי׳ דשומא
 אפי׳ כותחא. קריב ביה: מסוכרינן

 אוחי: מבטלת הימה קלה עבודה ציווי
 כמו שונה הייתי לא תנאי. לא

 שהוא ימים דאריני. יומי :1’ששטחי
 לעסוק וקטיט לישן אריכי בקכר.
 ונישן טובא. וניגום ובמצות: בחורה
 לו קובע" היה ופרע. יזין! הרכה:
 והיה טוס פרקים וכן כך לשטח

 שהיה ופעמים טוס לעסוק רגיל
 קטעות ופורע טוס במזוטמיו טרוד
 יטיים. ג׳ יתפלל אל בלילה: עתו
 טורח מסט עליו מיושבח דעחו שאין

 והדר שלשה. ימים שם ונחנה הדרן:
 הויא לא השמא דעד מכלל ואטנה
השכר ריח שיברא. ביה דאית טנה:

 שמפייסין ביינו. המתפתה \ רישא
 לבו כשטוב ומתרצה דנר על ?ותו
 )ד( לעיל ואמרן הניחוח. ריח טין:

 וכתיב הוא דמשתייא דומיא דריחא
דאירצי וט׳ אוסיף לא לט אל ,ויאמר

דעתו ואין יין ששומה בייט. המתיישב
 כן אותיות. בשבעים ניתן מטרפת:

 וזה סוד. יצא כגימטריא: חשטנן
 הוא שקול סודו יצא ולא הואיל

 שכר בו לשלם ע׳: של כסנהדרין
 ומקבלין ושמחין ששומין לרשעים.

 איט רשע: לאובד. בחייהם: עולמן
 ברכה לסוף הגיע לא הברכה. בכלל

 כדברים עשיר הוא ואפילו גמורה
 שמומר מעשר. בכסף שניקח אחרים:
 הכל טרושלים. מע״ש בכסף ללוקחו

 ומלח המים מן חץ מעשר ככסף ניקח
ט:(: דף )לעיל מערטן בכל בסרק

אס

 הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול <6
 שנאמר עכשיו ועד המקדש בית שחרב מיום

 מק ולא ושכורת ענייה זאת נא שמעי לכן <א
 ממכר וממכרו מקח מקחו שיכור8 " מיתיבי

 אותו ממיתין מיתה בה שיש עבירה עבר
 הוא הרי דבר של כללו אותו מלקק מלקות
 התפלה מן שפטור אלא דבריו לכל כפיקח

 תפלה מדין נמי דקאמר לפטור יכולני מאי
 הגיע שלא אלא ל׳שכ חנינא רבי אמר

 לשכרותו הגיע אבל לוט של לשכרותו
 המפיק כל חנינא א״ר מכולם: פטור לוט של
 בעדו צרות וחותמק סוגרין גאוה בשעת מגן

 צר חותם סגור מגנים אפיקי <גאוהב שנאמר
 הוא דעבורי לישנא אפק דהאי משמע מאי

 נחלים כאפיק נחל כמו בגדו <אחינ דכתיב
 אתמר מפיק שאינו כל אמר יוחנן ר׳ יעבורו

 הוא דגלויי לישנא 16מפיק דהאי משמע מאי
 תבל" מוסדות ויגלו מים אפיקי ויראו י< דכתיב

 למר ובק למר בין משמע קראי מכדי
 דרב ששת דרב" בינייהו איכא בינייהו מאי

 ליה אית מר לשמעיה שינתיה מסר ששת
 רב אמר ששת דדב ליה לית ומר ששת דרב
 דעתו שאין כל רב אמר אשי בר ותייא

 בצר שנא׳" משום יתפלל אל עליו מיושבת
 מצלי לא דרתח ביומא חנינא רבי יורה אל

 ביומא עוקבא מר כתיב" יורה אל בצר אמר
 רב "אמר דינא לבי נפיק הוה לא דשותא

 כיומא צילותא בעיא הלכתא" יצחק בר נחמן
 קריב אם ל "אמרה אי אביי אמר דאסתנא

 כינה קרצתן אי רבא" אמר תנאי לא כותחא
 אמיה ליה עבדה דרבינא בריה מר תנאי לא

 איברי לא יהודה רב אמר יומי ל׳ מני" ז׳
 לקיש" בן שמעון א״ר לשינתא אלא ללא

 לה אמרי לגירסא אלא סיהרא איברי לאג
 דיממי להו אמר שמעתך מהרוק זירא לר׳

 לרב חסדא דרב 1ברתיה* ליה אמרה
 לה אמר פורתא מינם מר בעי לא הפרא
 מובא ונינום וקטעי דאריכי יומי אתו השתא

 אנן הממי פועלי אנן יצחק בר נחמן רב אמר
 הבא ר״א אמר ופרע ייזיף" יעקב בר אחא רב
 שנאמר ימים שלשה יתפלל אל הדרך מן

 ונחנה ל[אחוא אל הבא הנהר אל "<ואקבצם
 אבוה וגו׳ בעם ואבינה שלשה ימים שם

 תלתא מצלי לא באורחא" אתי כי דשמואל
 ביה דאית בביתא מצלי לא "שמואל יומי

 ראית בביתא מצלי לא פפא רב שיברא
ביינו המתפתה בל חנינא א״ר1הרםנא ביה

 איפבורי דאמר חטנא לרט בקונט׳ סי׳ ?שמעיה. שינתיה
 מאליו שיעור עד להמסלל ואסור ששח דרב ליה ליס בעי

 חשטנן שחוי או לשמר יחסלל לא חסלה זמן עובר דאסי׳ ר״י ואומר
 סי׳ ור״ח(' ששח כרב דהלכה נראה אין ומיהו מאליו שישר עד ליה

 כל חטנא ר׳ אמר ודל אמר כמק
כל  סי׳ גאוה בשעח מגן המפיק

 גאוה כשעח יצרו ומכסה מגן המעטר
 אוחו טומן עליו שממגכר בעח כלומר

 צרות ומוממין סוברין ימגבר שלא
 יעטרו נחלים כאפיק מסיק לשון בעדו

 מפיק שאיט כל אמר יוסק ר׳ ו( 3)איי
 מכסה שאיט מי כל כלומר איחמר
 ויוצא מגן ומסיק מגלהו אלא ומעטר
 הגאוה וזו ולמבשו כנגדו להלחם

 מטנא רט אדם של שכרומו עח היא
 להעטרו כדי כשינה לטבשו סכר

 אמר יוסק ור׳ עדיסא טפי ולהפיגו
 וימנע כשינה ישמקע שמא חיישינן

 להחעסק כדי לגלותו אלא המפלה מן
 ואחר להפיט כדי בה ומוצא כדרן

עדיף: טסי ימסלל כן
 כקונטרס פירש יורה. א?

 ואינו זה מקרא אמר כדקחי
 סירא p בספר ושמא הכמוטם בכל
 שמטא מקומוח ממה ומציט הוא

 p בספר הכמוטס מקראוח הש״ס
 צג:( )נ״ק מחובל כדאשכחן סירא

 לדומה אדם וק ישכון למינהו עוף כל
 ®ובגדיטם וחרוממן סלסלה וקפ( לו

 מרמת" טרושלמי ואמרינן מושיבן
 ורטט סירא p בספר כחוב שהוא

 קלונימוס רטט שהשיב פירש שמואל
 אל המיצר כל טרושלמי דורש שק

 עטיה זאת נא שמש דכמיב יורה
 טרושל׳ אימא והט מיין ולא ושטרח

 הדרן ק הבא 0שמדין אין סרק בריש
 לכתיב הטעם מזה להתפלל אסור
 זריקא רט וגם וט׳ זאת נא שמש

 ר׳ של בט אליעזר ר׳ בשם יוחנן ורט
 אסור המיצר אומר הגלילי יוסי

 הדין מן אלא מסמברא לא להחסלל
 מדמה ועמה זאת נא שמש קרא
 להבדיל כחיב ובשכרוח לשכרוח צרה

 ע:( )דף מריחוח כדלריש ולהורוח
 שכור דהוי יחסלל אל טעמא ומהאי
 ור״ח ובכעסו בצרתו שטרוד משן

 "היערון קדריש קרא דמהאי מפרש
 בשעה כלומר לו( )אייג בצר לא שוען
 נמרוד כשש מסלחן מערון אל צרה

 למצר הש״ס רגיל מקומוח וממה
 ל(לו וקם הכסף ונחן כגון המקרא

 דהוה יורה אל בצר קשה הצת ושהו
 ימסלל: אל לשמר ליה

 מקופח לילי כמו ?שינתא. אלא
בלשון ?יה ממוז:

 ממש שם לקרת פשטא מים.
 מחלה והסירוש דקרא בסישה לכתיב

 כדאשכמן השם שברן ע״י מקרבן
 אשר המחלה כל מרה" מי רפואוח גט

 וכמיב עליך אשם לא במצרים שממי
האלה: לשם רסאחי (3 ב )מלכים נש

 משפט עין

טצוה ש
 מהל׳ ס״ד מיי׳ ב א נו

]וס״א ים הל׳ אישום
 יק דין גוירום מהלמח

 מפירה מהל' נט ופרק
 טור יססמגעשיןסג הלכה
 ספיף מד סימן ה״ע6 ש״ע

 דלה סימן ח״מ וטוש״ע 3
מ סעיף

 מהלפום ס״ג מיי׳ ג גז
טוש״ע יג סלפה ם״ם

 & סעיף רל״ס ,סי א״ס
 רמו סימן י״י וטוש״ע

פג: סעיף
 סי׳ א״ם טוש״ע ד כדו

:3 סעיף רלס
 סי׳ א״ס טוש״ע ה כט

ג: סעיף פ5

רש״י לייהוטי
המסכת[ כסוף ד»ס3]

 ריח את ה׳ וירח י< שנאמר קונו תמדע בו יש
ביינו־ המתיישב" בל חייא ר׳ *מרז וגר הניחוח

אותיות בע׳ ניתן "יק זקנים ע׳ מדעת בו יש
 שנא׳ לרשעים שכר ולשלם אבלים לנחם אלא )א( יין נברא לא תנין א״ר •< סוד יצא יין נבנם אותיות״ בע׳ ניתן וסוד

 את וברך <ח שנא׳ ברכה בכלל אינו כמים ביתו בתוך נשפך יין שאין כל פפא בר חנק א״ר וגו׳ לאובד שכר תנוז(
מים לה קרי וקא יין ניהו ומאי מעשר בכסף שניקח מים אף מעשר בכסף שניקח לחם מה מימיך ואת לחמך

חננאל דכינו
 ביהמ״ק שחרב מיום
 ענייה זאת נא שמעי כתיב

 מכאן מיין ולא ושכורת
 אח לפטור אני יכול אמר

 שחרב מיום העולם
 תפלה מדין כיהמ״ק

יתפלל. אל שסד דקי״ל
 מקתו שכור ותניא )והא(
 עבר ממכר וממכרו טקה

 מיתה כה שיש עבירה
 מלקות אותו סמיתין
 דבר של כללו אותו מלקין

 כפיקח !הוא( )הן( הרי
 שפטור אלא דבריו לכל

 מילי והני התפלה. מן
 של לשכרותו הגיע שלא
 לשכרותו הגיע אבל לוט.
מכלום: פטור לוט של

 כל חנינא הבי אמר
 בשעת מגן המפיק
 המעביר ל3 סי׳ גאוה.

 פשעת יצרו ומכסה מגן
 בעת כלומר גאוה

 טומן עליו שמתגסד
 סוגרין יתגבר שלא אותו

בעדו. צרות ותותמין
 נתלים כאפיק מסיק לשק

 אמר יוחנן ר׳ יעבודו.
 מסיק שאינו כל

 מי כל כלומר איתמר.
 אלא ומכסה מעביר שאינו
 לעדו מגן ומפיק מגלהו

 חו ולכבשו כנגדו להלהם
 שכרותו עת היא הגאוה

 סבר חנינא רבי אדם. של
 כדי בשינה לכבשו

 טפי ולהסיגו להעב׳דו
 אמר יוחנן וד׳ עדיף

 ישתקע שמא חיישינן
 מן ]וימנע[ )זימנן( כשינה

 כדי לגלותו אלא התפלה
 בה וכיזצא ברוך להתעסק

 טפי יתפלל ואת״ב להפיגו
 קראי מכדי ואמרינן עדיף

וכר׳ חניגא כר׳ משמעי
 בדרב סליגי במאי יוחנן
 שינתיה מסר דהרה ששת

 כדי ומזהירו לשמעיה
ר׳ התפלה בשעת להקיצו

תמאאיתליהדרבששת.
 דרב ליה לית יוחנן ר׳

 דילמא הייש ששת
 ו*כ אמר כשינה. משתקע

 מיושבת דעתו שאץ כל
 שנאמר יתפלל אד עליו
 כל חמא ר׳ יודה. אל בצר
 הוה לא רתח דהוה יומא
 יורה אל בצר אמר מצלי
 ביומא עוקבא מר כתיב.

 לא עבים יום סי׳ דשותא.
 אמר לתנא. נפיק הוה

 צילותא הילכתא צריכא
 יום פי׳ איסתנא כיומא

צפונית: רתז בו שמנשבת
 לי אמרה אי אביי אמד
 לא בותחא קרע אט

 היתה אילו סי׳ גרפי
 לתשמיש אותו מעסקת

 דעתו נטרתת והיתה הבית
למיגרס. עול הרנא לא

 קרצתי אי אמד ורבא
 כלומר גרסי. לא כינה
 נושכין המים היה אילו
יכול התנא לא אוחו

 ביום הגורם כל הכינים. מפני הלוק יום בכל להחליף חלוקים ד רבנא בר למר אמו לו עשתה ולפיכך למיגרם
 ג׳ יתפלל אל מדרך הבא אלעזר א״ר וגרים. בלילה ניעור והיה ביום ישן הוה אחא ר׳ זירא. כר׳ מחדדן שמעתתיה

 מאורהא אתא הוה כי כל דשמואל אפוה וגר. שלשה ימים שם ונהנה אהוה אל הבא הנהר אל ואקכצם שנאמר ימים
 בו יש ביינו המתפתה כל זזנינא א״ר שיכרא. כה דאית בביתא מצלי הוה לא שמואל מתפלל. הוה לא יומי תלתא
 יין מ״ט זקנים שפעים מדעת בו יש ביינו עליו מיושבת שדעתו כל רב אמר הניתוח. תה את ה׳ רדה שנאמר קתו מדעת
 שכר חנו שנא®• לרשעים שכר ולשלם אבלים בו לנחם אלא יין נברא לא סוד. יצא יין נבנם ע׳ עולה וסוד ע׳ עולה

 שנאמר כרכה בכלל אינו כמים כתוכו נשפך יין שאץ כיח בל דאמר פפא בר חנינא דר׳ ופליגא נפש למת ויין לאובד
 להן וקרי יין דהו ומאי מעשר ככסף תיקהים מים הני אף מעשר ככסף הניקוז להם מה מימיך. ואת לחמך את וכרך

מיס

)דפו״ר( כע״י וכ״ה כו׳(, אפיקי" "גאוה אקרא דקאי כסמוך, לעיל )וכמו אפיק דהאי צ״ל א[וציורם הגהות
 ים אפיקי ויראו טז( >ככ, ב׳ דשסואל קרא מייתי הדפו״י וכל ככת״י [3 )דק״ס(: ובראשונים

 בטאי עטר וטשטע כסר משמע קראי מכדי ע״י ]גיר׳ נ[ מפירושו(: משמע pi ברש״י, )וכן תכל מוסדות יגלו
ליתא(, "שנאמר" )ותיבת יורה אל בצר משום דפו״ר בכמה ד[ ודפו״ר: בכת״י וכעי״ז )גליון(, ששת( בדר׳ פליגי
 ליתא •כתיב" ס[ יב: סי׳ תפלה הלכות האשכול כספר ועי׳ ותוס׳( רש״י >עי׳ וכר בצר טר דאטר מדפו״ר ובנ״א

 רבינא ע״י גי׳ ז[ רק״ם(: ישר, וכ״ה כמגילה, )וכמו שמעתתא ובע״י בכת״י p ראשונים: והרבה בדפו״ר
 לקיש וריש הנוסח בכת״י ט[ חננאל: רפינו פי׳ ועי׳ ודפו״ר, בכת״י וכ״ה )גליון(, לבושי ע״י גי׳ [0 )גליק(:

 ע״י גי׳ p בה״א: מהרש״א עי׳ אולם עוד(, עי״ש )דק״ס היא ישרה ונוסהא לגירסא, אלא לילה איברי לא אמר
 אהוא[ ]צ״ל ל[ בליליא: ופרע ביטטא יזיף הוה ודפו״ר בכת״י p )גליק(: להו אמר וכר בנתיה ליה אמרן

הדפו״י וברוב בכת״י הנוסה דר״א כמימרא לעיל והנה ישר. וכ״ה טאורחא, אתי הוה כי הנוסח בכת״י »[ )גליון<:
*אותיות׳ תיבת |p )דק״ס(: ישר כ*ה רש״י פי׳ ולפי ביינו, עליו מיושבת שדעתו כל ובע״י בכת״י p (:0ק״1) מאורהא״ אתי הוה ״כי כאן גם הגיה לא מדוע לעיין ויש דפו״ר( בקצת )וכ״ה הדרך״ ״מן כלפנינו הגיה והמהרש״ל בדרך הבא

לו קבוע עת היה כדפו״ר [0 היום: ששניחי כמו הנוסח שבע״י וברש״י ששגיתי״, ״כמו ליתא דפו״ר בכמה ע[ )דק*ס(: שבעים וטור שבעים שיין הנוסה ו־סו״ר ובכמה כ״כ, p»׳ אינו ובאמת וראשונים, ככת״י ליתא הפעמים( )כשני

0) החכמה איצר תכנת ע״י )חודפס141 מס עמוד בבלי תלמוד עירובין ד - והדר< >עוז בבלי תלמוד



כזמהרש״א ואגדותגיטק חמישי פרק הניזקיןהלכות חידושי
נדב[ נה - ע*ב נד }דף

 ביל ס״ח זא״ל דמייחי עובדי הנן ומיהו בידו כבר שהיה כיון מאמן כרבא
וק״ל: ברא״ש ועיין כאביי לכאורה כר מי

כו׳ שבערוה דבר דאין אע״ג כר אשתו וגבי כו׳ אגיי אמר בד״ה תום׳
 דשוחק לפלוגי דאיכא כיון א״ש דהשחא ר״ל עכ״ל. כר דשותק הבא

שוחק כו׳ שבערוה דבר דאין אע״ג שזנמה דאשחו בההיא לן ניחא שאני
וק״ל: דאיסורא חחיכה אנפשיה לה ומשויא כהודאה דהויא שאני

עב״ל. בו׳ שתיקה הויא לא יודע שאינו מחמת שותק דאם ונראה גא״ד
 אפילו שבילו בדבר אבל בידו שאין חלב דאכל דהחם בהן והיינו

וק״ל: הכא ט נאמן במכחישו
 כר הקרבנות דבכל דפשיטא כר לתמוה ואין כוי פיגול דכי_אמר גד״ד!

פיגול ליכא דיוה״כ דבקרק נימא דאל״כ ר״ל עכ״ל. עבודות ד׳ בכל
 זריקה שחיטה דהיינו עבודוח ל׳ בכל ולא דיוה״כ בקרק נמי דאיכא א״נ

 זריקה בעבודח לא אבל בחוץ דאיכא בשחיטה כגק אלא פה( והקטרה קבלה
 אף הכסוריס ביום פיגול דאיכא ליה דפשיטא השחא אבל בפטם שהיא

ודו״ק: הוא דמהימן משוס ע״כ פנים בעבודח
יאכיל שמא גוירה טעמא מאי אכלה לא חרשת ואילו גט׳ ע״א נה דף

 בלשון השחא הוסיף דמאי לדקדק יש כר. קטן וליכול בחרשת חרש
 אכלה לא מרשח ואילו דפרין נמי מעיקרא דלכאורה כו׳ קטן וליכול קושייחו

 אוכלה דקטנה וכיון הוא נבילוח אוכל קטן הא הוא מה״ט נמי טעמא ומאי
 דשמא דקאמר בהא כלל ליה משני מאי וע״ק אוכלח אינה אמאי מרשח
 נמי למסיק דלמאי פו( חרש בפרק פרש״י בהא ומיהו בחרשח חרש יאכיל
 בחרשח חרש יאכיל לשמא חירוצא להאי נמי איצטריך בפקמיח חרש יאכיל שמא
 אין למ״ד ליה משט למעיקרא זה כל ליישב )ס הנראה אבל דחוק והוא ע״ש
 שכמבו כמו איירי לרבנן בחרומה דאוכלח בקטנה וממט׳ נבלוח אוהל קטן

 גזירה משום אכלה לא דרבנן בחרומה אף פקח שנשאה דבחרשח &ו< החוס׳
 חרומה לאכולה דאחי משוס דרבנן חרומה לה דאסרו בחרשח דחרש

 דאורייחא מחרומה אף אוחה לאפרושי ידע לא חרש דהוא כיון דאורייחא
 משום למיגזר ליכא דהשחא הכי ליה דאיח למאן כר אוכל קטן וליכול ופריך

 דחרש גזירה משום ומשני דאורייחא בחרומה חאכל נמי דהיא בחרשח חרש
 דחרוצא טחא והשחא לכ״ע דאורייחא בחרומה אסורה ודאי דהיא בפקחית

 למאי להקשוח ואין נבילוח אוכל קטן אין לאמר למאן קאי בחרשח דחרש
 לאכולי דאחי משום דרבנן במרומה אפילו דאסורא בפקחיח בחרש דמסיק

 נמי נבילוח אוכל קטן אין למ״ד בחרשח בפקח לעיל א״כ דאורייחא בחרומה
 דהוא כיון ט״ל דאורייחא במרומה לאכולי דאחי גופה היא משוס ליגזר
 משוס לאו אי דאורייחא מרומה לאכולה אמי ולא בה לאזדהורי שסיר ידע פקח

אטו דרבנן חרומה בה וגזרינן לאזדהורי ידע דלא בחרשח דחרש גזירה
ודו״ק: דאורייחא חרומה

 ר״י איפכא פריך במרובה והא כר כדי יאוש טעמא מאי כד״ה תום׳

:פח( כצ״ל עכ״ל. כו׳ חיוביה דאמר לקיש לדיש
גנב בכית כעלים שהקדישוהו כגון לר״ל התם כדמשט לשנויי וליכא גא״ד

ט הכא משט דלא הא למימר ואיכא עכ״ל. כו׳ קפריך מאי כן דאם

 ליה משט עלה דמני הכא דמייתי בריימא הן לר״ל דמקשה דר״י אדעמיה
וק״ל: כר שהקדישו כגון גופיה ממחט׳ שסיר

הבאה מצוה חשיב הוה לא ההקדש קודם לו קנוי היה אם מיהו כא״ד
 כט טאוש הכא למימר לעולא ליה איצטטן דלהט עכ״ל. כו׳ בעבירה

 הבאה מצוה כלל הוה לא ההקדש קודם כדי יאוש קני הוה דאי קט לא
 הבאה מצוה הוי דהקדש השם שינוי ידי על אלא קני דלא טון אבל בעטרה
 לא כדי יאוש נמי יהודה דלרב הדטר בסוף שפירשו מה לפי אבל בעטרה

 בעטרה הבאה דמצוה לטעם חייש דלא אלא דהקדש השם שינוי ע״י אלא קני
פט( מרובה סרק והמוס׳ להולמו קשה קט כדי יאוש יהודה ,ר דקאמר הא

ודר׳ק: ע״ש זה לפי׳ אומו מחקו
 שלו הן הקדש קודם אפילו תאמר ואם וולדותיה לגיזותיה כד״ה ע״ב

שיין לא שלו הן דמטנא טון ר״ל עכ״ל. כו׳ הגדלה כשעת משלם כו׳
 צ( לעיל הקשו וכן בזה נשכר חוטא יהא ושלא ברשוחיה דאוקמא טה למימר
 קודם ברשומיה יאוש משעח מטנא הוי קני כדי טאוש חם רטנו לפירוש
 ולא השם שינוי ידי על אלא קט לא טאוש דלעיל דרכם לסי אבל ההקדש

 כרח דלענין טון ליה קמבעיא שסיר ואילן מהקדש אלא ברשומיה מטנא הוה
 מועד אהל לסחח חזי הוי לא דאל״כ הקדש מקודם לרבנן ברשוחיה אוקמא

 ומסיק הקדש מקודם אף ברשומיה אוקמא נמי וולדוח גיזוח דלענין אימא
 אוקמא כרח דלעטן אע״ג טעמא מהאי ומסחברא נשכר חוטא כן דאם

 משעח אלא ברשומיה אוקמא לא וולדוח גיזוח לעטן הקדש מקודם ברשוחיה
וק״ל: השם ושינוי טאוש מטנא ליה דקט הקדש

יהודה על שמד גזרו בראשונה בירושלמי מלחמה כהרוגי כיהודה כד״ה
 סיקטקון טן ט היה לא בגליל ולאפוקי ר״ל צא( כצ״ל עכ״ל. בו׳

וק״ל: ע״ש רשב״א בחידושי וכ״כ
 כו׳. אקמצא תמיד מפחד אדם אשרי מ״ר יוחנן ר׳ אמר ע״ב נה דף ח״א

בראשונים מקלה שאירע ממה ר״ל עכ״ל כר שלא הנולד לראות דואג פרש״י
 צטקי דהוו ומאמר צב( לקמן כדאמר להם הנולד על לדאוג להם הוה טרושלים דהיינו

 דהאי אסיסא שסמן ונראה מ׳ ירושלים על איאטל דלא משום נענשו למה האי כולי
 מכוח כמה ט שראה אשר בפרעה כמ״ש ברעה יפול לט ומקשה צג( דכמיב קרא

 מקלה שראו אמר מקלה על דאגו ולא לבם הקשו מלכא שבטור אלו כן לט הקשה
 שלפניהם. מקלות על דאגו ולא החורק אמר שטס כמה שהיה טמר מורק וכן ירושלים
מנס שנאח ע״ד טה מורק שמחלח מה סיפר כו׳. קמצא בר דבביה ובעל ואמר

 מה מפט ובמצומ במורה עוסקין שהיו שני במקדש צד( טומא בפ״ק כמ״ש
כר: מנס שנאח בהם שהיה מפני מרב

 השליח טעה ומו אב זה שהיה אפשר בו׳. קמצא בר ליה אייתי דאזל ואמר
אסט סטר שהיה שונאו שהוא שידע אחר גם tofa קמצא בר וגם טניהם

 וכמ״ש הזמינו שהוא מה עמו שלום ולעשוח אהבמו גס מבקש ודאי אוהבו שאטו
 הטסוס טס אח ה׳ וירס צר( שנאמר קונו מדעח ט יש ביינו המחפמה כל צה( נערוטן

 ממפמה והוא כהוגן שאינו דבר לו שעשה מטרו על שנאה לו שיש מי מטאר והוא
 הקב״ה שגס קונו מדעס ט יש שעשה יין למשמה אומו שזימן דהיינו עצמו של טיט

אח ה׳ וירח כמ״ש שלו הוא העולם שכל שלו שהוא בדבר לו שמטא לאדם ממפמה
 מדעח ט טה לא הסעודה בעל זה אבל הרא״ס כמ״ש רצוני שעשה רוס נחח וגר טס עלה דחט ברייחא ליה דמייחי דהכא משוס כר בעלים שהקטשו כגון החס
 טעיח ואין כר דבבא בעל גברא ההוא מכדי א״ל לסעודחו בטעוח שבא אסר וגם קוט ' דהקדש כרח דמייב סשימא אייט בעלים בהקטשוהו ואי כרח חייב כה״ג בחוץ
 עד ט השגיס לא כדמסיק בקשומיו ובכל שונאי שאמה כיון אומן מזמין שאני לומר דהקדש לאשמועינן אחיא דדינא שסיר למימר איכא וה׳ ט דלענין הוא גמור
ואפקיה: בידיה נקטיה שבמזקה אסיק דלא החם אלא היא דסשינוא מלחא כרח לעטן אבל וה׳ ,מד סטור

ראם קרני•
 משל שסיר ולק בידו אין דמו שבהיכל מממטש הקושיא עיקר וע״כ שבהיכל במחנות לסגל בידו הוי דהא לשא לאביי אסילו וא״כ בטכל ואש״כ בסנים מזה דקודם כיון כהיכל מחמש איכא עדיין

 דהוא לבסוף מ״ש אלא ברורין רבינו דברי נ״ב )ד( הארכשי: וכשי׳ בזה צ״ע טש ודברי שבהיכל במשנוש לסגל בידו הוי אנשי דשם משום דלסגים מעבודוש רש״י קושיש ול״ק בסשסש דשזיק
 בלי דשאכל שששא דאיכא נראה וע״כ לאזדהורי וידע גדול הוא בלא״ה הא טא קמנה דאורייתא שרומה שאבל דאסי׳ משוס לנא דקטנה בהן השוס׳ צריך למאי לכאורה לאזדהורי שסיר ידע סקש

ת״ב: בה לאזדהורי דידע רבינו מי׳ ומו יסרשנה שלא נמה איסורא ועביד הבעל יראה דאולי אלא מיישינן לא בשרשש וכן המוס׳ וכמ״ש היא דקטנה כיון מיישיק לא יהא אלא בעלה ידיעת
נימין טפופבת המהרש״א על ראם קרני הגהות סליקו

י
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חידושים
 הפסיד שלא מ לקרות פסולה מורה שספר אף דעמו על עלה הט ומשוס ליגנז עומד

 שאינה והשיב ללמוד ששוה מה דהיינו חורה הספר כל שכר לא אבל אזכרומ שכר אלא
 יחשב לא כו׳ הבפורים ביום גדול כהן בד״ה רש״י צו(: וק״ל לכלום שוה

צח(: המפקיד פ׳ סוף במוספומ ועיין הוא דטר ממשבה הן נ״ב כו׳. מחשבת
 הוא שכיסא דלא ומילמא נ״ב היא. קטנה הא כר ועל בד״ה תום׳ ע״א נה דף

 אברזא והשתא כר טעמא מאי בד״ה ודו״ק: מרו לא כן על מיבעל ולא שמגדל
ק(: הוא שלמן וכעין עליו שאוכלין דולבקי והיינו צט( ארמי בלשון עיצבא הוא נ״ב כו׳.

כצ״ל: כו׳ תבין תלאו >תלה( כו׳ אגב הלכך

הגהותהשלם שלמה חכמת
 דאם ונראה כר אביי אמר גד״ה תום׳ הד״א: כו׳ אף ס פיגלתי כר ומשני

כצ״ל: כו׳ הויא "דלא" יודע שאינו מחמת שותק

כו׳ לא ס משגדלה כו׳ שלא חרשת )™«< ואילו בד״ה רש״י ע״א נה דף
חרש בפרק *יפשיטא( )יל* היא בעיא כר ועל בד״ה תום׳ :קא( והד״א כצ״ל

 גנב בבית (rro) בעלים כר טעמא מאי בד״ה כצ״ל: נבו׳[ איסשיטא״ ״ולא
כצ״ל: כו׳ בתרא דהגוזל והאי >דהאי( בו׳

 תמיד מפחד אדם אשט כו׳ עולה מבעיא" לא "קאמר מיבעיא לא גמרא ע״כ
)הלכה( לקטלוהו בד״ה רש״י כצ״ל: וגומר" ברעה יפול לבר "ומקשה

כצ״ל: כו׳ דקנסר משום m בר לגיזותיה בד״ה תום׳

מהר״ם
גזול: להוי דלא משום היינו אינהו לגזוז דקאמר והא בעבירה. הבאה למצוה חייש דלא יצחק כר׳ דסבר לומר ודוחק עד וכו׳ טעמא מאי תד״ה ע׳״א נה דף

והערות הגהות
לקיש" וטש יוחנן "לרבי כתוב היה ישנים בספטם סח( הקטנה: ועל ד״ה פז( גוירה: ד״ה ע״א קיג יבמות סו( הוא: ט״ם דאולי ורש״ש שיף מהר״ם עיין סה(

 גז צב( התום׳: בתוזלת "בירושלמי" חסר היה ישנים בספרים צא( טעמא: מאי ד״ה ע״א צ( עולא: אמר ד״ה ע״א סז ב״ק סט( לקיש": לריש "ר״י במקום
אלא בעלמא ספר שכר לו דנותן מתרץ דוד ובמגדל טו. סי׳ ביש״ש וכ״כ צו( כא: ח בראשית צו( ע״א: סה צה( ע״ב: ט צד( יד: כה משלי צג( ע״א:

דבורים: שני לפנינו קא( והלא: ד״ה שם ק( אברוין: ד״ה ע״ב סו ב״ק רש״י צט( סע״ב: מג ב״מ צח( רש״ש: ועיין דקאמר. הוא הצדפה

0) מחכמת אוצר תכנת ע״י )הודפס329 מס עמוד בבלי תלמוד גיטין כ ־ והדר< >עוז בבלי תלמוד



קצג משנה כסף פ״ב תשובה המדע משנה כסף

 לפרוט וצריך c)» דיומא בפרא בס׳ ברייתא וכו׳. החטא לפרוט וצריך
 זהב אלהי להם ויעשו גדולה סטאה הזה העם חטא אנא שנאמר המטא
 תטאה מוי פשע נשוי אשרי אומר עקיבא ר׳ בבא p יהודה רבי דברי
 ינאי רבי דאמר ינאי כרבי זהב אלהי להם ויעשו משה שאמר מה אלא
של רטנו הקב״ה לפני משה אמר

לפת" ופתו ^-^^ןית״ם•
 עקיבא כר׳ דהלכה ואע״ג זהב.

 פסק לא וש״נ[ »ו: ]עירובין מחבירו
 רב המס דאמ׳ משוס מומיה רטנו

 פשע נשוי אשרי כמיב רמי רב יהודה
 לא פשעיו ממה וכתיב חטאה מוי
 מפורסם בסטא כאן קשיא לא יצליח

 כר׳ והא מפורסם, שאינו בחטא כאן
 עקיבא לר׳ דאילו אזלא בבא בן יהודה
 מטא דהא לא נמי מפורסם אפילו
 אמ׳ הכי ואפילו הוה מפורסם העגל
 לויעשו ודריש פשע נשוי אשרי עליה
 כרבי ודאי אלא אמרימי לדרשא להם

 רב דסבר וכיון אסיא בבא p יהודה
 זוטרא דרב ואע״ג נקטינן. הכי מומיה

 האי משט נממן רב אמר טוביה בר
 שבין בעבירות כאן רב דרמי רמיא
 אדם שבין בעבירוס כאן למקום אדס

 כרבי אמי מצי שטיא והאי לחבירו
לההיא ה״ה[ וילק׳ רבינו ופסקה עקיבא

L

וציונים פקודות
 עי׳ וכו׳, לפרוט וצריך

 ה״ד ס״ה נדרים ירושלמי
 שימכייש כדי שהספה
 מיגור מאירי ונר׳ בסטאיו,
 ס״י א מאמר החשוכה

 דכמשונה הגאונים נשם
 א״צ עונוסיו כל על כלליח
 ®"ס כ״י ועי׳ לשמו,

 דאין סכלבו בשם סח סי׳
 אנא שב׳ .xmA לרין ש״צ

 :לא לב חשא ט פ׳
 מן הרבה ופתדחק ה״ד.

 פ״כ דעוס הל׳ עי׳ הדבר
 ירושלמי שמו ומשנה ה״נ.
 בנימין(. )בגי סס״ז שבש

 וכו׳, אחר שאני כלומר
 ר״ה ורימז״א ר״ן עי׳
 מעשיו וטשנה ב. סו

 פי׳ שם רש״י וכו/ כילז
 ריטב״א ועי׳ מרעמו שב

 בסינור מאירי ועי׳ שס,
 ספ״ט. א מאמר הפשובה
 ונו׳ ממקומו מולה

 הרשב״א שו״ס עי׳ להכנע
 ונמיוססוס סי״ט ס״א

 ר״ן ועי׳ רפה, סי׳ לרמב״ן
 טן מכפרה שגלות ש□

 ב לו וסנהדרין א נו ברכום
 ששב סה״ו פ״ז נילקמן

 א סו סעניס עי׳ בגלו®[,
 עי׳ עלינו, מכפרם גלוסגו
 למקום ילך א מ קדושין

 הל׳ ]ועי׳ או®, ממדין שאין
 ולהיות הי״ג[. פ״ו מצא
 לקמן עי׳ רוח ושפל מיו

ה״ס. פ״ו
 וע״ע דר״ה פ״ק כס״ם,

 :סי״ב פמ״ד ב״ר
 וכך כך לו ועשיתי ה״ה.

 סטרו כפני לפרס צריך אס
 סרו רס״י או״ס ב״ס עי׳

 שנ׳ שם. ובהגר״א ובמג״א
 ועזות יכ כס משלי מכסה
 מומר לצורך אכל פנים

 גב* ב 1 בסוסה כדמשמע
 שלא כדי שהודה יהודה
 סיים(, )מיס סמר סשרף

 מסמא ב לב ®מה ו®׳
«r מנ״ס מטאו מפרסם( 

 חטאיו ופורט שסד(. מ׳
 עכס״מ ה״ג ]נדלעיל לפניו
 עי׳ שם[ וכהגר״א ולס״מ
 ס״ב סרו סי׳ ®"ס רמ״א

שם. ובמג״א
 לפרסם צריך ראב״ד,

 לר״י שע״ס עי׳ התשובה
 וכפסיקתא י□ אוס ס״א

 )עי׳ מינו נד׳ משמע
:המפסס( ס׳

 יהודה מדרב כדמשמע בבא p יהודה כרבי הלכה דמ״מ סובר שנוייא,
 ראיה ויש 3ז׳׳ והרא״ש הרי״ף מדברי p נראה אין ומיהו ת. אמר

 הכיפורים ביום עליהם שהמודה מביתם על המם מדאפליגו רבינו למרי
 וע״כ לאו אס אחר הכמרים ביום עליהם להתודות יבול אס שעבר

 דלדברי אלמא מיירי סמאיו במפרט
 עליהם עדיין הסודה מצא כל הכל -
:לפרטם לדן ’

 קמא פר׳ וכו׳. התשומז מדרכי ר
יצמר! רבי אמר )יו:< השנה דראש

 של דינו גזר מקרעין דסדים ארבעה
 השם שטי צעקה צדקה הן ואצו אדס
 שנוי אף אומרים ומן מעשם ושנוי

 רמז אלו מדם ממה ואל מקום.
:אלה במריו רטנו

 בחרא ס׳ וכו׳. לשב גדול ושבה ה
 ת יהודה רב אמר c)» דיומא

 וכתיב פשע נשוי אשד כתיב רמי
 כאן קשיא לא יצליח צא פשעיו מכסה
 שאינו בחטא כאן מפורסם בחטא

 רב אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם
 למקום אדם שבין בעטרות כאן גחמן
לסבירו. אדם שבין בעבירוס כאן.

 עבירות וכן א״א הראב״ד וכתב
 שאינם אע״ס ומטלות המפורסמות

 p סמטא שנתפרסם שכמו פטרו עם
 ברבים ויתבייש המשובה לפרסם צדן

 כאן דאמר דהיינו לומר כוונתו עכ״צ
 שאיט במטא כאן מפורסם בסמא

 ימצא מינו בלשון והמדקדק מפורסם.
 למקום שמו דעבירות קאמר דלא
 כשאינם אלא לפרסמם צדן איט

 פנים ועזות כתב שכך מפורסמים
 היו ואילו גילם אם לו היא

אם לומר שיין הוה לא מפורסמים

עג׳החטא.את נס
חטאה הזה העם חטא אגא

 : זהב אלהי
 ron צועק השב

 צדקה w ועושה
 שחטא הדבר מן

ואיגי אחר שאגי

 לחיות התשובה מדרכי ד
ובתחנונים. בבכי י״י לפני
 הרבה ומתרחק כוחו. כפי
 כלומר שמו, ומשנה בו.

אותן שעשה האיש אותו
 ולדרך לטובה כולן מעשיו ומשגה המעשים.

 ערן מכפרת שגלות ממקומו, וגולה ישרה.
 ושפל עניו ולהיות להכנע לו שגורמת מפני
 ברבים שיתודה לשב גדול ושבח ה . רוח

 לבין שבינו עבירות ומגלה להם פשעיו ויודיע
 חטאתי אמנם להם ואומר לאחרים חבירו
 שב היום והריני וכך כך לו ועשיתי לפלוני
ואינו המתגאה וכל וניחם.
 פשעיו מכסה אלא מודע

 ♦במה : יצליח לא פשעיו מכסה ,שנ גמורה תשובתו אין
 לתבירו, אדם שבין בעבירות אמורים דברים
 נד[ עצמו, לפרסם צריך אינו המקום לבין שבינו
האל לפני שב אלא גילם, אם לו היא פנים

אבל
ועזרת
ברוך

סתם. רבים בפני עליהן ומתודה לפניו חטאיו ופורט הוא

 הראכ״ד השגת
 דברים ספה ה״ד-

 שכין בעבירות אפודים
 וק א״א לחבירו. אדם

 המפוממוס בעבירוס
 מס שאינו אע״ס ומגולוס

 שנספרסס שכמו סבירד
 לפרסם ציין כן החמא

ברבי□ ויסגייש החשוכה

לחם
בפרק כו׳. החטא לפרט וצריך יוה׳׳כ: בפרק הרי״ף בהלטת

 הסם סמא אנא שנאמר החטא לסרט וצדן נס״ו[ )ס״ז( דף יוה״כ
 בבא p יהודה רבי דבד זהב[ אלהי להם ]ויעשו גדולה מטאה הזה
 הפוסקים שאר ופסקו ממאה. כסוי פשע נשוי אשד אומר ר״ע

 וכבר בבא p יהודה כתי פסק ורביט ממבירו מסיה דהלכמא כר״ע
 שהביא והראיה לדבר, טעם ומס״נס חח סי׳ ]®"ס יוסף ביס הרב נמן

 ראיה, אינה וכו׳ זה יוה״כ עליהן שהמודה דעבירות )שם( מברייתא
 פגק עליהן שמתודה לסבירו אדם שבין בעבירות דאיירי לדמות דיש
 אע״פ שכתב אסר הטעם ממום מכל אבל בהן, וכיוצא ורציחה גזל

 כר״ע דלא לפסוק עליו נסמוך יש ז״ל הוא כמ״ש קצת חלוש שהוא
 דבד כשהביאו בירושלמי pש בה לן לית כשיזכרם דלר״ע משוס
 כסוי פשע נשוי אשד שנאמר צדך אינו אומר ר״ע אמרו ר״ע

 בבא p יהודה ולר׳ בה לן ליס הזכירם אס דלר״ע משמע מטאה
 שוס דציכא כיון מא p יהודה הרבי נקטינן ]לכן[ )וכן( להזכירה צריך

 p יהודה כר׳ לפסוק לסייע טעמא קצת דאיכא שכן וכל לר׳ע פסידא
 אדם שבין עבירות שהוא החטא הפורט הכא קאמר היכי וא״ת בבא.

 שהוא גדולה סטאה הזה העם סטא דאנא מקרא ראיה הביא pש למקום
 שבק דעבירות )ה״ס( לקמן אמריק הא למקום אדם שבק עבירות

 לגלותם דוקא דהיינו וי״ל הטאה. כסוי פשע נשוי אשד למקום אדס
 לקמן רביט שכתב תהו ולפרטם, לגלותם צדן למקום בינו אבל ברבים

 pו למקום. ביט כלומר לפניו, חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפט שב אלא
 לפטך פשעתי ערפי אמר הוידוי שהזכיר ראשון סרק בריש למעלה
 ja>ya לא אבל ית׳ לפטו המטא לפרט שצדך כלומר וכך, כך ועשיתי

 צריך לא למקום בינו אפילו ולר״ע החטא, לפרט וצריך בבא בן ר״י וז״ש
דסירשתי: מטעמא כומיה הלכחא וליח

משנה
 בבכי יתב׳ ה׳ לפני תמיד צועק השב להיות התשובה מדרכי ד

הדבר מן הרבה ומתרחק בחו כפי צדקה ועושה ובתחנונים
 השנה דראש קמא בפרקא וט׳. מעשיו ומשנה שסו ומשנה .בו שחטא

 ואצו אדם של דינו נזר מקרעים דברים ארבעה ]יצחק[ ר אמר י״ו דף
 ממות תציל וצדקה דפתיב צדקה כמנשה שטי השם שנוי צעקה צדקה הס

 אשתך שרה מסיב השם שטי ,וט להם בצר ה׳ אל ויצעקו דכמיב צעקה
 שנוי אף אומרים ויש מעשיהם אס אלהיס וירא מסיב מעשה שטי ,וט

 צעקה, זו תמיד צועק השב רטט. במד הוזכרו הסמשה וכל וט׳. מקום
 מעשיו ומשנה השם, שטי זו שמו ומשנה צדקה, זו וט׳ צדקה ועושה

 אמרו מגמרא ואעפ״י מקום. שטי זו ממקומו וגולה מעשה, שטי זו
 אעס״י צדקה ועושה בלט משובה שעשה אנה כלומר סגי, מנייהו סד מל
 ששינה טון או דינו, גזר וקורעק סגי טוב מעשה שוס לעשות התמיל שלא
 טובה שכונתו טון סגי טוב מעשה שוס לעשות התחיל שלא אעפ״י שמו
 וצדקה קאמר מצדקה שהביאו הפסוקים מכל מוכס והט הט, כל וכן

 החמשה רבינו כתב מקום מכל לחודממיא, מצדקה משמע ממות תציל
דין גזר לקרוע מסט מהם אסד מכל ונסי טסי, עדיף טלהו דודאי משוס

:התנאים תמשה לו בהיות היא הגמורה התשובה אבל
נשוי אשרי כתיב רמי רב >»:(יוה״כ בפרק וכו׳. לשב גחל ושבח ה

 בחטא הא קשיא לא יצליע לא פשעיו ממה וכתיב חטאה כסוי פשע
 כאן אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם שאינו םטא5ז הא מפורסם
 רטט וכתב למקום. אדס שבק בעטרות פאן למטרו אדם שבק. בעטרות
 מפורסם חטא בק מפליג ולא קמא אחירוצא דפליג דסבר בחרא כמירוצא

 p גס ופסק פליגי דלא סבר בהשגות ז״ל והר״א מפורסם. לשאיט
אדס שבק בעבירות אפילו מפורסם מחטא כתב ולכך קמא כסירוצא

:המשובה לסרסם צדך למקום

 דאמר עקיבא ר׳ לגט בבא p יהודה כר׳ c)» דיומא בחרא פרק נב[
 :שממה רביכו פסק וכן )שה( ס״ה וכן ע״ש, פשע מוי אשרי

גזר מקרעק דברים ארבעה יצסק רט אמר )סו:( השנה דראש פ״ק ]ג[

מיימתיות הגהות
 ט׳ מעשה ושיטי השם שינוי וצעקה צדקה הן אלו אדס של דינו
»ד.( עומדק אק ובפרק ]ד[ :מקום שינוי אף וי״א ע״ש

:מטאיה דמסרט מאן עלי מציף

עוז מגדל
מדרכי ד. )»:(: דיומא נסרא סרק זהב. אלהי עד לפרוט וצריך

עד גדול ושכח ד- :)סו:( דר״ה קמא סרק רוח. ושפל עד התשובה
בד״א )לד:(: ®מדין אין ופיק )סו:( דיומא גסרא סרק יצליח. לא

 בפגימת וכן דיל הראב״ד כתב :)שם( ®מדין אין פרק חטאה. עד בעבירות
 צריך p הסטא שנספרסס שמס מסרו עם שאינן פי על אן ומגולוס מפורסמות

 היא מוגה סברא ואס כי ®מר ואני עכ״ל: כרכים ולהסבייש הסשוכה לפרסם
שטס p הממון ומעשה מג:( ]סנהדרין עכן ודוי כ® כמלמוד ראיוס כמה ויש

הגר״א
 כלסש מסת־ה ואס גשו״ע: ואו״נג ]עכס״מ החטא. את לפרוט וצריך ה״ב
 וראב״י דס״ק דפלוגסא c® ]יומא כדיכ״ב פסק דהרמכ״ס הססא[. מזן
 עליהן שנה שלא עבידוס על מדפליגי vxA גכק צר״ע אף וק כריב״ב מ׳

 רוצה באם מיידי ושה מסגירו כמוסו ס6דסא כר״ע פסק והסוד ה[ }ס״ק מ״ל
 ל״ס דודאי המ״א סמ״ש ראיה אין ור״נ דד״י דפלוגמא זמהא מ׳, מון לכן לפיס

 ור״ע ריג״ב הסנאי אבל הז מןול לב״א לסרסס מיייי איגסו אלא האאי בפלוגשא
A1& ע״ש(. ז ס״ק מסוך סרו סי׳ )®"ס המקום: לסר



משנה כסף פ״ב תשובה הלכות המדע קצד
נוסחאות שנויי

 נ״ה חטאנו אבל ה״ח.
 ספרדי, ובדפוס נפה״י נרוב
 ונשה״י הרי״ף גי׳ וכ״ה
 בשאר דק״ס(. )עי׳ מגג׳

 אבל והדפוסים כמה״י
 מוסס שנו״ס ועי׳ אנחנו•

 הפסילה שמדר הוידוי
 אהגה. ספר שבסוף

 וכו׳[ ]או מו׳ חטאנו
 ,ובדפוס כמ״י ככמה כ״ה

 כול׳ דסו״י בקצח ספרד.
 ומשס וכר[ ]שמשמעושו

 דסיסים כמה גשסכשו
 ברוב כולנו. והדפיסו

 דסו״י וממה נסה״י
 וס׳ ועלס״מ נלכד. חטאנו

המססגג וס׳ הלקונויס

משגה כסף

 למקום שבינו מבירות אבל חבירו, לו
 לו כשיאמרו להעלימם לו דאין נהי

 ft יאמר לא פלונית עבירה עברת
 יאמר אלא שנתפרסם כיון עכרתי
 לפני שלימה במשובה שב ואני עברתי
 מצוה אינו מקום מכל המקום

 שלא אדם שם יהיה שאולי לפרסמם
 חילול ואיכא ידע ועכשיו כדבר ידע

 שבעבירות תינו כתב לא ולכך השם
: לפרסמן מצוה המקום לבין שכינו

 דקאמר יוכיח דבריו בסוף ק וגס הס, ועומדים גלויים דהא גילם
 שהוא פי על אף הרי במפורסמיס ואי עונו נתגלה שלא לו היא וטובה

 משרסס דחטא תינו וסובר כדאמרן. ודאי אלא נסגלו מר גילם לא
 אלם שבין מעבירות אדסלסבירו, שבין לעבירוס דמי לא למקום שבינו

שימסול מ* לפרסמם מצוה למכירו

 שמואל א״ר )יס.( השנה דראש קמא פ׳ וכו׳. שהתשובה פי על אף ר
ממקרע שנסמם שאפילו צבור של דין לגזר מנין דרב משמיה אוניא בר
 החם בהמצאו ה׳ דרשו כסיב והא אליו קראנו בכל אלי״נו כה׳ שנאמר
ימים עשרה אלו אבוה בר רבה אמר נחנק רב אמר אימס ויסיד ביסיד

וציונים פקודות
 .b סהליס אשרי שג׳

 כדלעיל והצעקה ה״ו.
 ונר לעולם יפה רה״ד.
 ]ראש השלמוד ל׳ ביחיד

 לאדם צעקה יפה יס.[ השגה
 לאסר כין גז״ד קודם בין

 יסה דבי׳ שם ]ער״ן גז״ד
 ט״ד מקרע לא אי דאף

 ועפ״ש הפורעגום[ ממסמס
 וכד, מצלינן כמאן א סו

 וכר מפייס השב 3 יו וע״ש
 ®ס׳ ומד מסיד, ומיידי

 !בעושה. באן ד״ה 3 ע נדה
 1 עי׳ מתקבלת היא ומיד

 שובה. פרשם דר״נ ססיקסא
 ו. גה ישעיה דרשו שג׳

 הל׳ עי׳ ונד, בצבור אבל
׳*פ כי״י שג׳ רפ״גג ספלה

: 1 ד ואספק

 מחילה קץ והוא ה״ז.
 סס״ד זוטא סד״א עי׳ ונר,

 מס משא כי פ׳ וילקו״ש
fito סה״ב ס״א לעיל פי׳ 

 עד ומ׳, חייביץ לפיכך
 שע״ס עד 3»״ פסיקפא

 וש״ד יד אוס ש״ב לר״י
 ה׳ דלפני מקרא ח אופ

 ש״ע מצוה שהיא סטהרו
 ועי׳ ניוה״ב משובה על

 דאס שסד מ׳ ממוך
 הפודה ולא יוה״נ עכר
 ביראים וע״ע כגצצה, ביטל

 וידוי ומצות קכא. סי׳
 מג עש׳ פמ״ג וכו׳,

 סח. סי׳ או״ס טושו״ע
 בלילי ומתודה חוזר

 ירושלמי ערבית ידה״ב
 ד״ה ס״ה שם בהגר״א הר

 שס מג״א עי׳ נספלגג
 להפודוס להסמיר 1 ס״ק

 הרמב״ן נד׳ סשיכה קודם
 שה[. שגהגר״א ]כנהוספשא

 והיכן וכו׳ ומתודה
 שדר עד ונו/ מתודה

 אהבה. שנס״ס הססלוס
 לא ז״ל ודש״י לח״מ,

 מטרף שמא שסי׳ בן סי׳
 :שנמס מסמס דעשו

 וכר, שנהגו הוידוי ה״ה.
 הנ״צ הספלוס שדר עי׳

 עי׳ הוידוי עיקר והוא
 דעיקרו ה״א ס״א לעיל

 סימט כולל ודוי של
 וקבלה לשעבר מרטה המטא
המסמם(. ש׳ )עי׳ לעמיד
 :ה נא מהלם כי ׳שנ
 ונר, התשובה אץ ה״ם.

 בעמרוש כאן נ יז ר״ה ע"
 וכו׳. למקום אדם שבין
 אלא מכפוין יוה״ב ולא
 כי ב יס נרימוס עד וכר,

 על איסורא על יוה״נ מכפר
 ש״ע מכפר, לא ממונא

 ונר הובל ש״א. סרו סי׳
לו שימהול טמנו ולשאל

 ה״ט. ס״ה סוכל הל׳
 הכירו אח המקלל או
 וסל׳ שיו לאמן סה״מ עי׳

 דמשמע רסנ״ו סנהדרין
 ממכי המטא מיקר שאין

 המפמש(. )ס׳ מכירי שמצער
 הל׳ עלס״מ נוזל או

 שהחזיר אע״פ שס. סובל
כל הביא אסי׳ ׳גמ5 ונו/

:הכפוריס ליום השנה ראש שבץ
 בברכה עד זט׳ ודוי ומצות ז

 בחרא פרק בריימא הכל רביעית.
: )©:( דיומא

 שם וכו׳. בו שנהגו הוידוי ח
אומר מה אמוראים נמלקו

 הוה המדורי כר ״mb פנס ובסוף
 והוה שמואל דמר קמיה קאימנא

 אאבל צבור שליש מבוא כי יסיב
 ש״מ אמינא אכרעיה קם חטאנו
 עבירות הוא: האי וידוייא עיקר

 בריימא וכו׳. עליהם שהתודה
 בן אליעזר דרכי פלוגפא )סז:( שם

 כראב״י ייופסק קמא ומנא יעקב
 :1ת״נ סב: ]עימבץ ונקי קב משנחו

)פה:(: שם משנה וכו׳. התשובה אין ט
 וכו׳. לו שהחזיר פי על אף

:)צב.( החובל סוף קמא מבא משנה

 נשרי אשרי שג׳ עונו נתגלה שלא לו היא רטובה
שהתשובה אע״פ ר : חטאה כסוי פשע

 ראש שבין הימים בעשרת לעולם. יפה והצעקה
 היא ומיד ביותר יפה היא המודים ויום השנה

 קראוהו בהמצאו י״י דרשו שב׳ מתקבלת
ביחיד, אמורים רבדים במה קרוב. בהיותו

 וצועקין תשובה שעושין זמן כל בצבור אבל
קראנו בכל אלהינו בי״י שג׳ נענין הן שלם בלב

קץ והוא ולרבים, ליחיד לכל תשובה זמן הוא הכפויים יום ז :אליו
 ביום ולהתודות תשובה לעשות הכל חייבין לפיכך לישראל. וסליחה מחילה

 שמא שיאכל. קודם היום מערב שיתחיל הכפורים or וידוי ומצות הכפורים.
 בלילי ומתודה חוזר שאבל קודם שהתודה דאע״פ שיהודה. קודם בסעודה יחנק

והיכן ובנעילה. ובמנחה ובמוסף בשחרית ומתודה וחוזר ערבית הכפורים יום
 ישראל כל בו שנהגו הוידוי ח : רביעית בברכה תפלתו באמצע צבור ושליח תפלתו אחר יחיד מתודה.

 ביום ומתודה החד זה הכפורים ביום עליהן שהתודה עבירות הוידוי. עיקר והוא !מ וגד. חטאנו אבל
 אא ט ק : תמיד עדי וחטאתי אדע אני פשעי כי ׳1ש בתשובתו, עומד שהוא ra אע״פ אחד הכפודים
 בעילה בעל או אסור דבר שאבל מי כגון למקום. אדם שבין עבירות אלא מבפריז הכפוריס עם ולא התשובה

 גוזל או חבירו את המקלל או הבירו הובל כגון לחבירו. גש אדם שבין עבירות אבל בהן. וכיוצא אסורה
ממת לו שהחזיר אע״פ :וירצהו לו חייב שהוא מה לחבירו שיתן עד לעולם לו נמחל אינו בהן. וכיוצא

משנה לחם
 גזר י״ה דף דר״ה קמא בפרקא וכו׳. והצעקה שהתשובה אעפ״י ר

ממאכו בכל אלהינו כה׳ שנאמר נקרע שנספס אע״פ צבור של דין
 אימה ביחיד בצימר הא ביחיד הא בהמצאו ה׳ דרשו כחיב והא אליו

:ליוה״כ ר״ה שכין ימים פשרה אלו ]אמה[ )אבא( בר רכה אמר
ערב ודוי מצוס מ״ר ס״ז דף יוה״כ פרק זט/ יוה״ב ודד ומצות ז

 וישפה שיאכל קודם יסודה חסמים אמרו אבל פשיכה עם יוה״כ
 שמא ובגרסהנו בהרי״ף. הובא כן משדה, קלקלה דבר יארע שמא

 יפנק שמא זמפרש ז״ל הרי״ף כגרסח מרש ומינו פליז. דעפו מטרף
שם זה כל וכו/ שהתודה ואעפ״י :ק פירש לא ז״ל ורש״י בסעודה.

:ז״ל מינו ללשון קרוב בברייפא
 שם כולנו. חסאנו אנחנו אבל ישראל[ מל בי שנהגו הודוי ח

ממא וכי ופו׳ דשמזאל קמיה קאימנא אנא המדורי בר אמר
ש״מ אמר מיקס קא בלט סמאט אמצו אבל ואמר דצימרא שלפא

 חטאנו אלא לבד חטאט דוקא דלאו ונראה ע״כ הוא האי ודויא עיקר
 סרק בריש למעלה רביט שכפב וכמו הודוי עיקר שזהו סשעט שיט

 דכמב ומאי הכי, דאמרינן כאן וגם לפניך סשעמי שימי חטאפי ראשון
 עבירות כנ״ל: פשענו שינו חטאט שהוא וכו׳ לומר רוצה חטאנו

 יעקב p אליעזר כרבי ופסק ס״ו דף בבריימא שם וכו׳. שהתודה
:וש״ס סב: ]פירמץ ונקי קב דמשנמו

עכירות כמשנה )פה:( שם וכו/ יוה״ב ולא התשובה אין ט
 למבירו אדס שבץ עבירוח ממר יוה״כ למקום אדס שמן

 יצחק א״ר )פז.( ובגמרא סמרו, אח שירצה עד מכפר אינו יוה״כ
 שם שד וכו/ לפייסו צריך במרים אפילו סמרו ub המקניט כל

 המבקש כל שם שד אדם. בני ]שלשה[ של שורוח כשלש לפייסו וצריך
 עשרה ממא מח ואם פעמים שלשה bib ממט יבקש אל מחמרו מטו
רמנו: בדברי זה כל ונמבאר וכו/ קברו על ומעמידן אדס מי

למלך מעמה
ז״ל המחבר הרב דרשות בספר מקוש קנה זה לשון )א״ה מ׳. ביחיד ימים בעשרה לעולם יפה והצעקה שהתשובה אע״פ ו פ״ב

:יע״ש( ע״ב כ״ט דף הרבים בדרך בד״א כו׳ ביותר יסה היא הכפורים ויזם ר״ה שבין

 כחוב )י!:( דר״ה ובס״ק ]ז[
:ע״ש כו׳ פנים ישא לא אשר אומר אמד וכשב יי׳ ישא אומר אחד

פו:(.

עת מגדל
ס׳ הדבר ועיקר משטרו, הרוג

דרב מעמיה עזביה מ אומר
לא יל

שהתשובה אע״ס ו. )סו:(
הכפויים יום ז. ודמי

שיישוגיות הגהות
שממה מינו pi 0* )עש׳ המ׳ ס׳ וכן ש״מ עד מ' שמואל דמר >קמיה קאימנא הוה המדורי בר אמר ]ה[

:אסר ממין וידוי דמפרשי באשראי ודלא ©:( )יומא הוא וידויא שקר
ע״ש דבריימא כפ״ק ודלא יעקב p אליעזר כר׳ ]ו[

כו׳ הוא

כקצרה שיביא הסלמוד פן בארוכה דאיום המכי׳ למשכיל והניס מקומו כסב

נד״ן: יהודה.
:)יס.( השנה דראש קמא סרק אליו. עד וכו׳

:)פו:( יומא סוף רביעית. בברכה עד
)פו:-פז:(: דיומא גמרא פרק הכל תטור. ולא עד שנהגו הודוי ח-י.

כד: מצום ש״ר סז:[ ]יומא שם כד. וידוי ומצדה ה״ז.
א-ב(. &״ק »ז )®"ס :שם

הגד״א
 ט׳ עבירות : ]»:[ גמרא הוידוי. עיקר והוא וגו׳ חטאנו אבל 4ה״ו תפלתו. אחר

יא-יבג ס״ק )שם :א׳ ס״ז »יסץ סס״ו ע׳ נד.
חוזר

rpjn
 בלב שיהי׳ צריך השנה ימוס בשאר אבל ששוגה ימי ממרס מיידי דהשם או דס^ע דמטאר ]ס׳[ 0)כ״» ®מ>פ עי׳ ונד. שלם בלב וצועקץ ה״ו.
הרמג״ס(. )בליון שלס: אסדמ(1 סיי© ־ מו״ה זן:68©5■|וט(,־י שלם נ5ב שאינו אף ]מהנץ צבור

 סי״ג הכ״מ בבלון עמ״ש ונקי. קב דמשנתו כראב״י ופסק כס״מ, ה״ח. אף אשב דמש »״מ »שס משאס שנסשד בדרשוס. מגהושיו ]אלסאנדדי[
ה״י[. ס״ו ע״ו במקו״צ מש״נ ]וע״ע הרמב״ס( )בליון )ס״י(: ע״ז מסל׳ שצם מסס א׳ 5ל »״ס שיאי׳ צדף »״» אשל שלס סלן לב שיסי׳ דל״צ



ן:נה5 משנה כסף ג פ״ב תשובה הלכות המדע משנה כסף

 מניחו עד ובר בדברים אלא חבירו את הקניט לא אפילו
 רבו היה ואם )פז.(- דיומא בפרא סרק יצמק דר׳ מימרא לו. והולך

 C© )שם כגמרא מיגמדנן שטעמם ונראה והרא״ש. הרי״ף כ״כ וכר.
 והיכי סמא מרדי מסילה לבקש פעמים עשרה שלש הלן דרב

שמא כר יוסי מי והאמר הכי עכיד
 יכקש אל משכירו מטו המכקש כל

 שאני, רכ פעמים מג׳ יומר ממנו
 היה סנינא דרכי קאמר דהכי ומפרשי׳

 אדם כני משאר שאני תו וכשהוא תו
 פעמים. כמה אפילו ממט לבקש שצריך

:ק פירש לא ורש״י

ממגד ולשאל לרצותו צריך לו חייב שהוא
 אלא חבירו את הקניט לא ואפילו לו. שימחול
שימחול עד בו ולפגע לפייסו צריך בדברים

 דתי עוכדא כההיא שם וכו׳. אכזרי להיות לאדם אהוד י
המעכיר כל רכא והאמר הכי עבד סיני פמא ומי הקשו סנינא

 שלא מנין מק )צב.( הסובל ובשרף פשעיו, הל על $ מעבילץ מחשיד על
:הא״ליס אל אכרהס ויתפלל שנאמר אכזרי המוסל יהיה

 פרק וכר. לחבירו החוטא יא
דר׳ מימרא )פז.( דיומא כפרא

 ואם שאמר ומה :סנינא כר יוסי
פסון לו חייב היה

 מרעיו אדם בני שלשה של שורה לו° מביא לו למהול חבית רצה לא לו:
 רצה לא ושלישית. פעייה לו מביא להן נתרצה לא ממנג ומבקשק בו ופוגעיץ

 עד פעמים אלף אעילד ובא הולך רבו. ודה ואם mi החוטא. הוא מהל שלא וזה לו, והולד מניחו
ובשעה לכעוס, וקשה לרצות rm זדה אלא יתפייס ולא אכזרי שיהיה לאדם אסור י :לו שימחול
 הרבה לו וחטא הרבה א הצר ואפילו חפצה. ובנפש שלם בלבב מוחל למחול נט[ החוטא ממנו שמבקש

 אלא כן אינן הלב ערלי הגוים אבל הנבון. ולבם ישראל זרע של דרכם הוא וזה יטור. ולא יקום לא
 מבני לא והגבעונים נתפייסו, ולא מחלו שלא לפי הגבעונים על אומר הוא וכן נצח. שמרה ועברתו
 I ומעמיק אדם מי עשרה מביא טהילה, ממנו שיבקש קודם ועידו ומת לחבית החוטא יא : המה ישראל

 ממת( לו חייב היה ואם וכך. בך לו שעשיתי זה ולפלוני ישראל אלהי לי״י חטאתי בפניהם ואומר קברו על
_____---------------: ויהודה דין בבית יגיהנו יורש לו יודע היה לא ליורשיו. יחזירו___________

שלישי פרק
 ומי צדיק. עונותיו על יחידות שזכיותיו מי דערנדת. זכיות לד יש האדם ממי ואחד אחד כל א

יושביה כל זכיות היו אם המדינה. וכן :בינוני למחצה מחצה רשע. זכיותיו על יתירות שעונותיו
:כולו העולם כל וכן רשעה. זו הרי מרובין עמותיהם היו ואם צדקת. זו הרי עונותיהם על מרובות

MOMn3C& SIT?

 סדרא פסיק הוה ת פז( )דף שם וכו׳. ובא הולך רבו הוא ואם
 ת אזל רכי זכר סמא תי אמא ,וכו עייל דרבי קמיה
 זהאמר סכי פכיד והיכי אפסייכן ולא דכיפורי יומא מעלי תליסר לגביה

 שאני. ת ומשני וכו׳ מסבירו ממו סמכקש כל סנינא כר יוסי רכי
 תו גויס ותינו עצמו. על מסמיר שהיה שאני ת ז״ל רש״י ומפרש

 עכיד סמאהיכי מ" עוד והקשו היה. תו סנינא דתי כלומר שאני,
 זכו׳ ]מדוסיו[ )פשעיו( על המעכיר כל ]רבא[ )תה( אמר והא הכי
 ראש יעמוד שת בשלומו לאה כלומר וכר, סזא סלמא סנינא תי אלא

 מלכות דאין משום ראש יהיה שת כיי הוא ימות שמא וירא ישיכה
 מהסא אלפייה דאמר מושלו היה לא ולק ממא כמלא כפכירפה נוגעת
 אשלו לברט שאומר תינו לדעת וא״פ ראש. יהיה ושס לכבל ויכרס

 ללפפ שלא ת סייב היה הא מהכא אדסייה אמר היכי פעמים אלף
 ואופן צל שמוט ת שראה כיון מקום דמכל וי״ל שיפייסנו. עד משס

z לבבל ויק רגליו נשא למוחלו רוצה אינו פעמים כמה אמר

 מי ועונות זכיות לו יש האדם מבני ואחד אחד כל א ס״ג
על יתירות שעונותיו ומי צדיק עתותיו על יתירות שזכיותיו

 מה לסי הדמיים עיקר וכר. ביגוני מחצה על מחצה רשע זכיותיו
 שנמצא אלס כל שכעור היפידיס נדונים שכפפלה הוא סכור שרכינו

 רשע, כמכידקיו מרובין שעוטפיו ומי צדיק מעוטמיו מרוכין שזכיותיו
 'ודאי אז מזכיותיה מרובין שעהוסיה ראו אס מלה המדינה מין ואס״כ
דהאף לסדום שעשו כמו מצולם ממנה יוצאים ולאי והצדיקים נמרבס

 צדקם היא מפמוסיה מרובין זכיוסיה נמצאו ואס רשע, עם צדיק תססה
 ואסל אסד מפל מהרשעים נפרע שהקב״ה אלא אופה ממתין ואין

 וזכיות עונות ושוקלין סוזרין לכלה ומדינה מלידה הל שמו ואתר לכדו.
 מרובים עונותיהן נמצא אם כולו כלסעולם שהוא המדינות כל

 מרובין שזכיופיה המדידה ואפילו כולו העולם טל עצע אז מזכיופיהן
 דור בימי שהיה כמו כלכל ה^דיקיים אלא מהס ניצל ואינו משנותיה

 כל נצל אז מעונותיהם &3t1& זכיותיהן מצאו ואם גת, מצל המכול
 נצוליס הס מזכיותיהן מרוכיס שעונוסיהן המדינות ואשא כא העולק

 שאנר ממה ז״ל תינו למד מה בלכד. הרשעים מן פורע והקבז׳ה
 וכר זכאי וסציו סייכ חציו ילר6ב עצמו ;אדם שראה צרין c )גג בקדושין

 כר, אסד פטא סטא סייכיס וסציו זטאיס סציו כולו מגולם כל וכן
 שקול לן אמי מאי מאמר ואס כלו. העולם כל אס ששוקלין משמע

 כל אס מין כך שאפל כיון רשעס ואמת צדהס אפס שיהיה המדינות
 העולם כל כשיהיה לן דאהני וי״ל אזאק. העולם כל וכמר נא העולם

 אס שהי׳ מה כסי ומדינה מדינה כל רואין אז סייב ומצין זכאי ־ סציו
 כאכזרים. והרשעים נצולס היא צדקם היא ואס נסתם היא לשעת היא

 משטמיו זכיוסיו או מזכיותיו שעשו שתו השלם דאפיא י״ל נמי אי
 היא מרובין ושזכיוחיה נסתם מרובין שעוטסיה המדינה גומא מל

 דאהני וי״ל כלו. השלם כל שקול לן אהל מאי $׳כ »לנגוא״פ
 כלש מטה ססד ת אמרינן 3סיי מאיה זכאי שסציה למדינה לן

 ואס נסרבס, אאא מזכיותיו זביןמד פיו[גשש ft ;כ״זן הסד
:נצלם היא מעתוסיו ■מרמים שלם של זכיותיו

מיייפוניות הגהות
גרסינן )ה״ס הסרבל דפרק כירושלמי ]מ[ :ע״ש לפייסו דכיפורי ולא הפרסי וישר שנואסי ויאמר אנשים על דישור מקרא פז.( )יומא זה °]הוכיסו

 באופו אבל רע שם הוציא שלא באדם למסול שצריך אמר דאת הדא משיב פעמים »׳ אדם »י מג׳ rov» שורה ואין שרה לשק ישיר וסרש״י A שה
שלמים: מסילה א אין רנג שם שהוציא ע״ס: משילה כקשה של א®" ג׳ דהן ל שוה ולא השישי וישר סטאפי

יומא מעלי תאתר מנינא תי לגכי אמא דת )פז:( הסס כדאימא ]מ[

עוז מגדל
 וסרק במשנה (jp) עצים הגוזל סמן קמא 633 הסמן. שף עד חייב היה בשלמוד מקושש ומה )יג( השנה דראש

:snips ומנה )פג( דיומא בסרא

:)פז:( השנה דראש קמא פרק כולו. העולם כל פד ואחד אחד בל א. פ״ג

פרק המה. עד דרכם וזהו
מדרשם: וכמה

ואם ובמכילשא: )».( דיומא בפרא סרק וכך. כך עד להכירו החוטא יא.

תרונין פקודות
 איט שבעולם נביוש אילי

 הל׳ עי׳ הקנים וכו׳. נמשל
 לא t הי״ב-יד. פי״ד מכירה

 עי׳ לפייסו עריך כדברים
 ושד לו מכאן 3 לא נרכוש

 ומש׳ לפייסו, רך60 וכו׳
 וכו' אמרם 06 ס״ג כלה

 לך ווו מניהו אושו. ושפייה
 :הר שנסומא עי׳ לו

 גומר יומא[ סוף כמרדכי
 !ופו לו שסלן י׳ ממי י

 גואה והקב״ה סיכל ולא
 ליר, * ומרסס עצש שהשפיל

 "צ מ בהגהת שם ש״ע
 זוא מחל שלא וזה

 נג פי״ט במדב״ר החוטא
)עבוה״מ(.

 !דק 1 אשי׳(, )ד״ה כס״ם
 למי וירו! דיומא בחרא

ר״ש.3 שם שהר
 ומפושי׳ ואס^ )ד״ה שם
 •"ס וכ״ש שאני רבו וכר
 *אש שב בהקדמה אכל שם,

 כין רכינו wm לא הסיבור
 : *( מש> )סדר מ של רכופיו

 הל׳ עי׳ וכר, אסור ה״י.
 סי׳ שו״ע ה״י, ס״ה סוכל
 ב״ל 1 כמדכ״ר עי׳ ס״^ סרו

 משה לרעות נוח ה״נו.
 Jb^n ס״ה אנוש לכעוס
 וכר שמבקש וכשעה

 נפול ל הממהר וכל מוחל
 סומים ורות משוגס ה״ס
 (.01 שכל )סל׳ הימנו נוסה
 עי׳ יטור ולא יקום לא
 ו״ס. ה׳ ס״ז דעוש הל׳

 עח שמרה ועברתו
 כ״ר עי׳ יא, א עמוש
 וכו׳ וסז״א י. סש״ז

 fi כא ש״כ והגבעונים
 א עג כ עש יכמוש ער

 יהל׳ רפ״ד קדושין וירושלמי
 הכ״ד. שי״כ סו״כ6

 הוציא שלא ]נו[, הגמ״י
 נהס מ שם שז״ע רע שם

רמ״א:
 בני י׳ J3B שו״ע 4הי״י
 לוש ש ג׳ כנגד אדם
 שזעם וע״ש )קרי״ע וסוא

 יכגע נ כדי לקכר ההלכה
 ־הם ב® ואוסר לנו(.

 ס״ג 1 ל׳ וכר, חטאתו
 אמר ה[ ]מאמר כאמר׳ד
 מואסי אנסים י׳ כמעמד
 היה אס כי פעמים ג׳ לפלוני

 היה וצא p ממט וישאל סי
 לי״י לו. נמשל היה עונהו
 ער ולפלוני ישראל אלהי
 מנו. סי׳ ס״ס רק יש״ש

 ,זילה הל׳ ליורשיו יחזיר
 עי׳ בב״ד יניחנו רס״ס.

 •י״ס ק ועי׳ ה״ט-י, פ״ז שם
אז:5

 *תיו שובי מי א. הל׳
 שאה ירושלמי מר, יתירות

 מר. זכיוש רמו ה״א ס״א
 שלמי ירו מר, המדינה וכן

 שאין ה״ד ס״ג שמגיס
 רונו אסר אלא נדון הצבור

 :יות ז היו אם )ק״מ(. מר
 רש״י עי׳ יושביה כל

 לסי( ד״ה מ: )קדושין
 רוכ בפר דאזלק דמשמע

 זעים ר או צדיקיה אנשים
 או זכיוח רוב אמר ולא

פוטנג
 דום לו שעשו כמו לח״ם,

 כרסי מ והנסיב א ד ע״ז עי׳
 צדיק 1 מר צדיק ממן

וכר. כמור שאיט
 וכו׳, לן דאהני וי״ל שם,

: ה״ד לקמן עמל״מ

 ופמ״א שאני רג ]פז:[ מש״ש כפירושו שם הרי״ף כר. רבו היה ואם ה״ם.
 שם: לרב ר״ס וכמו ד״ס[ ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפי׳ סק״ב1

ג(. ס״ק וע״ש ד ש״ק סרו )סי׳

הגר״א
 :שם[ ]יומא ושס ]צב.[ השובל פ׳ סוף כד. ־׳אכזרי שיהיה לאדם אסור ה״י.

ה(. ס״ק )שם



משנה מגידפ״ה ומזיק חובל הלכות נזיקיןמשנה מגידקמח

וציונים מקורות

 ה״ד. משמעות ס״א וחייב
 חביתי יא ואמר כפר

 ס״ז שגומות תוספתא מי׳
 מבלאי לא אומר והוא ה״נ
הממגות. כל כשאר ה״ה

 שנינו שהרי במ״מ,
 פתיתי האומר בא״נ
 סי״ד מסנהדרין עפ״ה

מוגה(. ס׳ )גליון
 פ״ב כ׳ נו׳ וקשה שם,
 שש עכ״ע נערה מה׳
 שם, הנגיד. יהושע מר׳

 תנה׳ בבבי כו׳ דאין
 :הי״ד ומ״ש ה״י ס״ב

 א(, אות )סוף בהגמ״י
 נ״ה משמו מאיר רבנו

 תשומת שכת' גתשוכתו
 סי׳ אשנס מחכמי ופתקית

צ״ג:
 לעיל ממון חסרו ה״ז.
 ה״י. פ״ס ותנה׳ ספ״ב

 פ״ה ממרים מי׳ והבושת
 דגיתי בהשגה, הי״ג.

קי״ד: נ״ק
 סנ״ג, שי׳ שו״ע ה״גדי.

 וננו״ב משונה רה״ל עיין
וש״נ:

 לויכא מאי שק היינו פנס אי ליה מנא צער אי היא מאי ופריק לימני
 )פד:( בהחובל וגרסינן מבואר. נראה זה גם מייד, קא לא בקנסא קנפא
 על הקשו שליחומייהו )יעביד הוא דממונא כשור ואדם כאדם אדס

 עבדיצן קא לא בקנפא בממונא שליחומייהו עבדינן כי שעשו התירוץ
דגריס דאשלשה כזו וי״ל כאדם. מאדם

 פריך. קא ממון שהן הרכ שהזכיר
 נערות באלו שנינו שהרי קשה ועוד

 פלוני של בתו פתיתי האומר )מא.(
 ופנס עצמו, מ״פ ופגם בשת משלם
 )»־.( התם אמרי׳ דהכי נזק היינו
 לימן רוצה אדם כמה רואים פגם
 רוח קורת לו שיש לעבדו שפחה ליקח
 שק, וזהו לבתולה בעולה בין ממנו

 פגם שהבאתי דלעיל בסוגיא ומפורש
 בשבועת שנינו בזה וכיוצא נזק. היינו

 קנס משלם שאיש אע״ס )לו:( הפקדון
ט״ס ופגם בשת משלם עצמו ע״פ

הראכ״ד השגת
 שביישה היא דין בבית והודאתו ה״ז.

זה. הזא דגיסי דינא דנר סוף א״א אותו.

 עצמו. פי על וריפוי ובושת ]ג[ בשבת וחייב
 נשבע חבלתי לא ואמר כפר אם לפיכך
אדם משלם ולמה ז : הסת שבועת
 שהשבת עצמו. פי על אלו דברים שלשה

 לו יתן לא שאם קנס, ואינו הוא ממון והריפוי
 ובטל בו מתרפא שהוא ממון חסרו הרי

 בשעה אלא לו הגיעה לא והבושת ממלאכתו.
 שלא שהנחבל בו. חבל שהוא בפנינו שהודה

 בושת לו אין אדם בני בפני בו תבל
: אותו שביישה היא דין בבית •והודאתו

 בין בבושת הפרש שאין למד נמצאת דו
אחרים בפני בו חבל אם לו המגיעה בושה

 לפיכך בו. שחבל חריםא בפני שהודה בעת
אינו ט \ : עצמו פי

שהוא מה ששלם כיון תבירו1 ממון־ שהמזיק

ס״ב אשובה עי׳ ה״י.
ס״ו ס״ו ודעום ה״ס־י
או״א שו״ע וש״נ. ובנו״ב

מר״ו. ר״ס
שו״ע שהאומר היי״זג
סי״ב. מכ״א סי׳ מו״מ
ר״א רוצה אדם שאין
ור׳׳מ זרוע נאור הובא

 נשסמ״ק. משרקסמה
 כדפוס רפ״א דף מי״מ,

ע״ד: ם׳ דף למנרג

 לו המגיעה בושה ובין
על בושת אדם משלם

 "נ( )ה בתולה נערה מהל׳ פ״ב כתב עצמו ז״ל שרבינו מזה וקשה עצמו.
 שת 1 אלא קנס משלם אינו סלוני של בתו פתיתי או אנסתי האומר לפיכך
 !יני דבר וסוף פעמים, ג׳ שם זה ונכפל עצמו ע״ס משלם וצער ופגם
 ז״ל רבו דעת אחר בזה שנמשך אלא ז״ל הרב בו ישען מקום רואה

 חולי הנשבעין. כל בפרק p שכתב
הרגל( )בכיצד שאמרו מה אחר נגרר

 מגנית קא קנסא )ס:([ ]בהמניח
 ראיה זו ואין חבלות. גבי בבבל
 ונץ ל! אלא הודאה לענין קנס שאינו
 ־לא משום בבבל אומו דנין דאין

:(. )& החובל פרק כדאימא שכיח
 )!ינו שהרי נזק הוא קנס לאו ובודאי
 נמה אלא שהזיק מה על יתר משלם

 רב י דברי גס ז״ל הרב ודברי שהזיק.
 יען ס מהל׳ וס״א עיון. לי צריך המשיג
 "א הל כדעת נראה (mo) ונטען

 יתקאר ושם הכל על חייב שהוא ז״ל
:זה בדין עוד

 חב>רו את המזיק דומה איבו ט
 4)צנ בהחובל וברייתא משנה וכו׳.

שם. משנה וכו׳. לנחבל ואסור י
 ג|פו נזקי בין הפרש יש ועוד יא

ג( 0 החובל פוף שנינו וכו׳. לנזקי
 לסנצר מנת על עיני את סמא האומר *

די 1את שבר כסותי אם קרע חייב | דל מזיק דומה

הגר״א

כו׳. דרך זו ואין ה״י.
:א׳ מ״ם ינמות

 רפ״ב נו׳. הממהר וכי
 דר״ה ופ״ק ]נג.( דיומא
ג־ג(. ש״ק )סכב )יו.(:

ממונו. למזיק בגופו
 הקר)־ב ואפילו לו מתכפר אין דברים חמשה לו שנתן אע״פ בתבירו חובל אבל לו נתכפר לשלם חייב
 ואסיר י : לו וימחול הנחבל מן שיבקש עד עונו נמחל ולא לו מתכפר אין גביות אילי בל

 ם פ? לו ונתחנן החובל ממנו שבקש כיון אלא ישראל זרע דרך זו ואין לו ימחול ולא אכזרי להיות לנחבל
 LL, משובח הוא הרי למחול הממהר ובל לו. ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב שהוא וידע ושניה ראשונה

 סמא לחבירו שהאומר ממונו. לנזקי גופו נזקי בין הפרש יש ועוד יאך : הימנו נוהה חכמים ורוח
על 5Tחייב זה הרי פטור שאתה מנת על ידי את קטע 

לחם
 ממון שהן הרב שהזכיר דברים דאג׳ באדם דאדס דהחובל מסוגיא

 שהם ושבת וריפוי בושת איכא באדם שבאדם מפני כלומר פרין. קא
 וקשה שליחומייהו. דנעביד מינייהו פריך לכך להו דנינן ולא ממון

 נעביד דשכיח ופגם בושת והרי שם אמרו הכי דבמר זה מירון על
 וכמ״ש קנסא הוי ז״ל רבינו דלדברי נזק היינו ופגם שליחומייהו,

 פגם דוקא דלאו ואפשר מיניה. פריך מאי א״כ לקמן טצמו הוא
 ]דכי ב( )דבר נסי אי מבושם. הקושיא ומיקר נקסיה לישן דלאשגרם

 דהדר אפשר וכו׳ דשכיחא במלמא שלימותייהו עבדינן קא כי קאמר[
 עבדינן, לא בקנפא בממונא שליחותייהו דימ3ע קא כי דשאני ממירוצא

 בממונא בין בקנסא• בין שליחומייהו עבדינן גוונא בכל קאמר הכי אלא
 ופגם ובושת פריך ולהכי לא, שכיח לא אבל דשכיח היכא דוקא והיינו
 כתב עוד שליחומייהו: ונעביד שכיח הרי קנסא הוי דסגם אע״ג
 ט״ס דהוא נראה וכו׳. הרגל כיצד בס׳ שאמרו מה אחר נגרר ואולי
 וכו׳ חסדא לרב נחמן רב ליה שלח במחילתו שם דאע׳ בהמניח. וצ״ל
 איך דא״כ זה על וקשה בבבל. מגבית קא קנסא משדא חסדא ליה שלח

 פפא רב דהא ה״נ אמרי פ״ד דף המזבל בס׳ שאס׳ מה ז״ל רבינו ימה
 וכו׳ לדר״ס לימיה והא שם והקשו לבושת זוזי מאה ארבע אגבי
לבושת קנפא קרי והיכי בבבל, קמגבים קנסא חפדא חסדא ליה ושלח

למלך משגה
 בפסק הרלנ״ח במשו׳ עיין נ״ב וכו׳. עיני את סמא לחבירו שהאומר יא פ״ה

הי״א[(: ]ש״א בסמוך לטיל

מיימוניות הגהות

רוצה אדם שאין ידוע שהדבר דברים בחמשה
משנה

 ה|א זו ואולי קנסא. ליה קרי אמאי וא״כ ממון הוי ז״ל רבינו דלדברי
 ונו הודאה לענין קנס שאינו ראיה זו ואין במ״ש ז״ל ה״ה כוונת

 דהזין לבד רמז לא החובל בס׳ כדאימא דמ״ש החובל, בס׳ כדאימא
 הים ע״כ לומר הכוונה אלא המם אימיה שכיח דלא בבבל דנק שאץ

 ס ק ליה קרי שכיח דלא משום הוי בבבל קמגביח קנסא דמ״ש מוכח
 מוזה ז״ל רבינו אפילו ובושת בושת גבי זה לשון שם אמרו דהא

 שכח דלא משוס אלא קנס קרי דלא ודאי נראה א״כ ממון שהוא
:כדכמיבנא

 ז ם ששלם כיון הבידו ממון שהמזיק וכו׳ מזיק דומה אינו ט
תשונה דבהלכות אע״ג כו׳. לו נתכפר לשלם חייב שהוא

 c 6 אלא לו מתכפר אינו חבירו את דהגוזל ז״ל רבינו כתב )ה״ס( ס״ב
 :ן גז דשאני י״ל הגזילה, לו שהשיב אע״ס אומו ויפייס לנגזל ירצה

 ז כרי בעל ממנו שלקח לנגזל הרבה שצער ועוד עבירה מאומה דנמהנס
 ולמזיז לו שהזיק אלא ההוא מהיזק נמהנה שלא הממון מזיק אבל

 c ששל כיון הנגזל כמו הניזק כך כל נצטער ולא ממנו הנאה באה
 בנגןל משא״כ מיד לו שנתכפר כאן ז״ל רבינו כתב ולכך די היזקו

:כדכמיבנא 

 אבל
3 לא 1

המחב• הרב בדברי ועיין )א״ה רס״א. דף הסמיכה

I

 )נס.( האומר דפרק אהא רא״ס פסק וכן אחר. אלא זה מבעו לא ואפילו
 לחזן שיש רשע נקרא ממנו ונטלה אחר ובא בחררה המהפך דמני

 ובא מורה היה וכן ברבים. הכנסת בבית עליו להכריז הכנסת
 ססי״ו(: סנהדרין בהלכות ]עיין מ״כ משמו מאיר רבינו מורי
 פלוני של במי פתיתי האומר )עא.( נערות אלו פ׳ שנינו זה ובענק ובז

פ׳ גרשינן ]ג[ :רע״י( )יקמ״ז סה״מ עצמו ע״ס ופגם בושת משלם

 י במחיצח אומו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל אמס:( )שבת השואל
 ;רשז חסן אל לא כי וכתיב סוב לא לצדיק ענוש גם שנאמר הקב״ה של

 די המוסר כל נחמן רב אמר )צג.( החובל ובפרק רע. יגורך לא אמה
 !בארע> דיינא ליה דאית מילי והני עד וכו׳ מחילה נענש הוא חבירו על

 לצוע> לו אוי גריס ורשב״ס הנצעק. מן יומר לצועק לו אוי יצחק וא״ר
: * סי״ח( משפעים )פ׳ במכילתא הוא וכן צועק שאין ממי יותר

 יודע אינו מגלה לו שמודה אמ״ס on אומדנא שצריד מפני יאמר ואולי מאלו
 ואינו 3מ» למת נראים שסם והריפוי השבס )36 מהם סמור לשנן באומד
 אומר יזמי :מכ״ל הכל מן ממור או בגל מ»ב הילנד אומי צריו שהכל מחוור

 אסר היה או הסיסגןא לשון כל לפניו המורא מרא לא זס כפב ז״ל סראב״י אם
ח״ל מפורש הכל ידו בססימס ומסום המוגה נספר אבל לידו שהגיע הספר מן

שלשה אדם משלם ולמה היסס שבוסס נשבע מבלאי לא ואמר כסר 06 לפיכן
לו ימן לא שאס מנס ואיני הוא עמון וסריסוי שהשנס עצמו מ״ס אלו דברים

אלא לו הגימה לא והבושס ממלאכסו ובגילי בו ממרסא שהוא ממון מסרו הרי
 והודאסו בושס לו אין אדם בן כפני בו אבל שלא שסנמבל בפנינו שהודה בשמה
 לו הפגימה בושה בין בבושם ססרש שאין לסי נמצאם אופו שביישה היא בב״ד

בו שאבל אמרים בסני שהודה במס לו המגיפה בושם ובין אמרים בפני בו אבל אם

עוז מגדל
שם מסמ״ג ג״ז

 שבועוגו במס׳ אלו הלכוס ועימר מנ״ל. עצמו מ״ס בושם אדם משלם לפיכך
 מנרוג אלו וס׳ שם הגמרא דרן־ על והסברא סנשבמין כל וס׳ הסמדון שנופם פ׳

 המנסוא והויאס הפסיון שבומס ס׳ האכלוס וסמנא המובל ס׳ הבושש ומלומי
 בעלי רבומינו מדעא )שם( ממוצי ז״ל סר״ע וכ״כ נכומיס ודבריו יסנסירין ®"ס

 אלו דפרס מההיא שמ״ב עצמו מסי במנס בהודה וסייעו ז״ל הפופפוס
 אמא וזה עצמו מ״ס וסגס בושש משלם סלוני של בסו סאיסי גבי נערום

 שב״שו הוא בב״י והודאתו ז״ל ר״ע מ״ש על נסשגוא מצאמי כן גס ויציב
 :יעמו לסוף ירימי לא ואנכי פכ״ל. זס הוא יינא סוף ז״ל הראב״ד בשם כסוג

 לנחבל ואסור י. :המובל ס׳ לו. ויעמול עי בו׳ אבירו »ימ דומה אינו גו.
 :)יז.( דר״ס וס״ק )מ.:( דיומא בפרא פרק סימנו. נומה מכעיס ורוא מי

המובל: פ׳ הפרס. סוף עי גוסו סמי בין הפרש יש עוד יא״יג.



שלז הי״א—ה״ב פ״ב תשובה הליקוטים ספר
 הושע בילקוט הובא במדרש דאיתא למה ז״ל וכונתו מש״ש. כ״מ עי׳ שם.

 אמת חה אלהיך. ה׳ עד והיינו יעו״ש. עדות מלשון עד כו׳, עד ישראל שובה
 הרמב״ם שהביא והיינו ידינו. למעשה אלהינו עוד נאמר שלא עד והיינו ונכון.

הגרי״ב( )נמוקי הדברים: סוף ז״ל

 הו׳ דר״כ )פסיקתא המדרש פירוש מובן רבינו ולפ״ד כ״מ. עיין שם.
 הקב״ה לפני ישראל כנסת אמרה כו׳ ה׳ עד ישראל שובה הושע( סוף בילקוט

 דכתיב הוא עד אני כו׳ השי״ת אמר בנו מעל מי תשובה עשינו אם רבש״ע כו׳
 דישראל י״ל רבינו ולפ״ד המדרש. פירוש בהקדמה הפלאה בס׳ ועיין כו׳. עד

 לייחד רשות לנו נתן מי כנ״י ואמרו תעלומות יודע עליהם להעיד צריכים
)קובץ( רשות: לכם נותן אני השי״ת אמר לעדות השי״ת

 בשערי יעוין אמנם ולה״ט. כס״מ עיין וכו׳. תעלומות יודע עליו ויעיד
 בהזדמן חטאו עזיבת עשר התשעה ]העיקר[ "ט[ מ אות א׳ ]שער לר״י תשובה

 יראת בנפשו יוסיף הזה בענין לידו הזדמן שלא ומי וכו׳, תאוותו בתוקף והוא
 כבוש די היראה כח יחליף וכאשר הימים, כל יעשה ככה ביומו, יום דבר ה׳

 ונוצר יבין הוא לבו בוחן הלא התאוה, בעוצם משלו ומסת יצרו את הזה בכח
 נפשו את יציל הראשון כענין לידו ויגיע נסיון לידו יבא אם כי ידע הוא נפשו
 תעלומות יודע עליו שיעיד מצב באמת דשייך בדבריו ומבואר עכ״ל, יצרו מיד

שבי( )שבית וצ״ע: יצרו מיד נפשו את שיציל

 סדאפליגו רבינו לדברי ראיה חש מרץ כתב החטא. את לפרום וצריך ה״ג.
 עליהם להתודות יכול אם שעבר ביוה״ב עליהם שהתודה עבירות על התם

 דיש הלח״ט עליו וכתב וכר. מיידי חטאיו במפרש כרחך ועל וכו׳ אחר ביה״ב
 ראיית דהא דק ולא וכר. לחבירו אדם שבין בעבירות דמיירי זו ראיה לדחות
 בסוף רבינו שהביא כמו תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי מפ׳ ראב״י
למקום: אדם שבין בעבירות מיידי מזמור אותו וכל ח׳ הלכה

אבץ( טורי )ארבעה

כתב
וצ״ע.
וכמו

פסק

צריך
צדיק

הוא
רכז

זטא
כמו
נאים
(PJ
;מא
קרי
ןרא

ביז
"ה

hלא
ותו גרת ומחדר בעלה על סוטה לאיסור שכיוון לא אם ספ״א(, )עי׳ יסורין

חיים(p חבר )הגהותיבם: ושומרת

 פעמים דשבת ספ״ז וירושלמי ב׳ ט״ז ד״ה כו׳. כלומר שמו ומשנה ה״ד.
גורם: השם ששינח

 מש״ש בכלל זהו ואולי ב׳ ל״ז סנהדרין עון. מכפרת שגלות ממקומו וגולה
בנימין( )בני אם: תוד״ה א׳ י״ז מ״ק וע׳ גורם, מקום שינוי בר״ה

 דמי שפיר לצורך אבל לצורך שלא פי׳ גילם. אם לו היא פנים ועזות ה״ה.
 תשרף דלא היכי כי דאודי יהודה בשלמא )ז:( דסוטה קמא בפרק כדאמרינן

 דמפרש מאן עלי חציף ששת רב והאמר דאודי ליה למה ראובן אלא תמר
חיים( )מים אחוהי: לחשדהו דלא חיכי כי ומשני חטאיה

 מקום מכל לשבים פתח פותח שהוא וכו׳ ימים עשרה אלו כהמצאו. ה״ו.
)רד״ע( וכו׳: שיהיה

 לעשות הבל חייבים לפיכך וכו׳ לבל תשובה זמן הוא הבפורים יום ה״ז.
 הוא הכפויים ביום לשוב דהחיוב משמע הכפורים. ביום ולהתודות תשובה

 יהא לא יכול דתניא ]יג.[ שבועות בגם׳ והנה הזמן. דיני של קיום שזהו מצד
 לא מלאכה, בו עשה ולא קודש מקרא וקראו בו התענה אא״כ מכפר יוה״כ

 ברש״י ועיי״ש וכו׳. מנין מלאכה בו ועשה קודש מקרא קראו ולא בו התענה
 לומר יש רבנו בדעת אמנם קודש. מקרא קראו לא ענין בפירוש שנחלקו ותום׳
 עשה שלא דהיינו הזמן קדושת דין בו נהג שלא היינו קודש מקרא קראו דלא

 ברייתא מהך התם לאוכוחי רבעי הא טפי שפיר נמי אתי ולפי״ז תשובה,
יעקב( )יגל שבים: לשאינם מכפר דיוה״ב

 יחנק שמא שיאכל קודם היום מערב שיתחיל הבפודים יום וידוי ומצות
סע״א: ל״ד דף נערב באור סי׳ עיין נ״ב שיתודה. קודם כסעודה

מוגה( ם׳ )גי׳

 להעיר דש לח״מ. עי׳ דעתו" תטרף "שמא אחרת גי׳ בסעודה. יחנק שמא
 ה׳ "מ שעה ועי׳ חיישינן, לא מועט דזמן למיתה והרי יחנק שמא הגירסא לפי

 משא״כ סרטי אחד אדם על דנין כשאנו רק דזהו ואפ״ל בס״ד, ומש״ש סוכה
 ל״ע פתאומית מיתה גם שכיחא ודאי אחת בעת ולרבבות לאלפים שהוא בדבר

 ע״ש כו׳ שאתה ועד ב׳ ו׳ יומא רש״י ד׳ א״ש ובזה לזה, לחוש לכ״ע ראוי ע״כ
 ה״א דשקלים פ״ו הירושלמי עס״ד ז״ל אאמו״ר בשם ד״נ כ׳ שם ]ובחי׳

ואכמ״ל: כשרות חזקת בענין המפ׳ כ׳ וכה״ג ושפת״י[ כ׳ מ״א וערובין
בנימין( )בני

 יתודה דום יום כל עיוה״כ שנא מאי הרמב״ם לד׳ ויל״ד לח״מ. עי׳ שם.
חיים( p חבר )הגהות יחנק: שמא הסעודה קודם

 לנוסח וכיח בו', שצ״ל נראה שנו״ם[. ]עי׳ כולנו חטאנו אנחנו אבל ה״ח.
אברהם( )באר פשענו: עדנו חטאנו צ״ל דלפחות אשמנו,

 ואבותינו אנחנו אבל כתב אהבה[ ספר ]שבסוף התפלה בסדר לקמן ע׳ שם.
אביו( בשם בחמץ )בני וכו׳: אשמנו

 לא למה רבינו על ותמהני שמואל. דמר מהא שהוא מר״ן וכתב שם.
 אכרעיה דקם שמואל דמר מהא שמוכח כמו מעומד להיות צריך שהחדח
 פשענו עחנו חטאנו אלא לבד חטאנו דוקא דלאו נראה כתב ובלח״ה

 נ|רגיש שאינו מיידי דכאן בזה דק לא ולפענ״ד פ״א. בריש למעלה רבינו שכתב
 כבר הא עבירה שום שעבר ביודע דאי שעשה ועץ חטא שום בנפשו
 ואפ״ה חטא שום בנפשו מרגיש שאינו מיידי אלא החטא לפרש שצריך

 אין אדם כי בשוגג חטא איזה לידו בא דשמא חטאנו אנחנו אבל לומר
וכן לבד, חטאנו לומר צריך לכך דייקא יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ

 חטאנו אנחנו אבל רק אומר היה שלא שמואל דמר בהא הגמרא משמעות
 ואזכיר שלא י״ז דף ברכות במסכת ביה״כ זוטי המנונא רב של בחדח מצינו
 שום בנפשם מרגישין היו שלא שכתבתי בכה״ג ומיידי בלבד חטא אלא
 ובשגגה בזדון עבירות שעבר בנפשו ביודע מיידי בפ״א ולעיל שעשו, ועץ

 הה על תחלה להתודות צריך שם ללמדנו ובא עשיתי וכך שם שסיים
טורי )ארבעה בגמרא: שם שמבואר כמו ופשעים העונות על ואח״כ

 ותנא יעקב p אליעזר דרבי פלוגתא שם ברייתא עבירות(, )ד״ה בס״ם
 כת״ק פסק ס״ב נ״ב פ׳ בש״ר אבל נ״ב ונקי. קב דמשנתו כראב״י ופסק

 וא״ת ח״ל תואר יפה הר״ב וכתב שקר, שפתי תאלמנה ומתודה החחר ליה
 ודאגתו לבו כנגד שיהיו ל״ב מז׳ טוב בשוחר מתרצי הא ליה עבד מאי דדאב״י

מוגה( ם׳ )גי׳ בפיו: מזכירן אינו אבל

יו(4א בשם בחמץ )בני וצ״ע: בה״ב מהלכות ספ״ב כס״מ ע׳ שם,

 הו״ל בעלה על אסרה אם איש דבאשת נראה אסורה. בעילה בעל ה״ט.
 וכלן לחבירו. אדם בין מקרי לאונסה הערוה על בא כל ואולי לחבית, אדם
מכפרין חוה״כ תשובה ואין כרת עליה חייבין אסורה בעילה כל הא צ״ע

 גינצבירג יעקב מה״ר מ״ו הגאח והרב בב״ק. משנה כתב הכ״מ גוזלו. או
 בל הו מהל׳ בס״ה הרי בגוזל, לא אבל בחובל כ״א נאמר לא דשם דצ״ע כתב
 בר שב וכתב ע״ש, ממונו למזיק בגופו חבירו מדק דומה אינו רבינו כתב ה״ט

 יק המ התירוץ ועיקר רבינו, דברי בסתירת ט״ו סי׳ שה״ל בשו״ת בזה הרגיש
 ין1 אבל מחילה לבקש והגח שראד אע״פ לו נתכפר הגדלה בהשיב מ»ח
 כן ומה חבירו, את שירצה עד מעכב הכפרה בגופו בחובל משא״כ מעכב כפרה
 נוי רב למד הכפרה, את מעכב שאינו אע״פ ממק לגבי פיוס שיצטרך רבינו למד
 אע ישלם גזלה רשע ישיב חבול רדוד עובדא גבי ס׳ דף בב״ק דאמרינן מחא

)קונ±ן( עכ״ל: תכירו את פייס שלא כ״ז והיינו הוא רשע ששלם

 ;ץ ופוג׳ מרעיו אדם בני שלשה של שורה לו מביא לו למחול הכירו רצה לא
 פ?ם עמו הלכו שלא מחודשים שיהיו שצריך י״ס נ״ב ממנו. ומבקשין בו

 ה יו ר׳ של תשובה בשערי כי״מ ומצאתי תר״ז(, סי׳ )פר״ח נכח זה ואץ ראשונה
 לר דאי ושלישית שנייה לו מביא מדכתב רבינו דברי נוטים וכן ע״ד, ל״ה דף

ז( מוג ס׳ )גי׳ ושלישית: שנייה לו יחזור היל״ל מחודשים אינם

 ו‘ ראד ולפיכך לאחר לכשחוטא שוה שאינו לנד וכו׳. רבו היה ואם
)רד"-י( אחרת: פעם יטעה שלא כדי הרבה עליו שיקפיד

 א החוט ממנו שמבקש ובשעה וכו׳ יתפייס ולא אבזרי שיהיה לאדם אסור ה״י.
 לוד הגבעונים על אופר הוא וכן וכו׳ חפצה וכנפש שלם בלבב מוחל למחול

 ז2 לפר נראה המה. ישראל מכני לא והגבעונים נתפייסו ולא מחלו שלא
 ז מ עפ״י מחילה, ובקשת פיוס דהיינו ההלכה, בזו רבנו שנקט השונים הלשונות

 t לגבעוני המלך דקרא ונפייסינהו. ניקרינהו נתינים ]ע״ט.[ יבמות בגם׳ דאיתא
 לוו אין הגבעונים לו דאמרו וגו׳, אכסר ובמה לכם אעשה מד. אליהם דאמר

 ז באומ יש סימנים שלשה אמר, פייסינהו. ולא מיפייס וגו׳, שאול עם וזהב כסף
 י ע׳ היינו ונפייסינהו ניקרינהו שאול דאמד דמה דמשמע ע״כ, וכו׳ הרחמנים זו

 במרת וחסיח האכזריות מדת בזה ראה נתפייסו לא שהם ומכיח ממח,
 j להיוו לאדם דאסור רבנו דפתח מה ועפי״ז זו. אומה מסימני שהיא הרחמנות

 י הו פיוס, של אמצעיים אפילו אצלו מועיל לא ראם היינו יתפייס, ולא אכזרי
 כבוי בעלמא מחילה בבקשת רק פיוס בלא דגם רבנו הוסיף אמנם אכזרי. זה

 לז עדיין בזה מחל לא אם אמנם חפיצה, ובנפש שלם בלב למחול האדם צריך
 לס דהוא המה, ישראל מבני לא דהגבעונים הקרא מביא וע״ז אכזרי. נקרא
 אפי נתפייסו לא דגם אלא מחילה, בבקשה דהיינו מחלו שלא להם די שלא
הם: דאכזרים המה ישראל מבני לא דהגבעדנים ראיה ומזה וזהב, כסף ע״י

שבי( )שבית
אביו( בשם בנימין )בני )מי״א(: דאבות פ״ה לרצות. נוח

בבלי וע׳ דקדושין רפ״ד וירושלמי )עח:( יבמות עי׳ הגבעונים. על ובה״א
בנימין( )בני )לב:(־ ביצה

 בספרי! כ״מ ליורשיו. יחזירו ממון לו חייב היה ואם כו׳ להכירו החוטא הי״א. •

איתן( )יד נשא: ס׳



ממפממ שפר ה״ג—ה״א פ״ב תשובה

 ע״ז אשה אותה לו נזדמנה א
 עליו שיעיד עד ה״ב לקמן כינו

עלומות.
 יוה״כ יצסק פחד פי׳ סא; שי׳ מועד מה

כ אות לה ז, אות מ □ אומ כד מ, •אום

 כה. באהבתו :ומד
 אשה". "ובאותה בגט׳ מ״ש יינו

המיס. בארוה !ף;

בה. שעבר ה
 מקום". "ובאותו בגס׳ ;"ש
משה. משרס ועי׳ מיס;

 רבינו. לד׳ בפסוקים
קצא־ד. לשלמה

 וכר. וזכור אומד שלמה
הראיה.

jam■

 וכר זקנותו בימי אלא שב א
 .,וכו הוא זשובה

 מפסוק וראיה זה דין כתב ה״ג
דבריו. ביאור

ז; אות ס״ב מ״ג העבודה יסוד ;מיס;
כט. ארח ענוה :

כל וכר מיתתו ביום תשובה
נמחלץ. •
 לזה. £

;מלן.

 נקברין בתשובה ששבו אף בי״ד
גמורה. אינה דתשובתם ועים

סז. סי׳ יו״ד ר

 מיתתו מחמת אלא שב אינו
 תשובתו.

 פ״ב. מ״ג .טרה

נמחלין. :ותיו
 מהניא מיתתו בעת דהתשובה

פעל נקרא לא אכל מהעונש
• I

קס. עמ׳ ס״א יבה

 .,וכו תחשך לא אשר עד •
מהפסוק. ז־זראיה

המלך. עבודת המים; בארוס שף;

 לו. נסלח שימות ודם
 תשובה. בעל נחשב מו

כט. אוס •ה

ראשונה פעם כתב לא ורכינו :

 ראשונה דפעם מיירי דלרבינו
ודלא ממנה ניצול ושניה

• V
המים. בארוס כסף; משנה

 .,וכו בגרסתו חיה שלא ■נראה
 רבנו. לגירסת

הליקוטים(. בס׳ )הו׳ :הרא״י

 שיעזוב היא התשובה היא שה
וכר. 9

 לד״ר. התשובה חלקי
 פץ□ )המגי״ט( דם

דבריו. סדר
עבודח ז; מאמר אור מכבי קור דאל

 אבל לעיכובא הם התשובה
 וגלות השם שנוי כגון ד ,בהל׳

רעיכדבא.
מיג שי׳ תיס ־ס

 ויסירנו חטאו החוטא שיעזוב
ממחשבתו.

 כן כתב שלא ומעם דבריו, ביאור
 ה״א. בפ״א

ב. אוס פ״א ענוה עקב

 בדבריו. הכפילות ביאור
קלא. ע»׳ ס״ב דרשום אהרן, ר׳ משנס

 דרכו. רשע יעזוב שנאמד
 רשנג שנקרא והטעם בשוגג, אף מיידי
 ינרא; ימין שטס ה; משובה tvn סייס נשמס

סשובה, לשבס ד׳ דרוש ושמחי רני

 בביאור יונה רבנו ושיטת שיטתו ביאור
זה. פסוק
 וכפרס; ל״ה ס סי׳ או״ס ס״ב מהרי״ט שו״ס

־ ־ המלך. יד®3®

 ויעידעליו וכו׳ שעבר *99 יתנחם וכן
וכו׳.

לשמו. סדר ביאור
 מטובה ׳P ז; .מאמר אור ממי קת׳ ישראל אור

קל□ פגר לפ״ב פמיסה

 פ״א ולעיל לחרטה, קבלה הקדים כאן
 לקבלה. חרטה הקדים ה״א
4פ סי׳ )דיסקץ( סמלו משאם

 בקבלה ולא לשער בהדסה גדר זה
 עלח״ט. לעתיד,

 ז-ס. אוס ד יוה״כמאמר יצסק ספד

ישוב שלא ומכסות יודע ד*99 ויעיד

 ביותר, השלימה התשובה בדרגת מיידי
 ומיתוג יסדרץ לכפרת שא״צ

 סידושי פי׳ ירמיהו; מרי קלג־א; סכמיס משנס
הרי״מ

־ *' סצ מועלסי׳ ־

 :אם יונה ודבינו רמו מחלוקת' ביאור
 להבאסעכבתבמעלת^בהזו. קבלה

ב. אוס וכ״ד מג אוס כא -jsfm יוה״כ יצסק סמד

 יעץ• איך־ בשגגה לחטוא דעלדל כיון ק׳
 - בשוגג. חטא לידי יבוא שלא עליו
 פסיסה הסשובה ס׳ בא; סי׳ ס״ב אור מכבי

יד. עמ׳

 תשובה זה אין שוב יחט« ראם משמע
 נמו הוא יחטא שוב אם שהרי וצ״ע
מחדש. חוטא

במקו"□ ועי׳ ומעסה; ד״ה ז סי׳ אור מכבי

 ידיעת אלא העחידוה בידיעת מיידי לא
 - התשובה. קבלת עוצם

 שמס עמ׳רמט; לרשום ס״ב אהרן ר׳ משנס
 יד; מאטר סשלא ממר״חשנט^ץ-שנס מוסר

 לסלנגהמועד אסר קמה עגר נרג יסזקאל דליוס
הלס״גג על .לקמן וע״ע סא; סי׳

לפי״ז. במדרש פיאור
הליקתרס(. מ׳ )הו׳ קוק ס׳

 לפי״ז. ביאורמקראותותפלות
 המאיר ;2>ךד לשון מרפא ב־ג; לישועה אוח

 ד״ה ©ד׳ו^א נדב מתרפא נדל; ס״ב לעולם
מ&מרד. סשל׳י יששכר מי ירמיהו; מרי שובה;

 של תשובון־ התקבלה לא זה מטעם
 לקמן )עי׳ לחטוא. ישוב דודאי פרעה

פ״וה״ג(.
frua ״עקב מולדוס

 אלא ז. כריתות מגט׳ צ״ע
וכד, חטאתי עלי יכפר

 וכו׳. עוד נאמד ולא שנאמר
 ומבואר ע״ז בהטא קאי זה פסוק

 ע״ז. לחטא מועלת שתשובה
 ודברי מער״ין ועי׳ בא; סי׳ מח״ס פשו׳ קוק

ירמיהו.

 בשפתיו. למתודות וצריך
 סהני. לא בלב דהרהוד משסע

 ים פאס י; אוס מ״ג או״ס מללת מיסה פמ״ג

ה״א. פ״א מפסח ועי׳ ב<;~7)קל ק אוס לקוטים

 מתורת אלא וידוי למצות כונתו אין
 ועזיבת החרטה לומר דצריך תשובה
בפיו. החטא

המשובה. ס׳ ה״ג; מלם בארוס

וכו׳. עליו לשי״ת לעד יקה כ״מ:
 וביאור ד״ר, את חסידים בס׳ העורק כן \

ריו.3ד
f> אוס פשובה בתה עמק .

 מבואר תשובה מצערי הר״י . ומדברי
 , כמשמען. הדברים לפרש דיש

הליקוטים. ס׳

 נשארה לא וכי וכו׳ וא״ת לח״ט:
 .וכו*. בידו הכחידה

 החטא עזיבת עוצם על דהעדות ישוב
העתיד. על ולא

קלג־א. חכמים משנס ועי׳ קמו־נ; סייס עמודי

 שאין בפ״ה רבנו שיטת לפי ישוב
 הבחירה. סותרת. ה׳ ידיעת
 ס״ג יחזקאל דליוס ירמיהו; דברי המלן; עבורם

קנה. עמ׳

 גמר ולא ברבדים המתודה כל $
לעזוב. כלבו

J לטבילה ודומה ווידוי חרטה שיש מיידי 
 טבילה באן ^ץהרכשידקראלי׳כאץ

" tir-׳ - ־־ כלל.
 יסזקאל ביס המלך; ד,ז;עבודס אוס ידהקטנה

 דרשום אהרן ר* משנס הרמב״ס; גליוסס־ )סירסא(
מג .־סי׳ )ייסקין( המלך משאם עי׳ רמט; עמ׳ ס״ב

 מבואר בלבו" שב "ולא קאמר מולא
 גמורה. תשובתו אין אך ששב, דמיירי <

כסף. משנה

 בידו. ושרץ לטובל דומה ה״ז
 בחשובה ושב חבירו אח בגמל ה״ה
 לטובל דרמה מלו את החזיר ולא

בידו. ושרץ
חסכס(. )עגר עא סי׳ סיוח מהר״ץ שו״ס

 ולא כלל טבילה כאן אץ שהרי קשה
 טדבלושדץבידד. רק
 אבן זכרון ס׳ הסמבה; ס׳ ה״ב; פ״א הקמנה יד

גרזובסקי. ראוק מר׳ מאמר )סמיון( ציון

 ירווזם. ועוזב ומודה אומר הוא ופן
 עזיבת ואח״ב תחלה .דדידוי משמע
וצ״עמד״ד. התסא
* סנמג בארוס־

 אחר. בפירוש הפסוק פירש ימה רבינו
ומרנג ד״ה ס סי׳ ס״ב מהרי״ט שו״ס

החטא. את לפרט וצריך
 ה״ז( )פ״ו שבועות .בהל׳ דלד״ד צ״ע י

 וכד׳ בפניו. אלא נשאלין אין דבנדרים
 היה לה:( גיטץ בתום׳ )הו׳ הירושלמי

לפרט צריך שאץ כמ״ד לפסוק לו
החטא.

 סדר ק־א; ב״ב סס״ד ב; ס״ק סרז סי׳ פר״ס
 יעקב ישרש קדש; מקראי שסל; מ׳ מנ״ס עשנה;

 יל הסייס; צמר קיג־ד; ביהיסף עדוס ע־ב;
)טטג׳י(ל־א; יוסף 39 ;

 ה מער׳ דרבנן ארעא ס״ב; מרז סי׳ יעקב ישועוס
 ט סי׳ ס״ב )קצין( יהודה מסנה )לב־ד(; נס אוס

 עבודס ה־ב; ג דרוש יהושע עמק ומה; ד״ה
צ״פ. ירמיהו; דברי המלך;

 וכו׳. הזה העם חטא אנא שנאמד
 ובינו. ממשה הראיה ביאור

ד־ב. הרמב״ם לשונום שמואל ממיל

 האי ויבינו ומפרש כל(: )ד״ה כ״מ
 לשוב. כלבו גומר שאינו וכו׳
 מחלוקתם. וביאור שם, כפרש״י דלא
 יוה״כ יצסק פסל עי׳ מלס; בארוס כסף; משנה
א־□ אוס ד מאמר

 רב התם דאט׳ וצריך(: )ד״ה שם
 אזלא כריב״ב והא וכו׳ רמי רב יהודה

וכו׳.
 בינו החטא בפירוט מיידי דריב״ב צ״ע
 כאמירה מיידי רב בשם ור״י קונו לבין

לח״מ(. )ע׳ להכירו,
 מקראי פסף; משנה ס״א; מרז סי׳ או״ס פר״ח
 יצסק זרע מה; עמ׳ לשלמה המעלום נא-א; קזש

 המיס מינוס הסייס; צרור הימנ״ס; ליקוטי
 המלך; כמר ה״ה; המיס בארוס ידיר; p פא־ב;

המלך. עבורם יהודה; באר

 בפלוגתא אמוראי פליגי דא״כ צ״ע
דתנאי.

ב. ס״ק סרז סי׳ אברהם מגן

 לו:( גיטץ בתום׳ )הו׳ מירושלמי ראיה
 לפני במפרט פליגי ור״ע דריב״ב
אחרים.

)טטג׳י(. יוסף בני

 כדי הוא החטא פירוט דטעם כיון צ״ע
 בוידויו לבושה מקום מה א״כ שיתבייש ’

 תטא. לא הוא והלא רבינו משה של
המשובה. ס׳ משנה; סדר

 כריב״ב. שפסק רבנו שיטת ביאור
המלך. עגודס יומא; מס׳ של״ה משנה; סדר

 והאי וכו׳ זוטרא דרב ואע״ג שם:
 וכו׳. כר״ע אתי מצי שנויא
 דבריו. וביאור מו״מ
 שני המים; בארוס הסייס; צרור לדוד; מכסם
 יהודה; מימה )לומברוזו(; יצסק זרע ד־א; אליהו
מדג הים דרכי גא־ד; עולם אהבם

 כריב״ב הלכה דמ״מ סובר שם:
 רב. אמר מדר״י כדמשמע

 לא כריב״ב ס״ל דרב דכיון הטעם
 מחבירו. כר״ע הלכה אמרינן

 למודים לשק הנ״ל; אליהו שר המיס; בארוס
 נא־ג; עולם אסכם יהודה; מגמה קי־ב; ריז סי׳

קיג־ב. ביהוסף עלום

 מדברי כן נראה אין ומיהו שם:
והרא״ש. חרי״ף

 נראה דרב אוקימתא מדהשמיטו
כר״נג דס״ל
ד. סי׳ שו״ס ע״ז ססריס לסם המים; בארוס

 החם מדאפליגו לד״ר ראיה ויש שם:
 וכו׳. שהתודה עכירות על

 שבץ בעבירות מיידי זו דפלוגתא צ״ע
 למקום. בינו מיירי וריב״ב לחבירו אדם
 נא־א; קדש מקראי נג; סי׳ לקוטיס שמואל מעיל

יצנמן. זרע לדוד; מכסם

 לח״מ(. )ע׳ זו, כראיה מו״מ
Jn אליהו שני נא״ג; שלם אהבם

.. י?,« ־י •



המפתח ספר ה״ם—ה״ו פ״ב תשובה 1תפ

 שבין בחטא מיירי תענית דבגמ׳ ישוב ?
 אדם שבין בחטא משא״ב למקום אדם

לחבירו.
w הנ״ל. הנמלים אשד

 מתקבלת שלם בלב דכשצועקים ישוב
 מכוונים כשאינם אבל ומיד, תפלתם כל

 ומיד. לגמרי נשמעת אינה
הנ״צ פדהצור p הנ״ל; יעקב שאריח

 הציבור, בתשובת מיידי דרבינו ישוב
 הציבור בתפלת מיירי תענית ובגט׳
צרה. בעת
הנ״ל. הנחלים אשד

 הציבור בתפלת מיידי דרבינו ישוב
 בתפלת מיידי תענית ובגט׳ להבא,

לשעבר. הציבור
p מלך. היכל מ״ל; סדהצור

 עמו שיש גז״ד בין חילק דלא ק׳
 בגט׳, כדאי׳ שבועה עמו לאין שבועה

 לזה. וישוב ,יח. ד״ה
כפף. משגה

 בר שמואל א״ר דר״ה פ״ק כ״מ: "
וכו׳. אוניא

 לאחר דמיירי ביאר לא דרכינו צ״ע
.׳בגמ כדאי׳ גז״ד

 כריח ידיד; p נ־ג; ליהודה וזאת כסף; משנה *
קל־ג. אברהם

וכו׳. הרב דרשות בס׳ מל״מ:
בדבריו. מו״מ

p ;בריח יגו.; ר״ה ערל״ג מחב; הים דרכי ידיד 
הנ״ל. אברהם

 לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום ז(
ולרבים. ליחיד

 אפ״ה יחיד לכל תשובה זמן שהוא אף
 כפני מעלה לה יש הרבים תשובת
עצמה.

ירמיהו. דברי

מדיני שזהו משום הוא דהחיוב משמע
 ]יג.[ שבועות בגט׳ וביאור הזמן, *

עפי״ז.
הליקוטים. ס׳

 לשוב מיוחדת מ״ע דיש ביאר לא *
 )הו׳ יונה רבינו כמ״ש ביוהכ״פ

במקו״צ(.
 אהרן ר׳ משנח ה״ד; ופ״א כאן, המלך עבודח
פא. סי׳ מועד לשלמה אשר קנז; ׳עמ מ״ב דרשות

 לישראל. וסליחה מחילה קץ והוא
 דבריו. וביאור מו״מ

 קסב; עמ׳ הנ״ל אהרן ר׳ משנת ירמיהו; דברי
 מאמר ויוה״כ ו־ז, אות יד מאמר ר״ה יצסק פסד

קצט. עמ׳ מ״א המשובה ס׳ יא; אום כט

הכפורים. כיום ולהתודות
 ביוהכ״פ. להתודות דמ״ע החינוך ס׳ כד׳

 המשובה ס׳ ועי׳ ה״א; ופ״א כאן המלך עמדת
רא. פמ׳ ת״א

 היום מערב שיתחיל וכו׳ וידוי ומצות
 שיאכל. קודם
 דבריו. וביאור מו״מ
רקת. מעשה

שיתודה. קודם בסעודה יחנק שמא
דעתו תיטרף שמא כרש״י כ׳ דלא הא

לח״מ(. )עי׳ שכרות, מחמת "
 קמ־כ אשר מטה מער״ק; המיס; בארות

סח. סי׳ מנתם דברי ועי׳ קמא־א;

 חיישינן, לא מועט לזמן דלמיתה ק׳
לזה. חישוב

הליקוטים(. בס׳ )הו׳ בנימין בני

 ערבית. יוהכ״פ בלילי ומתודה חוזר
 אכילה אחר מתודה דאינו דס״ל מבואר

 וביאור כרמב״ן, ודלא ערבית קודם
מחלוקתם.

 מח; סי׳ או״ס פר״ס מער״ק; ק־ב; מ״א סס״ד
 המשובה ס׳ המלך; עבודת קמא״ג; אשר מטה
ן רד. עמ׳ מ״א

/' ובנעילה.
 ה״ז(> )פ״ב תפילה בהל׳ שכ׳ אף

 תקנוה, תחנה לתוספת נעילה דתפלת
 בה. להתודות צריך אפ״ה
קדש. מקראי

 תפלתו. באמצע צבור ושליח
 עם לומר צריכים דהציבור הזכיר לא

 הגאונים. בשם הר״ן כמש״ב הש״צ
המדורי. בר אמר ד״ה פז: יומא יוהכ״ם מוס׳

וגו׳. חטאנו אכל ח(
 להבא קבלה בחדח הזכיר דלא צ״ע

בפ״א. כמש״ב
 )דיסקין( המלך משאת ה״א; פ״א המלך עבודת

עט. סי׳

הוידוי. עיקר והוא
 היא בחטאו האדם דהכרת כוונתו
 התשובה, תבוא שממנו החדח שורש

לח״מ(. )עי׳
ירמיהו. דברי

 דמפרשי כאמוראי ודלא !ה!: הגמ״י
אחר. בענין חדח

 אנחנו אבל צ״ל האמוראי לד׳ גם
חטאנו.

אמר. ד״ה פז: יומא יצתק שים

 קם וכו׳ מטא כי הוידוי(: )ד״ה כ״מ
אכרעיה.

 הדין רבנו השמיט אמאי לפי״ז ק׳
מעומד. דחדוי

 מוס׳ שם; פר״ס מרז; סי׳ או״ס כנה״ג שיירי
 שיח המדורי; בר אמר ד״ה פז: יומא יוהכ״פ

 )הו׳ אבן טורי ארבעה מטא; וכי ד״ה שם יצפק
 מ״א המשובה ס׳ המלך; עבודת הליקוטים(; בס׳

ח. עמ׳

 כראכ״י ופסק עבירות(: )ד״ה שם
ונקי. קב דמשנתו

 רבים. כנגד כראב״י הלכה אם מו״ם
 מנרד; !mb תח מער״ק; סח; נד׳ מלאכי יד

 ס״א לעולם היא אות הסייס; צרור משנה; סדר
קכ־ד.

 כ׳ הי״ח( )פ״ב ביהב״ח רבהל׳ צ״ע
 כראב״י. הלכה אין דבברייתא

 יד קכט־ב; טהרות נמום מזק קדש; מקראי
 יוהכ״ס מוס׳ הנ״ל; אמת דבח מטו; סי׳ מלאכי

 סר׳ רב דבי ספרי מער״ק; מ״ר; ד״ה פו: יומא

 p נמנה; סדר והוצרכסי; ד״ה )רכדב( ראה
 צרור ועי׳ ישע; בבדי )אלסנדח(; מרכה״מ ידיד;

 ביהב״ס הל׳ המסתת וס׳ יהודה, וארץ החיים,
ה״י. פ״ו ע״ז והל׳ &

 גמרא דסתם משום כראב״י פסק
כוותיה.

דפליב המלך עגודם ועי׳ ישע; בגדי משנה; סדר

 וחטאתי ליה מסייע דקרא כראב״י פסק
תמיד. נגדי
סו:. יומא דוד יד י; סי׳ צבי מכם

 נח פר׳ בזוהר מבואר שכן כראב״י פסק
 עג־ב. ח״א
)סא־א(. יומא מס׳ של״ה

 חטאנו דוקא דלאו ונראה לח״מ:
וכו׳.

 שום בנפשו מרגיש באינו דמיירי י״ל
 חטאנו. אבל צ״ל ואפ״ה שעשה עון

 ועי׳ הליקוטים(; בס׳ )הו׳ pא טורי ארבעה
המלך. עבודת

 מכפרין יוהכ״ם ולא התשובה אין ט(
 למקום. שב״א עבירות על <אלא

 וק׳ תטהרו, ה׳ לפני מפסוק נלמד בגם׳ י
 דין רבינו כ׳ ה״ט( )פ״ג שגגות דבהל׳

 לזה. חשוב זה, מפסוק אחר
מטא. ד״ה כה: כריתות לגר ערוך

 רבו וכבוד ואם אב כבוד אם מו״מ
׳ למקום? ראדמבי מיקרי

ריא. עמ׳ מ״א המשוכה ס׳ ועי׳ לב; מ׳ מחם
w ג׳ ?*זז, 

 אסורה. בעילה בעל או
 אדם בין גם הח אם איש אשת בעל

 עליו. שאסרה לחבירו
 מן׳ )הו׳ מב״ת הגהות יג; סי׳ בדבש צפימית

 א, ס״ק משב״ז סח סי׳ פמ״ג ועי׳ הליקוטים(;
הנ״ל. המשובה וס׳ לד, סי׳ או״ח וגוני״ק

 יה: בכריתות במ״ש לפי״ז מו״מ
 משום מעילה על מכפר אק דיוהכ״פ

ממק. שהוא
פענח. צפנת

 וכו׳. להכירו אדם שבין עבירות אבל
 שב״א בחטא מכפרת אינה מיתה אף

לחבירו.
שסד. מ׳ מנ״ס

 חבירו. את המקלל או
 דמצער משום הוא דהחטא משמע
 סנהדרין בהל׳ מד״ר וצ״ע חבירו

 דמשמע שיז( )ל״ת ובסהמ״צ )רפכ״ו(
 הקללה. עצם מצד הוא דהחטא

 ס״א המשובה ס׳ כז; סי׳ סו״מ ישראל ישועות

חב. עמ׳

גוזל. או
 דבריו. וביאור מו״מ

פ״א. חש המיים צרור

 לעולם. לו נמחל אינו
 כאינו ודינו מיתה, אחר אפי׳ היינו

עמך. מעשה עושה
י*ב. נס סי׳ מ״ד הארזים עמוח

 צריך וכו׳ חרצחו וכו׳ שיתן עד
לרצותו.

 דבריו. וביאור מו״מ לשונו, כסל צ״ע
)מסאן(. לדוד מכתם המיס; באמס

 ומחק חובל ובהל׳ ברפ״א דלעיל צ״ע

 חבירו. לפייס שצריך כ׳ לא ה״ט( )פ״ה
 שם; האדמה סח שם; ומזיק מובל הל׳ למ״מ

 בקובץ )הו׳ טז סי׳ הלחם שמי שו״ת מער״ק;
 ד״ה פה: יומא יוהכ״ס מוס׳ הליקוטים(; שבס׳

 הנ״ל; לדוד מכתם מד״ב; המים ברכות עבירות;
 המיס באחת פ״א; החיים צרור פ״א; מרכה״מ

 סוכת קמב־ד; יחד קידש קא־ג; יוסף עין פ״א;
 יב; אות ס״א ענוה עקב קעד; אלף בכל ידו דוד;

עיג סי׳ )חסקין( המלך משאת עי׳

 קאי וכו׳ לחבירו שיתן עד דמש״ב ישוב
 קאי "חרצהו" ומש״כ וחובל, אגוזל

חבירו. אמקלל
לט. אות ס״א עטה עקב

לרצותו. צריך
 שליח. ע״י לרצותו יכול אם מו״מ

המשובה. ס׳ שמואל; מעיל המלך; דרך

 שמים חלק אף חבירו את ריצה לא ואס
נמחל. לא

 מהר״ש תרו; סי׳ או״ח סר״ח שסד; מ׳ מנ״ס
גרמיזאן.

 שורה לו מביא וכו׳ הכירו רצה לא
וכו׳.

 ראשונה בפעם מחילה דבקשת •׳משמע
 כהטור. ודלא בנ״א ג׳ ל״צ

 ח״ד אהע״ז משה אגחת מרו; סי׳ הלכה ביאור
החשובה. ס׳ ג; אות מז סי׳

 שנייה לו מביא להן נתרצה לא
ושלישית.

 בריצוי פעם בכל דמפייס הא השמיט
אחר.

המים. בארות שם; סר״ח מח; סי׳ או״ח ב״ס

 לו. והולך מניחו רצה לא
 ומו״מ יותר, לפייסו רשאי דאינו משמע

בזה.
 שם; ט״ז מרו; סי׳ שלום נהר הג״ל; סר״ת
 המשובה ס׳ ועי׳ שם; סמ״ג שם; השקל ממצית

חז. עמ׳

החוטא. הוא
 חוטא, קראו וכאן אכזרי קראו י׳ בהל׳
 דבריו. וביאור מו״מ
כסף. משנה

 סיבה לו יש דאם רבינו כ׳ דלא ק׳
 דומיא חוטא נקרא אינו למחול שלא
 לח״מ(. )עי׳ חנינא, דר׳

משה. משרת המיס; בארות

 פעמים אלף אפי׳ וכו׳ רבו היה ואם
לו. שימחול עד

 פעמים אלף אפי׳ דהולך מנ״ל צ״ע
 י״ג רק מצינו לא דרב דבעובדא

פעמים.
משה. משאת המיס; בארות כסף; משנה מער״ק;

 שמפורסם אלא ממנו למד שלא אף
 זה. לענק כרבו דינו בחכמה למופלג

משנה. סדר

 סוף בב״ק משנה אע״פ(: )ד״ה כ״מ
החובל.

 בחובל רק בגוזל מיידי לא דשם צ״ע
 חילוק יש ומחק חובל בהל׳ ולד״ר

ביניהם.
הליקוטים(. בס׳ )הו׳ קובץ ס׳

 דר׳ דה״ק ומפרשי ואם(: )ד״ה שט
 רבו. היה חנינא
בזה. מו״מ
 תקנז; אוס מלאכי יד קלה; סו״ס מ״ג משב״ץ

 פה סי׳ )אטלעפיא( יעקב ישרש משנה; סדר
 או״ח שלום נהר הי״ג; ס״ט נדה מס״ד )מא־א(;

המלך. עבודת גא; סי׳ ח״ב משה באר מרו; סי׳

 כן. פירש לא ורש״י שם:
 אלא מהגמ׳ אינו ד״ר דמקור ישוב

 כן. ס״ל רש״י וגם מסברא
 המים; בארות שם; ט״ז תרו; סי׳ או״ח סר״ת
המלך. עבודת משה; משרש

 רבי אם ורש״י רבינו דמחלוקת ביאור
 מובהק. רבו היה חנינא

משנה. סדר שם; השקל ממצית מרו; סי׳ מג״א

 דר׳ ובעובדא כרבינו לרש״י דס״ל ישוב
 דדב. רבו היה דלא ס״ל חנינא

יד. חוזק



תפזה״ב סיג—ה״ט ס״ב תשובההמפתח ספר

 חייב היה הא וכו׳ לד״ר וא״ת לח״מ:
 שיפייסנו. עד משם ללכת שלא רב

קושיתו. ישוב
המלך. יד

 תה וכו׳ אכזרי שיהיה לאדם אסור י(
 ישראל. זרע של דרכם הוא
 וסיים איסור בלשון כ׳ דתחילה צ״ע

 וכו׳. דרכם הוא חה חסידות בלשון
משנה. סדר

 חסצה. ובנפש שלם בלבב מוחל
 כדי מיד מוהל אינו שאם משמע

 מדת אינה שלם בלב תהא שהמחילה
אכזריות.

 ד״ה עג־ג המיס בארוס ועי׳ משה; משרת

הקשו. עוד

הרבה לו וחטא הרבה לו הצר ואפי׳
וכו׳.

 הרי הרבה או מעט לו חטא לי דמה ק׳
 לזה. וישוב עמו, להתפייס צריך

משנה. סדר

יטור. ולא יקום לא
 נקימה שייך דגופא בצערא דאף משמע

 הראשונים במחלוקת מו״מ ונטירה,
בזה.

רכא. עמ׳ החשוכה ס׳

 ישראל. זרע של דרכם הוא תה
 באיסור מצווים הגרים אין וכי צ״ע

ונטירה. נקימה
משנה. סדר

 וכו/ הגבעונים על אומר הוא וכן
 מהגבעונים. הראיה ביאור

משגה. סדר

 לא הללו לשונות בשני כוונתו ביאור
 נתפייס בלא ודוקא נתפייסו, ולא מחלו
אכזרי. חשיב

הליקוטים. ס׳

 דאת חרא וכו׳ בירושלמי ]ט[: הגמ״י
 שלא כאדם למחול שצריך אמר

וכו׳. דע שם הוציא
 ולא רע שם ששמע מי יש דשמא הטעם
 המחילה. בקשת ישמע

 המיס; כארות שם; מג״א מרו; סי׳ או״ס כ״ח
י. סי׳ רכ למס שו״ח המלך; שלחן

 הירושלמי. בדין רבנו בשיטת מו״מ
המיס. כארוס ועי׳ הנ״ל; רב למס משנה; סדר

 עולמית. מחילה לו אין שם:
 מוחל אינו אם אכזרי נחשב דאינו היינו
 ממנו יבקש ולכן מחילה הוי מהל ואם

לו. שימחול
 ועי׳ ג; ס״ק שם ט״ז מרו; סי׳ או״ס ב״ס
משנה. סדר

 ובו׳ חנינא דר׳ עובדא כההיא כ״מ:
 וכו׳. הכי עבד היכי
 הקשו חסידות מדת מצד דהתם צ״ע
 וכו׳ המעביר רכל ועו״ק איסורא, ולא

 היתה וכאן מחילה בקשת בלא מיירי
 לזה. וישוב מחילה, בקשת כבר

רקס. מעשה

 וכו׳ חבירו ומת לחבירו החוטא יא(
וכו׳. עשרה מביא

 א״צ מותו לאחר לו חטא ראם משמע
 במקום מחילה ומבקש קברו על לילך

שביישו.
ו. ס״ק מרו סי׳ מג״א ועי׳ המלך; עבודס

ניו

 וכו׳. חטאתי בפניהם ואומר
 לבו. להכניע כדי הטעם

ספר. קריס

 זה. ולפלוני וכו׳ לה׳ חטאתי
 להקדים צריך חבירו במת דוקא

 בחיים חבירו אם אבל לה׳ הוידוי
 מחבירו, מחילה בקשת להקדים צריך

לזה. והטעם
רקס. מעשה

 ויתורה. ככ״ד וכו׳ ליורשיו יחזירו
 מתחת הממון מוציא דתחלה מבואר

 יהא שלא כדי מתודה ואח״כ ידו
בידו. ושרץ כטובל

 ועי׳ שסד; מ׳ מנ״ס קלג־א; חכמים משנס

ספר. קריח

 בב״ד יניחנו יורש לו יודע היה לא
ויתורה.
 א״צ יורשים לו שאין דביודע משמע

l ידו. מתחת להוציאו

i ירמיהו. ׳דברי

שלישי פרק
 וכו/ האדם מבני ואחד אחד כל א(

 צדיק אין אדם כי עדה״כ "כל" נקט
 קא., מו. בסנהדרין וכדאי׳ בארץ,
דבריו. וביאור

ירמיהו. דברי כסף; משנה המים; ארומ3

 חטא בלא מיתה יש דאמרו מהא צ״ע
נה:(. )שבת וכו׳
ירמיהו. דברי עי׳ כסף; משנה קכט; שלמה לסם

 צדיק. עונותיו על יתירות שזכיותיו מי
 תוס׳ וכד׳ גמור, שאינו בצדיק מיידי
 ה״ב(. לזז״מ )עי׳ טז: בר״ה
המים. בארומ כסף; משנה

לט:. מקדושין ראיה
 שם. קדושין בינה אמרי ידיד; בן

דבריו. ביאור
 וס״ג א, עמ׳ ס״א יהל אור עי׳ המלך; עבודח

שלה-שלז. עמ׳

 מ:( )קדושין הגם׳ בקו׳ לפי״ז ישוב
 וכו/ עונות כמחצה ונהוי
ב. דרוש שובה שבס נפל ערבי

 בינוני. למחצה מחצה
 לט:( )קדושין הגם׳ תי׳ דהשמיט ק׳

 מדברים שהיא מצוה במחצה היה שאם
 מכרעת. שיעור להם שאין
שס. בינה אמרי

 יושביה כל זכיות וכו׳ המדינה וכן
וכו׳. מרובות
 יושביה רוב בזכיות סגי דלא מבואר
 יושביה. כל ובעינן

רעו. ׳עמ המשובה ס׳ המים; בארוס

 שרכינו מח לפי הדברים עיקר לח״מ:
 וכו/ סכור
בדבריו. מו״מ

 לשלמה המעלוש יט־ב; )מהרי״ט( פענס צפנת
 מרכה״מ גס; פר׳ )אלפנדרי( דס אש ע־ג;
 המיס; בארוס מ:; קדושין יוסף עצמוס ה״ה;
קמט־ד. מ״א לב מערכי כסף; משנה

 שקול לן אהני מאי וא״ת שם:
וכו׳. המדינות

 שיקול לן אהני מאי הקשה דלא צ״ע
 נדון. כולו שהעולם מאחר היחידים

בזה. ומו״מ
p .ידיד

 הלח״מ. קושיה ישוב
 ידיד; p המיס; בארוס ה; ומל׳ סאן ססף משנה

jo אום אוד כוכבי עי׳

 וכו׳. לן דאהני וי״ל שם:
 בזה. ומו״ם לדבריו, ראיה

יהודה. באר

 מיד וכו׳ מרובין שעונותיו אדם כ(
ברשעו. מת הוא

 שמת ולא למיתה דינו דנגזד כוונתו
 לזה. וראיה מיד,
המיס. בארוס

 כד׳ הזה העולם בענייני הדין לד״ר
 לח״מ(. )עי׳ ,טז: בר״ה הריטב״א

מס. אוח ענוה עקב

 ברשע והלא ברשעו תי׳ הוסיף למה ק׳
עסקינן.

לד־ד. )הלוי( סיים מיס באר

 מרובות שזכיותיו מי דין כ׳ דלא )צ״ע
 הקושיא. וישוב לחיים, נחתם מיד *וכו׳

כסף. ^משנה

 מרובין. שעוגותיה מדינה וכן
 מרובין "שעונותיהם" כ׳ שלא הטעם
ככלל. המדינה של בדין דמיירי
m )פעמו צפנס נס; סר׳ )אלסנדרי 

 ס׳ ועי׳ מדג; שלום דמי ינדב; )מהרי״ט(
רצט. עמ׳ המשובה

 בדין וכדמוכח ר״ה של בדין מיידי לא
 המבול. ודור סדום של

 קדושין בינה אמרי כסף; משגה המים; בארוס

)י:(. ה דרוש ס״ב יהושע עמק ועי׳ שעס; ׳עמ

אובדת. היא מיד
 אנשיה, ולא המדינה באבדן מיידי

 למקום יגלו שבה שהצדיקים דאפשר
אחר.
 ייסף עצמוס הנ״ל; פעמו צפנס כסף; משנה

 הנ״ל; שלום דרכי טו.; סייס שטס מ:; קדושין
צה־א. אזוב אגודס עי׳

 "ברשעה" אובדת כתב שלא טעם
 ד״ר. וביאור היחיד, בדין וכמש״כ

לד־ד. )הלוי( סיים מיס באר

 וכו׳. סדם זעקת שנאמר
 אובדת שאינה מבואר סדום ממשפט

 שהרי מיד עליה נגזר אלא ומיד תכף
 בדין וה״ה עליהם, התפלל אברהם
היחיד.

המיס. בארוס

 הן מיד וכו׳ כולו העולם כל וכן
נשחתיץ.

 מאבד שאינו כבר נשבע שהרי ק׳
 הקושיא. וישוב המבול, כדור העולם

 סיים מיס באר קמה; סי׳ הסדשוס ציון בנין
 בספר )הו׳ מהר״ג ציוני המלך; עמדס הנ״ל;

הליקוטים(.

 הזכיות מנין לפי אינו זה ושקול
וכו׳. והעונות

 אדם יראה לעולם מ״ש לפי״ז צ״ע

 בזה מו״מ חייב, וחציו זכאי חציו עצמו
דבריו. וביאור

 בארוס כסף; משנה יט־ב; )מהרי״ט( פעגס צפנס
 מכמב עי׳ ג; דרוש שוכה שבס נמל ערבי המיס;
3ש עם׳ ס״ב מאליהו

גדלן. לפי אלא
 מה מפני מרע״ה שאילת לפי״ז צ״ע

 ו.(. )ברכות לו ורע צדיק
קלג-א. סכמיס משנס

 לפי״ז. פסוקים ביאורי
קג־ב. נסל ערבי הנחלים, אשד

 יען שנאמד וכו׳ כעד שהיא זכות יש
 טוב. דבר בו נמצא

 זה פםוק| נדרש כה:( )מו״ק דבגמ׳ צ״ע
 יה, בו כל שכר מקפה הקב״ה שאץ

דבריו. וביאור
 -ד; ט סייס שטח יט־ד; )מהרי״ט( פענס צפנס
 יהל ואור ונלענ״ד, ל״ה עד־ד המים בארוס ועי׳
שלה. ׳עמ ס״ג

גדולה זכות מהי ביאר לא למה צ״ע
 מהו ביאר ולא לט: בקידושין כדאי׳
 מ. בדף שם כדאי׳ חמור
3הנ״ המים בארוס

 אןזד וחוטא שנאמר וכו׳ עון ויש
 וכו׳. יאבד
 פסוק נדרש לט: דבקידושין צ״ע

 הראשונות. על בתוהא
 3ינןן ישרש כסף; משנה הנ״ל; פענס צפנס

צדב. מא סי׳ )אכולעפיא(

 וכו׳. בדעתו אלא שוקלין ואין
 דבריו. וביאור מו״מ
 ה1מ לברוס טדר; סייס שטס כסף; משנה

 לשון השכל, מוסר ועי׳ מקג; ,עמ ח״א קדושין
 השבמוס מאמרי יששכר ובני ה״א, פ״ו סכמים
 וכום $ אגרס ישראל ואור ו, אוס ג מאמר

 מזב )בלון( דעח ושיעורי סב וסי׳ נה סי׳ אור
 יץל ואור קי, עמ׳ ר״ה משמואל ושם ז, שיעור
 מ|ג אליהו ולב 4שלי ׳עמ המשובה מערכי

 עשי׳{ סייס ושפסי יא, אוס המשובה מעמוס

קלא. עמ׳

 דקדושן סופ״ק בירושלמי מקורו
 זכות. לכף מכריעו הקב״ה

ה״א. המלך עבודס

קב:. בסנהדרין מקורו
י. אוס ס״ג ס״ב העבודה יסוד

 או[ למנות בקשו קד: בסנהדרין מקורו
 וכו/ המלך שלמה

הרמב״ס. גליוני המדרש, ביס

 ונהו מ: קידושין הגס׳ קו׳ לפי״ז צ״ע
 מחצה. על כמחצה

כסף. משנה

 יז. בר״ה במחלוקת שנד ד״ז
 המלמול מקף רסג; סי׳ ס״ב קטטס הלכוס שו״ס
)מב.(. לש״ס ב דרוש

 סובו שהוא כמו לא א״א ראכ״ד:
וכו׳.
השגתו. ישוב
 שו״ס המים; בארוס ה; ובהל׳ כאן כסף משנה
 כמר| משנה; סדר מה; סי׳ ס״ב קטנוח הלכוס

 ה״אן המלן• עבודח צ״ס; ירמיהו; לברי המלך;
המלך. עבד כבר; והנה ד״ה

מחלוקתם. ביאור
 1המיס; בארוס כסף; משנה המלך; שלמן מער״ק;

 פר׳ן יוסף יעקב סולדוס ה; דרוש המור הר
המלך. עבד צ״ס; פינמס;

 חיים רשעים יש כי כן ואינו שם:
הרבה.

 צדיקים כמה שהרי הקשה דלא הא
 לח״מ(. )עי׳ בנערותם, מתים
כסף. משנה משנה; סדר נדד; אזוב אגומו

 לד״ר ימות ומי יחיה מי הפיוט ביאור
והראב״ד.

)ה־ב(. ב דרוש ס״ב יהושע נסלח



רעא הי״ג—ה״ג פ״ה ומזיק חובלהמפתח ספר

 וכו׳. שנאמר מיתה חייב
 גמורה. דרשה או אסמכתא

 י׳ דרוש דרכים פרשת ;ה״ו פ״י מלכים נ״מ
ד׳. עמ׳ ושמות 68 השלמה צ״ס ;כלך 16 ד״ה

 כאלו מבואר ואפי׳(: )סד״ה מ׳׳מ
הגולין. הן

 על ולוקה גולה וישראל שם גירסתו
ידיהם.

 למרן שהי׳ ]נדפו״י )ס״ה(. מ״כ שי׳ נ״י
 הי״ב פס״ז סנהד׳ נכם׳׳מ כמ״ש "וענד" משר

 נכמ״י וכ״ה מהרש״ל מפ״י בדפו״ח ונושף
)דק״ס([.

 ודאכ״ד. חכמים. קנסו קנם ד(
מחלוקתם. ביאור

 ה״ו 6פי״ ושכירומ הי״י פ״ח ״מ0 ה&זל אבן
והנה. ד״ה

 אם ידעינן לא הא קנס שייך מה
כלל. הבלו
 המשפע שער ;המונל ד״ה פ״ו שנועות חש״ד

י׳. ס״ק ׳5 שי׳

נאמן. הנחבל שיהיה
 אהדדי. דמינצו בתרי מיירי אי
 וב״ק שם שבועות חש״ד ;שכ״ג צ׳ שי׳ ג״י
מ״ג. ס״ז שנועות לדוד ובשושנים ;פ״ע

 עדים. שם שיחיו והוא
 חייב דבע״א כ׳ ה״ה פ״ד בגזילה
 תקנת דשאני ומוכח בנק״ח שבועה

נגזל. מתקנת נחבל
נשופו. ה״ו סי״א שכירות זל6ה אבן

 לחבל כנ״א דיר שאץ ראכ״ד:
בעצמן.

 נאמן דעבד מהתוספתא צ״ע
 שהפיל אחר עינו שסימא בשבועה

שינו.
 ד״ה ניאוריס ה״ע פ״ט נ״ק יחזקסל תזון

אמנם. ד״ה ה״ג פ״ו ושבועות עבד,

 בדאיכא בשבועה להאמינו אין לפי״ז
אחר.

 פי״א שכירות האזל אכן ;ח״נ מרכה״מ
אלא. ד״ה ה״ו

 מידי. לן נפקא ולא קנם: ד״ה מ׳׳מ
 אחריו. בנו לקנוס נפק״מ הא ק׳

י׳. ס״ק צ׳ סי׳ המשפע שער

 הספיק ולא נחבל בתפס נפק״מ
 על קנס משום דאי ומת להשבע

להחזיר. היורשים
 הרי ד״ה ביאורים ה״ת פ״ע נ״ק יחזקאל תזון
ואולי. ד״ה מדושיס ה״ב פ״ו ושבועות אלו,

 הרמב״ם בטעמי לדינא נפק״ט עוד
והראב״ד.

 ושנוח הנחבל; ד״ה פ״ו שבועות חס״ד עי׳
 ואבן ח״ב; ומרכה״מ קי״ג; סי׳ מ״א יעקב
 ענד ד״ה ה״מ פ״ס ב״ק וחזו״י ;שם האזל

)בביאורים(.

 שלישי. עמהם שהיה או ה(
 אחר דבאיכא )מו:( בשבועות מוכח
הדבר. וטעם בשבועה נוטל
 אבן ;ודילמא ד״ה נ׳ מ״ו שבועות רש״ש
אלא. ד״ה ה״ו פי״א שבירות האזל

 נוטל אינו ה״ד לעיל לראב״ד
 שלישי. שם כשהיה בשבועה

שם. האזל אבן ;הל״ד מ״ב מרכה״מ

 נוטל אינו השלישי על הנחבל טען
בשבועה. אף

ודילמא. ד״ה מו: שבועות רש״ש

 לחבול לו אמר הנחבל שזה שאפשר
וכו׳.

 ותבע בו שחבל זה שביק לא דאל״ב
לאחר.

קי״ג. סי׳ ת״א יעקב שבות

 שבועה. כלא נוטל זה הרי
 ה״ד. דלעיל הקנס משום או הדין מן

 פ״ז ערכין צ״ס ;ה״ב פ״ו שבועות מס״ד
 ד״ה ה״ת ס״פ נ״ק יחזקאל תזון ;ה״א
אלו. הרי

 וכו׳. חבל שהוא החובל הודה ו(
 בעדיו תחלה לתבוע בא הנחבל

 הודה. ואח״ב נכנם שראוהו
 סנ״ה. צ׳ סי׳ מו״מ פרישה

המריבה. כשעת
 מיירי נחבל תקנת דכל משמע

 בטוה״מ וכהרמ״ה אהדדי במינצו
צ. סי׳

 ;הב״י( )בדברי מ״ו ס״ק צ׳ פי׳ אורים
הנחבל. ד״ה פ״ו שבועות תס״ד

 וכמ״כג הצער. ומן הנזק מן פטור
 קושיות וישוב קנס, דחשיב הטעם
 הי״ב. פ״ב ומנערה מב״ק המ״מ

 לסמ״ג המהרש״ל ביאורי ;סכ״ה צ׳ שי׳ ב״ח
 מ״ב מרכה״מ נערה; רקח מעשה ע׳; עשה

 א׳ סי׳ מו״מ הרי״ס חי׳ ;הי״ד פ״ה סנהדרין
 ד״ה נ׳ מ״א כתובות חמ״ס ;י״ג־י״ד פ״ק
 ;פתיתי האומר ד״ה א׳ מ״א ומהדו״ב אבל,
 שו״מ ;ס״א שי׳ חו״מ ח״ב רענן זית

 ומכירה כאן או״ש ;צ״ה שי׳ ח״ג רביעאה
 ס׳ חכמה ומשך אולם, ד״ה ה״ג סכ״ג
 כתובות הגרש״ש חי׳ יעשה; כן ד״ה אמור

 נס׳ הנדפסים ובחי׳ ולדברינו, ד״ה ל״ה סי׳
 ח״ג ממדה כלי ;שעב מע׳ ליהודה חאת

 לבוש עא.; זבחים דניאל חמדת קלג־ג;
 ליהודה וזאת בס׳ ונחי׳ כ״ו, סי׳ ב״ק מרדני

 אבן ;מ״ו שי׳ ח״ב ראובן דגל ;מי״ס ממ׳
 ;מלך מפת ;הט״ז ס״א ופוען באן האזל
 ה״ו; ס״ג ושבועות ה״י פ״נו נ״ק מזו״י

 הי״ב; ס״ב נערה ורביעאה כאן, מזרי אבי
 השמפה וב״ק נ״ה, פי׳ נתונות יעקב קהלות

 ד״ה ס׳ שי׳ מ״ג אברהם דבר ועי׳ ;החובל לס׳
והגה. ד״ה ד׳ ב״נן שמואל וגדולי ;ואשר

 גובין שאין אף עדים ע״פ דחייב הא
 הבא איירי דלא משום בבבל, קנס
 דין בעיקר אלא בבבל, גבייה בדין

תורה.
ס״י. א׳ שי׳ ב״ח

 סהדי והא צ:( )ב״ק קאמר להבי
 בהודאתו. סגי ולא

צ:. נ״ק ח״ב רמ״ש חי׳

 כפרה ס״ל דלא למאן כופר ה״ה
 וראב״ד ורמב״ם מא: בב״ק וא״ש
הי״ד. פ״י נז״מ
מג:. נ״ק וחי׳ ולזה, ד״ה שם נז״מ או״ש

 מיפטר אי עדים באו ואח״ב הודה
 בקנס. מוזרה משום
 זנמיס דניאל שמדת ;סכ״ה צ׳ פי׳ פרישה

 כאן האזל אבן ;נ״ו סי׳ מרדכי לגוש ;פא.
 פ״ס ב״ק יחזקאל מזון ;הפ״ז פ״א וסומן
ה״י.

 הנזק חבירו של כנעני בעבד חובל
 קנס. ולא ממון
שם. חזו״י ;)עג־א( מ״ס מ׳ מנ״ת

ממון. הבזק באדם שור
הי״ג. ס״ב נערה ורניעאה כאן עזרי אני

 הנזק אחרים של קטנה בבת חובל
קנס. ולא ממון
 ד״ה א׳ ס״ז שמואל גדולי ;שם תזו״י

ומשתכר.

 פ״ד מלעיל הסתירה מיושבת לפי״ז
 הי״ד. פ״ה לעבדים הי״א

 מרכה״ס ;מבלי סוד״ה ב׳ מ״ב גיפין סנ״י
)עב־־ג(. מ״ס מ׳ מנ״ת ;הי״א ס״ד ח״ב

 בזה. וביאור מו״מ עוד
 צ״ס ;והשתא ד״ה ב׳ מ״א כתובות חס״ם
 והסלאה רפ״א, ונטרה ,158־157־1 81 מנינא

פ״ד, עמ׳ ומ״נ ק״ג, עמי מ״א ונ״ק ,115

 ;ר״ת ר״ד עמ׳ מ״ב ודנריס ק״ה, עמ׳ ושמות
 קמז״ג. מ״ב ממדה כלי

כשכוג וחייב
 תובע הנחבל נזק משלם דאינו כיון
 רק ולא ידו דמי שבת ימיו כל

 הליו. בימי קשואים כשומר
 אבן י״ג; ס״ק א׳ סי׳ מו״מ הרי״ס מי׳

או״ש. ועי׳ ;האזל

 שצריד מפני יאמר ואולי ראכ״ד:
אומדנה

ומו״מ, דבריו ביאור
 אבן ;ז׳ ס״ק ׳6 סי׳ מו״מ הרי״ם מי׳

האזל.

 וכו׳. בכל חייב הילכו שם:
 ה״ה. פ״ט ב״ק בתוספתא משמע כן

בעבדו. המובל ד״ה פ״ס ב״ק חפ״ד

 הי״ד פ״ד והראב״ד הרמב״ם
 כאן. לשיטתם

עזרי. אבי

 יתן הנחבל דבמת איתא בתוספתא
 ולהרמב״ם ניחא להראב״ד ליורשיו,

 בדין. כשהעמידוהו מיירי
 ומס; בחנירו המובל ד״ה פ״ע ב״ק מש״ד

המזבל. מת ד״ה ביאורים ה״י שם מזו״י ועי׳

 מחלוקתם. וביאור ההשגה ישוב
ר״ג. טע׳ ח״ב ודברים ל׳, שי׳ נ״י צ״ס שו״ת

 דאג׳ כזו וי״ל אכל: ד״ה מ״מ
 קא ממון שהן הרב שהזכיר דברים
פריד.

 פ״ה בסנהדרין פסק אמאי א״כ צ״ע
 וריפוי. שבת בבבל דדנים ה״י

י״ג. ש״ק א׳ פי׳ ״מ1מ הרי״ם סי׳

 אלו פ׳ שנינו זה וכענין הגהמ״י:
וכו׳. נקרות

 ע״ם פגם נמי משלם התם הא צ״ע
 עצמו.

מלך. מסת

 מודה ז״ל רכינו אפי׳ ובושת לח״מ:
ממון. שהוא
 קנסא. חשיב ודאי בושת

 מנ״ח ועי׳ ;הי״ד פ״ה ס»ד׳ מ״ב מרכה״מ
)עב־ג(. מ״מ מ׳

 הוא. ממון והריפוי ז־ח(
 המכה לרפא א׳ רפואות מיני ב׳

הגוף. כל לרפא וא׳
מו־מז. עע׳ מ״א וב״ק 53 תרומות צ״פ

 אותו. שכיישה היא ככ״ד והודאתו
 פטור. בדברים שהמבייש אע״פ

 ;ה״ב ס״ב או״ש ;)מב־א( מ״פ מ׳ מג״ח
האזל. אבן

 כשכפר היסת נשבע אמאי צ״ע
 הא טז( הל׳ מטוען )פ״א בבשת

 נחייבו ואמאי ממון בחיוב כופר אינו
חבירו. לבייש

 שם הנרי תרומת ס״מ; ס״ז שי׳ דרישה
מלך. מסס ;)טג־א( מ״מ מ׳ מנ״ח ;סנ״ה

 הבושת על למהול יכול הנתק אין
 התחיל לא שעדין שהודה, לפני

חיובו.
נמנין. והנה ד״ה ס״א כ״ת סי׳ מו״מ ישוע״י

 אף לבייש ולא להזיק נתכוון
 פטור. בכה״ג חייב, דבעלמא

ה״ב. ס״ב או״ש

 ב׳ פ״ו ב״ק ע״פ בנויים דבריו
 ה״ג. פ״ג שפסק וכפי
צה. פי׳ מ״ג רניעאה שו״מ

 מ״א כתובות בדהתו״ס עפי״ז הסבר
א׳.

ונלע״ד. ד״ה א׳ מ״א נתונות הפלאה

 הודאתו ע״י בפגם חייב שאנס הודה
 בתולד^. שאינה ידעיגן לא שאל״כ
הי״ד. ס״ה סנהדרין ח״ב מרנה״ת

 וכו׳. הפרש שאץ למד נמצאת
 כתב שלא בזה חידש דין אתה צ״ע
כן. לפני
מלך. ממס

 הוא דגיתי דינא דבר פוף ראכ״ד:
זה.
 הא בהודאתו נחייבו איך להשיג בא

 כך. לידי הביאו התובע
האזל. אבן

 דנתהנה גזלן דשאני י״ל :לח״מ מ(
 וכו׳. עבירה מאותה

 קושיתו. וישוב דבריו דחית
 דוד דרכי ;רס״א משובה ובהל׳ כאן רקת מעשה

 ב׳ ס״ה הכפוריס יום תוססת וטי׳ ;צב. ב״ק
מ״ו. סי׳ הליום שסי ושו״ס ;עבירות ד״ה

 ושניה. ראשונה פעם לו ונתחנן י(
 בירושלמי. משמע כן

יעשה. ד״ה )לו:( ה״ז ס״ח מרה״ע

 דצריך כתב ט הל׳ מתשובה בפ״ב
 פעמים. ג׳ ממנו לבקש

 ועב״ת ;סק״ה וסמ״ע ס״ב מכ״ב סי׳ פרישה
רקת. וממשה ס״ב,

 ;־,זיכו עיני פטא •יא(
 שמזיקתגי לפי עיני טמא השמיט

 ובירושלמי. שבתוספתא
האומר. ד״ה פ״ס ב״ק מס״ד

 ופצעני. הכני הביא לא
 ;אזמר אגי עזד ז״ה )ס־נ( קמו פי׳ רלנ״ח

 אבן ;ג׳ אות צ״ו סי׳ מ״א מלכיאל דברי
האזל.

 ככף. רוצה אדם שאץ ידוע שהדבר
 שיצא בשבועתו גילה ע״ז נשבע אם
הכלל. מן
האזל. אבן

 דריו״ח מפרש ז״ל ודעשרכינו מ״מ:
 וכו׳. דמתני׳ איכרים אראשי קאי לא

 הרמב״ם. וביאור דבריו דחית
 ;האזל אבן ;ס״א ריש נ״ס סי׳ יצנוק נמל
ס״ז. סי׳ ס״ת יש״ש ועי׳

 לי שמור ה(: )אות הגהמ״י יב(
 תרצה. אם ותקרענו

 ורבותא תרצה, אם כשאמר דוקא לאו
קמ״ל.

ס״ח. הי׳ ס״ת יש״ש

 כסותי קרע א״ל אם מיהו שם:
 לקריעה שצייד וכו׳ לתלות ויש
וכו׳.
 בתורת לידיה דאתא היכא על קאי

 שמירה.
שם. יש״ש

 לשלם. חייב זה הרי יג(
 ואני אמר אם אפי׳ פטור האומר
בעדך. אשלם

 ומוי״ס מאירי ועי׳ ס״ב; ש״פ סי׳ ע״ז
משה. ד״ה מ״ז ס״ח ב״ק

עור. הכשיל שהרי
 קראו חבירו, של שהוא שידע אע״פ

 יפטר. שבאמת שסבר משום עור
סק״ו. ש״ס שי׳ סמ״ע

 איכא בעלמא דבור על דגם מוכה
עור. לפני
ל״ב. אות כ״ו כלל ו׳ מערכת שד״ח



תלזתדע כית בהכירו חוכל הלטת תכב—תכא משפט השן יים!« גית
 שניהם כאחד כאחד שחבלו שנים הרמב״ם כתב יד )כא(

והשני מתכוין אחד היה ביניהם ומשלשין חייבין
 )הי״ג(: מהלמפסובל א׳ מרק מבושת. ©מור השני כיון לא
חמשה כל לו נותן שהחובל ©י על אף א )א( תכב

)א( תכב

 אין דברים
 בסוף משנה וכר. לו מתכפר

 מדכמיב לה ויליף )צג( הסובל פרק
 אשס השב ועסה (1 כ )בראשים

וכר: האיש
 לא יפייסנו וכאשר ומ״ש )ב(

ימחול שלא אכזרי יהא
 שלא ומנין במשנה שש וכר. לו

 )שם( שנאמר אכזרי המוסל יהא
 וכר האלהים אל אברהם רמפלל

 טסה הוא רטט שכפב הלשק וכרסם
 ה׳ בסרק ז״ל הרמב״ם דברי

 במה ועיין )ה״מ-י( מובל מהלכוס
(:1ל )סעי׳ מ׳׳כ בסימן שכמבמי

 את מכה הכירו הרואה באדם הדין ווכ )?(
 המכה הכה והרואה אחיו או בגו או אביו

 רואה אם וכן שפטור כמ קרובו את להציל
 יכול ואינו רעהו את מכה מישראל אחד

 שאינו פי על אף המכה שיכה לא אם להצילו
 כדי למכה להכות יכול נפש מכת מכהו

כתב יד >פא( ע"כ: מאיסורא לאפרושיה
 שניהם כאחד באחד שחבלו שנים הרמב״ם

 מתכוין אחד היה ביניהן ומשלשין חייבין
מבושת: פטור השני כוון לא והשני

תכב מימן

הסימן בזח המבוארים דינים רמזי פרמי
סלסהול: אבזרי יהא לא ]ב[ מחילה: ממנו שיבקש עד לו נמחל אינו לו נותן שהוא סי על אף ]א[

 מהבפר אין דברים חמשה כל לו נותן בהכירו שהחובל פי על אף א )א(
 וכאשר (3) לו: שימחול שיפייסנו עד שביישו p הבושת של הצער מן לו

 ראשונה פעם ממנו שיבקש כיון אלא לו ימחול שלא אכזרי יהא לא יפייסנו
 למחול הממהר וכל לו ימחול רעתו על וניחם מחטאו שב שהוא ויודע ושניה

 כתבתי ונוטל נשבע ונחבל ב )א(: הימנו נוחה חכמים ורוח משובח זה הרי
)כג-כה(: ,צ בסימן למעלה

 הצער מן לו מתכפר אין וכר שהחובל ©י על אף
 מסמאות הוא וכן 3כצ׳׳ וכר. שביישו הבושת של

 פל מנן פט צ״ג( )דף הסובל סרק סוף מריימא וה*א המדוייקוס
שמולה נטוס אילי בל הטא אפילו צערו אבל בושמו דמי שאמרו אלו

 ממט שpשי עד לו נמעל אין
 נביא ט האיש אשס השב שנאמר

 בל הדי ופירש מדן וימסלל הוא
 ומאפיס מנה סלע שאמרו. אלו

 אבל הן: בושס דמי מאוס ואתע
 נמסל איט טשמו על שדואג צערו.

 הבושם של צער דעל אלמא עכ״ל. לו
 שיבקש עד לו נמסל דאינו קאמר
 רסמנא מדקא״ל לן ונסקא ממט

 דלא מדו אברהם שיססלל לאטמלן
 קאמר דהפי ודאי אלא איצטרין

 צערו על לן שימסול ממט מקש
 מרשוסו שלקמס טשמו על שדואג
 אומן שיהא בדי ומפייסט אשמו

מדן: ויספלל
 לא יפייסנו וכאשר ומ״ש (3)

בפב p וכר. אכזרי יהא
 בלשון דסובל ,ה פרק הרמב״ם

 2סי במשנה וה״א רטט שבסב
כיון אלא ומ״ש הסובל:

 ראשונח ©עם ם&נו שיבקש
 דבפרק דביק נראה וכר. ושנייה

 בר אר״י סו.( )יומא הכסוריס יום
 אל משטרו מטו המקש כל סנינא
פעמים משלשה יומר ממט יבמש

 פיבחש עד ימסול שלא יפאכזר 5_דאבאן קאמר לפיכן שמיסייס עד ליה מפייס רט אבל סטרו ודוקא נא שא אנא יס נ )בראשית שנאמר
 שהוארט סי על שאף נלד לו ימסול רט כשהוא שנייה ופעם סטרו כשהוא ראשונה פעם ממט שיבקש טון אלא פעמיה שלשה ממט

דמפסייס: עד משלשה יוסר ואצ״ל שלישים פעם ממט שיבקש עד לו מלמשול אוסו יצער לא

משה דרכי
אמרינן עולמית: למהול עריך אין עליו רע שס הוציא ראם כתבתי ב< אות תרו )סי׳ הכסורים יום בהלכות חיים באורה ועיין )א( תכב

(p רואה וכן כר אביו מכה חבירו הרואה כאדם הדין וכן 
 הרואה מא מזדא הרא״ש כלל מדלא חבירו. מכה מישראל אחד
 דבתשלה מסולקין דהדיניס נראה רעהו אס או אמו או אטו מנה סטט
 ממנו קרוס להציל המכה והכה אמו או אטו מפה שסטרו הרואה נסב

 מאיסורא לאסרושי כדי זה עושה שאינו יודעין אט אם אסילו הה סטור
 אפילו מומה ואיט שמעון מכה ראוק רואה שלסעמיה טה דיודטן מון
 המכה הוא והכה בקרבו לבבו נתייתם המוכה הוא דקלוט טון סטור הכי
 להכוס יכול רעהו מכה סטרו שהרואה אמר p ואסר קמט להציל כדי

 הט בר דלאו אט יודעת אס הא ומשמע מאיסורא לאפרושיה כדי למכה
 p עשה לשנאה אלא נסטק למצוה לאו ודאי מאיסולא שמפריש הוא

 כר חרמב״ם כתב )פא( כחך צדינא וצ״ע לומר לי נראה p סיתג
 משלשין )וכ״כ( דסובל א׳ סרק סרמב״ס כסב p כר. ביניהן ומשלשין

 לשון שהוא כסבסי ס״ס )דרישה נשס״ג[ )שס״ג( סימן לטל ועיין טניהס
לן: פירשתיו ושה )ה.( דממה קמא מיק המשנה

שיפייסנו עד כו׳ לו מתכפר אין כר שהחובל אע״פ )א( תככ
ה׳ דסרק הרמב״ס מלשון הוא זה דמזימן רטט לשק טפס כר.

שם ויליף ע״א צ״ג דף התוכל סוף מהמשנה הוא היין וגוף תוכל מהלכות

פרישה
 לומר ואפשר כר הוא נטא ט האיש אשת השב ועסה אטמלן גט מדכסיב

 משמע ט׳ מדן ויתפלל ט׳ השב ועסה מדכסיב קפא מהאי א[ טלה דלמדו
 ה״ג ודחק: עליו שיססלל שיפייסו עד סובסו ידי יצא לא ישיב אם שאף
 ס׳ עמרא רש״י טרש וכן חבושת. של הצער מן לו מתכפר אין

 )>ד שה היא״ש ספקי בקיצור הוא וכן צמר( אבל >ד״ה ע״א צ״ב דף הסובל
 מסכסר איט פסה קסט במשנה אבל המדוייקיס בספריה מזורים הוא וכן ע!(
 הצער מן נלסס ב״י בדפוס ומווריס 3דסוב ה׳ מרק הרמב״ס וכ״כ לו

 טשס מיניה זה דלמדו באברהם דהא עיקר נראה ראשונה ונירפא והטשנב
 שהרי מאי אבושס דשם ק* כל ראיה אין הדל רש״י מלשון מיהו הוה. לסוד
 ט׳ סלעיה מאה ודין סלעיה ק׳ )פירוש שאמדו אלו כל זה לסט שס כסב
 דה״ה וי״ל מ״א[ שה קצת שלשוט רש״י בפירוש ]עיי״ש בושס( דמי והן

ויססלל מדכסיב למדו אכזרי. יהיה לא יפייסט וכאשר (3) לאינך:
 דלעיל ט על ואף כר. ושניה ראשונה פעם האלסיס: אל אברהם
 קשה לא ושלישים שטס פעם לו נמלך( יסוור כסב סר״ו סימן סייס באורם

 עוד לו ילן שטה פעם לו ימסול לא שאס האי מסילה אהמבקש דהסם מידי
 יזדקק ולא לו וימסול אכזרי יהיה שלא קאי הנטפל על וכאן שלישים בפעם

רכ״ג: סימן מהרא״י מסבי ומיק שלישית מעם לטא לו

 שלמה של ים ועיין לדינא, דצ״ע מיומא האי כלא כתבו כה ס״ק כסס״ע כה!
 וכתב בבות. השני דווילוק הרא״ש בלשון ג״כ ודקדק כז סימן ג פרק ב״ק

 zr לא והמציל דין ע״פ לקרובו שהכו באופן לאהד קרוב בין נפק״ם דיש
 סמ״ע על דחולק כאן ט״ז ועיין חיים אדם ושאר פטור דבקרדבו דין ע״ם שהוא

 אל ואדי כדפוס בטן סי״ג: המשפט אולם וע״ע אהדת. בדרן חילק והוא
דגאורו ל[ ראה: אס וכן פסוד" מכהו "מיד קרובו את הגירמא חגארה

והערות הגהות
ע״א: ג מכות רש״י פי על

 ומשום טלה תיבת וליתא )ט׳( הגירסא ובדפוסים בכת״י. כ״ה א! תכב
קניגסברג בדפוסי כ״ה p בסוגריים: הוקף מתיישב דאינו
 ואדי בדפוס אולם דפו״ר, ב״ח ועם דסו״ר דרו״ם עט הנדפס טור וורשא-וילנא

 הגירסא דפו״ר ב״י עט הנדפס ובטור 4הבשו ומן הצער מן הגירסא תגארה אל
וב״דו: פרישה ועיין והכשת, הצער מן

0) החכמה אתני תכנת ע״י )הודפס466 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תכו( ־ שלא )חו׳׳מ כב ־ דבורה< שירת >מכון טור



שצט חדש בית הכפורים יום הלכות תרו—תרה חיים אורח יוסף בית

 הרא״ש כסב כן כנגדו. שפשע
 ראיה והביא ני( )שי׳ יומא במסכס

 אזל דרב )ס!:( בגמרא מדאמריק
 יומא במעלי מנינא לרבי לסיוסי
 רב )ע״א( המס נמי ואמרינן דכסורי

 טבסא ההוא בהדי מילמא ליה הוה
 ליה נטר לו מטא שהטבח כלומר
 כי אמא ולא דשמא ירסי סריסר

 איזל אמר דכפורי יומא מעלי אמא
ומ״ש מדעפיה: ואפיק אנא

 יום לסקום אדם שבין דעבירות
 אינו עד ובו׳ מכסר הכסורים

 בתוף פשוט עוד. לפייסו צריך
 והגי ומ״ש )סה:(: יומא ממכס
 כריך לרבו אבל להכירו טילי

 עד רעים עליו להרבות
)ו.( הרי״ף שם כמט כן שיתפייס.88553

 יקדם בדמים זלקטמו אמדו ולשאול
 קיבלמי וכן האמורי מדרכי נראה

דל: מורי אט מאדוני
 כני את לזרוק שרגילין ומה ד

 על לרמה כדי זהו לגג. מעיים
 ובמדרש קנו( )סי׳ משב״ץ העופוס

 הימים כל טדך מסור יהא זה סימן
 לן יש סטרן על מרמם שאמה

 אלא סטרן דוקא ולאו מרסמיס
 )סהלים כדכסיב בדוס שאר אפילו

 מעשיו כל על ורסמיו ט( קמה
 הפועלים אס בהשוכר דרט ומעשה

 הבני שזורקין ומה יוכיח. סה.( )נ״מ
 מן שנהנו מפני הטעם בדוקא מעיים

 סוף ובמרדט לוריא מהר״ש הגזל
 זו ראיה על השיב סשכז( )שדש יומא
 דשמא ראיה כן כל ואין וז״ל

 ולא ישראל מטת לקסוהו העורטס
 המרדד דגקט והא ע״כ הגגומ על

 c )צה הגשה גיד דנפרק משום עורטם
 דקא עורט להנהו סזא p גרמינן

 בשר ולעדן ,וכו וכוליימא כבדא שדו
ולי הפס איממר העין מן שנמעלס

ושואל כשמסזר האמורי לדרכי קצם לשרש יש ודאי דמה במהרי״ל הסימן בזה המבוארים התחודשים דינים רשי פרמי 1תר
 כשלא אלא לק נטל לא מהרי״ל אף ואולי למי לק תרנגול אסר ועולה קבין תשעה גופו ועל ראשו על שופך וטובל: לוקה שעה באיזו !דן

סרנגול כקנה או לק מרנגול לו שמכרו כגון אסריו לשאול הוצרך הכפורים: יום בערב לטבול מותר אם אבל טבילה: במקום
לדקדק אכל )יי.( זרה דעטלה קמא מרק וכדאיסא המרגגוליס בין לק מי לכל לפייס הכסורים יום כערב לכו אל אדם כל ויתן א

 הגג על מעיו בני את לזרוק שרגילין ומה לנפשו.
 מההיא קצת ראיה להביא יש לעופות ליתנם כדי

 p למערבא איקלע תמרי בר רמי p חולין דמסכת

 כבדא שדו דקא חזא דכפורי יומא במעלי
 דהיתרא דהאידנא משום שקלינהו אזיל וכולייתא

טפי: שכיח

תרו סימן

הסימן בזה המבוארים דינים רמזי פרסי
 ]אלא הקניטו לא אפילו תכירו את הכפורים יום בערב לפייס ב!—]א

 סמאל שאומר יעשה: מאי שמת או להתפייס רצה לא ואם ברברים[.
 כמלאכי בארץ אחד עם לך יש עולם של רבונו הכפורים ביום

עליה: מברכין ואין הכסורים יום בערב טבילה טעם ]ד[ השרת:

 הכפורים יום כערב לבו אל אדם כל ויתן א
 אדם שבין דעבירות כנגדו. שפשע מי לכל לפייס

 אדם ושבין מכפר. הכפורים יום )א( למקום
 בדברים אלא הקניטו לא ואפילו שיפייסנו. עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו

 לו וילך יחזור בראשונה מתפייס אינו ואם לו. לילך וצריך )א( לפייסו. צריך
 ואם לו שימחול שיפייסנו שלשה עמו יקה פעם ובכל ושלישית. שנית פעם
להכירו. מילי וחני עוד. לפייסו צריך אינו p פעמים בשלש )ב( מתפייס אינו

מן דלקסוהו לומר אפשר דאי יראה
 הטם מן שנטלו וכל דאיסורא ומיעוטא דהמירא רוכא כמו אלא אינו מקום מכל טפי השמא שכיס דהמירא פי על אף כן שאס הטס
 ומרובא בפרוש העורב דמצאו העורטם נטלום הגג דמן כרמן בעל אלא ט:( )סשסיס דמי ממצה על כמסצה קטע וכל קטע ליה הוה

נ״ל: דהמירא הוי ורובא טפי השתא שטס דהסירא קאמר ולכן פריש קא
 ורצונו לדבריו ראיה והטא הכפורים יום בפרק הרא״ש כמב כן וכר. לסייס כפור יום בערב לכו אל אדם כל ויתן א תרו

פי על שאף השנה ימוס בשאר משא״כ יעטר ולא יפייסנו הכפוריס יזם בערב אלא אפייסנו לממר או היום יאמר שאל לומר
 )סז.( שם פשוט וכו׳. לו לילד וצריד ומ״ש אסר: ליום הענין להניס הוא יכול מקום מכל כנגדו שפשע למי מיכף לפייס אדם לכל שראוי

 שם סשדא דרב מימרא אדס בני ע׳ שורוס דג׳ והא לו. לילן דצרין אלמא רעיך ורהב המרפס לן 0 ו )משלי כמוב וכן שאירעו במעשים
 וכ״כ גא שא ועסה נא שא אנא *ז( נ )כראשיס כדכמיב אסר ריצוי במין פעם בכל לפייסנו דצרין שטנא ב״ר יוסי דד ממימרא לשם ומשמע

 במיטריהם: זה הטאו לא והרא״ש והסמ״ג והרמב״ס שהרי״ף אלא ירצנו רצויים מיני דבשלשה שכה( ,עמ ד סי׳ יוה״כ ליל )הל׳ במהרי״ל
וטעמם ע״ג( צט טז )משין משובה בהלכומ והסמ״ג הרמב״ס כמט וכן לשה והרא״ש הרי״ף כמט כן להכירו. טילי והגי ומ״ש ב

משה דרכי
 המאמינים השבים על אלא מכפרים האשם ולא החטאת ולא הכפירים יום אין )ה״י( שגגות מהלכות ג׳ פרק הרמב״ם כתב )א( תרו

מכפרין אלו שאין בלבו מחשב או אומר והוא אשמו או חטאתו והביא מבעט היה כיצד בו מכפרין אין בהן המבעט אבל בכפרתן
 תשכג( )סו״ס )ע״ב( דיומא במרדכי )ב( עכ״ל: לו מכפר הכפורים יום אק הכפורים ביום המבעט וכן לו נתכפר לא כמצותן שקרבו פי על אף

הבריות על מרחם ]שאתה[ )שאדם( הימים כל בידך יהא זה סימן דורמסקית בן יוסי א״ר יעשה מה עליו קיבל ולא לרצותו הלך ואם

פרישה
גדרישה: ועיין הגשה גיד סרק פולין כמסכם מור״י הגזל מן שנהנין משוס והטעם הגב על מעיו בגי

ן אן: אצלו פירוש לו. לילך וצריך )א( תרו

דרישה
 מנהרדעי נחמן רב דאסר צ״ה דף הגשה גיד דפ׳ מההיא הוא שהראיה נלע״ד וכו׳ רמי חולין במסכת קרימונה בדפוס נדפסת הגה״ה דל תרה

טפי שכיח דהיתרא האידנא ואכול שקול א״ל וכוליתא כבדי שדו עורבי אתי דכיפורי יומא במעלי נהרא לסוס כהנא רב לגבי איקלע
 כבדי הוזכר לא דהתם משם ראיה ואין ק״י דף הבשר כל דפרק ]תמרי[ )חמא( בר דרמי לההוא המעשה זה בין לו נתחלף שהמעתיק ואחשב

הנשה: גיד דס׳ ההוא דאייתי במרדכי מצאתי וכן התם כדאיתא כוחלא אכלי לא דאמוראי משום כחלי אלא עופות ענק ולא וכוליא

p העתיק רכן וכו׳ וכולייתא כבדי שדו עורבי אתר הגירסא בגמרא לפגינו 
 אותם משליכק היו הבתים שבני לדקדק נראה שם רש״י ומפירוש שם המררכי

 קגיגסכרג(: דפוס המגיה בכרך יעקב )ר׳ .pm עיי״ש העורבים בבוא

 ע״א קי הבשר כל בפרק הוא תמרי בר דרמי וההוא ניגהו, עובדי תרתי ג[
 דהיתרא דהאידנא מהא התם אידכר ולא לכהלינהו. עלמא כולי אפקינהו והתם

 טפי שכיחא דהיתרא דהאידנא וכו׳ וכולייתא כבדי דשדו וההוא טפי, שכיהא
 רב לגבי אקלע מנהרדעא נחמן רב עובדא ובההוא ע״ב צה הנשה גיד בפרק
תשכ״ץ גם ועיין קניגסברג( דפוס המגיה בכרך, יעקב )ר׳ נהרא. לפום כהנא

והערות הגהות
 מהכת״י בםהדורתינו גרפם )והוא הדרישה כאן שכתב מה ועיין קכו, סימן קטן

"למורא": איתא שלפנינו כגמרא p ררישה(:
הפרישה כתב זה ועל ובכתה״י ישנים בדפוסים הוא p ״לו״ לילך וצריך א[ תרו

 לילך וצריך בפנים הגירסא ב״ה דפו״ר עם הנדפס ובטור אצלו, פירוש

ובכתה״י שאקו, די פייבי ודפוס ב״י, דפו״ר עם הנדפס כטור p ״אצלו״:
 עם הנדפס ובטור "בשלישית", איתא אחד ובכת״י מנטובה, ובדפום "בג׳". הגירסא
 וו״ל דיהתפורט דפוס הגהות בחידושי הגיה וכן פעמים", "בג׳ הגירטא ב״ה דפו״ר

שלפנינו: בדפוס וכ״ה עב״ל ישנים בטורים הוא pו ע״א פז ביומא כ״מ ״בג״ם״

0) החכמה אוצר תכגה ע״י )הודפס439 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב ונרצז( ־ תצה )או״וז ה ־ דבורה< שירת >מכון טור



יוסף בית הכפירים ירם הלכות תרו חיים אורח חדש בית ת

 לגירסמס ומשמע היה עצמו על
 משלש יומר לפייסו אסור דבסדרו
 דקאמר מלישנא וכדמשמע פעמים

 לו והולך מניסו אלא הכי עביד היכי
 כן ואס במיבוריהם להדיא כמט וכן

 שמופס רדט אדברי למידק איכא
 לפייסו צריך אינו כאן וכמב שיטמס

 לדעה לומר וצריך דדו הרשוס עוד לפייסו רצה שאם דמשמע עוד
 דמלמודא דקס״ד משוס היינו הט עדד היט דקאמר דמאי רטנו

 צרין אין ודאי דמדינא פרין ולהט הט רב עטד ומטנא היה דמטרו
 שיפייס דמטנאעל שאט רט ומשני פעמים משלש יותר מסדרו לבקש

 במטרו אפילו הטן משורס לפנים אבל פעמים אלף ואפילו רט אמ
 שם אין אס מססברא והט פעמים אלף ואפילו לפייסו הוא יכול
 הדין דמן לומר היינו יומר יבקש אל דאמר יוסי ור מורה בדון
 דעס לי נראה כן הטן משירס בלפנים מדבר ואיט יוסר לבקש אין

 הט עטד היט סנינא פטךזר דבגמרא ודע עיקר: וכן רטט
 בטקלא דזקסוהו לרב ליה סזא מלמא ופטק מלמחול אסט להיום

 לשום אלא לאסטומ כן עושה אינו שהמומל היכא דכל משמע וכר
 ערוך שלחן ובהגהות כן לעשות יכול מה טוס לו שיש כגון טעם

 נראה מסילה המבקש לטובת כשמכוין יממול שלא שיכול כמוב )ס״א(
מינה שמע אמר מנינא ר׳ המס דקאמר עובדא ההוא מפרש שהיה

 )ה״ט( פשומ מהלכות ר בסרק הרמב״ס כסב וכן ח( )סר׳ס והרא״ש מלנא מר מסילה מבקש שהיה ארב הסס דפרין אמאי מרסי משוס
 לרבי לפיוסי אזיל דרב )פז:( בגמרא מדאמרינן ]א[ כן שלמדו מראה יוסי ר והאמר הכי עטד והיכי איסייס ולא הכסוריס יום ערכי י״ג
 ר והאמר הכי עביד והיכי וסרין דכיסורי יומא מעלי סליסר מטנא סעמיס משלש יוסר ממנו יבקש אל מחדרו ממו המבקש כל סנינא ב׳׳ר

משלש יומר ממנו יבקש אל מסדרו מטו המבקש כל סניגא בר יוסי שאסממיר רב ופירש שאני רב רש״י כגירסס ודלא שאני רבו ומשני

 שיתפייס. עד רעים עליו להרבות צריך לרבו אבל
 על ומעמידם אדם בני עשרה מביא מת ואם ב

 זה ולפלוני ישראל לאלהי חטאתי ואומר קברו
 כל לב שיהא כדי כן ועושין 0) לו. שפשעתי

מקום יהא ולא חבירו עם אחד כל שלם ישראל

 דהט וסובטם שאני רב ומשט פעמים
 כמה שאפילו שאני רט קאמר

 עד ממנו לבקש צטן פעמים
 רב של רבו היה מנינא ורט שימפייס

 רטנו במקום בראש יושב הוא שהיה
 שאט רב פירש רש״י אבל הקדוש
ודע היה: עצמו על מחמיר

 המעטר כל רבא והאמר הכי עטד היט סנינא ורט סטן דכגמרא
 מזי מלמא סנינא רט ומשני פשעיו כל על לו מעטטן מדומיו על
 הוי טשא בטקלא דזקפוהו דכל וגמיט בדיקלא דזקפוהו לרב ליה

 דליזיל היט ט איפייס ולא רשומא למיעבד בעי מינה שמע אמר
בבבל: אוטיסא וליגמר

 וכר. קברו על ומעטידם אדם בני עשרה מביא מת ואם ב
אל משטרו מטו המבקש כל מטנא בר יוסי רט אמר )ע״א( שם

 אדס בט עשרה מטא מס ואם פעמים משלש יומר ממנו יבקש
 כל לב שיהא כדי כן ועושים ומ״״ש וכר: קכרו על ומעמידם
 אטשא אלא קאי בלמוד p] ליה אדסמין לאו וכר. שלם ישראל

 כעדו: שפשע מי לכל לפייס יש הכפוטם יום דבערב שכמב קאי
 יום ערב משילה לבקש מנהג משכג( )סי׳ יומא במסכס המרדט כתב

ישראל: שובה במדרש כדאמר הכפוטם
ומרס קדמוטנו מקנס קו( סי׳ ב״ק משכד, ט׳ )שם עוד וכתב ג

 ט איפייס ולא צטר צרט עליו ויטילו פירוש רשומא למיעבד בעי
 המומל לטובס אבל ומשמע רב של למובמו מטנא ר׳ כן עשה w פירוש דלפי מורה מדברי ימבטל ולא בבבל אוטימא ולגמר דליזיל היט

 שפשע ממילה המבקש מצאתי הראשונה: וכסברא בהיפן פירש רש״י ט זה פירוש מצא היק יודע ואיט ק לעשום יכול אינו עצמו
 דצטן וצריך( ד״ה )ס״א מר״ז בסימן לקמן דכסטנן דלמאי עיקר וכן שלג( )סי׳ מהר׳ש דרשוח סשיעה אומה המסילה בשעס לפרש צטך כעדו
 וטרושלמי סטרו וטן לדנו המקום לטן שטנו עטרוס טן לחלק אין דבהא סטרו לפני טידויו נמי הדין הוא המקום לסט בוידויו הסטא לפרט
 ליה ומפייס נשא בט מייסי לא ואין טטס הא קבלה ואין עלך סרשיס ליה למימר צטך שבטה על דשטא הדין דאמר ה״ס )ס״ם טומא

 המסב פירוש )ירושלמי יעקב עין דבספר ודע כדסטשיס פשיעה אומה לפרש צטך אלא עלך סרסיס בסמס דאמר דוקא לאו וכר קדמיהון
 ממנו לבקש ופוזר אנשים עמו יטא אז קבלו לא ואי מסילה לבקש מעצמו לכספלה ילך שהסוטא הנזכר הירושלמי מלשון דקדק ו( אום

העולב: פיוס לקבל לעלוב שירצה אמצעי משלה לשלוש אדס בט מקצח שנוהגין כמו דלא בסטהס
 מסברים בשאר מבואר וק אדם בט עשרה של שורה צטך אין מס דבאינו ומשמע מנינא בר יוסי דרט מימרא וכר. מת ואם ומ״ש ג

מסיקסא וכ״ה ל אוס וירא טבער )מהד׳ בסנמומא אימא איסייס ולא אדם בט שלשה של שורוס בשלש לפייסו דכשהולך כמב שבמרדט אלא
 קיבל ולא לרצוסו והלכמי מטט וטן טני הימה קטטה להם ויאמר אמס שורה ויעשה אדס בט עשרה יטא שמואל ר׳ אמר סל״ס( רבפי
 טרושלמי )שם( משובה הלכוס בסוף הסמ״ג כתב )שם(: במהט״ל כסב וכן וכר עליו ומרמס עצמו שהשפיל רואה הוא ברוך והקדוש עליו

 עולמית ממילה לו אין רע שם עליו מוציא אבל רע שם עליו הוציא שלא באדם למסול שצטך דאיממר הדא יוסף רב אמר )ה״ס דהמובל
 לו יזיק רע שהשם דמאמר זה בשטל אסט נקרא המומל שאין לומר טעם כמו הוי עולמים מסילה לו אין שכמב דמה ונראה ע״כ

 נקרא אינו רע שם עליו שהוציא אומו גס הילכו עולמית מסילה לו אין כן ואס מוסל אינו האמר מומל מהם אמד אס ואף ולדורותיו
 לממול מהם אמד לשום ראוי שאין גדול עלטן וזהו עולם עד דורומיו ובכבוד בכבודו פוגע רע השם שהט לו מוסל איט אס אסט

 צטך מס אם זה ומטעם לו יממול שמא רע שם עליו הוציא אפילו משילה לבקש שלו יעשה מהם אשד כל מקום מכל אבל זה על
כדלעיל: הדין נשפנה המסטיש אצל אס ט שקר כל רע שם אצל המסילה בקשס טן נשמנה לא המטיש דאצל וכר אדס בני עשרה להטא

משה דרכי
 יעשה ומה עליך מרחמים אין הבטות על מרחם אינך ואם מרחמים לך יש

 היה קטטה להם ויאמר שורה ויעשה אדם בבי עשרה יביא שמואל אמר
 רואה הוא ברוך הקדוש קיבל ולא לרצותו והלכתי הבירי ובין ביני לי

 שכה( עם׳ ד סי׳ יוה״כ ליל )הל׳ מהרי״ל כתב וכן לו. ומוחל עצמו שהשפיל

המרדכי עוד וכתב זו. שורה עושה נתפייס ולא פעמים שלש שהלך דלאחר

 לו אין חבירו על רע שם המוציא אבל עטרות בשאר דתימא הדא )שם(
 מיימוניות והגהות ע״ג< צט טז )עשין הסמ״ג כתבו וכן עכ״ל. עולמית מחילה

 דאין קצב( וסי׳ קצא )סי׳ ווייל מהר״י כתב וכן ט( )אות תשובה דהלכות ב׳ פרק
 יהא לא דברים בשאר אבל רע שם עליו הוציא אם לו למחול צריך

תכ״ב: סימן משפט בחשן ועיין אכזט המוחל

©דישה
 שיהיה כדי כן שעושין נפב זה על וכר לפייס הכפוטם יום נערב לבו אל אדם כל ויפן הסימן בריש שכסב אמה קאי זה וכר. כדי כן ועושין )ב(
 בסרק ועיין ע״ב צ״ה דף ברא״ש מוכס כן כפור יום אערב דוקא קאי ממילה וכן פעמים ג׳ אדם מי בשלשה לפייסו רטט שכסב טטס ושאר וכר לב

ע״ב: ס״ו דף הכסוטס יום

הגהות חדושי
 דמיסייס עד אלא שיעור לו אין רבו אבל מסטרו דוקא משמע פעמים משלש יופר יבקש אל ממטרי מעו המבקש מדקאמר שלמדו דאסשר נראה ולי ]א[ תרו

עד מכסר הכפירים יום אין למטרו אדס שטן דעטרות היא דמחניחין הכי למיעבד כעי מדינא דסא ר״ל p] )מהרל״ס(: רש״י לפירוש אף תיסא
)מהרל״ס(: וכו׳ סאי ארישא אלא שיפייסנו

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס440 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תרצז( ־ תצה )או״ח ה ־ דבורה< שירת >מכון טור



תא חדש בית הכסררים ירם הלכות תרו חיים אורח יוסף בית

 כי ברכה צריכה אינה הכפורים יום
 כמב וכן טהרה בשביל רק אינה

 )ג(: קכג( סי׳ קטן )סשל׳ז המשב״ן ~
j משכ״ן בשמו שם( כו )כל עוד וכתבו( 

 ולטטל ללקוס שיכול קל( סי׳ קטן
 רק שירצה ממי הכפורים יום בערב

כתב הלילה: קודם שיהיה
 בערב ק»( סי׳ קטן )סשכ״ץ המשב״ץ

 הכסוריס יום וערב השנה ראש
 על לשפוך רגיל אז ברימ בעל וכשהוא

 מים קבין משעה גופו ועל ראשו
 טבילה במקום ביצים רי״ו שהם ממין

 בשביל אס ט אינה טבילה אומה ט
 כתוב סובה: בשטל ולא טהרה

 אבל על למעשה הלכה במשב״ץ עוד
 בערכ הגולל מסתימת ג׳ יום כשמל

לא אבל לרחוץ ונצטוה הכפורים יום

 יהיו הוידוי עם שהמפלה בעינן
 הכפוריס ביום כמו ובנקיוס במהרה
 סעדיה רב ואמר ומ״ש עצמו:

 על מביר מלטבול בעלייתו
 ר׳ דאמר דמאסר טעמו המבילה.

 אם ברגל עצמו לטהר אדם סייב יצסק
 כל כעל הטהרה על לברן ציין כן

 על הרא״ש שהשיג ומה דרבנן מצות
 מכל עצמו לטהר היינו יצסק דר׳ זה

 למימר דאיכא השגה אינה טומאה
 מכל עצמו דלטהר הוא כן ודאי

 כן סי על שאף אלא קאמר טומאוס
 לטהר לו שאפשר וטהרה טהרה בכל

 כשמטהר עליה לברן שייב עצמו
 דסלוגסא טון הלכה ולענין עצמו.

 והט מספק לברן אין היא דרבוומא
מהסשב״ץ העמיק הב״י נהוג:

ומתפלל. שביעית בשעה אדם מובל עמרם רב ואמר ר סנסומא דרבי בהגדה לדבר סמן רש המסים על רע שם שלא,להוציא
היא הכסוריס יום משום הטבילה דעיקר סי על דאף לומר רצוט :1ג 0 )אוס ואססק פרשס

 מדל לתיקנו דמאמר המגמה למפלת יקדימגה מקום מכל באה מובל עמרם רב ואמר הכפורים יום בערב למבול ונהגו ד
אם בסעודה דעתו מטרף שמא רשמה שיאכל קודם במנסה להמודום בפסקי הכל הסימן. סוף עד וכר שביעית בשעה אדם

שיש הרדר במקום הוא זה רדר כן . , , סס )סי׳ מ הכל וגס כד( )סי׳ הרא״ש
U ומל סגסודס מס להסויוס לו ו(')ט י?“ “איי ’זזגי •עליהם טיג?ל 1*״״ של יטנילה הר״ם גשם מוג « 

שלא סמאל רואה אליעזר רבי מפרקי ]מ״׳ו[ ־ ־
 רכון ואומר הכפירים ביום בישראל חטא נמצא

השרת. כמלאכי בארץ אחד עם לך יש העולם
 יחפי ישראל אף !א( רגל יחפי השרת מלאכי מה
 להם אין השרת מלאכי מה הכפירים. ביום רגל

 על ועומדין קפיצה להם אין ישראל אף קפיצה
 נקיים השרת מלאכי מה הכפירים. ביום רגליהם

 מה חטא. מכל נקיים ישראל כך חטא מכל
 ביום ישראל כך ביניהם שלום השרת מלאכי

 מן עדותן שומע הוא ברוך והקדוש הכפירים.
 לטבול ונהגו p! ד עליהם: ומכפר המקטרגים

 אדם טובל עמרם רב ואמר הכפירים. יום בערב
 סעדיה רב ואמר מנחה. ומתפלל שביעית בשעה

 וכתב p הטבילה על מברך מלטבול בעלייתו
בזה נראים דבריו ואין ז״ל הרא״ש אבי אדוני

 יום בערב הגולל מסמימס שלישי יום כשמל אבל על למעשה הלכה יודע ואיני עכ״ל לא מק ססות מומר ג׳ טוס דוקא לבנים ללטש
 מומר שלישי טוס ודוקא למיס ללטש לא אבל לרסוץ ונצטווה הכפוריס יום בערב לרסק שנהגו מנהג משוס שבעה במוך לרמון הימר טעם

הימר טעם יודע ואיל לשוט וזה יוסף טס וכמב ע״כ לא מכן פתוס )ד(: הכפוריס
 ליה קשיא קא דמאי בעיני וסימה עכ״ל הכפולים יום בערב לרסק

 דלא גב על ואף שבעה גזירס ממט מבטל הכפוריס יום לפני אמס שעה ואפילו כרגלים הכפולים ויום השגה דראש לן קיימא הלא
 יט:( )מו״ק מגלסין ואלו סרק לוי ק יהושע דר׳ בליה הונא רב כדאמר בערב אלא טום לרסק מומר שיהא לענין ככולו יום מקצס אמרינן

 עד פירוש דאין שאסור( ד״ה )סוס׳ המס ר׳׳י פירש הלא הערב עד ברמיצה שאסור הרגל ערב להיות שלו שלישי סל שאס מודים הכל
קשיא איסכא קשיא ואי המנהג וכן רש״י כפירוש דלא יום מבעוד למשכה סמוך והיינו טוב יום מבערב פירושו אלא הלילה עד הערב

דוקא דהיינו מפרשים ובשאר סמ״ק בהגהות כסוב הלא וט׳ שלישי סל שאם הונא רב דאמר משוס אי שלישי טום דוקא פסק למה
 שלישי כמו אמס שעה או א׳ יום לט כן שבעה גזירס מבטל הרגל קודם אמס שעה דאפילו לן דקיימא למאי אבל שאול ואבא לרבנן
 כל כפור יום ערב איריא מאי קשיא ועוד אסור נמי שלשה לאפר אסור שלשה מון ואי ימים לו׳ א׳ יום טן סילוק אין דלדידן לרבנן
ממש למשכה סמוך אלא להמיר אין מעשה דלענץ דס״ל ואפשר היא מצוה של טוב יום דערב רסיצה כל דהא שרי נמי טוב יום ערב
הרגל בערב להקל נהגו גאוטס דיש היט וט מנסה קודם ואפילו גדול היום בעוד לרסק המיר לצמצם אפשר אי כפור יום דבערב וטון

משה דרכי
 צריך שאץ סשיטא קרי משום זו טבילה שטעם ומאחר נוהגין ובן )ג(

 שאותן קצא( )סי׳ בדרשה ווייל מהר*י כתב וכן אחת פעם רק לטבול
 דלא שטות מנהג הוי במים וידוי ואומרים פעמים שלש שטובלין
 פעמים שלש לטבול דיש שכתב שמו( עט׳ ד סי׳ יוה״ב ערב )הל׳ כמהרי״ל

 ראשו על מים קבין תשעה הטלת מהני דלא במהרי״ל משמע וגם
 משום אלא קרי משום לאו זו טבילה טעם אומרים דיש טבילה במקום

 דמהני. כתב )שם( ווייל מהר״י אבל טבילה. דצריך המתגייר כגר דהוי
 הר״ם בשם קבב( סי׳ קטן )תשבץ ותשב״ץ לג.( סח )סי׳ בו הכל כתב וכן

)שם עוד וכתב להתענות(: ד״ה ב אות )ארוך תקפ״א סימן לעיל וכתבתי

 ליום שלשה תוך ששימשה אשה קרי משום טעמא ראם במהרי״ל(
 שכבת שתפלוט טבילה מהני לא לאו ואם ביתה לכבד צריכה הכפורים

 תשחית שלא תטבול ולא ביתה תכבד לא לוסתה סמוך היא ואם זרע
 ראש בערב שטבל פי על דאף ג( סי׳ )שם מהדי״ל עוד וכתב ד[. זרעה

 הכפורים יום בערב יטבול הכי אפילו קרי ראה שלא ויודע השנה

 יה( )סי׳ שמחות הלכות ובמהרי״ל )ד( המתגייר: כגר תשובה משום

 לרחוץ לאבל סג״ל מהר״י הורה הכפורים ליום השנה ראש בין הנפטר
 על ואף עכ״ל שבעה מבטל יום ראותו הכפורים יום בערב ולטבול

שרי: מצוה טבילת שלשים כל לרחוץ שלא נהגו דעכשיו גב

 לגמרי יחפים שאינם סי על אף וכר. רגל יחמי ישראל אף ]א[ תרו
שרצה אפשר עור משל חוץ באנפלאות להלוך להם מותר שהרי

 מנעליהם הפשיטו שהרי כמלאך מהגשמיות ומופשטים יחסים שהם לומר
 דוקא ואסרו בבהמוחן עוד להדבק רוצים שאינם ע״ש מהבהמות שבאו

 נעליך של ה( ג )שמות דרך ועל הגוף כל עומד שעליהם לפי מנעלים
שאינם הגשמיות להתפשטות רמז כן גם קפיצות להם אץ וכן רגליך מעל

דרישה
 ומזומנים מוכנים עומדים אלא צרכיהם אהר לילך ואנה אנה משוטטים

 משמרתם: על תמיד העומדים מלאכים כמו קונם רצון לעשות
[p יום ובערב השנה ראש בערב התשב״ץ כתב וכר. למבול ונהגו 

 קבין תשעה גופו ועל ראשו על לשפוך רגיל אז ברית בעל כשהוא כפור
 כי אינה טבילה אותה כי טבילה במקום ביצים רי״ו שהם המין מים

הובה: בשביל ולא טהרה בשביל אם

 זה: סיסן חיים אורח נמוקי וספר הגר״א, ביאור עיין ג!
 בדרכי והמעיין תקפא, סימן לעיל מ״ש ועיין כאן כתוב הנדפס הקצר משה
 בתשעה טבילה דין על קאי אלא כאן מקומו שאץ יראה הארוך משה
 נוהג היה דמהר״ם הביא דשם תקפא סימן לעיל עיין עיין זה ועל קבץ

דקאמר האי ה[ לטבול: הוא והמנהג קבץ תשעה גופו על לשפוך

והערות הגהות
 סעדיה דרב לומר צריך לק קודם ולא הטבילה על מברך מלטבול בעלייתו בדרכי ד[

 ע״ב ז פסחים )תוספות ור״י מא( )סימן גדולות הלכות כבעל סובר גאץ
 תקנו הטבילה אתר אלא לברך לו אפשר שאי גר טבילת דאגב שכתבו על( ד״ה

 וביאורי )חידושי ר סימן דעה ביורה שכתוב כמו אתריהן, לברך הטבילות בכל
הטור(: על שפירא מהר״ן

0) החכמה אוצר תכנת ע״י )הודפס441 מס עמוד )וזרא״ש( אשר p יעקב תרצז( ־ תצה )או״ח ה - דבורה< שירת >מכוך טור



יוסף בית הכפירים ירם הלכות תרז—תרו חיים אורח חדש בית תב

»
 מיימונית בהגהות כמ״ש השגה כל שמחמירץ פי על אף בסקר למוץ
 הכפודם יום בערב להקל במשב״ץ פסק כן ה( אום אכל )הל׳ ,י פרק
 דדקדק נראה שלישי ביום דוקא שכמב ומה הרגל ערב משאר יופר

 שאם בשמם קאמר ולא שלו שלישי סל שאם הונא רב מדאמר כן
דהלכמא ואליבא אבלות מימי ,א סל

 שרינן שלישי ביום דדוקא ודאי אלא
 אבל למשכה סמוך בערב הרמיצה

 אלא לרמוץ שרינן לא מכן פמוס
 המשב״ץ דעס היא זו ממש בלילה
 מון בין סילוק דאין עיקר ואינו

 שרי לעולם שלשה לאפר שלשה
 הלכה מהרי״ל מסק וכן לרסק

 שלו שמסוס בהלכות עיין למעשה
)רעד.( חקמ״ח בסימן לעיל עוד ועיין

 )שבר.(: שצ״ט סימן דעה וביורה
להתודות וצריך א תרז

 לשק וכר. במנחה
 משובה מהלכוס ב׳ בפרק הרמב״ס

שכן נראה בסעודה יסגק שמא )ה״ס
בברייסא: גורס היה

 לא ואינה זו לטבילה רמז בתלמוד מצינו שלא
 עדיפא ולא נביאים. מנהג ולא נביאים יסוד

 בדיך ולא הביט הביט מד:( )סוכה דאמרינן מערבה
 משום ואי 0) נביאים. מנהג אלא שאינה משום
 לטהר אדם חייב טז־:( )ר״ה דאמר יצחק דרבי
 הטומאות מכל עצמו לטהר היינו ברגל עצמו

 ושביעי. שלישי עליו ולהזות מת מטומאת ואף
 קריין בעלי שאין וכיון טהרה. לנו אין והאידגא

 ואין זו לטבילה חובה אין השנה כל טובלין
 מקרי עצמם לטהר העולם שנהגו אלא לברך.

 רבי פרקי של מדרש על וסמכו הכפורים ביום
 הכפורים: ביום השרת כמלאכי שנקיים אליעזר

תרז סימן

הסימן בזה המבוארים דינים רמזי פרמי

 בסימן הוידוי וסדר החטא: לסרט צריך ואם ג[—]ב אומרה: והיכן סעודה: קודם במנחה להתודות צריך נא[

 ביום עליהם שהתודה עונות נד[ התודה: כבר והוא צבור שליח כשמתודה אפילו לעמוד צריך תרכ״א:
 במנחה: הוידוי צבור שליח חוזר אם בוידוי: חותמין אם ]ה[ עליהם: ומתודה חוזר אם שעבר הכפורים

המנחה: תסלת אחר ארבעים מלקות ללקות נו[

 יום וידוי מצות כדתניא המפסקת. סעודה קודם במנחה להתודות וצריך א
 דעתו תטרף שמא אכילה קודם מתודה חכמים אמרו אבל חשכה. עם הכפורים

אומרה יחיד אומרה והיכן כך. אחר יוכל״-להתודות שלא הסעודה מחמת עליו

 המפסקת סעודה קודם במנחה להתודות וצריך א תרז
אבל חשכה עם הכסורים יום וידוי מצות כדתניא

 היא זו בריימא לשון וכר. אכילה קודם מתודה חכמים אמרו
 הכי )ס!:( דיומא במרא סרק ובגמרא הי״ג(. )ס״ד יומא בסוף במוספמא

 יום ערב וידוי מצוס נא[ מ״ר איסא
 רבי דברי משכה עם הכסוריס

 צרין אומרים וסכמיס p מאיר
 שמא משמה שיאכל קודם שיסודה

 על ואף בסעודה קלקלה דבר יארע
 מסודה ערביס שהמודה p סי

ס. הר״ן וכתב וכר: בשסריס
 יום ערב מדר מצוס מצות( מ״ר ד״ה

 אכילה לאחר משכה. עם הכפוריס
 שמא הכפוריס: יום עליו משיקבל

 שיכרוח של קלקלה. דבר יארע
 שיאכל לאסר שיסודה צריו ט: וכיוצא

 פירשו כן ערביס במפלס משמה.
 עליהם הקשה והרמב״ן הראשונים

 ערב של מדמ מצוס דה״ק ופירש
 קודם להמודוס שצרין הכסורים יום

 משכה עם הוא במשובה ליום שיכנס
 יהא שלא כדי עצמו ליום סמון
 אבל והיום המדמ בין לחטוא שהומ
 דעמו מטרף שמא סכמיס מששו

 המדמ מן שכרוסו ממנענו בסעודה
 קודם להמודוס עליו הסמירו ולפיכן
 קודם שהמודה סי על ואף אכילה
 עם סמנה ומסודה מוזר אכילה
אירע שמא עצמו ליום סמון משכה

אבל בסעודה סטא של קלקלה דבר
 ערטס שהמודה סי על אף קמט אלא הכסוריס טוס הוא ממודה דודאי קסני לא עצמו הכסוריס יום של מדמ שהוא ערטס של מדמ

 במוסססא מדמלא לדבריו ראיה והטא מכפר משכה עם בסוסו הכסורים דיום היום כל עטרה דכר לו אירע שמא היום וכל שסריס מסודה
 אירע שמא ושמיה אסלה לאסר שיסודה צריך משמה שיאכל קודם שהמודה סי על ואף [,]וכו משכה עם הכסורים יום ערב מדמ מצום
 שמריס שימודה צרין ערטמ שהמודה פי על ואף ערטח שיסודה צדן ושמה שאכל לאסר שהמודה סי על ואף בסעודה קלקלה דבר
אימא הט באמצע. אומרה צבור ושליח תפלתו אחר אומרה יחיד אומרה והיכן הרמב״ן: כדברי נהגו לא והעולם ע״כ

פרישה
 ס״ל להט סייג ומדנקט פירוש חייב. דאמר יצחק דרבי משום ואי )ג(

 מקום מכל טובלין קטין בעלי אין השנה ימות שבשאר יאף המטלה על דמברן
 לטהר היינו וכר לטהר סייכ יצסק רט שאמר דמה ראיה אינה למהר חייב ברגל
 הטומאוס מכל להטהר כשיכול אלא סיונ בכלל אינו לומר רצה הטומאות מכל עצמו
 כזמן אפשר אי וזה ושטעי שלישי הזאס הצטכה מנו טומאס היא בכללן אשר
 להזות סרה אפר לנו אין לומר ורצה טהרה לט אין והאימא כדמסיק הזה
 שבעל אף נמצא טמאה ארן על שאט טון מועלת הזאה דאין וגס מת טמאי ט

 מס טמא בסזקס אדס לכל מטומאסו עדיין נטהר לא עצמו יטטל הזה סמן קט
 מת ממומאס ואף רטנו שכמכ מה נמצא הרגל דטהרס סיוג לקיים יכול ואינו
 ואף דקאמר לפרש אין אבל הטומאוס במכל מסלה שטמז מה דבריו ופירש סזר

 כן דאס איט הה לטהר סייג ראש מקלוס באה שאינה מס מטומאת דאסילו
הסיוב ור״ל הטומאוס מכל עצמו לטהר הייט מסלה במ״ש אלא מידי משט לא

 הטומאוס מכל עצמו לטהר להייט אמטנא אטהרה אלא טטלה מטהרס קאי איט
 מפרש )שמעשי דמילמא כללא זהו מס מטומאס אפילו ר״ל אכל וכפכ ודייק
 טהרה ואוסה מס מטומאס אף ר״ל הטומאות מכל לטהר שאמר למה דכטו
 טהרה לט אין והאימא לטהר סייב קאמר זה ועל ושטעי שלישי הזאס צטכה
 באק שאנסט טון גס הזאה לט אין שהט לט אין מס מטומאס טהרה פירוש

 משוס מס מטומאש ואף קאמר לכן לפרש אין אבל טדו ושק כטובל הוי הטמאה
 טסי טסא הט משום מס בטומאס p שאין מה ראש מקלות כאיס וקט חיכה

 דכסב דמילסא טשא p לאס קט מסמס מבטומאה מס בטומאס להספלל
 עצמו למהר הייט דהצ״ל כסבו צוק ללא הטומאוס מכל עצמו לטהר הייט

 טומאת משוס מכל וכסכ לעיל טיק ללהט כדסטשיס אלא וכר מטומאס אף
 לטהר סייג מ״מ וא״ס ,פי וכר. קריין בעלי שאין וכיון ודוק(: מס

כר: טובלין אין השנה ככל אינו זה מיהו קט מטומאפ לפסלה

הגהות חדושי
 בסעודה דעסו סטרף שמא וישסה שיאכל קולם יסודה חכמים אמט אבל סשכה עם הכפוטם יוה ערב וידוי מצוס מ״ר איסא הט שלפנינו בגמרא ]א[ תרז

שסטס מפודה ערביס שהמודה פי על ואף בסעודה קלקלה דבר לו אירע שמא וישפה שיאכל לאסר מסודה ושמה שאכל קודם שהפודה פי על ואף
 הקושיא אבל הרמב״ן בשם הר״ן שהביא א[ השניה הקושיא נספלקה וו טפסא ולפי והרא״ש הט״ף טססס שהיא הב״י כטססמ לימא זו טססא הנה וכר

הראשונה: הקושיא גם נססלקה המוסספא דלטססמ משום הש״ם( מנוסשת להביא רצה )ולא התוססהא מן ראיה להביא הרמב״ן הוצרך לכן עומדת במקומה עדיין הראשונה

והערות הגהות
 הרי״ף ונוסחה שם, בר״ן היטב עיין נסתלקה לא השניה הקושיא נס א[ תרז

שגגת רק כאן ואין הב״י pa בדברי הגהתי כאשר היא יט סימן והרא״ש
 ראייתו הרמב״ן והביא לה, השוה לתיבה מתיבה שלמה שיטה שהחסיר המעתיק

 לאחר שהתודה ואע״ם ה״ל שלמה בבא עוד נוספה שבה בעבור מהתוספתא,
 יעקב )ר׳ ועיין, כדבריו, מפורש ובה וכו׳ ערבית שיתודה עריך ושתה שאכל

 אבל בטור כמ״ש הגירסא בגמרא לפנינו p קניגסברג(: דפוס המגיה בכרך
הנם״מ שכתב א אות הטור הגהות הגדולה כנסת שייט ועייז וכו׳ חכמים אמרו

 שכתב שהרמב״ם וכתב בסעודה קלקלה דבר יארע שמא בפירוש הגרסאות בין

 עיי״ש: הב״י שגרם כמו בגמרא גורם היה ב״ח( )עיין בסעודה יחגק שמא
 ושתה שאכל קודם "שהתודה ואע״ס בב״י בפנים הגיהו קניגסברג בדפוס ג[

 נוסח סי על וכו׳ ערבית שהתודה ואע״ם" וישתה שיאכל אחר שיתודה עטך

 הגיה וכן שם, והערות ובהגהות א׳ אות הגהות חזושי ועיין והרא״ש, הט״ף
 זע״ל ממונקאטש האדמו״ר מש״ב ועיין עיי״ש סק״א מרדכי מאמר בספר בב״י

וה: סימן אטה נמוקי בספרו

0) החכמה אוצי תכנת ע״י )הודפס442 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תרצז( - תצה )או״ח ה - דבורה< שירת >מכון טור



תגחדש ביתהבפורים יום הלכות תרז חיים אורח יוסף בית
 כמוב רמו שפרי במקצת החטא. לפרט שצריך כתב והר״י אומר להיכן קאמר עצמו הכפורים וביום )שס( דיומא בפרא בפרק
 לוריא מהר״ש וכ״כ הנכון והוא השנוא לפרס צריך שאין כשב והר״י הכפורים ביום אומרה צטר ושליש לכתוב רמו שדייק ונראה הוידוי
 החטא לפרם רץ*1 שאץ נראה וכן ופרש וק״ל: עיקר זו שסשמא הכפוריס מס כמג שלא שפלשו אשר אומרה וביחיד המפלה בשוך

כדבריו. וחלכתא החטא למרט צריך שאין אומר עקיבא שרבי ליום הכפוריס יום ערב בין שילוק יש צבור דבשליש משוס ד! ]אלא[
 איט הכסוריס יום דבערב הכפוריס

 וטרם השפלה בסון הוידוי אומר
 אבל השפלה בשוך אומרה הכסוריס

 יוס וערב הכסורים יוה טמיד
 אינו דלפולם הס שוים הכפוריס

שפלשו: אשר אלא אומרה
 אכל הוא הוידוי ועיקר ב

 אמר מאי שס חטאנו. אנחנו
 וכר עולם רזי יודע אשה אמר רב

 דלא אלא אמק לא !ונורא מר אמר
 אבל אמר אבל סטאנו אנשט אבל אמר

 צריך: לא מו שטאנו אנסנו
 רטט כסב )שכה:( מרכ״א ובסימן

 ובאשכנז וסדרו: הוידוי ענין
סדר על חטא על לומר נוהגים
 כתג וכן עמרם רב כתב וכן החטאים כו ומסרטין ביתא אלסא

 כסב וכן שירוש החטא. לסרט שצריך כתכ יונה וה״ר הרטכ״ם
 הרמב״ס כן נס כמט וכן טסא אלפא סדר על סטא על עמרם רב

 וה״ר הוידוי( טפס השנה כל )מפלוס אהבה ספר בסוף ססלומיו בסידור
 מקום מכל סטא דעל זה סדר בפירוש כסב שלא פי על אף יונה
 צריך שאץ נראה וכן ומ״ש הפטא: לפרט שצריך כשב הוא גס

 החטא לסרט צריך שאין אוסר עקיבא שדבי החמא לסרט
 p יהודה רט איפליגו )סו:( דיומא בתרא בסרק כדכריו. והלכה

דהא עקיבא כרט לן דקיימא ודאי ומשמע במילסא עקיבא ורט בבא

 שנאמר הסטא לפרט וצריך >פי:( שם
 יהודה רט דברי ,וגו העם סטא אנא

p נשוי אשרי אומר עקיבא רט בבא 
 משה שאמר מהו אלא ,וגו פשע

 ,וכו ינאי ,כדר זהב אלהי להם ויעשו
 כרט דהלכה לרטט ליה וסטרא
 שם הרמב״ם אבל משטרו עקיבא

 כרט פסקו צט.( נח )עשין ובסמ״ג
משוס דטעמו ונראה בבא p יהודה

 שעקר קודם התפלה שגמר אחר תפלתו אחר
 הכפורים ביום אומרה צבור ושליח )א( רגליו.
אבל הוא הוידוי ועיקר ג—ב התפלה: בתוך
 דברים שאר גם לומר שנהגו אלא חטאנו. אנחנו

 ועל עולם. רזי יודע ואתה לפניך. נאמר מה כגון
 >א( נוצרתי. שלא עד ואלהי חטאים. ועל חטא.

 אלפא סדר על חטא על לומר נוהגין ובאשכנז
 עמרם רב כתב וכן החטאים. בו ומפרטין ביתא

 ביום שהמודה עבירוש שניא שצריך^־המס כתב יונה וה״ר ז״ל הרמב״ם כתב וכן
 ביום עליהן ימודה לא זה הכסוריס ןבוןזגי ץא ובספרד החטא. לסרט ה[ שא׳׳צ( )ס״א

 p אליעזר רבי וכר אשר הכשוריס החטא פרט1, רקיצ שאין p] נראה ןוכ אמרו<ל
 משובש שהוא שכן כל אומר יעקב החטא פרטז? 1צרי .שאי אומר יבאקע רביש

מבואר אדע אני פשעי כי שנאמר י י
 השסא לפרט דצרין שניהם מדברי

 יעקב p אליעזר רבי דמשנש ועוד p מסבירו עקיבא כרבי הלכה ואין
יז( )סי׳ והרא״ש )ה:( הרי״ף דגם לי יראה הט ומשוס ונקי קב

 דהלכה דעמס כן בשסס עקיבא ורט בבא p יהודה רבי ממלוקש שהטאו
 ממלוקש שהטאו דמאשר זה לפרש הוצרכו ולא בבא בן יהודה כרט

 הסטא לסרט דצטן מינייהו מוכס יעקב p אליעזר ורט קמא דשנא זו
 ובגמרא נ״ל: כדרכו אמרה רט הרי״ף בשיטס והרמט׳ם ,כדפי

 פשעיו מכסה וכשיב סטאה כסוי פשע נשוי אשרי כשיב רמי רב שס
 מפורסם שאינו בסטא הא מפורסם בשטא הא קשיא לא יצליס לא
 אדס שטן בעטרוש כאן למקום אדס שטן מטרות כאן אמר נסמן רב

 דלרט עקיבא כרט דלא דרב כרסן דעל יוסף הטס ופירש לשטרו
שהרי נהירא ולא יפרט לא נמי הענל כעון מפורסם אפילו עקיבא

התפלה

 ט בסרק שהרמב״ם אלא מו:( )טיטטן משטרו עקיבא כרט הלבה
 משוס שטעמו ונראה בבא p יהודה כרט פסק )ה״ס משובה מהלכוש
 סטא אנא לא( לכ )שמוס שנאמר הסטא לסרט צריך אישא הט דברייסא

אלא סטאה כסוי פשע נשוי אשט א( לג )סהליס אומר עקיבא רט »א p יהודה רט דברי זהב אלהי להם ויעשו גדולה מטאה הזה העם
ישראל לבני שהרטש וזהב כסף הוא ברוך הקדוש לפט משה אמר ינאי רט דאמר ינאי כדרבי זהב אלהי להם ויעשו משה שאמר מהו

 שטאה כסוי פשע נשוי אשרי כמיב רמי רב יהודה רב אמר הסם אימא זו ברייתא וקודם זהב אלהי שיעשו להם גרס ט עד״^אמרו
דאילו אזלא בבא p יהודה כרט והא מפורסם שאינו בסטא כאן מפורסם במטא כאן קשיא לא יצליס לא פשעיו מכסה יס כס )משלי וכתיב
שטאה כסוי פשע נשוי אשט עליהם עקיבא רט אמר הט ואפילו הוה מפורסם העגל עץ דהא לא נמי מפורסם אפילו עקיבא לרט

 על ואך נקטינן: הט כווסיה סבר דרב וטון אשיא מא p יהודה כרט ודאי אלא אשטמא לדרשה זהב אלהי להם לויעשו ודטש
 כרט שפיר אשיא שינוייא והאי למקום אדם שטן בעטרוש כאן לסטרו אדם שטן בעטרוס כאן נשמן רב שני רב דרמי רומיא דאההיא גב

משה דרכי
השנה: ימות בשאר כמו נצור אלהי יאמר תפלתו סיום ואחר יג( סי׳ דיו״ב שהרית תפלת )הל׳ מהרי״ל וכתב )א( תרז

 טוס דוקא וכר. הכסורים כיום אומרה צבור ושליח )א( תרז
כדלקמן: רם כקול אומרה אינו הכפוטם יום ערג דנמנסה הכפוטם

 אשמנו סטאנו אנסנו דאבל הנוסס שר״ל לי נראה וכד. חטאנו אנחנו אכל
 והולך מונה וגס לבד הנוסס זה אומטס נעילה שכססלס ראיה והא וכו׳ בגדנו
 וכן סטאנו אנסט דאכל ככלל הוא דאשמנו מוכס אשמט מנה ולא וידויים שאל
 שר״ל אומרים כיש ולא כוידויים עיי״ש ממסה( ד״ה קיא מ»׳ ריס )סי׳ ברוקח הוא
 כשהודה השלום עליו המלך דוד שק הוא שהטעם ואומטס לסוד סיטס ,הג אלו

 ר» »מ׳ יוה״כ ספלה )סדר אכודרהס ודיל :מיסה עונש ממט העבר סטאמי ואמר
 טמ״א אלס״א סדר על זה וידוי שנמקן ט על אף סטאט אנסט אכל אבל( ד״ה
 משה אל העם ויבא כסנסומא כדאמטגן וידויים שאר קודם חטאנו ססלה אמר

כמו אכל מלס ופירוש ,וכו להם נסרצה מיד סטאט שאמרו טון סטאט ויאמרו

פרישה
 יונה והר״ר עכ״ל: סטאט כאמס כלומר אנסנו אשמים אכל נא( מב )בראשית

 מצרין אינו עמרם דרב דה״ק וסי׳ שצטן גרס ומ״י כצ״ל לפרט. שא״צ כתב
 כשוה אומר הקהל שכל דמי חטא פירוט מקט אינו תהו חטא על לומר אלא

 נראה ויוסר הסטא לסרט שצטך שכסב אלא סטא על טפס הזכיר לא יונה ורטט
 יפרט לנפשו אחד כל אלא חטא דעל פרטי זולתי אסר עטן הוא חטאים דפי׳

 וכאשכנז ססלה וכסב שמססיל תהו ט״ס האל״ף דרך על לו השייך במקום סמאו
 דסרמי משמע הסטאין ט ומסרטין טס״א אלס״א סדר על סטא על לומר נוהגין
 לא חטא מעל אבל כפירוש החטא לסרט הצטן לא יונה דרכינו ומסיק קאמר
 אפילו לומר. נוהגץ אין ובספרד :לאמרו כעיטו דסשוט להיוס וימל אייט

 יונה רטט ר״ל ב״י ולגירסס דא״צ כפירוש סטאים פירוט שק ומכל סטא על
.וק״ל: הזכיר לא חטא ועל בלבל החטא פירוט הזכיר

הגהות חרושי
 שאין אלא כסב לא ורטט וכו׳ פשע נשוי אשרי דכסיב הסטא לסרט רשאי איט עקיבא דלרט משמע הב״י( שהטא )וכמו הגמרא דלגירסס גב על ואף [3]

 בדרט טרסיס היו שלא ואפשר צריך אין אומר עקיבא לט p גס שכמט והרא״ש הט״ף טססס אסר נמשך רטנו לסרט רשאי ירצה שאם משמע לסרט צריך
 קאמר דהט מפרשים שהיו אפשר אוסו גורסים היו אם ואף לבריוס חטאיו יפרסם שלא לענין שם בגמרא דרש קרא דהאי משוס וכו׳ פשע נשוי אשט עקיכא

)מהרל״ס(: לפרט צטך אין למקום טט בספילסו דגם הוא סברא לבטוס לסרסם רשאי שאיט ,וכו פשע נשוי אשט דכסיב טון

והערות הגהות
 כמ״ש "מחביריר׳ גדצ״ל p ב״ח: ועיין ב״ח דפו״ר עם הנדפס בטור הגירסא הוא כן ה[ הקדמונים: ובדפוסים ב״י בדפו״ר ליתא ״אלא״ תיבת ד[

יעינב: בז אליעזר ורבי בבא בז יהודה רבי דהיינו שניהם מדברי מבואר מקודם

0) החכמת אתגר תכנת ע״י )הח*םס443 מס עמוד )הרא״ש( אשר בך יעקב תרצז( ־ תצה )או״ח ה ־ דבורה< שירת >מכון טור



יוסף ביתהכפירים יום הלבות תרז חיים אורח חי" י"כתד

 מקום מכל שינדיא כההוא ה״ה( )שם עצמו הרמב״ס ופסק עקיבא למסלוקס נממן ורב רב ממלוקה לרמוס דאין רש״י בפירוש מטאר
 w בבא p יהודה כרבי דהלכה סבר רב אמר יהודה דרב דכיון סובר לרבי אפילו דאמרי אנא לן אמר דרב עקיבא ורבי בבא בן יהודה רבי

 יהודה רב דברי כסס לא יו( )סי׳ והרא״ש )ה:( הרי״ף אבל נקטינן הכי במפורסם אפילו לפרט צריך דאין עקיבא רבי אמר לא כאן דעד עקיבא
 עקיבא כרבי דהלכה להו דסבירא משמע בלמי נממן רב דברי אלא דצרין הוא ברון המקום לפני בוידוי עומד כשהוא אלא העגל כעון

רב אמר יהודה דרב דמההיא ומשוס , . . דאפשי מאי כל הסטא כס למעט
לפיכן סוסיה הלכמא דליס משמע יליאסי מערמד ל™™ ?וצר ייי•כדב יהליי״א לא שמשה ינאי כדרבי קאמר ולכן

»ד שעד שיש ונ״ל השמימוה: ה״יייז יאהי יי“ ®לי"“ שמע כי למעמי כדי אלא העגל עון הוכיר
בבא p יהודה כרבי לפסיק להרמב״ס טוב ודאי אבל וכו׳ גרמס אמה ולומר

שעבר הכסוריס ביום בהם שהסודה בעבירוס המס מנאי מדאיפליגו מפורסם ובאינו 0 יכפור ולא ויסבייש ברבים שיודה מפורסם בחטא לו

 סילוק אין עקיבא ולרס זהב אלהי להם ויעשו כדכפיב לפרט צדן
 שאינו מטא פשע נשוי דאשרי המקרא מפרש רב דהא פלוגמייהו שפיר אמי לא דרב אליבא אבל ינאי ,וכדר לסרט צדן אין דלעולם

 לנו ויצא נסמן: רב כדברי דהעיקר להו ססד הילכו בוידויו המפלה ולשעס מפורסם בסטא אפילו לה מוקי עקיבא ורס מפורסם
 יוסף והסס כרסט ודלא נקטינן והכי )?<־ משכה( ,)סי המרדני פסק וכן הסטא לפרט דצדן בבא p יהודה כרס פסקו הגאוטס דכל מזה

 זה על והאדן בלסש דמסרט היכא מודה עקיבא דרס יוסף הסס שכמב מה גם ודו״ק. )ס״ס ערוך בשלסן כמ״ש עקיבא כרס שפסקו
ע"ד: לסי נכון איט

משה דרכי

 בפרהסיא שסוטא מי שכל הוא השם וכבוד אדס לבני מטאו יגלה לא
 בעמדו אבל הוא שמים כבוד מיעוט וכן כן שמטא לרבים מודיע או

 ולרבי מפורסם באיט ובין כמפורסם בין לפרט אין וממודה בספלה
 יפרט מפורסם באיט וסן כמפורסם דסן להיפן הסברא מא p יהודה
 כדנמיב עליו בוידויו הוא ברון המקום לו שימחול כדי בוידויו הסטא
 דע״כ קאמר הכי נמי נממן ורב ירומם ועוזב ומודה יג( » )משלי

 למקום שסנו בעסרוס אף לסרט דצרין בבא p יהודה רס קאמר לא
 שמים כסד מיעוט לרסס לגלוס אבל טידויו דוקא אלא העגל כעון
 שיממול ממנו שיבקשו לרסס יגלה למסרו שסנו בעסרוס אבל הוא

 המקום לפני בססלסו סידויו עליהם להמודוס שציין היס דכי לו
 ורס מסילה ממנו כשמבקש מסרו לפני בוידויו הדין הוא הוא ברון

 ולגלות שנמבאר מטעם בוידויו סטא שום לפרט דאין ליה ססרא עקיבא
 למסרו אדס שסן לעסרוס למקום שסגו עסרוס סן סילוק יש לרסם

 והרמב״ס )שם( והרא״ש הרי״ף הסאו מה מפני p ימיישב זה פי ״־ועל
 רב דברי הסאו ולא נסמן רב דברי )שם:( והסמ״ג ה״ה( ס״ב )משובה

 אלא וכר מסורסמוס בעסרוס וכן וכמב בהשגומיו בזה הרגיש והראב״ד
 ססרא לא כווחיה דהלכמא בבא p יהודה רס כרמן דעל דטעמם נראה

 מפורסם לאיט מפורסם סן דממלק כרב ליה ססרא הוה דאי כרב ליה
 דמכסה ממקרא לדבריו ראיה להסא בבא p יהודה לרס ה״ל כן אס

 דאשרי ממקרא לדבריו ראיה הסא עקיבא שרס כמו יצליס "לא פשעיו
 כדדמינן למידסייה ליכא פשעיו דמכסה קרא דהאי ומו פשע נשוי

 נחמן כרב ליה דססרא ודאי אלא ינאי ,לכדי וגר מטא דאגא לקרא
 אין למקום שסנו אבל למסרו שסנו בעסרוס מדבר פשעיו דמכסה

 נמי למקום שסט דאפילו סטא דאנא מקרא הסא כן ועל לגלוס
 סלוגמייהו אסיא נסמן דלרב ועוד המפלה: בשעס בוידויו והיינו
 שסט בעסרוס מדבר פשעיו דמכסה המקרא עלמא דלמלי שסיר

 שסט בעסרוס דמדבר פשע נשוי דאשרי במקרא אלא פליגי ולא למסרו
וידויו בשעס אבל וידויו בשעס שלא דוקא בנא p יהודה דלרס למקום

 המרדכי כתב וכן בי״ת האל״ף סדר על החטא לסרט והמנהג )ב(
 על אף דשרי מודה עקיבא רבי אפילו דבהא לי ונראה תמכז( )סי׳
 ונוסח בשוה מתודה אדם שכל מאחר רם בקול ליה דאמרינן גב

 הוא מי ביה ידעינן דלא חטאה כסוי שפיר מקרי מגיד הוא תפלה
 לא הא דאפילו ולרא״ש לרי״ף להו דסבירא אלא באמת החוטא

 אומר צבור שלית שאף ונהגו בדבר איסור דאין פשיטא אבל צריך
 צבור דשליח דכתב בו הכל כספר דלא וכו׳ חטאים ועל חטא על
 אלא בכלל הצבור על סרטי חטא יטיל דאיך החטאים יפרט אל

דסדר לעיל שכתבתי מה ולפי וכו׳ והרשענו העוינו חטאנו אומר

 הסודה לא דאה ומשמע אסר הכפוריס סוס עליהם וממודה ממר אס
 וממודה הכסוריס סום עליהם ממודה שלהם לדברי עליהם עדיין

 סמר שאינו דאמר מאן ליכא כן לא דאה משמע בסרטוס עליהם
 סליגי ולא הכסורים סוס להמודות ציין הכל לדברי שהרי וממודה

 שעבר: הכסורים סוס בסרטומ עליהם שהמודה מטאיס יפרט באס אלא
 הכל כמב וכן הסטא לסרט שציין כן גם כמב ששנה( )עי׳ והמרדני*

 לומר צבור שלים נהגו לא שם( ט )כל עוד וכתב לה.(: סט ,)סי בו
 וסרגו ומרדט והרשענו והעוינו מטאנו אבל כלל בדרן אלא הסרטים כל

 שוס יפרוט אין העם כל על ממודה שהוא לסי הדין וכן ממצומין
 נסמוך רסנו שכמב ומה בכלל הצסר על סרטי סטא יטיל ואין סטא
 מילי דהני וכר שעבר הכסוריס סוס עליהם שהמודה עוונות גס

 נראה למוש אין הצבור עם כשאומר אבל עצמו לסן סט כשמססלל
 לפסוק הססמו והרא״ש דהרי״ף כיון הלכה ולעניין לזה: שסוסר

 הסטא לסרט רצה שאס נראה מקום ומכל נקמיק הכי עקיבא כרס
 לומר אלא בא ולא הסמא לסרט אסר לא עקיבא דרס סדו הרשוס

 אמר דלא דאסשר ועוד סמאיו מסרט שאינו מי מאושר יוסר שהוא
 למיסרט דמי שסיר בלסש אבל רה בקול אומה דמסרט אלא עקיבא רס
 לבני נשמע דאיט פיון הוא מטאה כסוי ואכמי )ב( יומר שיססיש כדי

 לפט דבממודה וכר מפורסם בסטא כאן מדמשני מוכס והכי אדס
 הא הוי מאי מפורסם אינו כי בלסש דאי מייד רם בקול אדם בט
 רסט שכמב מה טסא ובהס הוא ממסה אכמי דמסרט סי על אף

 שעבר הכסוריס סוס עליהם שהמודה שעסרוס הרא״ש בשה בסמון
 בפרטומ ובממודה בהם שנה שלא סי על אף עליהם להסודוס יכול

נסמוך: שהוכסמי ונמו נטירי
 צבור משליח ליה שמע בי ואפילו מעומד להתודות וצריך ג

המדוד בר אמר )פז:( שה לעמוד. צריך כבר התודה והוא
 ואמר דצסרא שליסא מטא וכי יסיב והוה דשמואל קמיה קאימנא הוה
עיקר מינה שמע יט( )סי׳ הרא״ש וכמב מיקם קם סטאט אנסנו אבל

 אדם כל שהרי ממש החטא פרוט מקרי לא אומרים שאנו תטא על
 מהרא״י כתב לאמרו: יכול צבור שליח אף כן אם בשוה אומרו

 חטאים על יאמר חטא על טפח קי״ח סימן הדשן( )חרוסת בפסקיו
 עליהם חייבים שאנו חטאים ועל עולה, עליהם חייבין שאנחנו
 ועל ויורד, עולה קרבן עליהם חייבים שאנו חטאים ועל חטאת,
 ]מסודר הם וכך ותלוי, ודאי אשם עליהם חייבים שאנו חטאים

 מכת סרק וזה המזיד על העונשין אומר ושוב ויקרא בפרשת[
 מיתות ארבע וערירי, כרת שמים, בידי מיתה ארבעים, מלקות מרדות,

עכ״ל: אחרק חמור החמור דין, בית

הגהות חדושי
[p *לשמעססיה: אמר עקיבא כרבי כרסן על כ״מ(3 קיי״ל ואליביה מראה )דהוא נסמן דרב מכיון ועומדים תמוהים הרמב״ס דברי לענ״ז

והערות הגהות
 תחלה מ״ש דלפי והכוונה וכו׳ מפני יתיישב לא ועפ״ז וצ״ל וכו׳ מפני יתיישב זה סי ועל במ״ש בדבריו ט״ס שיש ונ״ל וז״ל סק״ב מרדכי מאמר עיין ז[

 והרא״ש הרי״ף מה מפני יתיישב לא דתרווייהו אליבא למילתייהו אמר אחד רכל עקיבא ורבי בבא p יהודה דר׳ בפלוגתא כלל שייך לא ור״נ רב במחלוקת
עכ״לו וכו׳ רב דברי להזכיר להרמב״ם דהו״ל זו בקושיא הרגיש כבר ז״ל והראב״ד רב דברי להשמיט להם היה דלא רב דברי ולא pro רב דברי הביאו וש״פ

0) החכמת איצד תכנת ע״י )הודפס444 מס עמוד )הרא״ש( אשר בן יעקב תרצז( ־ תצה )או״ח ה - דבורה< שירת >מכון טור



והטלה »!■ חד, ׳•™יכהן בחבית חובל הלכות חבבתכג משפט חנשן ®"׳די־
רטשה ר#56שםוטאי שרש רשיי אבל סרמכ׳סכיכ גם פיק( ציה )דף המובל בסרק והמי״־מא המשגה ל הוא p מרטי. סמכסרצו איבו א תכב

* n צ! י« •#mcwmi *7 מדכנד^ a למרר ממרא לו. דמחול ב •ומושה לפר שהה ה״י אהלהדפוס ההדיא מ המדדקים מוזרים גם tffno הסגן מןצור )לש
to* ••to י»* ^*«w * למדונו אצא אמיהס מסילת הלא לו מוסל טס לו למחול הש״י רצה דאה הוא עשם והלימוד •מראם נסדך דמסלל נו* האיש אשת השנאה ועמס האכימלך

 •י. •י י*י »•**״־ מאכימלך מארס אמיסס דהרי מאוסוסמשה שלמד a גם ואסורלמגלס׳־ נ : מלו יססלל ואו ממרס מנילה לו שימול מר לעי® שלמי
אין דה״ג (נטישממב־.

 )ר״ל«'הימנים .שו ישראל w דון »
 מלינז מרסרס ביישנים אברהם לזרע יש

 נ אסרוה טשך הוא ורממניס השדה
 סימן ובא׳ח * ושרי* הראשמי שמס ה

no האיים ראשוני מממנר המור כתב 
 שאס וקאמר אהמשייש קאי שש ושלישה

tA סמס נס אצלו ילך ספמים השר נחגרה 
 הו1שסשיסיןל 0(6 למדונו וכאן שלישיה

 ויבא שלן מר יטמין ולא רחמן יהיה
 או הראשל לו יסמל אלא שלישית אצלו

 06 חר״ו שען בא״נו ומיין ו ג וק*ל השרי*
 שה עליו הוציא לאם מגיס מורים שסה
 מדבר והוא פנ*ל א למשול לרין אין רע

 וטהרי״לומופס חשוכה דסל׳ ש־נ מיע
 גניו או אכוהיז נמוד שגה לס דשה

 ,foo דשמסז אנשים טו ושמא לחרות
 וישכרו והמשלם השרשה ישמעו ולא

:אמה שהוא
JOM * ט*.דכמיכ »טין שלא אשש 

ועש אנשי* ינצו וכי מרשמששש*
 אשן ישם ולא ילד• וילאו הרס אשם
 סאשה מל עליז ישה כאשל יסנש ענוש

 דלא למדונו אנשים ינצו ושי מולכהיב
 אסון ישם ולא ומדמדה להאשס לחמין
 דוקא רסס לעוונו הרגשה מאש' שירוש
 אם הא המלחה השלועץ שוג מליו יהיה
 וולדות ממר שפור שסה אפון הה יהי

 כשור וכס״ס שניי נדרנה ליה רקם
 מל וסדכחיב מ״ש a מיש וההסגר

 הולרוח דש השרה שזכח׳ לסדום האשם
 שין .האסה של וצמר pm 3:לנמלי

 דהסק והממכר השוד הי שם ג*0 ט* ם*6נ
 דשם ולגןע ושלה שלו הוא והשגה

 אנר או ידם דקנוימח אשק קאי
חלקהו לו יש הכי משוס ממלאכה׳ שמחסר*

!סעייים ל לאונו טימוזול 1הנתב? לשיים החובל תבבצדיך
m twrt •«>!( )*•« *ד*ש«

שרונוההרל )*(ואסמל׳נר
ו5דלםיא* כ» שסקי״ז ירס שה

"”״<* ’״’**״’*£ שזן מל שקרי לא והא למל לו אק למולי  הידבריהאאינומתכהר שגתןלו6אאהחובלבחבירואזך
 לנחבל ואסור M לוג מפועל כ ספנו שיבקע קד לו ,

ישראל שק ייך «אין די בי פלפחולני( אבי* להיות
ma-um m *•*׳nv---------—----------------•— ראשונה השקם לו ונתחנן החובל סמנו שבקש כיון אלא
 הי* יטייל הםםוזר יכלw לי *®*ל פימחי וניחם מחטאו שב שהוא מדוע ושנית ]א[

 מספלי »ל»י»ז ם»דס pn ]י[י<»דלג>ןם *״י ידי >א״ס »*! ו »ס :חיסנו נוחה חכמים ותת משובח
 ליפויינא ליס ראפי* יי״א Ow> נ ל סתלס)גמדא פוקנענם סבידז על סצועק מל רעא6נ 6דימ ליה יאים ודזקא מנס

:יי״ס( ש״ק )פרץ ספלם תורשו אא*כ עליו vaA אסיר באדעא ן
י;ק pro נתגאו לנ£בקולו»ל3גת ו*ן 3

*^3׳**■’**•*”™?י/* ומורים דסנוור שש שמשן דלאהססיהס
* . *____pnpnpvvpnv M1W r®« 

tvm mi *9m*m י »*• ל*« :נהר׳נדש וקוקו הה __
MP »* ליס! M MMM מ* ־ "׳־ ---------------־—------

 ינהג ונו* «hiu> Pan ♦**■ ייזי•*
פ <ppta השל*

 wp> MO MP PM ע,ס*ו*ה>ר1>
011m p« pm mp* )1* 1*ta 

*WIMplM M taPMO* MM 
Q*P1 ר*ד 1 ולש גר M Pro 

 גר י*|1 •*■יו* יגהי* מי״ה*
 סע *•ק ע M ודמ pp* י •ייסס

M v M Pwp ביה ובבג י*י M■ סעיפים: ד" רכי ולדות■ דמי שסק וכיצד ילדיה ותנאו אשד, עף תבג
 לבעלה ולדות דמי לשלש חייב נתבמן שלא אק*ש א האשהוהראיילדיה את הניגף א א

היתד• כמד, האשת את ש?וין ולדות* דפי וכשדפשקרק ומקנב[הוקד]א[לאשהש1כ»נא
 mw p^S v י««# »*ג MSB מסס paw ומק )יצ»י לבעל ונותנים משילדה ]כ[ ’ י#ה היא וכסה ג ילדה שלא ער יפה

«0T»*pi?»»»»vrS’1M »״ד()י»ח יי”ליו() ציי» *י ,*,ייD]»» יסדעסיליסגיינס הנאה ע״י מפלס נסהיא •וסר מבפסע שאפה
),<»»׳»( «Mr» י*יי! הבעל מיתת אהד עפה ואס גי»״םי״נ( )א ליורשיו נותנים הבעל יואספת #•*( פ* »»■ נאק

]ד[יירס<ו()»ימ»»אב״ריהיא״ס(: ד»אסל )יי״אן ]י! לאשת ולדות דפי ה אף ^,?™נותנים
><»>•«<»*» r>*™ **■*ו ואס *פטור הנר מת ז לבעל ולדות דמי נותן הגר בדד בה והבל לנר נשואה היתה ויס י ב

£ &י ££ ’ST’Tw *S 5היא"®( ס 00 1*0 )*י י(»9 ד»א ט )מ״א ש ולדות בדפי חיא »תה ז ח הגר פיחת אהד בה חבל
 נ־»וה rw> tMs'uMipM דפי יוע־י נתגיירה או ־,mu שונ מיפה ובשעת הריון בשעת עבדם או שפחה היתח ט * ג

 )ייי »א»י( צ« יביאם נ& סל סן סדי וךס ]ן[ מלס )וי״א)א(ד* ]פ[ יא שלה ]ח[ ]ס[ ולחת
»> fcipn ו« וס* tra •op ■ל :סר^ס( סם *ר0 ’

 ואינו פחתשלומין פטור ודו שוע שהיה אע״פ נ ופתה ילדיה ושאו האשת את מוגף ט י ד
o'pppuppmw *tiiftPM בדבר למיד שוגג בין הכתוב הילק )לא יענש ענוש אסון יהי* ולא שנא׳ יג כלום משלם

 ידייהאג-״יקקג’^ לחבית אבלאסנתבוק לאשד כשנתבמן ]ו[ יד סןהתשלוםין(בד־א לפטרו פיתתמד בו שיש
¥p wi pmy >דו» טזזתביד בו שאין כדבר מי ודו כוונה בלא והמיתה הואיל שפתה אע׳פ האשה את ונגן®

והרבי•® r3» wr2P»>׳» M • םיאב״י( נסס ס״ע )סור (pates# »זזר לאסס pw» לא האי• )מ״א ]יא[ ולחת דפי 0של0ו

:* החיבלבחכיידכ^במובו במייאו התוכל או ואמו באביו החובל תכד
?,J** a** *’’*’£££' חייב דם מחם החמא ]צ[ דברים מד חייב דם מהם החמא ולא ]א[ א ואמו באביו החובל א א

»£ת*. * *5 לאביו הבן קיץ לא לפ^כך W»שוגג הוא אפיי W > סתשלופין פטור לפיכך מיתה
בטיי י• ונתבאר דם ספנו להשיא יבא שפא סודסא לו יפתה ולא סבשרו קוץ יחמא ולא

wiM »»״י• » «« המבל :רפ*א כר רעת עדת
nM __ w מאי lovp vmB 90m 

 ועס׳דגוכמם מעצם)ממל ואוהם נחציוח* מור שגס כ״א חברוןסמלאכחו צו דאין נוסה ממירימכחישח שאן p מםשאין מנ^אמו גחכסל׳ זה זהא׳עכח
 ^יו !,א זככאימ״ס עיסה הלי כןססצפי נס מסלה אשס רלפסמים ועשום מד הלא ייקרה אלאשסיא הכאס נצא ילדם סיא אס ע* . סשילל יסה היא

 ^ן>׳ידי wpw׳־wn»*s»י,ן״ד' אלא נידו מבארה ולא מסיל יגמא רעים כ*כ בס מהן דאין שא סלד יהי׳ חלד שאם כדי היוקר הרס אשם קוגס ארס הנעה אלא הולד דמי כל לשלם
 : 9563 ,ט“ימכסזר ז״לזי מ! סקרי זהי בכאסי האב מסמס נושה שנכמש מס אבל המור׳ לו תכהה מלמה רמי ספה ריקרחוקילוהיינו

 m»m>?L>oppp>ms>hm שר ולה אמר חלק א מחר רססשהאסהוא שם כ' פור מוור וכ*כ שלו »א ידי רממפם משוס לנמל והשהה למשא ססן והרישוי .וריסי השהה וכן ד
 היו שלא בסחר הים דר״לדההכאי נדאי הדנרוס ומלוי ממר ומי• המחבר. סשמישו למס ירעחי ולא חלקים שר זא אמר מלק לס מאי סא ואס מלקים
 המא לס ומנח ימים הה* לרסאוחס אסרוהו אס ריסוי ברין דכישס מ׳ג סי׳ בסורא׳ס מיין וגס מס מור מ*ש ועדר רואין המקום מאי או הדהר יואץ

w ליורשיי מוריש אדם דאין משוס ליורשיו ולא שימש .לאשו וילדות רמי ה :שלה והוא צמר מלל רהוא ימים הל ונמרסאס מריסא
 p*»?2U׳»«i׳>pppi>»1*S« של רמא ו :הבן זכייה לאה דאין היכא ילדיי מל נקרא ששמה ללמדנו סילדס החיה ולא ילדי׳ מצאי נהיר ישמרה כיון שלם והן עסס רבסייזמרקלא

 : העקומוגססה ומומרים עליהן נקלאין יורשיו שם וכשמיו הנמל של אמן במעי כשהן ימשטהולחח שלו הולדוח דמי להיוח מזורי דדנחה יזרשיודהיון
ןוי־«י •י«? חטיא • טי מטי היא ושהה ה : מרס בסימן למיל והמחבר הסוד וכמ״ש אוהו יורשיה הגל יורשי ראין ליורשיו מחרם ואינם ס־רוש שסוד מר מה ז

 5׳ת2**•"ו w*n K הרלהאשה לייא מול מסעם הוא נ״כ דהואסשור. ט :למרשיו כוולדמוולא דעי דנזחנקלאשה לעיל רססקכממנר הבעל מיחס אמי ישראל־חשננסי ראשה
 pbp»!«גpmpאי■• מססין סקרושין rth יטון שלה סלרוה רמי הרי י : המגף מזור ffrm אוחו יודשין מרשיו דאין ועי מרשיו בהןכ״א זנחה דאיןהאשהדמלמא
 n JS שנחמנרה לישראלי* )זל״ר עיסו בשמח סי שמא ואף כהולמת זכייה ממם שנחמנר' זה לישראל ואין האש׳ נעל רה קריק לא ישראל משום ומשדה בשסחה

 י»י■ M r«» w tap למי׳ ,לי• טנא לס הסוד רוכחה רס״ל עשוה שלה סן הרניה ונדם (00 »רמ ורה מהו קידושין הר דשם המעל של הוא הולדות דדמי דקי? סטה מישראל
 מם ממנה לישראל זה יערני ושרלוספמם מישראל שירושכשנממנרה - בעל של הן הרי קיים נעלה ראה י״א יא : מיל זריס בהן לההפל דאין

•map* »m> *ק ״ת לא שבש 1ה״ י כר אסון יטה ולא שנאמר יג :וולימי• הרמי שוסזכיי׳ לאשה דאין אולי הנ״ל לספמס הלאנ״ש ייא . סנוור סוא לאו ואס יב :ישראלית
 pK^^p»?K£ מיס איירי יקרא נדג אף סי לאשה נשנחכוין יד : שס הרעלה וכן טי הי״א מהחשלמין לשמרו לד מימה ט שיש נדהר למדד מגג ח הכתוב טלק

 *s.M-pjrMPipiprti'MpM רקם משוס וליוה מרמי פעור אסון יהי* אם הא אסון יהיה מולא דלמדנו הדיוק והודע כר׳ס נטונ׳וכמ״ש שלא ומףהאשה למכרו להטה ומטין שמרינין

 pU0^* ®יי שאם כל מקרא לעמו כמיחח׳ שמג שהיה אמש להאשה כשמזנזין אנל נכה/ מיחס צד דאין תז־ל להאשי מוכרן כפלא שייך )לא( «סיר׳ נדרכה ליה
!« ppimp■) קסוא .עיההטהרין מ שאין נדהר טו :זה שאחר סי' ברים והממכר שכימוור וכמו מממון ספור ג״כ נדחה שונגהאמי סיס אס אפילו לדינמיחה טס
 ?Si’wI1?'MPM»*p5ta^n מכלנמץס שם שנמוג ושמו a אה וכת a אה להרוג ממכרן דין לה מימת דאין להרמכ״ם ליה דשלרא ואפ׳ג מכל רכל׳ שסנס״ד הרמלס לי גש

»ס״> ®יל לה אס דן לה »««יאיכאצר לח וולדות פרמי משזר אמדי הכי ואשיי דן כיח מימת אין משוסדבהרגשמגנש הדמיון ממיכלף ל
ילא "ה m> p»< :נלל ח טה מיסה שאןצד אק אמריקכאלו ינסה קמיל לה לחכות כלא גש

rron כסף לאניו ר*ל אוס והאי מפה ארס ישלמנהומכס אמורמכהבהמה ל הטף דשהש הכאמו סל פיסה נדה דאולא נדרוש דס מסם הוציא ולא א תבד
 נדכ אימ 9מ® מכה מס לחשלומין ממה להכאת נרמס לסרן אלו הנאה אהדדי ומקש הכאתם סל מיתה נדה סיה לא תולסס ולאמו

לן שונג לן נהמי מכה ומה כן אלו סכה אף הנפש הוא ודם נהמה ®ש משה מ לסר דמיה רם מפד שמולא מתכלה פשה אא״כ סליהנמסלומין

באר
 בגי מסייס לא אם6 וקאער אסמפייס קאי דשם ושלישית בי מר״ו מחק מאש .ושנית ]*[ תגה

סד ימתין ולא רתמן יהיה אותו שמסייפין an למדגז מאן ׳13 ססם גס אצלו •לו »»ים
 ואם צ«*פ tnm שש באיש נתב תוו נשניס או צראשונס לו ימתול אלא שלישית אצלו ויבוא בדילך
 שגע רע משם והנזעם ומהרי׳ל דסשוגה פ*ג הג׳ס מרגלי ופוא לו לעםול א*צ רע שם עלץ א4ס

ויפגרו יהממילה ,הפרשי ישעעו ולא רע שפ3 ששמעו אגשים פיו ושמא לדודות בגין או אגוסיו מנוד
:פמ*ע אמם. שפוא

 דקשיסש אפק קאי דשם ולקש ושלה שלו »א ועגם דהסק נתג שיג שימן ובאיש לאשס* ]מ[ תגג
מנתישת דמיירי גאן משאיג גו תלק לו יש משש » ממלאצתוש׳י שגחגסלס אבר או יי□

 משילרס. ]ג[ .׳ סיז"ע .להגפל משלם ואותו גפודכגסליים שגת אס כי ממלאכתו תשוון לו ראי( פפש
 ממה אלא רמיפולר כל לעלם עליו אין פשית והנאה נניפס גלי מעצמם נש כאשה מפלת זלשממים

 ולא תסיל דשמא דפים גן כל גה פתן ראיגו שלו יפא פלד שאס גדי ניוקר כרס אשם קינה אדם
לסרושא טתן הוא יריעו• ]ג[ :שם כתורה• סכתסלו כולדות דעי שפס וסייגו ריקנית נידזאלא תפאר

 vwJpj״■-־?' Pnn ״»1י> סי׳. *■me teip}:‘* »1«r הר. r* •» (’1 : M ישסיי»ר. 1*1 •יבב

:ש* li p*> .u ו» מ* Ppm »׳
 Ml pn eta• inta יזי1מ M«*aP MP ת״ין P»״ taM• הי. י*י1 »אי pi ■»M1 p« ]*()ליעי•( •«

ttlb ewiwpipn ליס•( )»ש<■ ס׳ לגיל ,ירייה( pm .גש גי w׳*eb• י>שו»יה לי,ת *ן לה*ע*ל«
 p* ו׳מ p*jו א ר••׳ •»ל mp^ipMw »׳»1P»q «m> pi MP וב«»>1>** •ע*• *א*עס**ש*שוא>מ

יש הדג• MP, m ש1»ו׳.?י pi יגייס׳ (rt )•ש< pm <P1 »׳ m הממש tab יייל׳ס מ»י• »*ו
 m4pi«»*p*m» 1ר>ר.יל^ו«י*1>«1ג[>ל*פ*(1 יי•»י: י״••° יעי•* •״ה>י ל** »*■י״ש »־ »יפ

 pap*«ומיל *hrft’MMP*׳ ••אשי •*׳•ל »^רך»**»מש ><aP>1«p1 וגש *)mw ס*1ור>מי
 )ל־סזארגיס■. ש),ר>(:1ש»1יי יעי״ש יישה׳י. »*י ועסוהדלש י#•»4יקגל» popup *ta>M .ו«*ל
 רזירי n׳»׳n Mto ל״להא• מות* P»״ »שואש<<מיו»»ש»י»ש»»*'»ירסהיי הי■• »»
 יגומ׳יויזש »»•» יה׳ שגהויישי** מיש 1*0• ז»1 »* »*ליהש»«ו !**•תיסיייו*׳ •ייבש הל
up סוהיאש m גש ירס׳י •ש יש pmpi״Pmo•ס׳ל •P סאשונסיים »ש יעסשל« 

w>«m»-a mp .*•pmרש ,oM* «»1והי«שי«*ש*ל»שיו (Kiimwj 
 •יש •.o pm [1] :m •Mi •»» .•» M״p [»J *יוסייסןייי:’• »» והראש ►mo•■***•'’יי*יי

•)ישהלס יס יש י*»* סס• ח«ר» י אשי* m »י»» י״יייסיג »״* moip»״ י* M יש*(•
נחרסודב(

 מלוי או במר בין לתלק ים דגנפת נסג שוד כעוד וכיב שלו »א ידיה דמעשה משום לגמל והשגת
 מרישא סמא לס וענדה •עיש נש* לרשאופם אמרום יאם ע»פנ כעור ועש ש׳ג תיוק וגפגאוגא׳ס

 דמי לכידה המוס דדנתס דטון .תרשיו ]ך[ ;שם .שלה וכוא צער נכלל רסוי ימים גג* ונתרפאת
 גמקומו ופומדין עליהן וקראן יורשיו שס וכשמש שבעל אל נשהןנמעיאמן סולדות פלוגסשגו הולדות

 לישראלית נהןול׳ד <ניק לתגסל דאין לפכיכא כהורה חנתה דפכיראליה .שלם ]ד.( :שם נזה. גש
 . הגדת כפג p vm IWp גגי דשם הנועל הואשל סולדות דדמי דקייל נוגות מישראל שנתעברה

 בעל מקרי לא יהא לילג״ל I* ל»ל® ד*וראש ייונסב סיזק דב״ק ש־ם ותהיש׳־ל . קיים וו[ :שם
 אעשרקרא כשנתמון. [1J פין: .דקדקובפראי׳ש לא וסימ״א דכעור עש קידושין נפ תעסי דלא כיון

 מקות מכל w גר״ם שגידג וכ« גנוזגה שלא האשם וען< לתגירו להבות ומניין שווריכק נשנים אייר•
 נתנוון נשלא שיין 01 דקלנש משום ולדות מרמי אור אשק יהי׳ אם סא אסון יכי׳ מולא רצמדגו הדיוק
 סייני דגם מקרא למדנו גמיפתר. שונג שפיר, אעש לאשם גשגחנוין אגל גנכ״ג מיפה צד דאין לאשת

: פולע שאח*(■ כרית וכמ׳ש מתשלומק פעורי! עזגגין מיחוח
 *״ 1• וה*« inat .M ה••• (1) : י^ל »mo *• »ש יהוגשהייל nro »׳ ,סיההש יה*•. •ש »• »-» ינ»•ועד*א

 •ש גז־. pm f»J למלנלזה: *•ן pM M»״ wra mmi יעשוסך *,m on• ^ta ן•( מ': ישע••׳
1m pi P»me*p1pM>ta ■top מ*ל דז»גר*■11גז Pipoim nm״* P«p 1m לס• י*י P*»n •עהח•

 גשש *PbtatM p^io *» rt Puw w,»H m יעי Pl ־6»0י יי• >ד>א יש יגל יהסס׳ ?•*וגי•
MP• י**ל וג• הל>י Pm P*^1 M »יג»הש ל*ש pro הובי• >ק ע«1ה itmb-wI•־ tap הת♦ !»■« *»ו ליש• 
 ודיש* ן*ו »רו הר. גינהס־ן •יש )ל־עש( w ש8ל ויש ש8» ס*. •יש יי־ pn• ןי| !»ש י״יש »»•׳
 PP>tta*1 יה׳שיייי >רש( יע׳ש n»» Ota !־■’נ׳וש• •ש enוהרעיש ס* ושיש* m •pom גז׳ *וס

 ולהסב* סש• 1ו»* »* »ש הי»*י*6י** *>w cmj*p» ני•*גר. )לשיר( ויל*סתה*זז»»!ש)»ש(:
 יי*מי השלועיסר• יכן •*•*•יה ו*ש יש נהג* •ל* גוג• יל* ■In •הי >י**ד ה• «1> היהגש •הי• ל»ה* דש

 יש PtMMtai י»*גי*»ש *•■יש׳יפ׳ל אי MM *n» •» an MP*3nm •היו ה״דנ*וס m» »»׳»״«•!
 •היק-ל »י*בש »•. PM )ש( >>ש< •wo הז>ף-ל>rta •MP <1 >ר יש1>ף״ל»ז»דה *1 וים1גו»>י *ש

Paa ועהוע* לשור נגהוסה *•ש יש M שש* »• יק* "י »י* י*י״י ט' וי׳ חה m ינש n MM * ג 
pi M M» PAW•• )*פי( :נ• מםג*י mm* m גי-. »י»ש ]ין הש«>י: •*■' P*ta»f1ta 1*1 וימו

: )»ש< •MU• להקנה •ml pnftbta ה*י>» וש *ץ מ* «ל יש ,’ג*ש• יהגש P*1 ולהש הר. הסגל
)*[ *m .mm :לש*׳ ]ן >•• קי ענה• אבןס*. ]י•! tai סוילפידנגש ההח• יהסס• :p 5 ה-מע1סה*גי

0) החכמת אוצר תכנת ע״י )הודפס546 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ג חו״מ ־ >הרגיל< ערוך שלחן



דוד מ״זטגןהבפורים יום הלכות תרו א״ח

 א׳א דסא קטע איסור אן^כאן וכאפס סרישמ״כ ftp ומדוכא מזדכים נטלוהו דקדכיוןסמא לא מןמיתס׳לקמע נסלוהו שאם נמ״ש וסברס לינוול יכול
מיחד איסור דליסא עאן משא*כ סם ודאו אסיסאוסור אלא ט* קבוע בל 5 סס/ נלי סי* ד“פבי קטע לאס*ל כשננולו דאבו לא

 דמל ^58 הוא דמים לאו הא לקטסו דשמאמהניס מנרדכי שדט וטס דאםמכירו )ב״מ(מ״ל פספאלסררז לסרסהחנוא צריך מטלה מעז
אמר סברא סיה ודאי השלכה דדך שהוא ופל טלייתא שדי רמס אמריק מין כרס וסיימנו . וילך יחזור א ־. אמוו יפרוש לא נזה נמזביש

 . א »קןק אינו ב ג מ(’)ב אמר ריצד
 שם אין אס רשאי יומר לפייסו רצה ואם

 אסי* רבו. כוא ג )כ*מ(: גזיוןתורה
ר״ת ממנו ששפס רק מובהק לט אינו

 כיידלמן כדללמא הוא דשלאימר
 מתיריס היו נא! מ׳ס באשפה בהמה מצא

 ונרש ההיתר)"( הוא שרוב ■®•היון
 ישליכם דאה השמה נראה הוא מג מל

 pc נבילה באמת שמא לטש יש ברה׳ר
 יזדמן ושמא נבילות פס להשליך דדך
 ישראל יאכצט ושמא 06 וישליך נבילה לא*
 שאין מג ytcn לכתמלה ק יעשס ולא

מיל׳ סמטה רוב נבילות דק־להשליךשם

:ד״ם ובו כפור יום בערב חבירו ארם שיפייס תרו
 מכפר הבפורים יום אין להכירו אדם שבין עבירות א א

בדברים אלא הקניטו לא ♦ואפילו שיפייסנו עד
יחוור )א( א בראשונה מתפייס איט לפייסו*ואם בעריך

J)’לסייס" אזיל דרג דיומא בחרא ר מדאמרי* לאחר רט כין נמלק יליף דרמב״ם מרס כ* • מ* רט הוא ואם )א( תרו ™ י״*י *££ ע {,‘״ 
מכמה לנו אין א״כ סצמו סל ממסיר סיס רב ושרש* שאני רב ומשני מגיס יוחד ממנו יבקש אל מסבירו מסו המבקש כל סדנא בר והארי הכי עביד סביר ™ ממית זיתו

 נך זא׳ב כשיש* דלא סצמו סל להחמיר מפדן דבר «ם הוזכר לא זה ולפי רב של היסרט דריח היינו שאד דרב סי* דכרסב״ס אלא לאמי בקרט למלר, ^^0"טטוכ^הו^""
 אין יוחרדמשמס שכתטא׳צ כסורוש״ס מג ק' מהדין מתר בזה להחמיר לו ראשו* נאמי ואם כסידש׳י היה עצמו סל דפחמיר כגמל' מכד לא באמת מינו Pm rm שקל• תשש איני

 ביןרבו דלסמלסצק והא הם נם פי' p וכשלש* היהמממיד ונסרב יוחר לבקש שרוצה במי א־ןלממו* מדאי ס״ל וסוד דכרמביס מראי מחר ששה אס איטר
מסבירו מסו המבקש ב*ס מדאר״י p דלסלו אלא הקדוש רשת במקום וארד הראש לאמנמרבלמדוקדבאמתרבצאהי׳סלמידשלרחאמס׳ישר׳חהיה לאחר לשלק כחב הכי owo man נם

, ,תיו השלכה דרך וזוהו, מואיל
דלוכא היכא man ושש יק׳ל עורבי ולא אינשי שרז מ• מלת שייך מ

ריש שה ף1 בחולין בתום׳ שהקשה no ביס הוא הסרדבי
מהמשליכיס חזעורבנמל תליק היום ססליכיס שישראל

סשניהין שחם גדם לרוב שישנן לא הכי וסשום ברוכא

ניי אברהם מן דגולה באר
 נסנבש »יה am ft ישבניו

 דרג ttM 11*8 נמר ta ®נוי
aa ftm ז w לוגי זרג ססנוא

והניס עטרת
 Mi סקניסונו* & M1 חרץ•
•nanaftm tftawwft 
mUb שייבנו• ftk *א*נ יבכו«

 W שראוי אבשי am mm »אר
w oral tub» מנוי גששב <0ל 

 מששבו׳ piaftferSmai יגול »*»
 w» 06 aft■ • : >׳נ 1 •6הד
 נמיןחלוי aw b> »«jl i-m גר
6> fts M munb ובסם A> ta

ws njcn ־־ -----------------— __ • —____1 - )סכי־י׳ל( צריוצרצות י0ר  vy......
בשלשה מתפייס אינו ואם משים שלשה עסו קח פעם ובכל ג ושלישית שניה פעם וילך *•»' י**«*י* *
» m ־« (Hmm )■«!« ! יי» זקוק אינו )»(ב פעמים(״*° לפט אלת יאסי דו CP’W 6יי״ (•)״ימי0*’“ יי“י bw’׳*mXj) ואם י

* "“WiB*®מלמ»ל)מ»־י״ל( נ!רי6*ופ»סללאיהיס סגה ן שיתפייס עד פעמים כמה לו לילך עריך רבו )ג( הוא ?יי6 י
סופר התם

: השמים מן מליו שידמו הבריות to לרמה ראוי כי טא וכססס )°( ...................................................£*׳$ מא”שטה75ריר«1

סיסי ומקשי* מ״כ תליסר לר״ח

 009)• את לק ורססיס vip אוכלם נס »6ו »6 מסמל ומסנמסין לילו ססרנגילים ברון
 כס משים ג:י גמל ובלעם וכבד כסוד וכסנ נסמיס pa עניו גידססיו רמעטם מגזם וס׳ונפנ • co) מהם

 וסייםסיא סיסכאלאו לסבלץמאסעגס״זמים מן־ 1נלםיאי6פגגול ליסלסמן •טל זמסבסנג»׳ואסר
 מוסס* מדבריו נואה ע׳ס. וס׳ הוא איסור סל וראי מלבם דון wa ובל מליים׳ מיסד• אפוי* יסא

תשובה שערי
 מ״ס.נאפ& םי»ן earn pto יכה* מ״ס ו6ב ■net ססאסר 6 שנדם לסנירו ש16 שנה בבגיווש סלק 01 גוב שיש ניגן

 ונת' מלי D® בל ששן נבר ששלש כאי שה סמק »ו tn» השונה שלמן ‘בשיה >זי בל ובנים נרש יד בל •לו אשסישש
 נול• נכסים וינגב הנס שאם •naftaa ש״ג לבלביששע שנהג לויך מנייה שפשה מי נשל׳ב ביש נים סיג! ש46גיו

 בבסיס שוי too 06 אן >׳ וף »יויא ניאי׳ שאנל כשבוי גם ולגהר גן למשאו גנון גר א6א נן ויי נני נשנה •מרש
 פססנו רצה לא ושוא »״ לגנות wnto ate נא׳ ?׳ש נשבן בוו ונ׳ ביש שיש ין6 ומלגות התיבות לו לגתוג לרין

 מ׳ש בבי להסביר יש pma 31 וסר ב* סאן 6ומ א׳ פתגם ביו כסשונה סור שיש נו' א׳ ®ו !am גן תר6י כקור
r999 *15(8> os 1 םימ הרמ*ו סימן מןמן ן^מן

אפרים יד
 שייל כסיו ננוומז -ל ולפרד an זהג | ונפשנצ״ז vte כרב• שז׳ינול״הא .ו»ה ואמיר ובא בסעספיד חר׳ה

pnsftn לבון ומלייווא כגוא ושוי ומיני אש » oneo י ן יק 8רא שלא
 ■ שכרי שגיסא ושסוא ובאסנא ואגול ■של ליה קאפו •fts דאל׳נ Ong סאק

6 moלווי »ר tto mo ifnx >wi אפו לוס נית סאתה •וב Man 
 וגול״שו נשא גוי גוונים inft בואאבר פיס ג«וה*כ וגולייס( ננזא בפי
 •נו שמורניס שכיסא ולא בכיב שהניאו לסאת אין וא*נ לנו ככשלגה יא ראש
 פשל צאתו otukb לומר מכסנר >א״כ ן6לג irkw »צ« מפ״י מטו

Ao*x Mo*o tei'to מוזר נגלמ״ד JLjtpo סבסלכמו שרזג כיון

 )הדדי דהוכשו כייוה מרב בונכילת׳ נ»• חייבין )כן דסוכה בגרב
עליי םןל!ז בחששי ושיחה •שובל גל רב בר חיש שחסר שלשין ------r- , - —.... י....-,...,.- ״ ומשירי תשימי סאוהחמגה ,״_>ב™ _______—----------- , .
 on) אחי ■מס ימיוהיכ תה אמ)ח חוי ולכך חאכי^ה שמם לר לבש) לשמחה tunas שלבלינא דא׳כ 1t7f0 בחשימי לשלחה חש» כ) )ר רק הר) לבאן משיר• מנין דמה מיוחד משירי דחיבח הב) לחקשל
 יםסכתאמללמש וקיא דדמן יק הוי מיזזדב חק'קדאכי)ח’כסי בחב הכ״י הרב mm .ודרק ונכוו חרש דאף )אשממיגן דכא איש )ססיש יו . כתשימי הימנה ו5כ* או ביום בל התמנה נא)ו הכחוב זל^יל
 לרש סכבר )ארח בחיבורי חדין חק׳ק נסי* עיין . לחיםוך מונח רשם שם »)יל חמה והמניה הוי תשימי החמגה כאלו הכתוב to 'ypt& turan&1 האוכל רכל דהיינו לו בפאזה חיינק וק נשים

 יומי *Wy קיא לה דין סקור והנה .לירק מ׳ש חריג שנח )מירנ בדרוש מה ועס׳ש ם׳ רף דד*ה בסוניא רק חמנית הוי )א ?שירי יתמגיח חמ^ית ״לי ל* משירי תמנית נתשימ/נס אכל אסלה חא משסע לקשיי•
התמנש כאלו נתשהלי ושוחח השכל בל אלא וכר )חורש כתשעה נםשותיכם את ועניתם סיימתי אד*ח

השב באר
 רסר<- לסס( )ן יto• 06 נ*6 וטלייל&וט׳ גגד׳ פודל סדי רסס 604 דמע׳ 6061 נים )מי י6ק וט׳

: י*א ע׳1 ל7’יל»ו»יג״6ק סדי מוס 6996 60 מד6 )0 זמם לומר ום׳
 בזמן60 ין6 06 י60ר לגזי״סושסר רצם061 . ימ6 )נ( : mo tn סר.6ריציי מדן . ימוד (6) וזוז

 6»רל וממס 6לנ״ ״צ0 »רס דנדי 0000990 דק «»ק רגז איס ׳06 רם. )ג( : לס סמים
שרד ,לבושי

נותבר• <0ר 69ft ונשבגויסא •iaa 49ft לא משי• גר• מון ספי פ נ8 דפיהחא כאיוגא םל6ו שקול ורל הא>4וגו נגיא שוו
 מ6הש וגס ואיס אין ב׳נובסאוזאי אנליסש לס!ר>» שא איל שמס נ^בלנסלייהו *סלפלסניאקדירנאשסימז ספפחיוא
 ס*ו*גר9ס*ש סבר ולן*ו נר ספיי גר סבוררס• סש מוג שףוס<ס9רא0 בס8לש וססרגסן הר» לשו אכלו ולא am גסל״כו

 נר מוא »מ »• י«וי ני נבונואויב• סרס כיס ולמסור ולמגרו אהרם ולא שכשליט »רגי« והרי יירסשלנב ש»א
 וגייס •רי ישיאל לסוסשגשב מסבר ססרוניולסא -mb גס* ftm pws at ואי| בס*נ וג׳ג פשליניס כיו שאנשים ודיל
 ולאלדמשס סע בל לג«ך למכנתנססוי סבש ליש גלב מיז « .סע תל ופ׳ש )°( שם : ולב ®יניס ושוי

יאנלז: לכספם גרביו כבופוס >ל נזילרסס ונז׳שסבלינין היא וכספם
, הנר״א ביאור

נש« »ראירס כר. דלן• : נר אר׳ננאן נ׳ ויוסאפיו ומאגסרא נר ספילב יששו פפיא כר. מבירוח ם*א ם*'חרז . ___
קנלבלב ול« לולב■ מ־ ואש boom סר. •סגור סיחו : גר וישי ססאסי נ׳סוהואגפ׳שסאנאשאנאנו■ יו® ולא לנו ספורניס שכסלינו

י»ב9 אתן ואס mono שלן סנירן ל>0ו>ש8שאתש כיסים כל מן פסור •סא 81 וורפסגןתסיפן p יוסי איר 888*80 ואמש כניאו ישראל שפגית כו־ואויו
•»* •טן מי כיסכ ססזם לסם ואסר א»ו שווס ייבשה o!ft נג• am יניא ספואל איר ופכיפשה איזלךפואמים במין בל דשטסא ישראל מניה וססתפא שניב

מ 00 לפיהר• סנר»כ«א4טלונר»׳וראורסנ׳» וסיסס פלפו שכסיל רואה ונקרה סלס סיגל ולא לולב■ והלנה• שלא סשפע ומל״יוא גנוא איבו קאנו
: שש נ1ל ריס am יפפ׳א שאני יג 8»ר גשרו® שם המש נר. רבו הוא חזם : למזא פוזה גרי״ס ואש שאג• שמא פפה לוקחים שמו רק לניח

ולא וג של מט■ ממס נר ולנסר ולסל מגי פש׳שני ופסרב שם נר. )א אם ושם: משנל ב׳ פון■ כר. והמוהל 86 וקאתר נמן מושלו שמה
6» •ש •*א״ר הלנה 6»59ה» •חשלסישיב כר. לאם :גרש■• ולא לביש וברל4ב ססשנ׳ב ומד סש נשווזשיש•• : נל*ל פסיהרגו׳ »א פנשיז

שלמה חכמת
wmaap שאסנקשה ואסכתבההתורה •חברן בז שאנוכומחין 1ללשחלחו)הראח בללאבלל מל גחמירר ונזה . ממאמן משרק יקש

היהאמשרקלל לא לקףזנהאמלה אבל חשחרלקש¥י התקנינו טמן סלינו והממלא במזזון בשבר * ------------------------------------

תענית 1בתס אוכל אינו אס אבל בתשיעי נס באוכל

קלש ריש שזר תתלה ושתה

 שי! של מסיק ממורות דנשים ליד דף וקידושין חתום■ סן נס שסרח
 ובעת . מה שם סיש כיזנה *00 על •ר■ בנד• בחיבורי וקייןנם

 ro לא יוהיג )קוסמת סוי! דיליף לפיד במלוגהא הוי רב נר,
לו קשתו דאליב

 כסברת
דר ולא

 זדשטוליח תרת בשב ידהו אף
 שיא של ליפור דמך כשן יזרעו

 שמיר אתי ולכן רב, ך3 ייאית ־
tr בזוב קיגיי כלשון האכילה 

 שח״כ כתוססת שיבות דגשים
דילפי וברייתא בשנה השים

 מ«אמ סרדך אוילים במשחק )®וים בינה הרב דברי עלס• בעזזריי׳ב הדבר שקס )הנין ומשירי. תשיעי )מענית )הס נחשב )א ממירי גמ כלא׳ח כי בתשיעי טל2 חייבי( להתענות בעשיר• דחייבין כיון נש•
 תאוחלאכולרקשמתענח )ו שהיה ס• נקרא ותענית והכוונה נמשם. תתעב אובל בל יתענו וטשלנותיהם גמשלתיבס את ועניתם יאמר בן מולח נסי דקרא דסנוסא ״) ההיקש בלא ש ההיקש ׳מנח כן ולמד

 עינותיחם דמנלר שאוסרים שוערם רחם אסר ללבך תענית נקרא )א לאכול בלל תאלה )ו שאין ם• אבל עשיר• של התענית m •חשב שבתכס תשבתו ערב מד ממרב אז בתשיעי תתענו אס )חמוש בתשעה
 עיש מית שער* קר שעיש נמשסממני תתעב אוכל )אנולוכל כלל •חשד שלא להיות רש• ובאמת •תעני בעשיר• רחי*בין הנשים ממילא קנן לתענית קשיוי לכם יחסנ לא בתשיע• תענו לא אס אכל לתענית

 ■ק■ אס )ro ק*ג לו וידה האיץ אאלשוםמי קשה דין )ל !שש בארס אנן גילאי חאה . ודמידח נבל״ע התראה למה הססודשיס שהקשו מה שד שב”ל סכום ורוו .לבוה לרמת• לנבון נתשיקילרב נס חייבי(
 ימא«קר מקל חקשח ממשמעו לו נזכר יחיח כך ואחר וישתה ראכל שלו חסשמגל סמנו נשכת יהיה אחי דסיע ד’רם בכתלה נתק חוםיי י•) .רנמיהנ״ל לאכול שמאלה כחנה ולא מינוי כלשון שת מאלה התודה
 » אמי לו מהי' ושתו אכול למש שב שאן mo too קליל שיעל כשן תחלה לשתה שאכל סח משד חיינין נשים נם תרת כשב רק ששא nra אכל מקשח נו שיש ברבי רק היינו ממורות ונשים שהרג

 אקל שנש לנוי srttr מחר לאין ושזתהכתשיעי שכל חאז׳ס ניוה־נ ה־נ כן ושהה. םרוע.אכל שלעבר נשים היו לאכול דמנש מקשה בלשון מושאה הימה התורה ראם ורש ולס"! עיש שחדו ro דהו• אף
ו אכל לפה איד לו שי ממילא שה״כ סחר עליו סמל נדר• כל עת כהניע נשים נם לכך וזרת כשב כסיק רק הו• התענה כאלו דהוי שכתבה כשן אן שחרג נדע דהו• בג ספורות
—------ • פן הלם* דיליף רסוכח ממיב העל* קליל שתפה פה שם הסיי דברי טף גישב •ש למה בזת חייבות

 התלותז שאישו לפה קשי* דאליב המץ הבוזז לר שארך רב נר רלשיא
 דו ידעינז פמניא יק והאזרח גרלו־רשא לא באמת והוא הגיל הסיי כסברת

 ה ש• L קאם מעאם לסי יוהיב שממת וטף דחאזרוו קרא בלל ודש ולא
גר לבך יוהיב תוססת על שבניתם דריש רק רב בר כהייא סיל לא מהאורח

r ״״,״ J(,r ,.״״״, .«,.w ר ד׳. נרד להך הקשו בקידושי( *own וזרב דהאזרח קיא שריך משרות נשים
. *0 משלה המנקש לשנת שמכרן לא אס סלסועל אסרי •השו לא והשחל בחניה א* הקיף W) *׳0 מקום בשום מאיט לא שו ביר■ שריסח בשמן להדליק לגשיס שחר יהיה הקשו׳לדידהו לכך נשים, גבי

בשרב במשנה הרי שם8 שי ראיה סח קשה ור*ש*לטארוז דרב סמקשת המוסקים למדו כן ניב )שימת ששר חקשו ולכך ניר■ שרימה מזמן להדליק לנשים שתר יהיה ם*ר דלחד מיו מלונתא שרשה
תזוסרשתשיס שלא המשניות במי׳ הרסכ״ם שם ומי• עפיאתבסו־כ וקהיאתו ונר בנחלתו הזהרו אמרו דאבות וררם מסברא אמור יוה חס״י כתב ששר רב בר כחייא דכיי״ל לדיין זה נתב הפד• אכל בסוכת הש״ם

 ש שם את והללחם ושביק אכול לאגלתס >ד לן שואל גרש m לרמת ויש . שביתה לכס יהיה זה נו
 mr ירון* אנילת קל סומו חח ונראה je»m מס• יבושל ולא )הפליא עטכם עשה אמד אלחיבם
 *?ל • ^ייל ייח יים עליני שיש אחר אכלנו לשו כלשה לט יש יוהיכ נישטניע שותיכ אוכלין כשאנו
 ■לא ששא להמליא עפכם עשה אשר אלהיכם ד• שם ,אח, והללתם לשבוק אכול ואכלתם אסר הנביא

 שאכשזם פה נישה להם יהיה לא חאכילה שורי נס הי לקולם קש •בושו ולא כעיט• נחשב שתאכילהיחיה
וזרק ששר ואתי תחללו

 ויאפו ניא( סטנזמג׳ שורה ואץ • לשקישורה יישור )שרש* אנשים מל ישור שר אדם מי נ׳ של
 רש״יוהןנסק כ*כ .שמסג׳ הרי 6 מה ולא .ב׳ סמם הרי .וישרהעויתי .פ״א הרי . חטאתי

 ק ורייק ט׳ב״ת. רשאי יוסר לפייסו רצה ואס כף איט נ( )ס״ק : מתולשס ופיוסים לשוטת נ׳
 מגרסת וניהו נירו הרשות גמר לשיפז ירצה דסשסעדאס עור לסייסו צייו ואץ שכתב הטור מלשון
 רב על ושרץ . אתסייס ולא יוה׳כ י׳נסרב מר״ח מחילה ביקש דרב שם דאסרי׳ דנרסאהא רשיי

 גרס® משניגש 0ש»0 מג׳ יוסר יבקש אל ממכרו מטו כמבקש כל נר״ם והאר* הכי והיניפביד
 מטסקיסוברסי לשאר אבל הסיר וברי א^ש סיז>1 .עצמו על החמיר דרב ושרש* שאני: רב רש*
 ירצס סוא ראיה אין כ4 .למנת תו ח וש״ע הטור חילק ולק . דת רבו הוי דריח שאט רט

 «60יר^ל בלאס6 הרין מצד מייריאלא לא דהגנר מסברא ט׳ל m ורשאי מגיס יוסר לשים
 רשאי דאיט ונדל הפור מל והסר״חתולק הבית סנת״ד רשאי סעעים מג' יוסר ולבקש מש״ס לפטם
 ערטפהרעדס ראיה וקצם . מובהק תו איט אשא ט׳ הוא ג( )ס״ק : מיש פעמים »׳ יותר
 יא״י »יאן ופד\טנםנפדמ • רב של סומק רט כיה לא דריח אע״ג . שאט רט דגרס הנ״ל

מובמן שאינו רס אשלז ס״ל שאט תו אלמאדלהטרסיס . שאט ת וגרס . שאט רט מרסס

 מחצה על כמתצס קטע והל קטע דה״ל .רוב מהצי לא ובנית . דאסורא עימופא אינא ס*מ דהתיד
 כיון :שריש מרובה דפריש כל ואמרי׳ הקביעות מעקום ופירש . »טח על שהשליכו אע״ה .דמי

 עדין אז נעילתו בשעת הקביעות במקום הספק מיר דטלד שנפלו. בשראיט 6pm ט׳ ראה לא שהוא
 ייי* לי* ומס י״ל סי׳ דז מסילה אחר מר השסק מלד דלא שנעלו ראיט כשלא אבל י״ל קטע דין

: פריש דמרובא אמרי' ערן בכל מזמם ע״י ו6 מפילא
 שהניח ואף . מגר״ש ירשת בשס כ״ה הניח .בי׳ח שמיל החסא צ*ל משלה כשמת ע״א כתב וזרו עי*

מוידויו היה . המקום לפני טוימיו התפא דצ״ל הר״ח נסי* דנתטק דלמאי וז*צ עסס נתן
 נסי* ססק והרב* .עכ״ל חברו ובין לניט למקום שטט סברות בין לחלס אק ובהא .חברי לפני
 רציל הרב* פודה חברו לבין שביט ניזסא דעיע למ״א סיל .לפרס א*צ למקום שביט דמומא »*ו
 שמט בחסא מ*מ . לסרס רצ6 למקום שמט נחטא ס״ל י’הרנ דלדסת והרא״ש הרי״ף דעת זק

 ואפיג סוד' הרעבים גס הכ״מ ולדעת .חשו* מהל' סיב הראנ׳ד דעת וק .לסרט וצריך ש״ל לחברו
מיל לסרס יצריך מודה לחבית שניט בחסא פ*ע .לסרס צריך ראיט ליה סבירא למקום שמט זנתסא

, ---------------------------------------------------------------------------------- דמטא הדין ואפר הג״ת שהביא סיתשלמי דברי בזה ליישב יסתסאושו-ואסשר מהלא מתבייש דא״ח
 ולס״זרנרי .לא או 3ר של מובהק היסרבו ריה י6»םקים ושאר מארש•* לומרדסליגי ורותק בו׳ קדמיהון מזיומסיישי מי סייפי לא ואי . עטת הא קבלי׳ ואי סלך כרמים ציה צ״ל: מברז טל

 inn משמע .רב של רט היה לא דר״ת משום שאני רט ננדסיז ה6 ניחא לא דרשיי הפר״ח נרא ולדברי . עכ״להנ״ח הפשיעה אומה לסרס אלאצריך פלך כרתים נע״ש חקא דלאו ונתבהב״ם
 דבגס'שססריך מיו ס׳ לפינתו עטין אם וסיס 5לאט' אס ד( )פ*ק : מובהק רט רבעי׳ לרש״י מלשון דייק יעקב עין יבם׳ זרע וזיל הנ״ח וסיים . ט מתבייש שהנרו מיירינמסא מירושלמי י*ל

ומשנו פשעיו בל על א פסנירים מדושיז סל כמעביר כל רנא והאפר . לרב אתסייס יצא ר״ת על ומוזר אנשיס עמו יניא אז קבלו לא )אי . ענדלה לבקש בעצמו לנסמצה ילן שסחוסא מזכר הירושלמי

 ומרז . בווו
 בלשו להרסו

1 תנא
אייך תיח נם רודאי נרשו אך תיה שהיה סרב תנא אשכחן ולא כיו'■ שרימה בשמן להדליק הנשם סותרין יהיו לדידיח •וה־כ לתופסת שקניתם ויליף

 רק ששא וסבור שרה את שלקח באברהם ובטן תכירו לכין שניט דעלפא בשלי ת׳ח חמקני® דודאי בל׳ יתווה הגליאת מדלא שכח ממילא רב בר כשיא דקיי׳ל דידן אליבא כתב הסיי אבל הכי. דקאםי
 במקנימחת׳חבמהרשינשליחיסי■ שיר• tween לשעלאן אריך התיח בוחנם נול רק שאינו אחותו שיבות נשם וזרת בשב דהו• דהיכי סיל מסברא רק האורה דריש דלא שכת נשם לחייב כדי אכילה

 סגענק ty? שלף סךש לקרש שראה באלישע ולבך למולל שא סרנישזו ווה לשיש הת׳ח כוונת אם בזה כי דמקיקרא האריק להאדיק ונכק ראוי מיס המיי בכוונת זה להעמיס רועה כי ואף שרק. ששר זאתי
 מחרב שח לכך כסשלו-ח העדר דהוי טילידשסיאוק הוי לא נוייהורב התם -ל ואיב לשוול זרא בהו בערב לאבול מאוח נש*מ דאיתא בהא והנה מתוקן: שאיט דבר שי מהשי •אא ולא נו חבר ה׳ •רוה

 למשל שא שח חדש רל אסהאו כגחלי דבריהם הוי מה דשמיא בשל• שידי והמשגה ארם נבל למחול בתודה נכתב לא דלמת הקשו הכל הנה וכר. הגמרא הביא בטור מקיא ב«'ו עיין בסמורח. ולהרמת ירהיב
 3כנ ולאשיקי שת קודם ששה שאגי ובאברהם שאק לעסקת ואריך ומיינה התורה כמד מסגי כלל המור שהכי■ החיי■ בתשובת מרוסו דהתירזין שמיר דאתי נראה ולדעתי . יוהינ נערב לאכול בפירוש

להיףיך^ש התורה כבוד דהוי התורה כבוד שייך לא אוזר לתיח דת׳ח ששר שין■ וריח יסרב התורה בדין ישראל את לזכות ראה התשה דהנה והכוונה . וכו• יתברך כו בשחיס שאנחנו לו שהשיב מ8וה
לדינא העולה וזרג אדם נבל הוא הר• שייךכבודהתורה רלא וכיין לשימו יזעם כל להסריח רב יצטרך בדאי ואמינה זה בסחון או כך על ושטחים אותם שיוכה •תברך בו מכומיזין הכמחון דקיי הוא והזכות
רשסיאאיאלסחולמ בשלי לשרש חקינשד שדחוה ת״זז חחי■* אין אס נטו התודה דשייךנכש חיני אט עושן שאנו זה בטחון שמנור תקמיא סי• ולעיל סעמים נמה לשה נדרוש וכשש אותם לזכות
והיאך נתהלה נחשים ן6ך •הושע ד• גני דברנות ומיד סמ׳ש ראיה למעניו נראה גבון.ועש כגלמענש ואוכלים שיתים כריה כן ממיין אנו עצסו כריה שמחה לעשית שאמשר בדה תיגח ולכך בדין זוכים

 וצי ואם יתמיים מדאי » סמק מה נתשיסת ו־׳ע שתמה מה נס תכסיס דברי •קיים לא נרי• דאדיק ס*ר אי שנשמח יוהיב נערב הזה כמוען לעשות הקשה אוה אסורים הדברים דאלו ביה׳נ אבל ראסהיס
 אעיו• תהרחד אל ביום מבירה שעבר תרלת־ח אמרו הר• ועש שימך לו׳ הרל ישימנו ד׳ג אם מסקלו בעיוהיכ לאכול הקביח כותב שיהיה אפשר היאך ולכך כדין נוכה זה ובנח יתברך נטחוננונו להראות

 אך ישימו שריג ושאןלאידמו אחר לםנ« ראו היאך והקולט רע ישימני שלא מיד היאך y א בלילה שום לט nor לא ישוב סלט הנמחון ניכי• יהיה והיאך התירה מאית מכח לאכול מונדיזין, נד,ית «יכ
 שרק: תרש הגיל וומשנה כדברי למחול מחרב שט כי השום •קבל 3ל שרי סברו הם בעיר סעצמיט שאנחנו מהי■ כן כתבה לא נרה וכן אכילה למצות התודה נוזכיו לא ולכך האכילה מן רוח

השהל מחצית
»זפ »ןנ) )עסב פיתה אמצעי מחלה לשצמז נ״א מקצס שמהנים נמו ולא . בשניהם מעט וממש לקחם גתמז רב דעמ׳ נעזבדא דהא לסלר יכול ארס גס מ״ס .לכולו ינוליס שהעוסות במקום ד»דא

so ממשים המטג 06 • לפייסו סולן דס״ס כיון נ״ל ואין ת*ל מליו נפב הסוי׳יז אבל .מכיל השזלב סי׳ ובמדרש העופוש על לרחם כדי .ממס על זורקים דעהיס יטבין בשם סנ״ח כמב 6דה מסמס
א( eft):מל׳ל עיקר וכן מזמימיס דבריו שאין מסמפרי״מכסג • במוכס זר מנר אס בקי אפילו רוקאמביד-אלא ולאו מרחמים לך יש חברך על מרמס שאמה הימים כל בידך מסור יהיה זה

רינ׳חיזמאדןו מדברי מס האידנא יהא ראיס ומביא .ניס . אמר ריצוי בעין ברה כי* יחזור מומר לוקחו אדם p אס דכיש הרי .עכ׳ל יוכיח השועלים את בהשוכר דרבי וממשה בריות שאר
לומר roc יעסב גגי )גגי שנאמר פעמים מג* יותר מעט יבקש אל מחברו. מסו המבקש כל ע״א ס״ו להשליך מ״ל ראיס המרדני שרמה מה ליישב רצה דהב״ח »*ל מ• ש’ע ופנב׳ח :עליו צרתם חייב

- נקשם לשון אלא נא ן4ו .גא מעמיס ג* שאסרו .גא שא ועפה נו׳ נא שא אנא צוה( אביו ליוסף דהעורני׳ Mb הגנות על השליכו לא שס.דצמא שהשליכו המות מן לקחוהו מעורבים דמ*ל .לנגוס
שורד מ* לפייסו וצריך שאסר ר״ת מדברי לדייק יש מק • הניח דברי עי׳נ מתחלפות למטת ג׳ והיה דרזבא ניהו .ספי שכיחא דהימר׳ מכני מאי מהבית מעלו סיא הניח תי• ולזה .הבית פן »אהו

0) מחכמה אוצי תכנת ע״י )מה*פס146 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ג או״ח ־ >הרגיל< ערוך שלחן



בארהנולח קמא לי אברהם סגן DV»חלמת תיו א?! ייי >*»!

סרס וניס מחשרא נברא האי נפק ■ולא (6דיומ6)נמר סשלם cuss onto )ר( שמטין לא 06 ד לב"( *ג י «x*ג• ®

:סלנוםסשונסו»םוייו(»3י**
*ים 'מ עטרי• מביא לו חטא אשר 1

יאליי אתי*ח יאי®* יי3? (’) עי
ממזר קראו כאא״ יכווכמ טלטנשמליך^ד מרג )טילס לן  ז ומעמידם

זד. ולפלוני ישראל

סי*? St ם:7המו על יע w לייחרא שלא יח־ם קרסוניני תקנת ני כי מפמלמ »*k הרס* מ

מתישיחגין )ד( וללקות יטבול יכול ! ד

 0A(3).w היל סיפייסנו סנזחלפר ואיה ברט לא אבל דוקיבמטרו כו״משסע

 הט מניד סיס וריח פרט׳ ומגג׳ לזה יודפמנןר אור המבקש. לטובת ^סין לא
 ישנס ראש יהיה שרג בסללגא רסזא ומשני אסרי יהיה לא הסומל סק הא

 ס אסיה לא מיה ט* 0030 סלטה און ס הסוסה מן דואג והיה במקומו
בנבל אורייתא ולגמור לב וליאל סיס
 כאן רמיא שזכר זס מר מלילו ולא

 סגמ* מפרש לרמ׳א- שרש זיל ומרס
 פלס ויהיו לראש יהיה שרע ראם שרם

 אוסו רסס כ*0 ללמוד יוכל ולא למר רסי5
 לרמ׳א מליל נטה אכל לכנלנלמוו

to ססרש דרמ״א ממר״נ רש* כמרי שאזו

 •tortno 00 לנוובמו מטין אס והיה .שמטין לא אם ד :ורה( סיג )נדל
 ולסירא ישיבה ראש יהיה שרג כחלום שראה משוס לרב צארצסלממל שרית
 00 רסיס לנבל אחר למקום רב סלן כד לו לסמל רצה לא ולס ידחוהו שסא

6 niiftfsaw tin? לו-סשוסראיכ׳רשמס למשול fo at&mבסיום שמס ולא ״

הקור• בתוס" י״ש ר* בקידושין וביט «קמ»ר

 ואין ws : הסבילה על סברן• ואינו מ הלילה קודם

*ioto T )ה( (0) שפס רן soft קרי משום ה נלאריזי )וסוא )ו 
 סי מ«>*ן(. >י נ9ו1י)סשו**9ס8 מגי ט מים קבץ )ט( ט דספלם מחן
מוי ממ״נדיזם ולסמל י לרחוץ )י( מופו ליוסיב ריס נין מנו צו שמס

 דשמאראססיס רסטל ממור נפחה סבל אם אנדה קרי דסבילהמשוס שנרל מי לאשי* רל בשליה ומיין תר״ז ס״ס סמיש )•( כמסרי״ל®®- לן לא!
 סאמר חל־ו ופל המקוס לתוך חציו נמס ואם )מהרי״ו( מובילה מצגופר כוא אס . מכר מני ט : למקוואות ס״ס במשנה שין מטרים או סלוקי*
 במקואות )משנס מצמרשן אין בלים ד* אבל הראשון חשק שלא מר השר שתגדל ובלבר כלים ומשלשה משרס סליו לסמוך ורשאי יצא קבין *0 שסט
 בבר או קלס סלמ הוא אס לאסונן הססקה כלא 000 להריק טובל באוסן שיהיה צריך או מכלי סדק ראש* שמחו סי ט הרר* וכ' ס*מ( נד* וב*

 : הראב״ר( כשם קלס ונד שם )ב* מלי לא אבל סונליןט בקרקס שאובים מיס סאה ם* : מ! מ* דלא דבריו לפרש ברל המס
היום נמוד צרמון הסיר לצמצם א״א דנעי״ב ומן למשל סמוך אצא להסיר אין ממש' דס׳לדלעק ואפשר שרי נמי ייס דבשאר ולפטל י

 ץ0»אס6»י .onto)ד( •סוופאמזושא: מסנ״שמשלא ספדו cfti סססאסססאלסרדז לפיוס צריך
 נמ(ין אמרי המזסל סאין פי .צ*6 )ס( : pob היד ®ליו שש מדין כ׳ קם! סעיף ט״ז ועיין נ״ס לסוטו

 רע 06 עליו !מוציא qb לפדן ממי נו פסנזא אופו מם oft מש״ס מסילה מי לסמל רוצם אס אנל פוסל
 ד06ל אפר אס פס. )ו( :נ*0 נשם עלקנח נגיארס יז״ד ויביא עוסלצו היה 0>ך אלוסיס דאעריק

 :שא פ*ו סימן ניס ש*5י ממזר p ממזר אמר אאיב סונפי עלין לומר ריגול אגיו נננוד פנס לא מנמר
 לילך א״צ on's לאסר פרש ואם יטיס שלופו ישלה פוסאגש לני סוץ הוא ואם qo* לסם לילן וצוין . nop )ז(
 לטסלגיפולססודום עמיו וכהנו .אסש (0) שא: ג“כגה שגייסו במקום מזיל׳ עמס ענקש אלא קברו על

ovao שבילו׳ ססונליזל״גז ספידיס ויש אסרתים המנסס ספלה קורס שיסמל נעו ט דל קנלסהאטי שש 
 עלז להפילו ובין שז טלי״ם קמאר*פ נרו מא ושיעורו .מסלם עצסער אם .קבין )ס( :סלים עיין

שערי

 בשביל סרנא ר׳ סמל צא דשם סיבי
 מבקש הוא אס ס*נ צו שהיה מזמם

 טיהיסנככע היפי ני המבקש של לסוכתו
 הוציא )נ( : בידו הרשות הסול לכו

 הוציא כמוה נמרדט ט" ש*ר סליו
 משמע עולמית ממילה לו אין שיר סליו
 מיס )°( מסילה הר למחול רצה אם אבל מוחל כשאין אסרי המוס! שאין ט*
 היה אלו ‘לאמרי שיר סליו שהוציא והאף שמסאלוממילסרן אותו 00 אם

 תסלת קודם שמטל הוא סוב וסלח שירצה* מתי )ר(:נץיסהיהמוסללו
 מנשיו אבל * וידוי בלא א' חמס pi )זז( נ טמין ובן מתודה ששה מגסה
 ונהגו ז׳ל ססהר*לודא קבלה 0*0 חסלה קורס להסודוסבסקוה הרכס נהנו

 קוזאר״ק ס״ו שיפור להוא כ*0 .קבין דמולסס* והיה )ו( :טה ניס לסטל
: דידל ותלי רדליך שגי שלרש קווארם בכל יש מסהרי׳ן ובמדינות שלרש

I*.

■*

 מל שבא וקש'דהאסשדלאביו-SBB וכד
צו: אלא שטין דלל( tifi 00 בריסוס ם*בי

 הוא וסם יסף לשם לילך .יציץ קביו מל ז
ב[ »ד ש>וש]ילש ישלש פרסאוס‘לג שן

 קניו ןמצ1צי צ*6 מיסה לחש־ שרשו אס ז
 וסי .קרי משם ה : )כ״ס( שלישו במגץם סשלם ממש מבקש הלא
 תוך ששמשה שסitoi 6 )פכרי׳ו( כוא שסוס מלהג ררוי שאו*

 שלא ורוקא re ססלוק שלא בחמין ניסה למר צריבה ימים נ*
 להססבר רגילוס שעות דבאוחן לוהסס המון* א לסנילסס סמוך שם
 דסא וטונה משוס דמנילס שהנופס 0ר הסרק זרע שחשחיס לשש רש

 ולא במריה מזבל פי ואפי* סובלות מצות מי שק ובשלות נמרים אשלו
 קודם למטל ויש ברוקח ומכ ג״ס לנוטל יש ולח׳ו ויסבול יחוור קרי ראם

שמוך ששה המששקס ספורה אשר לוזמל מהנין ויש מהרי׳ל נהג וכן מנחה

: «ג«ןפ<גר םווגאגר0גג0רג00אגי(ג*0ג אגיצו סג גגססיר 1ר*0 «* גנסך*! corn 6•ו»נג* נגסיד לא סס מדקל נסאאוסגגל גל גוגיגס לאגולסגוגססגגסאג ו»וו׳סיכ*נ ס׳אנאנל סיגן •וסף מגרי נ*1 ן.»גגע1(למ’) מרו
ביאור

 p 0>ג* 001 יגע ר ק*0 ירא m .*10 ns on 3פ* .סולסגו סידלג לו אין ye לו מציא אגל סע Ma too »רסר
 l<3n*01 ודג גוגוא no גס ובהט. :לאגו ל*3ו ס* לאנה ms •toe |9m1 וגגריגרא לגייג **ח גר גגרס «קר
 אגרת אתס איל גו* לגס 919 גגגס גל רגגרג ג*9א9 לגני גגג אגר bntoo *.10 ס׳נווקנוו • א* 0ג* ומריס •b דר
0M קאסג no אסיג וורגווו אגגרגג n »tm* גגו א*צ vbteo mn» mate onto אמרתי אק דל ננגשותם גאלס 

 7US7:1*9>01c9r1p<n. >041 סגיגעקמסגגסג סג׳גסגס גרע לאגגן נו׳. יבול סיד גאסרס: גגגסגסולא
 • ג*לסי׳גר*ו 41קן7ג1 וגרא*ס• גו* נקיים 0ג* גגרסגג נגלאני כארץ אסד לרסס יאתהקיש ד סנסוסא גגורג גדס

19 mn.* 19 סדס נ׳ נ׳ג שם תוס׳ ונ*נ וגרנות גגע x*M1:041.* 0 9 גיM>«נקיים !ישראל הנ*ל גירש גע 0ל
ממת

 מא דאג סגע גדגס גססגש נ׳נכיגוך ואדרבא גדג ס גלאסי לא )דם(. ׳שינה ראש שם רדה pe «*»nn*1 סי׳
!קד ד דהמלוו ביונ׳זו ד׳ סעיף : רגש ואלי׳ גגו״ג ייהכ׳ם מס* נם׳ זג' םיי*״ב למחול לרין גותל9 לסוגס רק

9 jb^o• לילו •לריר ויותר יותר להסגיר ולרין סולק נ* סי* ג*9 דק זגידג גגיישת כמקום סק*נ סבים :ורג*ג שדם
סוזצית

 ושרש* .בנבל שריישא ולגמר רג דלחל מיש ש אשים צא ולכן .ראש ימפה דרב פזי מצמא »*לו
 בפנרש גוגמס מלטש פאין לש למות דאג רב מל 9ז שאס וכשראה כו כיס כישנה ראש ר*פ1 וזיל

 הרי .י רפי משל נשבילו למום ולאנדחיין ראש ישה ושס משר למל רברח מהנא אישי' אמר
 דרשאיקהקשס המבקש לפונש מנושה דהיכי לרפ״א ומנ״ל .מלמו לפונת משה ר*פ דלשרש״י

 ישאר ראם . רב לסונם היה ר״יו מוטס דגס ככזרש׳י דצא מפרם שה דרלדא .הניח ופי .»״פ
 ויפמיר לננל שנרם לרב פוב לש .מלמידו וישנפל הצמר צורני עליז מפל ששיבה ראש ויעשה 00

 wto הב״ש שיש מאשר .בשרשי דלא עצמו מדעם לסרב רמ״א דץ זה אץ או שש. בלמודו
 המנקש לפונש עושה דאס עצמו ססנרפ כפב אלא בשרשי מפרש בפכרנסרשא והפ״ז . שש

 וחוק לפנ״ד זה וגס .אסרמס משים פושה ראיט כיון .פצעו לפובש מובס אס ורשאי שש ב׳ דרשאי
 מעתיק מסברא שהוציא שרש זיין סניאו ולא לשרש* מש להריא הסוזכר דין רשא ששק שש דא״ב

 • רשאי הענקש לסובת pi עצמו לפונש עושה בין לשרש* דנם צרשא ישל נלשד לק . ומשא
 מוציא פונה ספק ואץ ספק משוס לא אבל ררשאי הוא לפוגשו שא דודא• שש דדוקא דס׳ל והוא
 לפונש דפשה לשרש* ליה קשיא הוי ולשו ט* מרוסק סל המעשר נל דרנא שמרא : ורש שדי
 סוב לשלום אוס יצפה לעולם הרזאס ש מרכוש האערי* . נדסס ר״ש ישס שלא שלומו בשביל פצמו

 אלא .יוסר דה״ה ומשמע .שנה ד׳ב השלום שוס שישאפר xדאס הרי ט׳ שוסף פדל .שגה שב סד
 ארא כינוד שניסל על פזנשו יעקב שששלם מי בזה סגי הוי ושס יוכף נש נהדיא מציגו שני* דך״נ
 בשלוש ר*ש אשנדראה א״כ סוב חלום שוס להתאשר אשור סבה סוס שי משפ א*ב .שגס ן*ב
 רב . ש$טלו שנים מספר ראש יהיה וי״ש מששו •ודשה לא שריח אפשר שס .לראש •היה שרב

 שלאנתשיסריש. בפה רב עובש הוא דלסיז אלא לראש. רב יהיה ריש שת ואתר יושר ישם ♦אריך
 למלימסהעיד •וכשיודחס עדאשרמושר״ש רב סל גדולתו מתאשר היה . סס נשאר היה רב דאי

 פונתרשאו או .•b »מ״נמאפובש דעכיש • ן«0 בזה ואץ נסשיס tbi א־׳נששרמשד ראש
 סובשרב !־•ששה יורשה לא ואם • ריש raw שה ויודשהר״ש ראש שר רב יספה דש .רב סוגם

 למשול. שלא רשאי השבשש לפונש ש עצמו ׳דניןלטונש שש שובש ולשו בגיל רב של גמלתו •שאשר שלא
 ראש ישה ושם לנבל וינדש שסייס לוה ששון דבריו מסוף קצת משסע ברש* זנס . נקס מדא זרשי

 •ניע לא הברישה שי רהששא איש ולהנ״ל שושר כוא שאס •שה סס שש דלכאורה .נדמיין דלא
 ס( )שק :נדמיין דלא ולריח . לראש •היה דשם .נשיאוש ישאשר לא דצרב לרב ולא שיה לא רפס
 שטל וששדוש ממה דעדש נראה זע*מ ס*נ בשי׳ חיל ישיש למחול סטה מדת ושע ט* א״צ

 • כמש עליך דייל ם* עש אס (1 )שק :ענ״ל סכדברקשה אף גמורה במסילה ולשתלו ♦ציו לטף
 יאמר .אמו עלבון •שגע ואס . שזנחה לאמו :מטין דלעא וסול אדעשאי דלאו דיל סיל שם ושיש

 שני דלפעם שא מדברי שאס וק שנש הראשון אך סביל ש ליה קערסי הפי וזיל לאביו משטין
 גם ממש לפטל צריך נ״מ בממזר זדוקס 0*3 ממזר קראו bb ■ p*3 ייל שס מפזר קראו אפי'

 דהא * האב בשביל עונש לפטל א*צ גנב נן נגב או רשע p לשבידזרשע הקורא אבל האב בשביל
 השם ונחליף . p«3 נגב או י רשע p רשע צקרזשו מוסר גש או רשע שהק אמש 9ש 06

 ,ט קברו סל ז( )שק : דיניססה ישר עול ועיש שב ש׳ מו״מ פשק p • ד״ע ש בסנהדרין
 ויבסס קברו על ילך106 שנקבר מהעיר שדה יקח ושלוחו ח״ל 9®״ סימן ססדע ׳91 מ* שלוחו ישלח

 ששלח בזה לו די פרסאות מג* יושר רמוק ואס rשסח כשב הישיש אבל נמיל המחרף נשם מחילה
 ששים עוד ובשב . משיה דבע• משסע עכיל סר ויאמר מנין השליח יקבן ופס קבר אושו על שליש

 ורוקא ט* קרי משוס ש( )שק :אבושו בנוד למשול לט בש ואין אטשיו בטד פל לעמול לט לאסור
0&t ש ונמ לשמש ואחור לוסשה סמוך לשמש לשיך אשג לוסתה סמוך או לסנילפה סמוך שה 

 סשוגס משוס * ש! שק קס־ז שמן נייד סש׳ן שב* גוזר נהגי לה משנתם מ*מ .קשד שפן שיד
 הפעם אין זה ולסמם * פנילס דבע׳ ריל1 המתגייר בנר מהרייל נשם נד״ס ש שטובה עשוס ופי*

 לפעם דיל ר.3 ה בפר שפנל ש ואש* משובה: משוס סמס מ יש סשו נעים שבל ואש* להצטער
 נשם ד*מ נשם לשל שש לש אילם * משובה לטעם שינו ג*ם לטבול יש ולשז * משובה מסוס

 שצסמר של וסיב • א׳ בפעס סגי בגר דהא ג״ס צריך למה ירעש לא נגר דהוי משום סהדי״ל
 המגמה במפלש לכמודוש שצריך טון הביש זיל * פגשה קוים לנוטל רש : ט לעיין מ*י מהחיל ואץ

 רדר ה א גנצמו הבפוריס ביום להתודות יובל ולא בסעודה קלקלה דבר יארע סמס פריז שען בשש
ובקיר במהרה שהיה הוידוי פס 6שהחש נפיק לט * כיוהינ להמזדזח שיל הוידוי במקום שא <ה

הנר״א
 סס נל הזםין סרס סג נרא׳ש ינינא ״א1 נשרקי נמ׳ש גסא גגל נק״ם נקיים שירוש ודקר 3נד סראע 0»ג* »ג*גש

 גע ט*. 1£amn*m : וננורות ידו וג׳ 1*90 דא*א •לשק וי* גשום to קרי. Sim :סדי דם גג׳סוסיק שיינל
 ס* ורשאי וג*ש ולקולא מידן רש׳ג מיא א»1 נז* נמם יאם ם" דק וגת״א נו׳ סלנחא •ליס ו״ס ד גע וגרמו ידי
no וגסנימין די זלתו וו-י רנרניתאלינא »אנדנ נו׳ סאה שסמי דש1 מ״ל גססגי* סוא גו* !ד־גרר״י וסנרגווג*ס 
 פ*י תקנים סי* ולגיל נ»׳כ גי״רסי׳שדאדא גג״ס ׳.19אדם רגע: .סע*S•19 :ג׳ר א90גססגגanon רגע
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*HZ רק׳ל מלנא ולסל 
« זמרכמי 1019101

 לאפםק3 פו סמי סיכס״ל מלגו נליס וג׳ פר עליו לשפיו י60»ו הסמן* מא ממם 9לשוי מצי'שיוכל
 »ן סציו כככש ואם מצי לא א» ם ®נלין כקוקע שאובים מים כאז מ׳ס .כלים עד׳ לא אנל הראסון
 לפי לבעלה.כמבשע״א אסם 0» לגלסהצפררס סל׳ס עייןמ־אוב •לא קבין ופלסציוהאסרשפן® סמ^ה

 מסוס נבפניל עצמו על יהמיד גמא ארס נדע לפסל צדן אין ר״ה פרב מן קרי ראם סצא י9רמ*א משמעום
 »לופ Ko מאנין ביסס גמד צריבה ימים נ׳ פון ששמשה אסם ופטרם. פאקים מיס ואס ten ועוד ספוט

 גע ovcoo לסוס וים נסמענר ררלוס סעום דבאופן לוספה ספון ש לפנילסס ספון 0® פלא וזוקא ש״ו
 לפטל מהנים 0• נצא״ס והא קת־ם ונא קורסהלילם ג* ש ספה דהיינו .לרסק )י( פ״ם: ft»״ סהייק

 ע"® פ״א הלילה עד נוהג אבילוס דיני סאר ובל לממיר באבלים p ואס מניוליס־נ סיסא פססקם סעורס אסר
להסתוס

תשובה

רעק״א
 גורלג nra לנק! 9סו »ג ויסקף לשם n»Se to® utm •to גוץ too 9*1 wft 0®«1 אסיס פפוי׳ דקם קניו סל

 . סקהלק גי׳ וגת׳! vbm גר נוסגק םג׳אםנך• : סל׳ג ת׳ך סי• סוס״ג ג*0 ג«סג ססגג וגני s*<w גגסיף גסי
:6־0 סי׳ יוסף ננרי n*w י* ׳9 »1» פקה !רתשס ג׳ גסולסן גל קג0ג»9ג1»0 !לאסל

השקל
 פלקיש שנלקה לאחר שטבל זיל האר״י נשם ש שק שריו שה שש ש הרח מטל סצמו ניה״ב נמו
 מ" שלוקים מיס ראה דשמא סמשס ליס טובלים שש זר פעשס י״ר לטטל שש שבשב בשליה זש

 נזר לא עזרא אבל שדומה לענץ דוקא מהו שש שמן לשל מיא שנשב אשג איר בש וכשב
 נטנילח בפו צישרמקודס לימול דיש של״ה וט י מכשיר ספי ששר שהיי שס חסלה למנין בשג
 ש׳ נייד רשא בשב זבגרנ״ב מיל גר כסבילש דהוי מכרי׳ל בסס דיש ולטעם מיס לבעלה אפס

 דמסעע השיך שס ונשב .שעחשו לגלנז דיש פוי 00 ובשב . צפורניו ליטול דיש ט סעיף רס*ס
 .מהריח בשבילה מצטער הוא אס מהגי נש פ( )שק :ועיש יגלח ע*מ בשערו חציצ׳ ליכא אש*

 : שח אינומצשער דאש* רפשעע דנרירע״אדסשס נמשמעזש מצטער.רצא דזקא מפעע זה מל*
 פ״ש ש* הררי ונשב ולאאפשס* שא סיז נניסץיף דרים שבעי׳ מא .יצא ס׳ חציו נכנם ואס
 נביי דלא דבריו לחרש מ־ל ט׳ הפסקה בלא נר הרר* וכ׳ :למלא אזציק מא דרבנן דשיי טון
 .ט׳ השזקה מס בלי ממס להריק! שובל בכלי עליו להשיק צריך רשצמשקבץ וז״להרר* שס

 ואיש .א* עכצי קבין הט׳ שכל יבשק לכאורה נראה דנחז ועפסט וזיל פ״ש נשי* הררי עליו וכשב
p השני שהמשיל בזמן בריא . מצסרשס אין עד מצפרשס משלשה ט׳ -מקואות נפיג סנן יהא 

 ר״ג .בכלי מליו לספילן צחך הדר* דשש הדג* הנץ הרב*ומ*כ מכיל נר הראשון פסק שלא פד
 מי להדקן יוכל שאז א׳ נלי בעי* דמה״ס פעס נשנש הוא כר להחקם שזכל אש״ז ושש •b בכלי

opooo כציה מי.* אש* פשר הרר* דנה מפרש שא אבל .עציו הקשה ולכן בלים מני משאיה 
 שט לעס למעה נמשך י הרר שנשב מצי ושב* מחעונש כ״א הכלים ממנין בלצ חבר לא והרר*

 יבש* שיו( )ש* פה נ* בר סאה ש :טלע או בבד בל• לאפוקי כר להריה* שוכל נכצי אשז
 . שבעה נזרח מנפל דרגל כיון .פרי כמי עי״ט כר וצפטל י( )פיק :נדל הראנ״ד בשם קנ״ס
 :ה' סעיף סצ״ט ש* נייד כע״ש צתשנה סמוך כרגצ נערב לרחוץ עושר זצכן זה צעק כרגל חט ויהיב
 צריך דה־ה . אסורה טה״כרשצה דהא . מעצם אא ב דבשה טק ישב וערב רטש* מאי וא*כ

 לדידן ר״ל כו׳ ל׳ כל לרחוץ שלא שנהגו ואע״ש : הלילה מנפח קידם עיה״ב קם סוף שהיה לצמצס
 אלא אמרה או» דרשצס דס״ל המחבר ליעח ידוקא . יהיה יבערב שמר* לאשעזשק איצסריך

 טון לחשכה שמוך לרחוץ מושר ירט ערב בפאר אבילות יש משבעה ש מל אס ולק שנעה שוך
 שבעה נזירת וגתבעל הרגל נכנם בגר נאק א הושר למשכה סמוך ולק שבעה גזרח מבטל והרגל

 שהרגל עהני מאי סרגל בערב אכילות יש מז א* כשחל . שלשים כל למנהגיטדאושריסרשצה אבל
 ימי עז׳ א' כשמל הענהג לש זא׳יב . שלשה ברשצהנל אמר יהיה שע ינסצגזירשסנעס.

 למשכה סמוך להשר דטהגיס ביחד רמ״א ושש למשכה סעוך אש* ברחיצה אמר הרגל נערב אבילות
 אימד להטמים אבל ל׳ מך רחיצה שסר צטהגים שיט שקמיס ס״ס לשל שא ט הרגל ערב נשאר
 מה לדינא הסטה סקש״ח סיס השא סשמ )אלא לרשא אחור לחשכה סמוך הרגל בערב נס באמש

 ראיס אץ ולשז .בשס*כ ר״ל פצוס סטלס ־. לחשכה( שמוך הרגל ערב נשאר גס להקל האחרונים
 עד ייא דכא : נשישנה נלא׳ה הניח דקזשיות טון . הביש כשש גדול שוס בעוד נשה״ב לכשר
 יושד נשהיב נקל ולעס .בייט בלילה לרחוץ דאפשר טון סקשש סי׳ כמ״ש ש*ס נשאר ר״ל . הלילה

 שוך חזיצה הישר לטהגים אפי* סלילה עד סקשש נש* ייא ריל .לדידן ניס :צורך ט שאין מה
 ומסברא ®רצ״ו נס" די״א ממר" גידץ< ילא : שלשים מוך רמי*® איסור דנוסנים לדידן כ־ש שלשים

 וישב דיה להכעיס של במשנה שא י״ס מ״קדף נמש ־ בגמרא סלוגשא יש :מוחם נשהינב״ע
 רשא ו׳דהוצרך סעיף קציא ועסי׳ . כחכמים בזה קי״ל ילא מפשק.אלא ואיט דעולה כשנת דינם

 זטה .־״ע עצמו שהוא ולא י״ס ערב כשאר מוי מסם ומשמע נעיהיב שס טפלים דאין לאסמומיגן
 שאדאיא וע׳סי׳קצ״א פניהם מל שטפלין שריד סי׳ איר נספר ב׳ שלפניו מנחה לשלש׳סר״דאסי׳

 אבל . בחמץ משא שיט שלשה כל רשצה איסור שנהגו דמה שפ*א י״ס שיך שנשב ודע למנצח־•
 לדידן זבעיה״ב הדגל בערב מטלה רמ״א שהחמיר מה וצפ״ו .שבעה תוך רק אסור אינו לכ״ע בצוק

: איר בש׳ זטכ ן מזע שסובלים במקום צ״ל שלשם. כל רחיצה איסור מנהג חומרח מצד
מהלטח סיב הרמנ״ס משב :ף”הי גירסס היא «ט׳ יארע שפא נו׳ קודם א( לשק וזרז ש*

עכ׳ל. שהשורה קודם נספזדסו •שנק שעא שאבל קודם ט׳ יה״כ ווידוי וז׳לומצוש חשובה
 עיב שז ח טומא גירסשנן אבל ביש. ומיץ ט׳ יארע שמא הסיס דנח p שמסרס הלשמ וט

 ט׳משעעדאייד• ואש )שיקב( :הרין וטב שטוח משעת ושרש׳* בסעודה. דפשו שסחף שמא
ה ואט רס. בץיצ נחרי השחא הגד עשעע ט* נלחש משוודה ואס אחיז ט והא רה. בקול אשא

0) מחכמת אוצר תכנת ע״י תת״פס)147 מס עמוד אפרים בן יוסף קארו, ג או״ח - >הרגיל< ערוך שלחן *
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דוד כגן מ״ז הכפורים יום הלכות תרה חיים אורח ג״י אכרהם פגן פדכאד

 דף יומא משנה א.
[:3נע״ ס״ה

 יצשק דרבי מימרא א*.
א: פז, שס

 שם עובדי מכמה כ
נע״א־ פ״ז דף בגמרא

:[«p
 שסדא דרב מימרא ב".

ע״א: שם
j שסדא דרב מימרא 

שם:
 בר יוסי דרבי מימרא ג־.

שם: שנינא

לרמ״א ציונים

 שצס־שצמ[: ]עמוד טור ! י
<pp] דיומא מרדכי א(

 ]הלכות ומהרי״ל משכג[ רמז
שכה[: עמוד כעור ייס :יל

 שצם[. ]עמוד בטור הוא כן בכלל, וכליות וכבל מיעיהם. כני ו
 ד״ה נשם בב״ח ועיין ליטול. יכול לאחר p צה, נמולין בגמרא ומשמע

 לק, לא קבוע. ליה הוה הבית מן נטלוהו שאס שכמב במה ומה[
 סימן ביו״ל עיין קבוע, ליה הוה לא כשנטלו ראהו לא שהוא לטון

:,ג סעיף סוף ק״י
 צריך מחילה בשעת תרו

שחטא החטא לפרט
 מצאשי(. ד״ה מ עמוד )ב״ס לחבירו
 מה ממבייש פטרו לאס לי ונראה

וילך. יחזור א :אומו יפרוט לא
 אחר ריצוי במין פעם בכל ויפייסנו

 וצריך(: ומ״ש ד״ה שצם עמוד )ב״ח
 לפייסו רצה ואס לו. זקוק אינו כ

 מורה בזיון שם אין אס רשאי, יושר
ראשו](: דיבור ש עמוד )ב״ח

 הכפרה שחיטת להסמיך וישי< ניא[ יפה מנהג והכל בצדקה)ה(
 הקרבן דמות עליו ילו וסמך)י( )ג< עליו שהמזירו לאמר מיל
 מקום בחצר או הגגוח על מיעיהס בני ו חורקין נימ <ז> >ד(

משם: לקמח יכולין שהעופות

תרד סימן
סעיפים: ר׳ ובו כפור. יום בערב חבירו אדם שיפייס

 הכיפורים יום אק להכירו אדם שכק עבירות w6 א
 אלא הקניטו לא ואפילו ״ ’א שיפייסנו עד מכפר

כראשונה מתפייס אינו ואם *»’ לפייסו צריךב כדכרים

w ואם *ג אנשים שלשה עסו יקה פעם וככלג ושלישית שניה פעם וילך נס יחוור א 
עשרה לפני כן אמר יאמר מיהו <א w הגה לו: זקוק אינו)ב( כ פעמים כשלשה מתפייס אינו

 ב:: שצם[ נעמוד בטור אימא זה שדבר אף בו׳. ידו וסמך )נ(
 ושומט קדשים כמקדיש נראה לזה בעיני, מאוד הוא ממוה הגאונים,

 איסורי מצינו מקום מכל לקרבן, ראוי לא שהמרנגול ואע״פ בחץ.
 מאכל׳ נהצמש מהרי״ל דאסר לפסח, זה בשר לענין מס״ט בסימן

 אפיל קכש[ עמוד בפסש אסורוש
שבפירי; כאן שכן וכל במרנגול,

 כ זה, חשש דיש קרבן עניני עושה
 ואי ושב זה, דבר למנוע יש כן

 לענ״ד נראה כן עדיף, מעשה
 כד מימיהם בני וזורקין )ד(

לאיי: קצח יש כמב שצט[ נעמוד בטור
 רנדא א[ קי, ב; נצה, לחולין מההיא

 מעל למערבא איקלע <6> ממרי בר
 כבדא שדו לקא מזא דכפורי יומא

משי: שקלינהו אזל וכולייא,
 טפי שטח דהימרא דהאידנא
ששי רמז נסוף יומא סוף ובמרדט

זקנים עטרת

 הקניטו לא ואפילו א[ ת־'
 מחר או היום יאמר ואל כ־׳.

 יום בערב אלא אפיישגו,
 יעבור. ולא יפייסנו כ־פור

 ימות בשאר כן שאין מה
 לכל שראוי אעפ״י השנה.

 למי תיכף לפייס אדם
 מקום מכל כנגדו, שפשע

 כן אחר. ליום להפיס •כול

 יום פרק הרא״ש משמעות
 סרן, שימן פ״ח ]יומא הכיפורים
הסימן[: ריש ןג״מ

 כד. מתפייס אינו ואם ב[
 פעם בכל לפייסו ועדיך

 כדכתיב אחר, ריצוי במק
 נא שא אנא ת[ כ יבראשית

 דבשלש נא, שא ועתה זוג!־׳[
 לרצות צריך רצוי ביני

 כפור יום ליל הלכות ובהרי״ל

 שצט עמוד ןג״מ שכה(, כביד
 רצה ואם וצריך[. ימ״ש דיה

 לפייסנו עצמו על להחמיר

 הרשות פעמים, מג׳ •יתר
 תורה בזיק שם אק אס בידו

 שצט עמוד הטור !ממשמעות
יאשק(: דסי ת עמוד נ־מ

לשמי ראיה, דאין זה על השיב
 וכל קבוע ליה הוה מהביח לקחוהו לאלו זה, על ומה[ ד״ה שצט עמוד נב״ש ז״ל מו״ס וכשב הגגוח. על ולא ישראל בטח לקחוהו עורבים

 ע״ן שריש, קא ומרובא העורטס נטלוהו הגג על ודאי אלא דהימרא, רובא מהני ולא [,3 פד, ניומא דמי י' מחצה[ ]על כמחצה קבוע
 ומ בבירור. איסור דליכא כאן כן שאין מה שם, ודאי איסור יש אס אלא כו׳ קבוע כל אומרים אין להא קבוע, איסור כאן אין ובאמח
 סברד היה ודאי השלכה דרך שהוא וכל כוליימא, שט דהוה אמרינן *דהא5^ היא, לחיה לאו הא לקחוהו, מהביח דשמא המרדט שדמה
 ההיתר הוא שרוב ט^־כיון ממירים היו כאן מקום מכל באשפה, בהמה מצא לעמן p סעיף א נסימן ביו״ד כלאימא הוא, איסור דשל לומר

 ושמר נטלוח, שם להשליך דרך שכן נטלה, באמה שמא למוש יש הרבים ברשוח ישליכם לאס הטעם נראה הוא הגג, על שכמב ומה «
פעמי:, רוב נטלוח שם להשליך דרך שאין בגג כן שאין מה לכמחלה. כן יעשה ולא ישראל יאכלנו ושמא שם וישליך נבילה לאפל הלמן

השמים: מן עליו שירחמו הבריוח על לרחם ראוי ט הוא, <והטעםג> לי. נראה כן

למהריק״ש לתם ערך
ט[: אום נפ״ב השובה הלכוס מיימוני הגהומ למסול, שלא הוא ימל רע שם עליו הוציא ואס אסרי יהיה לא המושל מתפייס[. אינו ]ואם א סעיף סוף תרו

השקל מחציית

והערות הגהות

 ווילנא מהדורת תובפת ?
שם: בב״ח וכ״ה כרי״ס,

 רב אימא שם בגברא ?
 לגבי איקלע מגהרדפא :הבן

הוא ר״נו יהיבד, כהנה. ~
טופר: העזת

הממס גישה כ״פ תיקך
 בלקינוי שנדפה כפי שיפר

ה״ה: בן הבד
****** *״* ־ ג* -

 מהעימיי ראיה :*

 הטור שנמן למה הלא מהל
 יום בערב מבירו נפ~פ ה׳מן
 שכמב מה על אבל נ־נ־
 הקניטו לא ואפילו :ני*

 על וק לפיישי לר*ך -:*יה
 הב״י כמב הטיה דבר• המשך

 יומס" בפיך היא פשיט
:א* באות ציין •ה •כ״פ

 מביא מנהגא דלהאי במור. הוא כן ככלל וכליות וככד מימיהם. כני ו< >ם״ק
 א[ נקי, קיו״ד דף בחולין מדאמרינן ראיה חשכת רמז סוף ]יומא ומרדכי הטור

 אחריו )ונמשך הכיפורים יום בערב לנהרדעא איקלע כו׳ תמרי בר רמי
 איסורו היה תמרי בר דרמי עובדא דהאי סופר, טעות ולענ״ד ח. נס״ק הט״ז
 נחמן רב צ״ל אלא לכחלייהו. עלמא כולי דשדו שם ואמרינן כחל, מצד

 )והוא הכיפורים יום בערב נהרא לפום כהנא רב לגבי איקלע מנהרדעא
 שקול ליה אמר וכולייתא, כבדי ושדי עורבי אתי ע״ב(, צ״ה דף בחולין
 רב דאמר העין מן שנתעלם בשר משום ולאסור לחוש ואין )ד״ל, ואכול

 הכיפורים יום דבערב משום החליפוהו(, עורבים שמא דחיישינן דאסור שם

 רוב הכיפורים יום דבערב האידנא[ ]ד״ה רש״י ופירש טפי. שכיח דהיתרא
 וכליות דכבד מוכח יומא(. סוף במרדכי הוא ובן ישראלים. הם השוחטים

 יכול דאחר כגמרא ומשמע וכליות: בכבד הוי עובדא האי דהא בכלל,
 מכל לטלו, יכולים שהעופות במקוס רמ״א שכתב גב על אף ר״ל, ליטול.
 והטעם, לקחם. נחמן רב דבגמרא בעובדא דהא לטלו, יכול אדם גם מקום

 טעמא דמהאי קבו[ נסימן תשב״ץ בשם ומה[ ד״ה שצט !עמוד הב״ח כתב דהא
 וירא פרשת בובר, ]תנחומא ובמדרש העופות, על לרחם כדי הגגות על זורקים

 לך יש חברך על מרחם שאתה הימים בל בידך מסור יהיה זה סימן ל[ אות
 בהשוכר דרבי ומעשה בריות, שאר אפילו אלא חברך, דוקא ולאו מרחמים.

 אדם בן אם שכן דבל הרי עכ״ל. יוכיח, א[ פה, מציעא ]בבא הפועלים את
 דהב״ח ר״ל, כר. שכתב כמה ככ״ח ועיין עליו: לרחם חייב דיותר לוקחו,

 לגגות, להשליך הנ״ל ראיה תשמן רמז סוף ]שם המרדכי שדחה מה ליישב רצה
 השליכו לא דלמא שם, שהשליכו הגגות מן לקחוהו דהעורבים לן דמנא

 איתא אם הב״ח תירץ ולזה הבית. מן נטלוהו דהעורבים אלא הגגות על
 מכל דהיתרא דרובא ניהו טפי, שכיחא דהיתרא מהני מאי מהבית תטלו
 וכל קבוע ליה דהוה רוב, מהני לא ובבית דאסורא. מיעוטא איכא מקום
 דפירש הגגות, על שהשליכו כרחך על אלא דמי. מחצה על כמחצה קבוע

 ראהו לא שהוא זיכיון פריש: מרובא דפריש כל ואמרינן הקביעות, ממקום
 בשעת הקביעות במקום הספק מיד דנולד שנטלו, כשראינו דדוקא כר.

 נולד דלא שנטלו ראינו כשלא אבל לו, יש קבוע דין עדיין אז נטילתו
 ע״י או ממילא פירש לי דמה לו, יש פירש דין הנטילה, אחר עד הספק

פריש: דמרובא אמרינן ענין בכל עופות,
>ב״ח<. להכירו שחטא החמא לפרט צריך מחילה כשעת הםימן< >ריש תרו

 ואף שלג[. סימן סהר״ש ומנהגי ]הלכות מהר״ש דרשת בשם כן כתב הב״ח
 ויצא[ ד״ה תי עמוד ]ב-ח תר״ז בסימן דכתבינן דלמאי וז״ל, טעם נתן שהב״ח

 חברו, לפני בווידויו הדין הוא המקום, לפני בווידויו החטא לפרט דצריך
 והרב עכ״ל. חברו, ובין לבינו למקום שבינו עברות בין לחלק אין דבהא

 אק למקום שבינו רבהטא ס סעיף שר־ע ולענת; ד״ה ]שב תר״ז בסימן פסק ב״י
מדדה חברו לבין שבינו בחטא מקום דמבל לסיא ליה סבידא לפרט, צריך

 אי־ למקום שבינו בחטא להו סבירא ראשק[ דיבור נשם ב״י הרב דלדעת מ[,

 ,וכ לפרט. דצריך להו סבירא לחברו שבינו בחטא מקום מכל לפרט, צריך
]מ משנה הכסף ולדעת ה[, ]הלכה תשובה מהלכות ב׳ פרק הראב״ד דעת

 צר•־ דאינו ליה סבירא למקום שבינו דבחטא דאע״ג מודה הרמב״ם גם
 דאב לי ונראה לפרט: דצריך מודה לחבירו שבינו בחטא מקום מכל לפרט,
 הירושלמי דברי בזה ליישב ואפשר אותו. יפרוט לא כזה מתבייש הכירו

 צרי־ חברו על דחטא הדק דאמר ]שם[ הב״ח שהביא p הלכה פ״ח ]יומא
 נש• בני מייתי לא, ואי טבות, הא קבליה ואי עלך, סרחית ליה למימר

 שאוכי במה דוקא דלאו הב״ח וכתב כו׳. קדמיהק ליה[ ]ומפייס )ומפייסי(
 מ״א ולדברי הב״ח. עכ״ל הפשיעה, אותה לפרט צריך אלא עלך, סרחית

 וז״ל הב״ח וסיים בו. מתבייש שחברו בחטא מיירי דהירושלמי לומר יש
 הירושלר• מלשק דייק יומא[ סוף הכותב פירוש ירושלמי, ]על יעקב עק דבספר ודע

 יביא אז קבלו לא ואי מחילה, לבקש בעצמו לכתחלה ילך שהחוטא הנזכר
 בד מקצת שנוהגים כמו דלא בפניהם, ממנו ומבקש וחוזר אנשים עמו
 אבי עכ״ל. העולב, פיוס לקבל לעלוב שירצה אמצעי תחלה לשלוח אדם

 סך דסוף כיק לי, נראה ואין וז״ל, עליו כתב צריך[ ד״ה א ]אות חדש הפרי
 בספ* וגם בתוכם. זר עבר אם בכך מה מתפייס העלוב אם לפייסו, הולך

 עיקר וכן מוכרחים, דבריו שאין כתב צריך[ ד״ה ו אות ס״ז נשם מראה יפה
 ]הביר; והביא >כ״ח(. אחר ריצוי כמק פעם ככל כו׳. יחזור א< )ס״ק עכ״ל:

 ע״א, פ״ז דף יומא חנינא בר יוסי רבי מדברי הוא דינא האי דהא ראיה
 ]בראעד־ שנאמר פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל מחברו מטו המבקש כל

 ועתר כר, נא שא אנא, צוה( אביך ליוסף לומר שצוו יעקב בני )גבי ית נ,
 של~ והיה בקשה, לשק אלא נא ואין נא, פעמים שלש שאמרו נא, שא

 ]שמ חסדא רב מדברי לדייק יש וכן הב״ח. רבת ע״כ מתחלפות, לשונות
 ל: ]איוב שנאמר אדם, בני שלשה של שורות בשלש לפייסו וצריך שאמד

 וא־י שורה, לשון ישור שורות כשלש ד״ה רש״י )פירש אנשים על ישור כת
 העויר.• וישר אחת, פעם הרי חטאתי, ויאמר אדם( בני משלשה פחות שורה

 חטאת? ]י״ה רש״י כתב כן שלישית, פעם הרי לי שוה ולא שניה, פעם הרי

 רצ- ואם כר. אינו ג< )ס״ק מחולפים: ופיוסים לשונות שלש כן גם והן
 יא" שכתב הסימן[ נריש הטור מלשק כן ודייק )כ״ח<. כר רשאי יותר לפייסו

 דלגרכת ונהי בידו. הרשות עוד לפייסו ירצה ראם דמשמע עוד, לפייסו צריך
 חני« מרבי מחילה ביקש דרב p פז, ]יומא שם דאמרינן אהא דגרם רש״י

 והאכ׳ר הכי עביר והיכי רב על ופריך אתפייס, ולא הכיפורים יום ערב י״ג
 פעמיב. משלש יותר יבקש אל מחברו מטו המבקש כל חנינא בר יוסי רבי

 ולפי עצמו. על החמיר דרב רש״י, ופירש שאני. רב רש״י, גרסת לפי ומשני
 דדב־ שאני, רבו דגרסי הפוסקים לשאר אבל הטור. דברי שפיר אתי זה

 לחברי. רבו בק א! ]העיף ושו״ע ]שם[ הטור חילק ולק דדב, רבו מוי הנינא
!־רשאי פעמיה משלשה יותר לפייס ירצה ראם ראיה אק א״כ



מגדים פרי
זהב משבצות

 אדס טן יק כס, ]משלי "יצליח" לא פשעיו ומכסה למקום, אדס בין א[ לב,
 שיתוודה שבס לכאורה ה׳ הלכה משובה מהלכות ב׳ בפרק ר״מ ועיין למטרו.

 שיש היכא למקום אדס טן דומיא מסטיש, סטרו שאין בחטא מילי והל דרטך. פושעים אלמדה טו[ fa ]תהילים דרך על לשוב, p גם ממנו ללמוד ־רד^
 אדם שטן עטרות ד״ה ]שם רש״י כפירוש שם משנה ובכסף לאסטס. מצליח, איש ב[ לט, ]בראשית דרך על יוצא, פועל "ויצליס" לפרסם, אין כבוד

 פורט, נמי למקום אדם טן דאמר למאן וזה החטא, למטרו שיפרוט מחילה בשעת מייט והמ״א הב״ס ומיהו לו. שימסול ממנו יבקשו שאמטס ־ק“שצ
p sfr אמר טה נשם הטפוטס יום מוספות בספר ונלין עוד, יבואר א[ אות זהב ]משבצות מר״ז בסימן ואי״ה *. זה והבן כאמור, צטך, אין לדידן קשה 

 מגמרא ב״ס, מ״א. עיין יחזור. א הסימן: סוף עיין במחנולם ומתפייס ממרצה וגוסס יפייס, ובפוסקים "ירצה", p פה, ]שם במשנה אך[. ־'־׳ה
 שלמה של ים מסלול, כך ואמר ישראל אלקי מה׳ סליחה מבקש אל יאמר שלמה, של ים בשם א[ ]ס״ק רבה אליה ועיין יע״ש. יוסף, באתי ]ע״א[ פ״ז ־*ידה

 במטס הקניט ואס וכדומה, תגזול לא ,p גם למקום אדס טן סרתי, ב נבו[ )ג׳( יש לסטט אדס שטן עטרות והנה מ״ט. סימן קמא דבבא ש׳
 עוד יבואר א[ אות זהב ]משבצות מר״ז בסימן ואי״ה לפרסם. לעלן מינה ונפקא למטרו, אדס טן רק הוי דלא ט״ל צ״ע, וכדומה, במררה המהפך כל «
 רבה אליה עיין עשרה, לפני כך אחר יאמר הר״ב שכתב ומה א׳. נס״ק[ ט״ז ונלין ]ע״ק, פ״ו )פ״ו( יומא מגמרא ב״ס, מ״א. נלין אינו. ב מ:3

הימב באר
ט״ז בגג, נבלות להשליך דרך דאין ולאכלס, הגג מן ליטלס יטל דאסר בגמרא ראוי p ואס לבוש. הכפרות, פדיון הוא שם שנומלס והצדקה בצדקה. (

 ג׳ פרק ז״ל הר״ב! ב׳ אות רבה אליה ועיין ט״ז. עיין יססך. $£

 לא הקרבן, ראש על סמיכה י״ג הלכה הקרבנות מעשה כטיכרת

 ובטור הצדרין. על ידו להניח ראוי זה ולפי יע״ש. וצדדין, כצדאר

235c- ]וסמיכה יע״ש, ציבור, השליח השוחט ומשמע הראש, על שצח 
 ואף ד. הלכה שם ז״ל ר״מ עיין סמיכה, טעון אין ועוף בכבדים,

 פירשתיו ט״ז. עיין וזורקין. >ד( כאמור: מצדדין, י״ל ככדכה
 עורבים חזו כו׳ ;זר״ט ב׳ צ״ה חולין א׳ ראיות, ב׳ דהוא ו׳ אות בכ״א

 אנשים בני משליכין היו דכפורי, יומא במעלי כחלי שדו א׳ •ק״י כרי,

 שנתעלם בשר לענין צ״ה ובדף יע״ש. כחל, אוכלים היו לא יעמומם

 טפי, שכיח דהיתרא טעמא מהאי דכפורי יומא מעלי ואמר ־־עין ב־
 איסור לית דלמא וודאי, קבוע כאן אין מבתים שיוצאים ראה ־*טדו

 יע״ש. ודרבנן, תורה דין קבוע ג[ !סעיף ק״י ]סימן[ יו״ד עיין .5טי-

 דשדי חזי כו׳ תמרי בר רמי ק״י בדף גורס דהטור נאמר אם ־ת*
 שכתב ומה ו׳. אות במ״א שכתב כמו אינשי, וכחלי וכולייתא בב־א

rס״ק רבה אליה עיין כו׳, השלכה דרך שהוא כל ״[ p עורבים דכאן 
 דגרס ומשמע תמרי, בר מרמי ראיה הטור שכתב כמו וי״ל ככל־כו,

 הוה השליכו אדם ובני וכחלי, וכולייתא כבדי שדו א׳ ק״י 5בט
 והיתרא לעופות, להשליך דרך הכיפורים יום בערב וודאי אלא "?בדכד,

 רבה. אליה ועיין תמרי, בר רמי שקלינהו הכי משום טפי, ׳עדז

 מהן אחד יש דשמא לארץ, לא הגג על להשליך דוקא שנוהגין :55^
 לאשפה בשוק להשליך נבילות ודרך בשחיטה, נתנבלה או כדיפה

 שכיח דהיתרא הכיפורים יום בערב יאכלנה והמוצאה שם, •וליבנו

 מבטלין דאין ,p יעשה לא לכתחלה מקום ומכל ברוב. ובטל •שפר
 שלח תורה אמרה דלא דרך על ה[, סעיף צם סימן ניו״ד לכתחלה אמדד

 ועל ד״ה סו סימן או״ח שמואל מקום שו״ת )עיין ב[ סו, ]יומא לכהלה

 כנזכר שם, להשליך דרך אין ונבילות הגג, על משליכק לכן »־־־(,

 שכתבתי מה ולפי וד׳, ג׳ אות רבה אליה ועיין הכל. שפיר ואתי יל,3ל

ד׳: סעיף א׳ סימן יו״ד ועיין ניחא.

 דברכות ו׳ ופרק א[ נלג, דזבחים ג׳ פרק ריש שכתוב כמו בד. להתמיד ויש ]יא[
:P נצה, דחולין ז׳ פרק עיין וזורקין. ]יב[ א[: !פב,

 והוא כר, מחילה בשעת הסימן[ ]ריש מ״א עיין כד. עבירות א[ !סעח ]א[ תרו

 ח[, נ, ]בראשית כר נא שא אנא א[ סז, ]יומא שם גמרא והוא ב״ח, בשם שכתב מה א[ ]ס״ק מ״א עיין בד. וילך ]ב[ כר: כאן נחמן רב אמר ב׳ פ״ו דיומא נברא

 דורמסקית בן יוסי רבי אמר יעשה, מה עליו קבל ולא לרצותו הלך ואם ל[ אות וירא פרשת נבובד. תנחומא כר. יאמר מיהו ןהגד.ן ]ג[ כק: לג, ]איוב כר וישר ־"באתי

שרד לבושי
 לומר וצטך אנשים. ולא שהשליט הס עורטס דהט השלכה, דדך שהוא וכל הט״ז רב צ״ה, דף בסולין, מעשים של וכר. למערכא איקלע סק״ד ט״ז >א( תרח

כר. כבדא דשט מזי סמט בר דרמי בעובדא גורס היה דהטור ציה סבירא דהט״ז שדו עורבא אסו טפור, יום בערב כהנא רב לגט איקלע מגהרדעא נסמן

 תחינות לומר דאין לי ונראה ה[. ]ת״ק מ״א לו, שיש הכפרות ערך מי ±צנ
ונראה ]שם[. מ״א תמנון, אומטם דאין מאסר מקדמונים, שמיוסד מה רק

 טש כתב p ]פ״ק וט״ז וסמך. 0) השנה: ראש בערב הדין דהוא טכ <
 שדרך תורקק. )ז( ע״ש: בתת, קדשים כמקטש דנראה זה, מר יכ2&

 לכן ורמשים, שקלם אוכלס גם מהגזל, ומספרנסין ואנה אנה לילך פמנוליס
 מן עציו שירסמו רחמנות, משום כסב ק ]ש״ק וט״ז לבוש. מהם, ליהנות ?י

 ומשמע ו[. ס״ק ]מ״א הס, מעיים בל בכלל וכלות דכבד הטור, וכתב השמים.
רעק״א הגהות

 אם כי שחיטה ע״י ראוי□ אק הא מקום סכל להקרבה, דראוים יונה ובני ש־~י-
בחח: קדשים במקדיש נראה ואינו מליקה, ע״י

 כסורא ק״י, ובדף טפי. שטס דהימרא האידנא ואכול שקול ליה אמר יכילייחא, טדא
S יום בערב לקורא איקלע מסומבדימא ממט בר רמי אכלי, ובסומבדיסא כחלי £כלי 

 ומהא ע״ב אכלתהו, נקטינהו אזיל שטנהו, לכתלייהו עלמא טלי אפקינהו בכ״כיטנ/
 טון דהטור כרסן ועל להו. אכלי דלא משוס כסלייהו השליכו דהס ראיה, אין ־׳לא־

שנתב מה סמיה זה ולפי ט/ סמט בר רמי הטור שם גורס והיה הראשק, לבכשה
מפרשים ,אוצר

 סופר, טעות והוא הטור. ספרי בכל הוא כן נ״ב, תמרי. בר רמי ד< ם״ק >גהז א תרה
דמייתי והן מחליד,, דשדי הבשר כל בסרק הוא תמרי בר דרמי דעובדא

 והב״ה וכוליא. כבדא שדי עורבי אתיא ע״ב צ״ה דף בחולין הוא מיניה ־בזידראיה
הט וטשוס מבתיהם, שדו גופייהו דאינהו סבור והיה הטעות, אותו אחר שבבי

בפנינו, שלא פירש ליה והוה ושדו שקלי דעורט אינו, וזה קבוע. ליה דהוי
 לחלק כתב הט משום הט״ז, גס נמשך הטעות זה ואחר ת. נס״ק המג״א בכתב בב־

 ומה וק״ל. עדרט, ולא אינשי שדו אי אלא שייך לא וזה השלכה, דרך והוא ת־א־ד
הכלל זה על לפקפק יש קבוע, שייך לא בבידוד איסור דליכא היכא הט״ז שכתב

אברהם אשל
 ויש מגזל. שנהנו טעם י״ל מעיים כל הנה מ״א. עיין מיעיהם. בני ו

 ב״ס עיין עלינו, ומרחמין ויאכלו, שיקפו עופות על לרחם הגגות, על טעם
 כבד אף אלא כאן, שכתוב כמו מעיים בל דוקא תימא ולא דן. נס״ק וט״ז

 מעליא מאכל לאו והל עופות, על דלרתס בטור, הוא וכן בכלל. וכליות
 כר, וכולייתא כבדא שדו עורבים אתו ב׳ צ״ה חולין ובגמרא כר. אוכליהן

 כר ממרי בר רמי ראיה מביא בטור אבל לקחו. ישראל מלת עורבים י״ל
 שדו נאמר ושם א׳, ק״י בחולין והוא שקלינהו, וכולייחא כבדא דשדו חזא

 ב׳ הרכיב לכאורה ובטור יע״ש. כחלי, אכלי הוה דלא לעלן ושם כתלי,
 שגורס לא אם טובא, לכאורה וצ״ע וק״י. דצ״ה ההוא אהדדי, מעשים

 שקלינהו ממרי בר רמי וכתלי, וכולייתא כבדא אינשי דשדו דיקולי בר ברמי
 כבד גס להשליך דרך ק״י מדף וראיה היתרא, דרוב דכיפורי יומא במעלי
 מדף אבל לעופות. הכל והשליכו אכלי, דלא להם, ראוי אין וכתלי וכוליא.

 דהוה ואי ישראל. מביש לקחו עורבים י״ל שדו, דעורבים ראיה, אין צ״ה
 ראינו שלא טון מקום מכל טלהם, דר אחד עכו״ס היה דמסממא קבוע,
 עורב או עכו״ס ביד נמצא בין סילוק ואין קבוע, אין מטמו שנטל עורב
 מוכת כן ואס תשע[. היינו ]ד״ה ב׳ ט׳ פסחים תוספות עיין גוונא, כהאי

 רבה אליה ועיין לעופות. דילתס מימא ולא ליקח, לישראל דרשאי בגמרא
 שכתבתי מה ולפי העורטס. שהשליכו מאחר דלקת שכתב מה וד׳ ג׳ אות

 שפיר. ואמי העין, מן שנתעלם בשר לכשר צ״ה מדף לא ק״י, מדף הראיה
 רמי ק״י מדף דראיה י״ל הט״ז, על p ש״ק סוף רבה ]אליה שכתב מה גס
 באום בט״ז ואי״ה וכאמור. וכתלא, וכוליימא כבדי אינשי דשדו ממט בר
 כן ז״ל, האדון שכתב מה מיוסדת כוונה העני לי נראה p עוד, יבואר ד!

והבן: בטור, הוא
 ד״ה סד ]עמוד סר״ז בסימן פסק דהב״ת אע״ג מ״א. עיין בשעת. תרו

טן הדין הוא טעמא ומהאי למקום, אדס טן לפרוט דצטך ויצא[
 בין הט אפילו לפרוט, צטך דאין לדידן ק שאין מה יע״ש, לסטרו, אדס
]סהיליס פשע נשוי קראי, של ב׳ פ״ו יומא עיין לפרוט, מצוה לסטרו אדם
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 כוליימא שט הוי אמטנן דהא היא דחייה לאו הא שכתב במה שם עיין ת, ]ס״ק
 שט דהוה ממטו נראה ע״ש. וכו׳, הוא איסור של ודאי השלכה דרך שהו וכל
 וכוליימא כבדא עורבא שדי דהוה איסא מגמרא וליהא, בית. לבל קאי וט׳
 לישנא הא איסור, של דהוה לומר וכר, דשט לישנא לן אהל מאי א״כ וט/

אהרן: יד ועיין 3וק״ להעורטם, קט שדי דהוה
ואס אינו. )ב( א[: ס״ק נמ״א ב״ס, אסר, טצוי במין יחזור. )א( תרו

:p ס״ק ]מ״א ב״ס, המורה, בזיון שם אין אם רשאי יוסר לפייסו רצה
הגר״א ביאור

 אות אברהם אשל ד; אום זהב !משבצות מגדים סט כתב וכן משליכים. היו שאנשים 3ור״
 ישראל, בטת לקמוהו עורטם דלמא המרדט אומר בפירוש דהא מספיק, זה ואין ו[.

 בפל ערן זהו הגג. על שכתב ומה שם p> וצ״ע: עורבים, דשט דגטס הט
 שם )נ( הרטם: לרשום ולא הגג, על להשליך הטור כתב למה טעם למן עצמו,

יאכלו: מה להם שיהיה העופות, על לרמס כדי שמשלטן וכר. הוא והטעם

 שאדם תלינן לא דלעולם י״ל ולזה גויס. דעלמא לרובא חיישינן לא טעמא מאי ע״ב
 שישראל טון היום, בהמשליכים ותלינן ליטלו, לעורב ויניח שלו על ישגיח לא

 ב׳ פרק ד במשנה איתא זו וסברא מהמשליכים, נטל דוזעורב תלינן היום משליכים
 להשליך רגילים נמי עלמא דכולי להו דסבירא התם, אלא רבנן פליגי ולא דמכשירין.

 בדובא, דתלינן מודים הכא כן שאין מה גוונא, וכהאי מ ]עניות[ )עוונות( מהמת
ש סברא ועיין שלהם. על משניחין שהם גויס, לרוב חיישינן לא הט ומשום

 דחודיו התוספות קושית ומיושב ע״ש. ודאי, ד״ה ע״ב כ״ג דף בתרא בבא בתוספות
ככ לא ואמנם טפוד. יום בערב להשליך t” !דדרך[ )דהקיל( טובה וממילא הנ״ל.



הגולה באר

 שם רא״ש א; ו, שה :ר־־׳ף ד.
 רמב״ס ח; שימן שיך• כ־כ

כן ולמדו ט. כ רכיבה

*•א• A•••הכפורים יום הלכות תרו חיים אורחג" אברהם מגן פד

 שם מכמרא[
 דרב מעובדא

שנינאזז:
 בר יוסי דרבי מימרא ה.

שם: שנינא
 פשנד; ]רמז שס מרדכי ־.

 ושיש קו[ רמז קמא בבל
 מהסנסומא לזה סמך

ש: נאות ואססנן פרשת

[3]ע״
לרבי

לרמ״א ציונים

 קצא־ נסימן ווייל מהר״י ס
קצב[:

 :p ]פז, דיומא גמרא !7
 וסמ״ג ]שם[ מרדכי י(

 והגהות טז[ ]כשין
 ב׳ פרק מיימוניות

ט[ ]אות תשובה מהלכות
]שם[: ווייל ומהר״י

]ש©[: דיומא מרדכי ה(

 צריך רבו <ג> הוא ג ואם נח )א( י ממילה: ממנו שביקש
 והמוחל י51ני* »הגה שיתפייס: עד פעמים כמה לו לילך

 לטובח )ד( שמטין לא אס " ניש ד )ב< מלמ&ול אכזרי יהיה לא
 אין <ה) ה רע שם עליו הוציא (5) ואס י< נח משילה המבקש

לו: למחול צריך
 בני עשרה מביא ה: לו חטא אשד מת )י( אס נח ך כ

לאלהי חטאתי ואומד קברו <ז> על ז ומעמידם אדם
 לבקש ונהגו <? w הגה לו: שחטאתי זה ולפלוני ישראל

טפור: יום בערב ממילה
 שם להוציא שלא וחרם קדמונינו תקנת *<ז> ניח י ג

המתים: על רע

 מורה דברי ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפילו רגו. הוא ג
 והוא שמכוין. לא אם ד מ״ט(: סימן ,ב חלק צדק )משפט

 חנינא שרבי p פז, ]יומא בגמרא כדאימא לטובתו, מכמן אס הדין
 ישיבה, ראש יהיה שרב בחלום שראה משוס לרב למחול רצה לא

רצה לא ולכן ידמהו, שמא ונמירא
 אמר למקום רב שילך כדי לו למחול

 )ב״ח ישיבה ראש שם ויהיה <א לבבל
 צריך אין ה ודע(: ד״ה שם

 דשמע דאיכא משוס לו. למחול
 בפיוסא, שמע ולא רע שם בהוצאת

 ומכל מחשדא. גברא האי נפק ולא
 של )יס למחול ענוה מדח מקום
 סימן קמא דבבא ח׳ פרק שלמה
 ס״ב הדשן תרומת מהרא״י בשם ס״ג

 ואס מת. אס ו רי״ב(: סימן
 בכבוד w פגם ממזר, לאהד אמר

סימן ומיל )מהר״י כן גם אבומיו

 לומר דיכול צריך, דאין כמב מ״ו סימן שם שלמה של ובים גט(.
 בקידושין משמע וכן ממזר. בן ממזר קראו כן אס אלא כוונמי, עליך

 סופג ממזר למטרו הקורא הקורא[ ןד״ה במוספוח ]ע״א[ כ״ח דף
 ממזר יבא דלא לאו על שעבר למבירו דמשדא משום הארבעים אח

 כרימוח, חייבי על שבא לאביו משד דהא ט^־וקשה וכו׳, p», ]דברים
 לשם לילך וצריך סגרו. על ז ו:ל אלא נממץ דלא כרמך על אלא
 שם שלמה של )ים שלומו ישלח פרסאוח, לשלש מיץ היא ואס יחף.

 קברו, על לילך צריך אין מימה לאחר חירפו ואס ]נ[(. >כ׳( סימן
הגה״ט(: הגדולה )מסס שביישו "במקום מחילה ממנו מבקש אלא

 חנינא ורבי פרכינן נשם[ ובגמרא לזה, מקור יודע איר הטבקש.
 מלכוח אין ט המימה מן דואג והיה במקומו ישיבה ראש יהיה שרב בחלמא דמזא ומשר אכזרי, יהיה לא המוחל מגן הא הט עביד היכי

 ד״ה מ עמוד נב״ש ז״ל ומו״ח כאן. רמ״א שזכר זה דבר מצינו ולא בבבל, אורייתא ולגמור רב דליזל היכי כי אפייס לא כן על כו׳, נוגעח

 לבבל אומו דחה כן על ללמוד, יוכל ולא צבור צרכי עליו ויהיו לראש יהיה שרב ראה מנינא שרבי הגמרא מפרש דרמ״א פירש, ודע[
 היט ט לזה, ממנו דלמד אלא כרש״י, כן גס מפרש דרמ״א נראה ולענ״ד רש״י. כדברי שלא לפרש לרמ״א ליה מנא קשה אבל ללמוד.

 הרשות הערל, לבו נכנע שיהיה היט ט המבקש של לטובתו מבקש הוא אס נמי הט לו, שהיה הטעם בשטל חנינא רבי ממל לא דשס
 פירושו משמע עולמית. מחילה לו אין רע שס עליו הוציא כחוב תשכג[ רמז סוף ניומא במרדכי כר. רע שם עליו הוציא )ג( בידו:
 עליו שהוציא אף זה לענין מהני לו שחטא אומו מת אס הט משוס1S׳ מסילה, הוי למחול רצה אס אבל מוחל, כשאין אכזרי המוחל שאין

לו: מוחל היה קייס היה אלו דאמטנן רע, שס
היטב באר

אביו, בכבוד סגס לא ממזר, לאשד אמר אם מת. )ו( ב׳: סעיף שכשוב כמו צדק, משפט מורה, דברי ממנו ששמע רק מובהק רבו אינו אפילו רגו. )ג(

זקנים עטרת

 אכזרי יהיה לא והמוחל ג[
 לא ]אם >לו< מלמחול
 רמ״א וכתב כר[. שככוין

 אות לרמ״א ]ציונים הג״ה כעל

 דיומא מגמרא שהוא מ
 משמעות ואין בתרא. כפרק

 דיומא בתרא בפרק הגמרא
 מרבי מבקש היה שרב כן,

 היה ]ושם[ )ואם( חנינא,
 כן אם חנינא, לרבי יידח

 לטובת שהוא אף משמע
 כן למחול, צריך אין המוחל

 ]שם רש״י בפירוש משמע
 וכן ע״ש, מזא[, סלמא ד״ה

 ועין וברור. פשוט לי :ראה

 נשם בב״ח מורי שכתב מה
 אחרת בדרך פירוש ודמן ר׳ה

 ולא התלמודא, מאמר

ודוק: ע״ש רש״י, כפירוש

והערות הגהות

 ש״ק מרדכי מאמר עיץ ::
טעוש:3 שהרגיש א

 הגהוש סדושי זג״ן ־;
 א[ ]אוש הטור על תהרל״ס

א[: ]ס״ק יכו״ז

מ״כ סימן בשו״מ עיין ־;
בהגה[: לס יככיך•

ט״א( )גליון
 הזהב סרק שלגדגבוריס ־;

אוס א 4ל מציעא ובבא

 מבירו ואם לשבירו, שסטא השטא לפרוט צריך מפילה ובשעת ג[. ]ס״ק מ״א
 הדין והוא לטובת. )ד( הסימן[: ]ריש מ״א אוסו, יפרוט לא בזה מתבייש

 שכתב מה ועיין ב/ ס״ק ט״ז ועיין ק. ס״ק נמ״א ב״ש, לטובתו, מכיין אס
 מושל, כשאין אכזרי המושל שאין פירוש, צריך. אץ )ה( אהרן: היד עליו
 לעטן מהט לו ששטא אומו מש אם הכי משוס מסילה, הוי למשול רוצה אס אבל
 ג[, ס״ק ]ט״ז לו, מוסל היה קייס היה אלו דאמרינן רע, שס עליו שהוציא אף

 כתב[, ד״ה ת ]עמוד ב״ח לו, ימדזול שמא קברו, על אדם בט עשרה ויביא

הגר״א ביאור
 מרחמים, לך יש חבירך על מרחם שאתה הימים כל בידך, מסור יהא זה סימן
 ]בן שמואל רבי אמר יעשה, ומה מרחמים, לך אין חבידך על מרחם איגך ואם

 ביני היתה קטטה להם ויאמר אחת שורה ויעשה אדם בני עשרה יביא נחמן[
 ומרחם עצמו שהשפיל רואה והקב״ה עליו, קיבל ולא לרצותו והלכתי חברי ובין
 ד״ה[ ב פז, ]יוסא שם רש״י לפירוש והוא כר, ואם ב׳ ס״ק מ״א ועיין כר. עליו

 כר. דגו הוא ואם !שרע! ]ד[ לדינא: מודה א[ ו, ]שם הרי״ף ואף שאני, רב
 וכמו ג[, נם־ק מ״א ועיין שאט. רב p ]סד. שם שכתוב מה כפירושו שם, הרי״ף

צב, קמא ]בבא החובל פרק סוף כר. והמוחל !מהן ]ד*[ שם: לרב חנינא רבי

 ג משנה[ ]הכסף )המ״מ( כמב כר. רבו הוא ואם )א( תרו
לאחר רבו בין לחלק יליף ]שם[ דרמב״ס ט[ ב, ]משובה

 חנינא לרבי לסייסא אזיל דרב p נסז, דיומא בחרא פרק מדאמרינן
 יוסי רבי והאמר הכי עביד היט ומקשינן כיפורים, יום ערב מליסר

 מחבירו מטו המבקש כל חנינא בר
 משלשה יומר ממנו יבקש אל

 ופירש שאני. רב ומשני פעמים,
 מחמיר היה רב שאט[ רב ]ד״ה רש״י

 הוכחה לנו אין כן אס עצמו, על
 דהרמב״ס אלא לאחר. רבו בין לחלק
 חנינא דרבי היינו שאני דרב פירש
 הוזכר לא זה ולפי רב, של רבו היה
עצמו, על להחמיר מענין דבר שוס
 קשה כן ואס רש״י. כפירוש דלא
 הגמרא משני לא באמה טעמא מאי

 כפירוש היה עצמו על דמחמיר
להחמיר לו דאסור נאמר ואס רש״י,

 יומר, צריך אין שכחבו ושו״ע הטור על קשה מהדין, יומר בזה
 סבירא וטור דהרמב״ס ונראה יומר. עושה אס איסור אין דמשמע

 מחמיר, היה רב וגס יומר, לבקש שרוצה במי למחוח אין דודאי להו
 לאחר, רבו בין לחלק דלמדו והא הס, גס פירשו כן רש״י וכפירוש

 אף חנינא רבי של תלמיד היה לא רב דבאמח כן, למדו רב מכח לא
 הקדוש, רבינו במקום דין ביח ואב הראש היה חנינא שרבי פי על

 מחבירו מטו המבקש חנינא בר יוסי רבי מדאמר p דלמדו אלא
 עד מסמברא כן ואס ברבו, לא אבל בחבירו דוקא משמע כו/

לטובת שמכוין לא אם (Z) בזה: לי נראה כן שיפייסנו,

 בבא שלמה של ים ממזר, בן ממזר אמר כן אם אלא כוונסי, עליך לומר דיכול
 הוא ואס ישף. לשם לילך וצריך קברו. )ז( ק: נס״ק מ״א מ״ו, סימן קמא
 אין מישה לאשר שרפו ואס שלמה. של ים שלוסו, ישלש פרסאוס, לשלש שץ

 הגדולה, כנסש שביישו, במקום מסילה ממנו מבקש אלא קברו, על לילן צריך
 טוב יום מלבושי כתב וחרם. קדמונינו תקנת )ז*( ק: נש״ק מ״א
 על כן גם כפרה צריך כבר, שמת מי על רע שם הוציא אם ב[ ]אות

:ו[ ]ס״ק זוטא אליהו הקדמונים, החרם

רעק״א הגהות
 בב״ש, כן מצאתי לא >ב״ח<. ישיבה ראש שם ויהיה ד< ־•ק >־:־א א( תרו

המושל לטובש רק הוא דאם הג״ה מדעת דמשמע בהיפוך כסב ואדרבא

 שדש ובפרי רק ד״ה 3]®, המסורים יוס תוספות בספר ועיין עיי״ש. למשול, צריך
 במקום ז< ם״ק >שם ב( ק: נס״ק רבה ואליה שמכוון[ לא אם ומ״ש ד״ה א ]אות

 יותר להסמיר דצרין סולק, נ׳ סימן ס׳ פרק קמא בבא שלמה של ובים שביישו.
 שון הוא ואם אושו. ויפייס אנשים עשרה עמו ויקס קברו על לילן וצריך ויושר,
 עבור מסילה ממנו לבקש עשרה עמו ויצרף לשם שלומו ישלש פרסאוס, לשלש

ל״ש: סעיף מ״כ סימן שו״מ שו״ע בהגהש משמע והמ עיי״ש. המשק/

א<’ם>ג

כי שם שכתוב מה ומפרש שם, ]ירפא[ כד. לא אם ]ה[ :p פז, ]יומא ושם א[
 כרש״י: דלא לפרש ליה מנא עליו, ודע[ ד״ה ת נעמוד ב״ח תמה וכבר חדא[. חלמא ]ד״ה שם רש״י כפירוש דלא רב. של טובתו משום כר, ולגמור דליזל היכי

 לו אין רע שם לו הוציא אבל רע, שם הוציא שלא דתימר הדא ]ייסה[ )יוסי( רבי אמר ]ז[ )י׳( הלכה סוף פ״ח[ קמא ]בבא החובל פרק סוף ירושלמי כר. ואם ]ו[
 לבייש. שיתכוין עד א[ סעיף תכא סימן ]תו״ט שכתוב כמו עיקר, כן שלמה, של ים בשם שכתב ומה ר. ס״ק מ״א עיין כר. פת אם p ]פעיף ]ז[ עולמית: מחילה
!סעיף ]ט[ :א׳ נ״ה ונדרים א׳ נ״ד ועירובין דרב, עובדי תרי א־ב[ פז, ]יומא שם וגחגו. ]המזן ]ח[ לאמו: רצ״ד כר, לאביו שחשד שכתב תמוהין, מ״א ודברי

 תחת קמתם הנה יד[ לב, ]במדבר אמרת אתה לו אמר כר, למה הזה הכעס כל עולם של רבונו הקב״ה, לפני משה אמר ו[ אות ואתחנן ]פרשת תנחומא כד. תקנת ג[
 באבותם: ולא בנפשותם, אמרתי אני לו אמר בנפשותם, האלה החטאים מחתות גן ת, ]שם שאמרת למדתי ממך לפניו אמר כר, חטאים אנשים תרבות אבותיכם

שרד לגושי
 אבותיו בכבוד םק״ו מג״א (3) קברו: על שילך מה מועיל לו, מוסל היה סי עליו הסיוב הכי דמשוס ר״ל, וכר. מת אם הכי טשום סק״ג ם״ז )א( תרו

ק: גם אבוסיו קברי על לילן צריך דלכך דר״ל משמע וכר. היה אם מססמא לומר לט דיש משום ב׳, בסעיף כמבואר קברו, על לילך

מפרשים אוצר
אלא כמעיד הרה לא הבי לאו דאי וקסמה, מריבה דרך על שלא לו כשקורא והיינו ]סימן ח״פ סימן נ׳ חלק רדב״ז פירש נ״נב להכירו. רחשר י< »»נ־א א תרו
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 שטרא זיכה והמחבר הטור לכאורה כן ואם 4רהני דס״ש ד״ה ]שם
 צריך רבו וכתבו רשאי, רוצה הא יותר זקוק אין דכתבו תרי, אד ־

 דהוי עביר" "וחיכי משמע פשטא וא״כ מרב, ולמדו שיפייס,
 ולמדו כרש״י שפירשו ותירץ כו׳. כרש״י פירשו מדלא גם *יעוד. *

 לאו הכי, עביר והיכי ם. ״קסנ רבה אליה ועיין כר, חבירו טמלת

 תא! !עמוד בטור עיין ב׳. ]ס״ק[ מ״א ועיין צריך, שאין אלא זייהורא, .

 ראיתי וכמדומה באריכות. מת נפרק אליעזר דרבי פרקי ,p ]סעיף וש2>
 ביניהם שלום הכיפורים שביום מאחר קטרוג, כן גם שזה בהוב

 הרע ויצר החומר תירוץ להם ואין הם, בחיריים כן אם מכל, ■הקי־יס

3aat ביומא הסימן[, ]ריש חדש פרי ועיין כן. אינו השנה כל ולמה 
 מקום מכל אבל חובתן, להפך לאסטוני רשותא ליה לית רכיפורא

 ומשום לבד, אחד כל עונות ומביא כך, על ממונה כי עביד דידיה

 מה .p רלז, נח״ב בזוהר עיין חולקיה, המשתלח שעיר שפיר אתי מד י

 עבירות בחובתן. ומהפך עונות מביא השנה ימות בשאר כן שאין
 ואף חבירו, שירצה עד הכיפורים יום מכפר אין לחבירו אדם שמן

 אי״ה שאכתוב מה עיין חבירו, שירצה עד נמחל אין שבו גבוה שלק

 ד״ה א ]אות הפר״ח הביאו ה[ ענף קכם ]שורש מהרי״ק עיין ב׳. מות
«3r ]בין הוי ברצונה הפנויה על הבא א[, ]ס״ק רבה ואליה סוהרי״ק 

 לחבירו. אדם בין כן גם הוי עילופה בשעת או ובאונס למקום, שדם

 לחבירו, מיקרי כן גם שוגגת היא הדין הוא דוקא, לאו אונס *מפשר
 וכל אביה, בכבוד פגם לומר יש אב, לה יש ואם בשוגג. ,*מחטיאה

 על ז״ל בהרסב״ן ועיין לאביה. ופגם ובושת קנס בתולה נערה

j שכן וכל ט״ז. עיין אם. (3) טת: כב, ]שמות ומפתה באונס התודה 
וראוי שימחול. צריך דאין המק לו יגיע שלא להמוחל טעם ־בשיש י

 פז, ]יומא אמרו זה על רע, שם או המוחל לטובת שקצת אף וגם לו, מוחלין לא ח״ו עונותיו גם מדה עד מדה מוחל, אין אם כי ־למחול,

p מ״א ועיין ט״ז. עיין הוציא. )ג( כר: לו מוחלין מדתו, וכובש איבה לנטור מדתו שאם ק, גם וכפשוטו כר. מדותיו על המעביר כל 
 הוא. כך ומסתמא ומהני, מוחל, היה חי הוי אי דילמא מספק, ממנו מחילה יבקש רע, שם עליו שהוציא זה מת אם הכי ומשום ה׳, ןט״ק[
 כפשטיה, עולמית מחילה לו אין נמצא בנים, לו ויש וכדומה, ממזר משפחה, פסול אחד על אמר אם אבל לבד, אותו שפוסל רע שם זמה

 יוכל לא מעוות מזה מאד סהר כן על זה, למחול יוכל ומי עולם איסורן ממזרים כך, אחר שיולדו אותן גם בעלמא, מבדרין תולדותיו 3א
ר: ]ס״ק[ מ״א ועיין ח״ו, לתקון

מחצית
 רשאי, פעמים משלש יותר ולבקש הדין משורת לפנים לעשות ייצה

 וסבירא הטור, על חולק אינו[ ומ״ש ד״ה א ]אות חדש והפרי הב״ח. עבת״ד
 אינו אפילו כר. הוא ג< >ס״ק ע״ש: פעמים, משלש יותר רשאי דאינו לדה

u ב, ]תשובה הרמב״ם לגרסת ראיה וקצת מוכחק. מו p ןם״ק הנ״ל p דגרס 
טעסא ומהאי רב, של מובהק רבו היה לא חנינא דרבי אע״ג שאני, דבו ־-

שאני, רבו בגרסת רש״י שמיאן ואם[ ומ״ש ד״ה א ]אות חדש פרי כתב
רבו אפילו להו סבירא שאני רבו דלהגורסים אלמא שאני, רב מרס -

 רבי אי פוסקים ושאר דש״י בהא דפליגי לומר ודוחק מובהק. מאינו
 חדש הפרי לדברי זה ולפי לא. או רב של מובהק רבו היה מנינא ■ |

רבו היה לא חנינא דרבי משום שאני רבו בגרסת ליה ניחא לא דדש״י <*־,
 לא אס ד< ״ק8) מובהק: רבו דבעינן לרש״י ליה דסבירא משמע רב, של

 רבי על פריך שם דבגמרא >ב״ח(. כר לטובתו מבוץ אס הדין והוא ,בר. ||
 מעבירים מדותיו על המעביר כל רבא והאמד לרב, אתפייס דלא מנינא י^•
ולכן ראש, יעשה דרב חזי חלמא חנינא רבי ומשני פשעיו, כל על ילד ’

 ]ד״ה רש״י ופירש בבבל. אורייתא ולגמר רב דליזל היכי כי אפייס לא
 זה חלום וכשראה כד, היה הישיבה ראש חנינא ורבי וז״ל, תזא[ ־זלסא

 מהכא אדחייה אמר בחברתה, נוגעת מלכות שאין לפי למות דאג רב על
 עכ״ל בשבילו, למות נדחיין ולא ראש, יהיה ושם מפני לבבל ויברח
 ליה ומנא עצמו, לטובת עשה חנינא רבי רש״י דלפירוש הרי רש״י.

 ותירץ הב״ח. הקשה p דרשאי, המבקש לטובת דעושה דהיכי לדמ״א
 חנינא רבי כוונת דגם רש״י, כפירוש דלא מפרש היה דרמ״א הב״ח,

 צורכי עליו יוטל הישיבה ראש ויעשה שם ישאר ראם רב, לטובת זדה
 בלמודו, ויתמיד לבבל שיברח לרב טוב לכן מלמודו, ויתבטל הצבור

 רש״י, כפירוש דלא עצמו מדעת לפרש רמ״א דרך זה אין אך ע״ש.

 מפרש רמ״א דגם כתב p ]ס״ק והט״ז ע״ש. בעצמו, הב״ח סיים וכאשר
 המבקש לטובת עושה ראם עצמו מסברת כתב אלא רש״י, כפירוש
 משום עושה דאינו כיון עצמו, לטובת עושה אם דרשאי היכי כי ררשאי,

 המוזכר דין רמ״א שביק היכי דא״כ דחוק, לענ״ד זה וגם אכזריות.
 מסברא שהוציא חדש ודין הביאו, ולא רש״י לפירוש בגמרא להדיא
 רש״י לפירוש דגם לרמ״א ליה דסבירא לענ״ד נראה לכן ומביא. מעתיק

 ליה דסבירא והוא, רשאי, המבקש לטובת ובין עצמו לטובת עושה בין
 דאין ספק, משום לא אבל דרשאי, הוא לטובתו הוא דודאי היכי דדוקא

כר. מדותיו על המעביר כל דדבא מימרא ודאי מידי מוציא טובה ספק
 חלומו בשביל עצמו לטובת רעשה רש״י לפירוש ליה קשיא הוי זה ולפי
 לעולם p ]«. הרואה פרק בברכות האמרינן נדחה, חנינא רבי יהיה שלא
 דאפשר הרי כר, מיוסף לן מגא שנה, כ״ב עד טוב לחלום אדם יצפה

דכ״ב אלא יותר, הדין דהוא ומשמע שנה, כ״ב החלום קיום שיתאחר

 א ]איה סדש פרי עיין פ״א. עיין רבד. הוא 2 יע״ש: בפניהם, מהמר

 עיין אם. ד יע״ש: שאני, דרב בהא א׳ אות r ט ועיין ואס[. ומ״ש ד״ה
 אסר, ממין הלב דעס שמפרש ב״ס ועיין מזה. ב׳ אופ ט״ז יאיין נר^א.

 ד׳ אום רבה אלה ומיין הוא. שק כל ואפשר הדין, הוא מפרש וסמ״יא
 למחול. צריך אין ה :יע״ש [,3נע״ ק״ג מפפובום ק נם והקשה האריך,

 פסקי ועיין כהק, ד״ה ס ]עמוד ב״ס ועיין .,נ אוס מ״ז ועיין מ״א. עיין
 יזיק להפגס הנועם ובב״ס רי״ב. סימן[ ס״ב, הדשן ]מרומם ז״ל מהרא״י

 מחבירו יבקש מקום ומכל עולמים, מסילה לו אין הכי משוס לדורומיו,
 של ים ידי מחם כעס אין מ״א. עיין אם. ו יע״ש: שלו, אס שימשול
 בם על ועבד עכו״ס א[ מה, ]יבמים סלונמא יש כי י״ל ולכאורה שלמה.
 ממזר אין ויכו[ יג סעיף ד סימן ]אה״ע והלכה ממזר, הוולד אומרים יש ישראל,

 באו ועבד עכו״ס לומר כמכוין הקורא י״ל מקום ומכל כריסוס. מסייבי אלא
 מ״א. עיין קכרו. על ז ואמו: אביו בכבוד כלל פגם ולא באונס, אמו על

 חטאסי ואומר הואיל אדם בני עשרה ,,א פ״ז יומא ,p ]אופ סדש פרי ועיין
 כנגד אומרים ויש בעשרה(, המזון ברכס )כעין עשרה צריך ישראל לאלקי

 מסודשיס, שורוס שלש צריך דאין נכון, ואין שלשה, שלשה אדם בני שורוס שלש
 יע״ש. ושלישים, שלה בפעם ליקס יכול בראשונה שהלכו אדם בל שלשה אלא

 ח׳ סרק קמא בבא שלמה של ים בשם א׳ נס״ק[ רבה אליה שכמב ולמה
 ישראל אלקי ,מה מסילה מבקש אני יאמר p גס הסי דמפייס מ״נו סימן

 הכי משוס י״ל אפשר p ועל אדם. בל בשלשה די אמאי p אס ומסלול,
 עשרה וצריך מספייס הוי לא סי הוי אי דילמא מספק עשרה כאן צריך

 שלש יבקש במס p אס ,,א סעיף בהג״ה הר״ב שכפב כמו בפלהס, שיאמר
*: וצ״ע מסילה, פעמים

השקל
 יעקב שישתלם כדי בזה סגי הוי ושם יוסף, גבי להדיא מצינו שנים

 שום ידי על עכ״פ כן אם שנה, כ״ב ואם אב כיבוד שביטל על עונשו
 רבי דראה גב על אף כן אם טוב, חלום קיום להתאחר אפשר סיבה
 לא חנינא שרבי אפשר מקום מכל לראש, יהיה שרב בחלומו חנינא
 יאריך ורב לו, שקצבו שנים מספר ראש יהיה חנינא ורבי מפניו יודחה

 הוא זה דלפי אלא לראש. רב יהיה חנינא רבי מות ואחר יותר ימים
 היה פה נשאר היה רב דאי חנינא, רבי נתפייס שלא במה רב טובת

 יעשה לבבל וכשיודחה חנינא, רבי מות אחר עד רב של גדולתו מתאחר
 ממה דעכ״פ ספק, בזה ואין נתפייס דלא עביר שפיר א״כ ראש, מיד

 יעשה דאי רב, טובת או חנינא רבי טובת או אחד, טובת הוא נפשך
 לא ואם חנינא, רבי טובת היא הרי חנינא רבי ויודחה ראש מיד רב

 כנזכר רב של גדולתו יתאחר שלא רב טובת היא הרי חנינא רבי יודחה
 רשאי המבקש לטובת או עצמו לטובת דבין שפיר מוכח זה ולפי לעיל,

 דבריו מסוף קצת משמע ברש״י וגם נקט. חדא ורש״י למחול, ]שלא*[
 דלכאורה נדחיין. ולא ראש יהיה ושם לבבל ויברח שסיים לזה, שכיון

 דהשתא שפיר, אתי ולהנ״ל מיותר, הוא לראש יהיה ושם שכתב מה
 לא דלרב לרב, ולא חנינא לרבי לא רעה יגיע לא הבריחה ידי על

 אין ה< )פ״ק נדחיין: דלא חנינא ולרבי לראש, יהיה דשם נשיאותו, יתאחר
 בסימן וז״ל שלטה(. של )ים לטחול ענוה מדת מקום וטכל כר. צריך
 ולמחול יצרו לכוף שיכול וחסידות ענוה דמדת נראה מקום וסכל ס״ג,

 דיכול כר. מת אם ו< ״ק8> עכ״ל: קשה, שהדבר אף גמורה, במחילה
 ועוד, אדעתאי. דלאו לומר דיכול ח״ל, שם וסיים כוונתי. עליך לוטו־
 לאביו, שנתכוין יאמר אמו עלבון יתבע ואם שזנתה, לאמו נחכויץ דלמא

 מדברי נראה וכן עיקר, הראשון אך עכ״ל. כו׳, ליה קמדחי הכי וזיל
 אם אלא כץ: לומר יכול ממזר בן ממזר קראו אפילו שני דלטעם מ״א,

 גם עונש לסבול צריך ממזר p בממזר ודוקא ממזר. בן ממזר קראו כן
 אין גנב בן גנב או רשע בן רשע לחבירו הקורא אבל האב, בשביל

 גנב או רשע שהבן אמת היה אם דהא האב, בשביל עונש לסבול צריך

 בסנהדרין הש״ס וכדיליף גנב, בן גנב או רשע p רשע לקרותו מותר
 ועיין בהגה[. לח ]סעיף ת״כ סימן בחו״ם פסק כן א[, ]נב, מיתות ארבע פרק
 וכתב כר. שלוחו ישלח כר. קברו על ז< >=׳׳? בזה: דינים יתר עוד שם

 שם שנקבר מהעיר שנים יקח ושלוחו וז״ל, ע[ ]ס״ק ת״כ סימן סמ״ע
 שלמה של הים אבל עכ״ל. המחרף, בשם מחילה ויבקש קברו על וילך
 ששולח בזה לו די פרסאות משלש יותר רחוק ואם וז״ל, שם כתב

 משמע עכ״ל, כו׳, ויאמר מנין השליח יקבץ ושם קבר אותו על שליח
 על למחול לבן דאסור ]שם[, שלמה של הים עוד וכתב עשרה. דבעי

אבותיו: כבוד למחול לבן כח ואין אבותיו, כבוד

 הו ]פייסו[, )יפייסנו( גמליאל תן אס לו סמק הוי ואס יפפייס. כודאי לו, ספק מה נספייסס, ]שס[ עקיבא רבי שממה מה גם חכמים, דברי יקיים לא יהושע כרבי דצדיק דעמן סלקא והיאך בסמלה,
פתן ידעו לא והיאך נ[, כז, נשם אסר לממס ראו היאך והעולם גמליאל, תן יפייסנו שלא דעסך סלקא היאך p אס בלילה, אמריו מהרהר אל ביוה עבירה שעבר סכם מלמיד א[ יט, ]שס סז״ל אמרו

ודו״ק: שפיר ואמי הנ> המשנה כדברי למחול ממויב אינו כי הפיוס, יקבל לא יהושע שתי סברו הס



r ,צריך רבד לכתבו רשאי, רוצה הא יותר זקוק אץ דבתבו •ד־ 
 דהוי עביד" "והיכי משמע פשטא וא״כ מרב, ולמדד ש־פ~ב, ?ד

 ולמדו כרש״י שפירשו ותית כד. כרש״י פירשו פדלא נב מ־*

 לאו הכי, עביד והיכי ו[. ]ס״ק רבה אליה ועיין כד, •עדרו שמרח

 תא[ ]עמוד בטור עיין ב׳. ]ס״ק[ מ״א ועיין צריך, שאץ אלא •טיה-־א.

r-sfc ץ«5יד p, נפרק אליעזר דרבי פרקי pa .ראיתי וכמדומה באריכות 
 ביניהם שלום הכיפורים שביום מאחר קטרוג, כן גם שדה ששש

 הרע ויצר החומר תירוץ להם ואץ הם, בחיריים כן אם מכל, שךש

 ביומא הסימן[, נריש חדש פרי ועיין כן. אינו השנה כל •למה ■עשב,
 מקום מכל אבל חובתן, להפך לאסטוני רשותא ליה לית דשש~א

 ומשום לבד, אחד כל עונות ומביא כך, על ממונה כי עביד ?דד

 מה ב[, רלז, !ה״ב בזוהר עיין חולקיה, המשתלח שעיר שפיר אתי שכי

 עבירות בחובתן. ומהפך עונות מביא השנה ימות בשאר כן ד6צ
 ואף חבירו, שירצה עד הכיפורים יום מכפר אין לחבירו אדם שבץ
 אי״ה שאכתוב מה עיין חבירו, שירצה עד נמחל אין שבו נסה ץגש

ד״ה א ]אות הפר״ח הביאו ה[ ענף קכט ]שורש מהרי״ק עיין ב׳. ~.3כ
 בץ הוי ברצונה הפנויה על הבא א[, ]ס״ק רבה ואליה פד־רי״ק[

 לחבירו. אדם בין כן גם הוי עילופה בשעת או ובאונס ?כקדם, •ירש

nrלחבירו, מיקרי כן גם שוגגת היא הדין הוא דוקא, לאו אונס ־ 
 וכל אביה, בכבוד פגם לומר יש אב, לה יש ואם בשוגג. ח-דזדאה

 על ז״ל בהרמב״ן ועיץ לאביה. ופגם ובושת קנס בתולה מנרה ך3ש

שכן וכל ט״ז. עיץ אם. )ב( טק: כב, נשמות ומפתה כאונס —*■ת*־
וראוי שימחול. צריך דאין המק לו יגיע שלא להמוחל כעם
פז, ]יומא אמרו זה על רע, שם או המוחל לטובת שקצת אף וגם לו, מוחלץ לא ח״ו עונותיו גם מדה נגד מדה מוחל, אץ אם כי

 מ״א ועיין ט״ז. עיין הוציא. )ג( כד: לו מוחלין מדתו, וכובש איבה לנטור מדתו שאם כן, גם וכפשוטו כד. מדותיו על המעביר " מ

הוא. כך ומסתמא ומהני, מוחל, היה חי הוי אי דילמא מספק, ממנו מחילה יבקש רע, שם עליו שהוציא זה מת אם הכי ומשום ה׳,
 כפשטיה, עולמית מחילה לו אץ נמצא בנים, לו ויש וכדומה, ממזר משפחה, פסול אחד על אמר אם אבל לבד, אותו שפוסל רע ה־־בהשש

as יוכל לא מעוות מזה מאד ההר כן על זה, למחול יוכל ומי עולם איסורן ממזרים כך, אחר שיולדו אותן גם בעלמא, מבדרץ תולדותיו 
ד: ]ס״ק[ מ״א ועיין ח״ו, לתקץ

השקל מחצית
it* רשאי, פעמים משלש יותר ולבקש הדין משורת לפנים לעשות 

 וסבירא הטור, על חולק אינו[ ומ״ש ד״ה א ]אות חדש והפרי הכ״ח. ־ככת־־־
אינו אפילו כר. הוא ג< >ם״ק ע״ש: פעמים, משלש יותר רשאי דאינו —•*

 דגרס p ]ס״ק הנ״ל מ ב, ]תשובה הרמב״ם לגרסת ראיה וקצת ברבדק.
 טעמא ומהאי רב, של מובהק רבו היה לא חנינא דרבי אע״ג שאני, הב*

 שאני, רבו בגרסת רש״י שמיאן ואם[ ומ״ש ד״ה א ]אות חדש פדי בתב
 רבו אפילו להו סבירא שאני רבו דלהגורסים אלמא שאני, ־ב תדש

 רבי אי פוסקים ושאר רש״י בהא דפליגי לומר ודוחק מובהק. :חיתו
 חדש הפרי לדברי זה ולפי לא. או רב של מובהק רבו היה ׳*תא

 רבו היה לא חנינא דרבי משום שאני רבו בגרסת ליה ניחא לא ש־׳־—
 לא אם ד< >ס״ק מובהק: רבו דבעינן לרש״י ליה דסבירא משמע ־כ, של
 רבי על פריך שם דבגמרא )כ״ח<. כר לטובתו פכוץ אט הדיין *הוא ג*.

 מעבירים מדותיו על המעביר כל רבא והאמר לרב, אתפייס דלא ־תתא
 ולכן ראש, יעשה דרב חזי חלמא חנינא רבי ומשני פשעיו, כל על ~
 ]ד״ה רש״י ופירש בבבל. אורייתא ולגמר רב דליזל היכי כי אפיים יא

זה חלום וכשראה כד, היה הישיבה ראש חנינא ורבי וז״ל, ־־א[ ־
 מהכא אדחייה אמר בחברתה, נוגעת מלכות שאץ לפי למות דאג -ב כ־

עכ״ל בשבילו, למות נדחיץ ולא ראש, יהיה ושם מפני לבבל
 ליה ומנא עצמו, לטובת עשה חנינא רבי רש״י דלפירוש הרי •די.

 ותירץ הב״ח. הקשה כן דרשאי, המבקש לטובת דעושה דהיכי מ־־א—
 חנינא רבי כוונת דגם רש״י, כפירוש דלא מפרש היה דרמ״א ?ע״ח,

 צורכי עליו יוטל הישיבה ראש ויעשה שם ישאר ראם רב, לטובת ־־ד
 בלמודו, ויתמיד לבבל שיברח לרב טוב לכן מלמודו, ויתבטל דעכדד
 רש״י, כפירוש דלא עצמו מדעת לפרש רמ״א דרך זה אין אך דש.

 מפרש רמ״א דגם כתב p ״ק0] והט״ז ע״ש. בעצמו, הב״ח סיים *כאשד
 המבקש לטובת עושה דאם עצמו מסברת כתב אלא רש״י, :כ־־־ש
 משום עושה דאינו כיון עצמו, לטובת עושה אם דרשאי היכי כי ־־שאי,

 המוזכר דין רמ״א שביק היכי דא״כ דחוק, לענ״ד זה וגם •דת.—אב
 מסברא שהוציא חדש ודין הביאו, ולא רש״י לפירוש בגמרא לדז״א
 רש״י לפירוש דגם לרמ״א ליה דסבירא לענ״ד נראה לכן ומביא. בעתיק

 ליה דסבירא והוא, רשאי, המבקש לטובת ובין עצמו לטובת עושה ב-
 דאין ספק, משום לא אבל דרשאי, הוא לטובתו הוא דודאי היכי קא—
 כד. מדותיו על המעביר כל דרבא מימרא ודאי מידי מוציא טובה בפק
 חלומו בשביל עצמו לטובת דעשה רש״י לפירוש ליה קשיא הוי זה ־־:־
 לעולם p ]נה, הרואה פרק בברכות האמרינן נדחה, חנינא רבי יהיה שלא
 דאפשר הרי כד, מיוסף לן מנא שנה, כ״ב עד טוב לחלום אדם ־צפה

דכ״ב אלא יותר, הדין דהוא ומשמע שנה, כ״ב החלום קיום ערתאחר

1-tr ,uvvaw uiv .עיץ 4ע״נ רגש־ ns שדיכ r35j כ

 עיין אם. ד יע״ש: שאר, 3לר בהא א׳ אזה נר׳ז ועיץ 4םי6ר ומ״ש ד״ה
 אסל, בערן הרב לעס שמפרש ב״ס ועיין נמה. ׳5 אוס ע״ז עיין מ״א.

 ד׳ אזס רבה אליה ועיין הוא. שכן ל5 ואפשר הדין, הוא מפרש והמ״א
 למחול. צריך אץ ה יע״ש:4מכמובוסק״ג]ע״י ק גם והקשה האריך,

 פסקי ועיין [,3כס ד״ה ע ]עמוד ב״ס ועיין .,ג אוס נר״ז ועיין מ״א. עיין
 חיק דהפגס הנועם ובב״ח רי״ב. סימן[ ס״ב הדשן נסרומם ז״ל מהרא״י

 מסבירו יכקש מקום ומכל עולמיים מסילה לו אין הכי משוס לדורומיו,
 של ים ידי מסס כעס אין מ״א. עיין אם. ו יע״ש: שלו, אס שיממול
 בס על ועבד עכר׳ס א[ מה, ]יבמוס פלוגמא יש ט י״ל ולכאורה שלמה.
 ממזר אין דע[ יג סעין< י סימן ]אה״ע והלכה ממזר, הוולד אומרים יש ישראל,

 באו ועבד עכו״ם לומר נסכוין הקורא י״ל מקום ומכל כריסוס. מסייבי אלא
 מ״א. עיין קברו. על ז ואמו: אביו בכבוד כלל פגם ולא באומן, אמו על

 סנואמי ואומר הואיל אדם בר עשרה ,,א פ״ז יומא [,5 נאות מדש פרי ועיין
 כנגד אומרים ויש בעשרה(, המזק ברכס )כעין עשרה צריך ישראל לאלקי

 מפולשים, שורוס שלש צריך לאין נכון, ואין שלשה, שלשה אדם בר שורוס שלש
 יע״ש. ושלישיה שרה בפעם ליקס יכול בראשונה שהלכו אדם בר שלשה אלא

 ס׳ פרק קמא בבא שלמה של ים בשם ,א ]ברק[ רבה אליה שכמב ולמה
 ישראל אלקי ,מה מסילה מבקש אר יאמר כן גס המי דמפייס מ״נו סימן

 הכי משוס י״ל אפשר p ועל אדם. בר בשלשה די אמאי כן אם ומפלור,
 עשרה וצריך מספייס הוי לא סי הוי אי דילמא מספק עשרה כאן צריך

 שלש יבקש במס p אס א/ סעיף בהג״ה הר״ב שכמב כמו בפניהם, שיאמר
*: וצ״ע ממילה, פעמים

 גי ;־ ה־כך ;־גה־;• אד״ע
בזד: שכתבתי

 יעקב שישתלם כדי בזה סגי הוי ושם יוסף, גבי להדיא מצינו שנים
 שום ידי על עכ״פ כן אם שנה, כ״ב ואם אב כיבוד שביטל על עונשו
 רבי דראה גב על אף כן אם טוב, חלום קיום להתאחר אפשר סיבה
 לא חנינא שרבי אפשר מקום מכל לראש, יהיה שרב בחלומו חנינא
 יאריך ורב לו, שקצבו שנים מספר ראש יהיה חנינא ורבי מפניו יודחה

 הוא זה דלפי אלא לראש. רב יהיה חנינא רבי מות ואחר יותר ימים
 היה פה נשאר היה רב דאי חנינא, רבי נתפייס שלא במה רב טובת

 יעשה לבבל וכשיודחה חנינא, רבי מות אחר עד רב של גדולתו מתאחר
 ממה דעכ״פ ספק, בזה ואץ נתפייס דלא עביד שפיר א״כ ראש, מיד

 יעשה דאי רב, טובת או חנינא רבי טובת או אחד, טובת הוא נפשך
 לא ואם חנינא, רבי טובת היא הרי חנינא רבי ויודחה ראש מיד רב

 כנזכר רב של גדולתו יתאחר שלא רב טובת היא הרי חנינא רבי יודחה
 רשאי המבקש לטובת או עצמו לטובת דבץ שפיר מוכח זה ולפי לעיל,

 דבריו מסוף קצת משמע ברש״י וגם נקט. חדא ורש״י למחול, ]שלא*[
 דלכאורה נדחיין. ולא ראש יהיה ושם לבבל ויברח שסיים לזה, שכיון

 דהשתא שפיר, אתי ולהנ״ל מיותר, הוא לראש יהיה ושם שכתב מה
 לא דלרב לרב, ולא חנינא לרבי לא רעה יגיע לא הבריחה ידי על

 אץ ה< )ם״ק נדחיין: דלא חנינא ולרבי לראש, יהיה דשם נשיאותו, יתאחר
 בסימן וז״ל שלמה(. של )ים למחול ענוה מדת מקום ומכל כר. צריך
 ולמחול יצרו לכוף שיכול וחסידות ענוה דמדת נראה מקום ומכל ס״ג,

 דיכול כר. מת אם ו< >ם״ק עכ״ל: קשה, שהדבר אף גמורה, במחילה
 ועוד, אדעתאי. דלאו לומר דיכול וז״ל, שם וסיים כוונתי. עליך לומר
 לאביו, שנתכוץ יאמר אמו עלבון יתבע ואם שזנתה, לאמו נתכוץ דלמא

 מדברי נראה וכן עיקר, הראשץ אך עכ״ל. כד, ליה קמדחי הכי וזיל

 אם אלא כן: לומר יכול ממזר p ממזר קראו אפילו שני דלטעם מ״א,
 גם עונש לסבול צריך ממזר p בממזר ודוקא ממזר. כן ממזר קראו כן

 אץ גנב בן גנב או רשע p רשע לחבירו הקורא אבל האב, בשביל
 גנב או רשע שהבן אמת היה אם דהא האב, בשביל עונש לסבול צריך
 בסנהדרין הש״ס וכדיליף גנב, בן גנב או רשע בן רשע לקרותו מותר

 ועיין בהגה[. לה ]סעיף ת״כ סימן בחד׳ט פסק כן א[. ]נב, מיתות ארבע פרק
 וכתב כר. שלוחו ישלח כר. קכרו על ז< >ם״ק בזה: דינים יתר עוד שם

 שם שנקבר מהעיר שנים יקח ושלוחו וז״ל, נג[ ״ק0] ת״כ סימן סמ״ע
 שלמה של הים אבל עכ״ל. המחרף, בשם מחילה ויבקש קברו על וילך
 ששולח בזה לו די פרסאות משלש יותר רחוק ואם וז״ל, שם כתב

 משמע עכ״ל, כד, ויאמר מנץ השליח יקבץ ושם קבר אותו על שליח
 על למחול לבן דאסור נשם[, שלמה של הים עוד וכתב עשרה. דבעי

אבותיו: כבוד למחול לבן כח ואין אבותיו, כבוד

 ]פייסו[, )יפייסט( גמליאל מן אס לו ספק הוי ואם ימפייס. בודאי לו, ספק מה נמפייסס, נשם[ עקיבא מי שפמה מה גם חכמים, מרי יקיים לא יהושע כרבי דצדיק דעסך סלקא יהיאך •:מכלה.
שר ידעו לא והיאן• ק, ,0 ]שם אסר למטס ראו היאך והעולם גמליאל, מן יפייסנו שלא דעפך סלקא היאך ק אם בלילה, אמריו מהרהר אל ביום עבירה שעבר סכם מלמיד א[ יט, ]שם ח!״ל -ר•4

ודו״ק: שסיר ואמי הנ״ל המשנה כדברי למשול מסויב איט פי הפיוס, יקבל לא יהושע שמי סברו הם

שלמד. חכמת

 ,•דבוד■ א< סעי,? )הגה תרו
 נויזמד•? אכזרי יהיה לא
 לברכת שבבוין לא אמ

 נ״ב כר. מהילה המבקש
p ממעשה הפוסקים למדו 

 p. פג ]יומא סטנא ורבי דמ
 הוי ראיה מה קשה לכאורה

 ב׳ בפרק במשנה הרי משם,
 הזהרו אמרו י[ ]משנה דאבוס

 עקיצס ועקיצמן וכו׳ בגסלמן
 הרמב״ם שם ופירש עקרב

 ושיק. ]ד״ה המשטום בפירוש
 אומנג שמפייס מאמר שלא
 וק פיוס. מקבלם אינם שהם

 )י״ה ברטנורא הר״ע פירשו
 טוב יום והמוספוס שרף[ לסישש

 מלמידי אטו וקשה, שרף[. ״ה7]
 וכאן יראים, בכלל אינם חכמים
 היאך למחול, צריך ]אימא[

 .p יעשו לא דהם דעמן סלקא
 למד ]שם[ דהרמב״ם ובפרט

p ראה הנביא מאלישע[ 
 דעפן סלקא וכי ,p קז, סנהדרין
 אס כדין שלא יעשה דאלישע

 מוכח כרמן ובעל למשול צריך
 צריך דאין שאט סכם דמלמיד
 )ממ< ראיה מה p אם למחול
 מלמיד שהיה מרנא[ ]ממי
 גס דודאי נראה אן מהם.

 דהר למסול צריך פסם מלמיד
 למדו א[ צב קמא ]»א פדל

p ,יהיה המילוק רק מאברהם 
 מפס תלמיד המקניט דודאי כן,

 לבין שבינו דעלמא במיל
 שלקס באברהם וכגון מבירו,

 וסבור שרה אם ]אבימלן[
 רק שאינו אפומו, רק שהיא

 גזלבזהגםהפלמידסכסצריך
 מיירי המשנה אן למשול

 במה שכם השלמיד במקטט
 אה בזה דשמיא, במיל דהוי

 שמיה לשם סכם הסלמיד מונס
 לממול צריך אין מקטטו וזה

 שה לקדש שרצה כאלשע ולכן
 גזה מגעגק, לקה שלא שמים

 יש p ואס למסול צריך אין
 לא ורב סטנא במי הסם לומר

 דהי• רק דשמיא, מיל הט
 לכך חטנא, למי כבוד העדר

 xnb ככל למחול מחויב היה
 4דשמינ במיל מיירי והמשנה

 אש. כגמל מדיהם הוי בזה
 חכה מלמיד דודאי לומר יש או
 כבוד ממט כלל למשול צריך אין

 לעשוס וצריו ובזיונה, המורה
 שהיה שאט ובאברהם מיזורי
 שייך ולא מורה, ממן קודם
 סטנא ורבי וממ המורה. כבוד
 שכס דמלמיד שסיר, פרין

 שייך לא אמר סכם לסלמיד

 כבוד דהוי המורה, ככוד
 יצטרך שלא להיפוך, המורה

 לפייסו, פעם כל להטריס רב
 המורה כבוד שיין דלא וכיק
 וא״נ אדה. ככל הוא הרי

 כביד דשיין היכי לדינא, העולה
 המיטא אין אס כגון הפורה,

 סלמידמכמאודהוההקינטיר
 אין דשמיא, במיל שמים לשם
 נראה p לו, למשול צריו

 נראה ועת* נכון. לפענ״ד
 שכפיב ממה ראיה לפענ״ד

 אז ]מג דבמום ד׳ פרק ריש
 נפפיב דלא יהושע מי גבי

 הר• יעוד, פייפך. למר לה ה
כרכך בעל אך יפייסו. גמליאל



הגרלה כאד

 p ]פו, שם בריימא כ
 עמיי ״י5] עקיבא יכרבי

 כדעה[ ראשון, דכור הד
 ובדעה[ ב. ה, ]יומא הרי״ף

 יז[: סימן פ״ש ]שם הרא״ש
 ד״ה שד עמוד ב״י ב*.

ולערן:
 נשם[: יוסף ביש כ

זקנים עטרת

 החטא. לפרט צריך אין ב[
 להו וסבירא חולקים ־־ש

 החטא לפרט דצריך

 והסמ״ג ג כ פשוגה )דמב״ם
 שגם ואפשר א(. צנו, עז ין5ע

 והרא״ש p ה, ]יומא הרי״ף
 שהביאו יזן סימן ס״ס ]סם

 בבא בן יהודה רבי מחלוקת

 p פו, ]שם עקיבא ורבי
 דהלכה דעתם כך בסתם,

 בבא, בן יהודה כרבי
 הרי״ף בשיטת והרמב״ם

 )מורי כדרכו אמרה רבו
 ומ״ש(: ד״ה פג עמוד בב״ח

שלמה חכמת

 צריך אין ב< )מעיף ה[ תרז
 רצה ואט החטא לפרט
 נ״ב, בידו. הרשות לפרט

 במסכה הוא זה דין מקור הנה
 לפרש וצריו פ״וע״ב, דן יומא

 לאן לב ]שמום שנאמר ההטא
 המאה הזה העם סנוא אנא

 זהב אלהי להם ויעשו גדולה
 רבי נבא, בן יהודה רבי דברי

 פשע נשוי אשרי אומר עקיבא
 א[, לב נפהילים ממאה כסר
 רעשו משה שאמר מהו אלא
 ינאי, כדרבי זהב אלהי להם

 כסף בשביל ינאי רבי דאמר
 עכ״ל וכר, להם שהרבים וזהב

 הש״ס מן לי ושמוה הש״ס.
 דקאמר ע״ב ל״ב דן דסוטה
 שמעון רני משוס יוחנן שסרט

 מפלה הקנו מה מפל יומאי בן
 עוברי לבייש שלא בלמש,

 הבהוב סילק לא שהרי עבירה,
 ופריך וכר. לעולה מטאה בין

 עולה נקבה סטאה והאיכא
 מכסיא המס ומשל זכר,

והערות הגהות

 הדפוסים בכל א[ תרז
 הבאר של ב אוה נמצאה
 רצה "אס מיבוס לסל הגולה

 ובמהדורמינו לסרט",
 ע״ס הסעיף בריש מופיעה

ובב״י: בטור המבואר
 שלסלנו גיאח ברי״ץ ב[

 מו[ עמוד משובה ]הלכוה
 אלא בפירוש, כן כמב לא

 פו, ]יומא הברייסא העמיק
p .מה כסי אך כצורמה 

 הערה ]דלהלן הב״י שכמב
 נוססאוס רש כאן. גם י״ל ק

 במקום יונה" "וה״ר בטור
גיאמ: והרי״ן

p בטור: כ״ה 
p מה ]עמוד הב״י כתב 

 לא וז״ל, מינו[ ומ״ש ד״ה
 מדכמב אלא בפירוש, כן כמב

 הבריימא יז[ סימן ס״ס ]יומא
 מסממא משמע כצורמה

 אליעזר כרבי דהלכה דסבר
p עירובין לן דקיימא יעקב[ 

בן אליעזר רבי משנס p סב
עכ״ל: ונקי, קב יעקב

 יש הקודמים בדפוסים הז
 "צריך שיבוס על קטע כאן

 שבריש »מפה" להמידיח
איחי■ " •—«.
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נ״י אגרהם מגן

(pWr

דוד מגן מ״זהכפורים יום הלכות תרז חיים אורח

 כיפור ביום [**]א אומרו ציבור ושליח תסלחו שגמר אמר אומרו
המפלה: בתוך

 ואם w ג ״’ החטא לפרט צריך אין pi p )א( »ג כ
מתודה ואם נחג בידו הרשות p> <3) לפרט רצה

תרז  לי ונראה רם. בקול אפילו דאיירי משמע לפרט. רצה ואם כ
 עלמא לכולי מפורסם שאינו בחטא אבל מפורסם, בחטא דדוקא
 פשע נשוי אשרי א[ 4ל ]מהילים פ^־כדכמיב רם בקול לאומרו אסור

 וכן אמנאי. פליגי לא אמוראי «דודאי בהג״ה(. שכמוב )וכמו כו׳
שחקנו ]ע״ק ל״ב דף בסוטה הוא

 עוברי לבייש שלא בלחש מפלה
 אלא חטאם. על הממודיס עבירה

 ליה סבירא בבא בן יהודה דרבי
 החטא לפרט צריך המקום דלפני

אף ליה סבירא עקיבא ורבי בוידוי,
 לשאינו מפורסם בין חילוק אין ובזה לפרט, צריך אין המקום לפני

 !עמוד ובב״ח [3 פו, ]יומא בגמרא עיין לפניו, גלוי דהכל מפורסם,
 ד״ה מג ]עמוד יוסף מיס דלא ויצא[, ד״ה מד עמוד ובגמרא; ד״ה מג

 פרק סוף בחולין רש״י שכמב מה וקשה ולערן[. ד״ה מד עמוד ומ״ש;
 דמי ליה איח קלא בשוגג דמטא אימא דאי שנו[ לא ד״ה 3 ]מא, ׳3

 וימכפר שימבייש כדי עליה מחסה אינו בשוגג עטרה דבר לידו שבא
 וחטאב חטאה, כסוי פשע נשוי אשרי כמיב בקרא והא עכ״ל, לו,

 הכמוב סילק שלא אמרינן ]שם[ דבסוטה קשה, ועוד שוגג. היינו
 כיון הכא דשאני לומר ויש לביישו. שלא לעולה חטאס בין מקום «

עיון: וצריך מתבייש, שאינו חזינא סטאמי לשם דאמר

 מחל כמב מג[ ]עמוד בטור החטא. לפרט צריך אין >א<
 עקיבא כרבי והכריע החטא, לסרט צריך אס הסלוגמא

 ;שהסוד עונוח מה[ !עמוד כמב ואמ״כ לפרט. צריך שאין [3 פו, ניומא
 t א> להמודוח שאין 1בגיאומ הרי״ץ כמב ]שנה[, )שינה( ולא עליהם

עליה: והמודה גזל או גנב אם
 גנבתי במקום יאמר שעברה, בשנה

כל!. דרך שהוא ]בדרכי[" געלמי
ו, עצס לבין בינו כשממסלל מילי והני
,1 לחו אין הציבור עם כשאומר אבל
ר מהצב אמד יהא שלא אפשר שאי

 שיא אע״פ עליהם להמודוח שיכול כמב אבי" ואדוני גזל. או שגנב
 דבניי דבסוף אהדדי, דבריו וקשיין עכ״ל. בהם, ]שנה[ )שינה(
 :ר לוב צריך פנים כל על גיאוח להרי״ץ דאפילו לפרט, שצריך משמע
 ש ד לי ונראה לסרט. צריך שאין כמב וברישא גנבמי, האמח בפעם
 !א א בבירור, חטא שוס לו ברור שאין מיירי דברישא בזה, חילוק
 !א זה ואם לעשוח, השנה כל האדם שרגיל מה סמס הוידוי אומר
 הכריע בזה בזה, זה ערבים ישראל וכל עשה חבירו מקום מכל עשה
 בעצתו, עשה שהוא בעבירות מיירי בסיפא אבל לסרט. צריך שאין
 •וי בוי פליגי אלא החטא, אומו לסרט דצריך מודים עלמא כולי דבזה
!(שם בגמרא ואף ולהזכירו. שניח להמודוח שיכול ומסקנמו שטח,

רם.
רס,

מ כ בהמודה הסלוגמא מחלה בברייתא דמיימי ק, לפרש יש [3 פי,
 *א סבי דמעיקרא וקשה, לפרט. צריך אין אומר עקיבא רבי בבא, בן יהודה רבי דברי החטא אח לפרט וצריך אמר ואמ״כ שנה, ולא
 מו5ע לו בבירור אמר דמעיקרא כדפירשמי, אלא כר. לסרט דצריך אח״כ מחמיל ומאי הכל, לדברי לפרט דצריך בפשיטוח לתנא ליה

 זס ו זהב, דאלהי לא[ לב נשמוס קרא דמיימי ואע״ג לסרט. צריך אי סמס בממודה מיירי כך ואחר דמפרט, מודים עלמא דכולי החטא,
 יכו ורל בכולם, החטא מלה הערבות מצד ודאי אלא בו, חטאו לא הרבה דהא בעגל העם כל חטא לא מקום מכל בבירור, החטא היה
 פ <א לי קשה בידו. הרשות )ב( הטור: לדעה לי נראה כן מהודה, אדם שספס וידוי לכל ילפינן ומינה החטא, דמסרט מקום מכל

 יו ובביח לפרט. רשות דהא זהב, אלהי להם דויעשו מקרא לסרט צריך אין ליה דסבירא עקיבא רבי על ]ש©[ בגמרא פריך מאי זה
 :ה למ ראוי היה דודאי מידי, קשה לא זה לסי חטאיו, מפרט שאינו מי משובח יומר פנים כל על עקיבא דלרבי כמב ולענין[ ד״ה מד ]עמוד
 יהודה דלרבי פשרה, דרך כאן דפסק לומר ויש קשה. בידו הרשות סמס כאן שכתב מה לפי אבל משובח. היומר צד על לעשוח רבינו

 ךבי על בזה ולסמוך לסרט, רשוח יש הפחות דלכל הכריע מפרט, לא אס יומר משובח עקיבא ולרבי מפרט, לא אם איסור יש בבא בן
השו״ע: דעת לענ״ד נראה כן לסרט, רשוה ולימן בבא בן יהודה

היטב באר תשובה שערי
 בקול אפילו הרשות. )ב( :ז[ ס״ק ]מ״א משיכה, קודם ג״כ אכילה קע״ח סימן ב׳ חלק מאירות בפנים וכתב היטב. באר עיין הרשות. )ב( תרז

כקול לאומרו אסור מפורסם שאינו בחנוא אבל מפורסם, מטא3 ודוקא על ברבים להתודות ורוצה מתלהב ולבו תשובה לעשות שרוצה מי
[:3 נס״ק מ״א נכסוף דקאמר p״5] ל״ב דף בסוטה משמע דהא וכתב שיתבייש. כדי חטאיו

■אר
זה,
זה,
הר,

ם«ה1

שה,

נג״א
 מכסה יג[ מג ]משלי וכתיב סמאה, כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רמי, רב

 מפורסם. שאינו בתטא כאן מפורסם בסמא כאן קשיא, לא י־צליס, לא פשעיו
דאינס עקיבא ורבי בבא p יהודה רבי אתנאי דפליגי דעתך סלקא והיכא

 מילור אין לק בלתש, מיירי ותנאי רם, בקול מיירי דאמוראי מתק
 בצפון. דשניהם וכוי. חמאת בין מקום שם p) לא: או מפורסם

שמסא: יבינו שלא

ודוקא הכתוב, עליו הטיל זדה בעבודה דוקא היינו דניכפר, היכי כי ונחיל
 חטא אפילו לבינו, בינו יתודה אלא חטאו, לפרסם שאסור תשובה ומכאן ]ע״ב[. ]ז[ )ח׳( דף מסוטה כדמוכח לפרסם, אסור הכי לאו הא דקרבן, בענינא
 רבו חיצונים ומדברי יאמרו, ולא הדברים וישתקע חטאו, לפרסם דוקא אדם שצריך ואומרים באו מקרוב וחדשים כזה. חטא על תשובה מה לחכם לשאול

 עשה שהוא לפרסם יכול נחשדים שאחרים דבמקום מוכח ]שם[ ]ז[ )ח׳( דף דמסוטה שכתבתי א[ ס״ק ]במג״א אפרים ביד ועיין עכ״ל. אמת, דרך יורני וה׳
 הו וזהו אחריני. לחשדו דלא חיכי כי הכי יהודה עביר מקום מכל חטאיה, דמפרש מאן עלי חציף ששת רב דאמר אע״ג אודי דיהודה התם בסוטה כדמוכח

ה סימן שור בתבואות זקיני אבי אדוני בדברי ועיין מודה. מאירות הפנים גם טעמא הך דאיכא היכא אבל אסור, זה טעם דבלא דמוכח מאירות, הפנים
p פרט1שי שכתב ב סעיף הלבוש על שכתב ת ס«ק רבה באליה )ועיין ע״ש יוסף[, גמרא ד״ה ב ך, שם ובסוטה ברש״ק שם ד״ה כ ]פא, ב׳ פרק סוף בחולין שור ובבכור 

 לי ו י׳ לכן קרבן, ולענין מיידי בשוגג דהתם מידי, קשה ולא ע״ש(. לפרסם, יש זרה דבעבוז־זז משמע דבסוטה זה, על והקשה כו׳. משה שאמר כדרך בלחש
 נ כדרך כתב לא שם הלבוש הכי בלאו וגם ותחנונים. תפלה בדרך חטאם על התוודה ומשה היו דמ]ז[ידים דמשה בהך כן שאין מה תכפר, היכי כי לפרט

ע״ש: החטא, לפרט נכון שבלחש לענין אלא

רעק״א הגהות הגר״א ביאור
]|ס» בשל״ה הקשה וכך בגמרא. פריך מאי זה לפי ב< כי? )!רז א( תרז טור כר. צריך אין ג! ]»»״־ ]ב[ בהג״ה: ה׳ סעיף עיין כיפור. כיוס ]א**[

נסרא[: גסרק ד״ה מציה נר סרק יומא אמרן לא ב׳ פ״ז שם שכתוב וכמו ב׳, פ״ו ]יומא[ שם עקיבא וכרבי תג[. ]עמוד
ב[ ]פו, שם כר. רצה ואה ]ג[ ה׳: ס״ק מ״א ועיין כר. אבל אמר, דלא אלא

 « ואם ]ד[ יעקב: בן אליעזר ברבי ד׳ בסעיף לן דקיימא שכן וכל החטא, מפרט שניהם ולדברי כר, אומר יעקב בן אליעזר רבי כר עבירות רבנן תנו
בהג״ה: שכתב כמו לפרט, אסור רם בקול אבל לפרט, ונכון בידו, הרשות לפרט ורצה בלחש מתודה אם ור״ל, אתר. דבר הכל כר.

שרד לבושי
(p וה! באורך. בזה מפלפל יוסף והבית לא. או מפורסם בין כלל ממלקיס יהודה, רב אמר נע״ק פ״ו דף ביומא אמוראי. דודאי םק״כ פג״א

נדי

מפרשים אוצר
 שאץ דאפשר עורף, וקשה שאומרים ומה מחטאיו. בוש ואיננו ורפואה חיים

 לזה אנחנו, צדיקים מאמר וזהר יצרם, מהמת הם שאנוסים בטענה תשובה עושים
 נקידושק תבלין תורה נפי ברא הרע יצר שברא דאף עורף, קשי אנו שאין אמר

 סרנו תשובה. יעשה דבהכרח יעדן לגן פ?ים בושת ם־׳ס פ״ה ]אמת אמרו וכן ,p ל,
 מסימן [1]או«ו דוד בית לתשובות בהשפטות ועיין עשה. מצות על וידוי ממצותיך.

 הוא וכן של״ה, בשם א׳ ס״ק היטב באד שכתב מה ועיין תקכ״א. עד תקי״ט
 דעתו, תטדף שמא אכילה. לאחר משיכה, עם רש״י וסידש .p פז. ייםא1 בש״ס
תשובה מהלכות ב׳ ®־ק דסב״ם חגייז חטא. של קלקלה. דבי מררית ייייייד

 פ־ד > ]יוס ]תוספתא[ )ת״ו( ומשמעות התענית. עליו שקיבל לאחר פירושו ורמב״ם

 ?נהג־ ב ת״ת דיה כ פז. הכיפורים יום ]תוספות חביב מהר״ם כתב וכן כרמב״ן, יג[ הלכה
 ;קם דף דלקמן, אשר במטה ]הובא הלוי מוהר״ש כתב לזה וכדומה ירושלים,

ק״מ: דף ה״א[ ז נתיב ירווזם דמנו ]לשונות אשר מטה לקדמי ועיין זאת[.
אגדי )אשל

 !דשסעה מרא בחולין דהתם לומר יש נ״ב, שוטג היינו וחטא <3 יק >»•« ב
 ברא• שה־יד אע״פ בכרה שגג א[ סם, ]שבת גדול בלל פרק דיש ליה דסבידא יוחץ,
אב־ J-״ בשגגה לאו זדון במפרסם חטאה כסוי פוקמיין מסברא א״כ חמאת, חיי□



 rr לא ד״ה מזד* ב׳ מ״א שזלץ, ]המ״א[ שהפג ומה אומרים.
 מהו פורט מאץ אף H ליה ומשמע לפרסם. אץ מפורסם שאץ דחטא
 מה אליה ועיין לפרסה, אץ מד מזע ששמא אשם לפרסם מן החמא

 מתבייש אץ בשוגג משמע מדי דברי רמסמימת ודון, כצריך והניס ז[. נס״ק
לפרסם: ומצוה

עכ״ל. שהתוודה, קודם בסעודתו יחנק שמא שיאכל, קודם כד
 ועיין כד, יארע שמא p פז, ]שם הש״ס דברי כן שמפרש משנה הלחם תב
 תטרף שמא ע״ב פ״ז דף ביומא גירסתינו אבל וצריך[. ד״ה תב :?פה■ *

 הר״ן כתב וכן שכרות. מחמת תטיף[, שמא ]ד״ה רש״י ופירש בסעודה. רד
 דהא רם. כקול אסילו דאיירי משפע כר. ואם ב< >ס״ק מצות[: ה״ד ה— שש

 רם, בקול מיידי השתא דעד משמע כד, בלחש מתוודה ואם זה אחד ברב
 כנראה דלא ר״ל, כר. דדוקא לי ונראה לפרט: בידו הרשות הכי ה«פיל*
 סתם דהא רם, בקול לפרט רשאי מפורסם באינו דאפילו ב״י הרב בדבר*
 ]עמוד ב״י בספרו שיטתו לפי והיינו לא. או מפורסם בין חילק ילא בש־־־ב

 ע״ב, פ״ו דף ביומא דאיתא בקוצר, הדברים להציע אני וצריך -־?:ין[. ~־ ר־

 חטאה הזה העם חטא אנא לא[ לב, נשמות שנאמר החטא, את לפרוט י~3-־
 אומד עקיבא רבי בבא, בן יהודה רבי דברי זהב, אלהי להם ויעשו ב-״יד
 ויעשו משה שאמר מה אלא א[, לב, ]תהילים חטאה כסוי פשע נשוי —מ

 להם גרם כד להם שהרבית וזהב כסף כד, ינאי כדרבי זהב אלהי ~־ב
 פ״ח נשם והרא״ש p ה, ]שם הרי״ף אבל גרסתינו. היא כן זהב, אלהי הדבש־

 להם ויעשו מקיים אני מה אלא צריך, אינו אומר עקיבא רבי גרסו דד
 לפרט, צריך דאין דהלכה תג[ ]עמוד הטור וכתב כד. ינאי כדרבי והב, ז־~

 ב, ]תשובה והרמב״ם •p מו, ]עירובק מחברו עקיבא כרבי דהלכה עקיבא ב־ב•

 דרב שטעמו ומ״ש[ ר״ת תג נעמוד ב״י הרב וכתב בבא. בן יהודה ברבי פסק :
 רב אמר p ]פו, שם דאיתא ליה, סבירא בבא בן יהודה כרבי פרחך ־5

 יג[ כח. ]משלי וכתיב חטאה, כסוי פשע נשוי אשרי כתיב רמי, רב ־-דהר,
 שאינו בחטא הא מפורסם בחטא הא קשיא, לא יצליח, לא פשעיו “יבב

 כאן אמר נחמן רב חטאה. כסוי וגד אשרי מפורסם שאינו כיון כשר־סם,
 רבים שיגלה, ידי דעל יצליח, לא וגד מכסה לחברו אדם שבין בעמדות

 על למקום, אדם שבין בעבירות וכאן לו. שימחול לו שחטא מי פני לי—
 דהא עקיבא, כרבי ליה סבירא לא כרחך על ורב וגד. נשוי אשרי נאמר ~

sr דויעשו קרא לשנויי עקיבא רבי הוצרך הכי ואפילו הוי מפורסם עגל 
 דאפילו ליה דסבירא לומר צריך כרחך על כד, ינאי כדרבי זהב אלהי ם—

 ליה, סבירא בבא בן יהודה כרבי דרב כרחך על אלא לפרט, אין פע־־סם
 ולענין וז״ל, ולעני![ ד״ה תד נעמוד ב״י הרב ומסקנת כוותיה. הרמב״ם פסק לב־

 הכי עקיבא, כרבי לפסוק הסכימו נשם[ והרא״ש ]שם[ דהרי״ף כיון -לבר,
 עקיבא דרבי בידו, הרשות החטא לפרט רצה שאם נראה מקום ומכל •ס־;־,“

 מפרט שאינו מי מאושר יותר שהוא לומר אלא בא ולא לפרט, אסד r־
 אבל רם, בקול אותו דמפדט אלא עקיבא רבי אמד דלא ואפשר -באי*.
 דאינו כיון חטאה כסוי ואכתי יותר, שיתבייש כדי למפרט דמי שפיר ס־^ש
 צריך דאין בשו״ע פה פסק זה סי ועל ב״י. הרב עכ״ל אדם, לבני דסבע

 בידו, הרשות רם בקול לפרט רצה אם מקום ומכל עקיבא, כרבי פ-ט,5־
 לומר צריך שבזה אלא ב״י. בספרו במסקנתו שיפרוט, טפי עדיף ־ביחש

 מפרט, כשאינו יותר מאושר רם דבקול שם[ נב״י בספרו שכתב ממה בו ־ס־יז־
 כך, כל מאושר דאינו אלא רם בקול יפרט ירצה אם מקום דמכל ׳לזי,

 הרשות מ״א, שכתב כמו רם, בקול והיינו לפרט, רצה ואם סתם ־ב־בו״ע
 דבאמת ליה דסבירא משמע יותר, מאושר מפרט אינו דאם סיים ולא מדי.

 נס׳-ק הט״ז כתב וכן מסרט. שהוא ממי מאושר יותר איננו מפרט אינו אס
 רבי לשק שהעתיקו והרא״ש הרי״ף גירסת על סמך דבשו״ע יאפשר מ

 אינו או מפרט דבין ומשמע לעיל, כנזכר לפרט, צריך אינו אומר עקיבא

 משה חמד בספר כתב וכן מההיפוך. יותר אושר באחד ואין שוה, בפרט
 אסור עלמא לכולי מפורסם שאינו בחטא אלא מ״א, חלק זה ועל א[. :׳־

 לכאורה אתגאי. פליגי לא אמוראי דוודאי יתבאר: וכאשר רם, בקול -אימרו
כרחך על רב ב״י דלהרב דתנאי, בסלוגתא פליגי לא דאמוראי להגיה יש

ילמדן שכיש, לא לשטאס
 דל דרטר אימא דאם שם ומשני חטאת, ממויג[ סגר ממי ]מאן דלמא שנו[ לא ד״ה ]ברש״י שם ופריך כשרה, למטאמי גאומר אמרינן p to] בתולין שהרי אינו, זה היא, זרה פטדה &טאמ דדלמא לומר ואין בשעירה. דהי־רי

 נד למלסא ליה איש קלא סטאש דהוי אימא דאס ונימא fiw דסצוני ליה אית קצא מטאם הוי אם הרי היא, שטאס וילמא הריך מה קשה לכאורה א״כ יכו׳, מפרסם בשוגג הסומא שכל ]שם! רש״י ופירש למלמא, ל־ה א־ת
 הד־ סטאמי ]לשם[ )לא( ואומר דסזיק היון ההא דשאני ומסק fivtx? לפרסם אסור אדמא דהרי רש״י פירוש על p נש״ק כאן הקשה המג״א דהרי מידי, קשה לא זה אן לא. או סנואמ ממנו נאבד אס פיו אש ־:שאל

 ]דק־ד•-; )דסימה( מסוגיא קשה זה לפי אן קלא. ליה וליש שטאיו מפרסם דאינו אדם לסשם למוש יש שפיר בקידושין המם אבל יושר, מטאו מפרסם והוא למלשא ליה איש קלא דמטא אימא דאס אמרינן שוב p אס התב־־ש,
 דב־ זדה. עבודה מטאש דהוי למוש ואין חטאיו, דמפרש מאן וסצוף פשע נשוי דאשרי כיק שמירה, מביא היה לא מסממא בזה וכדומה, שלב לשטאש דלשוש לשוש, אין נפשן דממה שעירה שהישה דמיירי למק פרין, דמה הדל

1לד.* ליה היה ,me לא שנפה כס דעברה לשק נמי לבוא וצריך שנפה בעברה למק לו ולמה לא, או המטאש ממנו נאבד אס בשאלה ואפשר מטא, דפלוני קול ליה הוה אמד דשטא אימא אס אמרינן הדר לפרסמו דמצוה כ־ץ
ודו״ק: מה, וצ״ע נשאלה, ואפשר קלא ליה הוה הוא זרה עבודה של ואס שעירה, מביא אינו הוא פלב אם נפשן ממה שכיח, לא שעירה דסטאש ולומר בשעירה

 גיפי ]יבכה[ )ובכל( בה באהבשו עומד והוא עמה נתייחד זמן ולאשר בעבירה האשה על שבא הרי כיצד וכו/ עבירה דבר לידו שבא זה גמורה משובה איזהו א[, ]הלכה משובה מהלכוש ב׳ בפרק הרמב״ם לשון זה •־:־

 ד,הד לא בפריצים אבל להמיישד מומר כשרים בשני נהגה[ ה תעיף מ סימן ]אה״ע לן דקיימא מה לנר שפיר דאשי והשבמי ק. לומר ישק ולא בעבירה, רק לכשמלה ששובה לה משכשס לא p ואס אסור, יסוד הרי •:שאלתי,
■:*. גאתה כדסיישינן לעבור, אפשר דבשנים יכולים, היו עוד לסטוא רצו שאס הוי ומשובה במרי, יסוד הוי לא לעבור דעמס ואין כשרים שהם בנפשם שיודעים מה לפי p אס אשד, עוד עם עמה בנשייסד לה השכחה ״כ4

ודו״ק: מעשב; ובאושו מקום באומו נמשב לכן ופריצי,

 rui • 1-M p! אחר. בענק תירץ וזזט״ז בזה. וס־׳ש[ ד״ה »!עמה־
M שהתודה עונות אמר דבתהלה כן, לכאורה קשה ]ע״ב[ פ״ו ייבא מפא 
 ולמסקנת כד. החטא לפרוט עכ״פ דצריך משמע זה, הכיפורים כ~ב •

 וביום אחד, הכיפורים ביום החטא לפרט צריך בבירור בחטא יהד•
 ונקי קב דמשנתו נשם[, יעקב בן אליעזר כרבי הלכה שנית ~:פ*־־ב *

 ומשמע ד׳. בסעיף המחבר שכתב וכמו ופורט, וחוזר מ. הס, ־~ס-7
והשיב חבירו לו שמחל אע״פ נמי, וגניבה גזל לחבירו אדם ב~ ?7

 המהפך עני או בדברים, חבירו הקניט אבל חטא. למקום אדם בין גם מקום דמכל לעולם, הכיפורים ביום מתודה הכי אפילו

שנית, הכפורים ביום להתודות צריך אץ אחר הכיפורים ביום והתודה מחבירו מחילה שבקש כיון גוונא כהאי לומר יש וכדומה, ר—ב

 הכפורים יום תוספות בספר עיין ת״ר[. ד״ה ב ]פו, הכיפורים יום תוססות בספר ועיין וצ״ע. צריך, אין אחד הכיפורים ביום אף אפשר «־-
 הלכה טעמיה, דמסתבר היכא מקום ומכל המזבח. פגימת א! ]יח, קמא פרק חולין בברייתא, ולא במשנה, יעקב בן אליעזר כרבי הלכה ישב;

 עליהן, ולהתודות לחזור "יכול" ד׳ בסעיף שכתב מה ג״כ לפרש יש ובזה ט״ז. עיין בידו. הרשות )ב( יע״ש: יעקב, בן אליעזר כתד
 ועיין משובח. זה הרי כתב לא ח׳, הלכה תשובה מהלכות ב׳ בפרק ז״ל ר״מ ועיק יעקב. בן אליעזר לרבי משובח זה הרי ב׳ פ״ו ~־.:־א

השקל מחצית
 ליה דסבירא נחמן ורב עקיבא, כרבי ולא ליה סבירא בבא p יהודה כדבי יוס ווידוי ומצות וז״ל, p !הלכה תשובה מהלכות ב׳ סרק הדמב״ם ־כתב

 על יפרוט, לחבירו אדם שבק חטא דוקא אלא לפרט אק מפורסם אפילו
 היה עגל חטא הא בבא בן יהודה דלדבי ליה, סבירא עקיבא כרבי כרחך

 אלא בבא, בן יהודה רבי לדעת משה פרטו הכי ואפילו למקום אדם בץ
 אם כי בעגל החטא פרט לא ומפרש ליה, סבירא עקיבא כרבי כרחך על

 ד״ה תג !עמוד ב״י הרב שכתב וכמו ינאי, כדרבי לישראל התנצלות לתת

 בבא בן יהודה דרבי אלא כתנאי: יהיו נחמן ורב דרב דוחק וזה ומ״ש[.
 כר המקום לפני אף ליה סכירא עקיבא ורבי כר המקום דלפני ליה פבירא

 דרבי דסלוגתא ליה דסבירא ]שם[ ב״י כהרב דלא ר״ל, חילוק. אין ובזה
מיירי, גווני בחד נחמן ורב דרב ופלוגתא עקיבא רבי עם בבא בן יהודה

 מיידי נחמן ורב דרב עלמא, לכולי למילתייהו אמרו נחמן ורב דרב אלא
 כמפורסם לחלק ליה סבירא בזה הבריות, דשומעים דם, בקול במתודה

 לא מפורסם באין אבל לו, ויתכפר שיתבייש כדי יצליח לא פשעיו מכסה
חטאיה, דמפרש מאן עלי חציף p לד, ]ברכות שכתוב וכמו גנאי, הוא כי יפרט

 רבי אבל למקום. בינו או לחברו אדם שבק עבירות בק מחלק נחמן ורב

 אדם ואין המקום לפני בלחש במתודה פליגי עקיבא ורבי בבא p יהודה
 לפניו וידוע גלוי דהכל מפורסם, לאינו מפורסם בק חילוק אין דבזה שומע,
 בשניהם לא, או מפרט אם לי דמה שיתבייש, כדי בזה שייך אק וגם יתברך.
 יהודה לרבי ליה וסבירא לפניו, גלוי דהכל כיק יתברך לפניו שוה הבושה

 דממשה ליה סבירא עקיבא ורבי רבינו, למשה מצינו דכן לפרט דיש בבא בן
 צריך אק לכן יפרט, המקום דלפני ראיה אק וא״כ ינאי, כדרבי ראיה, אין

 יהודה דרבי דפלוגתא וכיק לעיל. כנזכר שיתבייש שייך דלא כיק לפרט
 למאן מבעיא לא לפרט, רשאי בלחש א״כ בלחש, עקיבא ורבי בבא בן

 כרבי דפסק מאן אפילו אלא לפרט, דחייב בבא בן יהודה כרבי דפסק
צריך, דאינו ליה סבירא עקיבא דרבי אלא לפרט רשאי מקום מכל עקיבא

 מזה רם, בקול אבל שיטתו. לפי ולענין[ ד״ה תד ]עמוד ב״י הרב שכתב וכמו
 פסק וכן לפרט. אסור מפורסם דבאינו כרב לפסוק ויש התנאים, דברו לא

 גם ]שם[ משנה הכסף ולדעת מ, ]הלכה תשובה מהלכות ב׳ פרק הראב״ד
 )אלא נחמן כרב פסקו נשם[ והרא״ש נשם[ דהרי״ף אלא כן, הרמב״ם דעת

 תיבת כו׳, המקום לפני אף ליה סבירא עקיבא ורבי שכתב מה מ״א דלשון
 הב״ח דגם שם p״3] עיק יוסף. בכית דלא וככ״ח וק״ל(: מדוקדק, אינו אף

 שכתב מה וקשה כמ״א: לן סבירא ולדינא המ״א, שכתב מה כעק כתב
 הבא דבר לשם ששוחט ואמר בחוץ השוחט התם דתנן כר. כחולק רש״י
 דהרואה העין, מראית משום פסולה שחיטתו עולה, לשם כגק ונדבה, בנדר
 שמותר ויטעו בחח, קדשים שוחט ונמצא מקדישה הוא דעכשיו סובר

 שחטו דאם יטעו זו משחיטה שאוכלין כשרואים וגם בחח. קדשים לשחוט
 דבר לשם שחט אבל פסולה. שחיטתו ולכן באכילה, מותר בחח קדשים
 דמקדישה למימר דליכא כשרה, חטאת, לשם כגק ונדבה, בנדר בא שאינו

 בדבריו שאין השומעים ויודעים בנדבה, בא אק הא נדבה בתורת עתה
 חטאת לשם ואמר ושחט חטאת מחויב היה שאם יוחנן רבי ואמר כלום.

 והקשה בה. שמחויב חטאתו לשם ששחטו יאמרו דהרואים פסולה, שחיטתו
 שחייב שיאמרו הרואים מחשש תפסל חטאת מחויב אינו אפילו דא״כ רש״י

 קלא חטאת, וחייב דחטא איתא דאם לחוש, אק דזה רש״י ותירץ חטאת.
 שלא לכסות טוב שוגג דאפילו משמע שוגג. חיינו וחטא כד: ליה אית

שוגג, לו שאירע אע״ג מפרסם, אי וגנאי חוצפה איכא בשוגג דגם לפרסם,
 כר הכא דשאני לומר ויש :p יט. ]משלי טוב לא נפש דעת ]בלא[ )בלי( דגם

 דכסוי מקרא וגם דסוטה, מהאי קושייתו מיושב ובזה מתכייש. שאינו חזינא
 לשם דהאמר חטאה דכסוי קרא על דעבר חזינן דהא בזה, ליישב יש חטאה

 איכא בסוטה שם שיתכפר. כדי ליה מפרסם טעותו לפי א״כ חטאתי,
כדכתיב הטעם דלמא לבייש, שלא דהטעם להש״ם ליה מנא קצת לאקשויי

 "׳■ד: ד׳ דף במשה ש!—כרזו
 סי ־—ד־א, •תדדה בשלמא

 תפר. ד־ש־ף דדא ודכא
 דהו אוד׳• לפה ראובן אלא

 כד. הציף ששת רב אמר
 לחשדו רלא היכא כי ומשני

 שכתב פה שם ועיין אחוהי.
 בתבואות זקיני אבי אדוני

 :׳, ס״ק ה׳ סימן שור
 שית ]בכור חולין ובחידושי

 שב ]ד״ה ע״ב מ״א דף
 זה: בענק ברש״ק

שלמה חכמת

 שסדרה כבשה, שינס באליה.
 התם ומשני למימר, איכא מאי
 נפש־ה, מינסף דקא איהו

 להמא ]ליה[ )להו( דאיבעיא
 ופרץ שפירה. וקמיימי משה
 פג־ דלא זרה דעבודה שטאש

 למימר, איכא מאי שעירה דלאו
 ד ולדל לכסיף הסס ומשני

 רשי׳י ופירש ליה. דנכפר היכי
 הנד: ונכסין, לישי הסם ]י״ה[

 שתהא שימבייש, הנסוב עליו
 הה. גדול מעונש כפרה לו

 משם מוכס א״כ
 הי־ הסטא לגלוש שלא המורה

 זרה בעבודה אבל המורה, בכל
 לפיהם המורה עליו הטילה
 הה וא״כ שישבייש. כרי המטא
 ]בן יהודה רבי מיימי ראיה
 השטא לפרט דצריך בבא[

 זהי אלה* להם דויעשו מקרא
 שאהד עקיבא רבי דברי לדפוס

 אשר־ דכחיב מכס לפרט דאין
ה חטאה, כסוי פשע נשוי
 מעבודה זרה עבודה שאל
 על־• המורה הטילה זרה

 פרסהה לק המטא לפרסם
 בשאר אבל מינו, משה

 למיס פורה שאמרה הסטאיס
 עק-בא מי אמר שסיר הסטא,
 ובפרט וגר. פשע נשוי דאשרי
 להה עצמו עקיבא רבי בדברי
 קרא לשק הש״ס הוצרן

 4יל זהג אלהי להם דויעשו

 זרה מעבודה כפשוטו משני
 הפה כדקאמר ושאני שאל
 אה זי סומריש דהסוגיוס וצ״ע

 ב׳ה נה־יח־ והנה ודוק. זו,
 מפרק בסוגיא עוד נמקשיסי

 כ־־•: נ״ה דף דקידושין ב׳
 רק שנמצאת דבהמה נסוגיא

 :כ דסרק• וסי׳, לירושלים
 יה:ד היא, סטאש ודלמא

 יר. ואישתפת שנמה בש סטאש
 הה וקשה וכר. שלם שמי

 דהטד מה לפי הרי פריך,
 דני; לאיקה־ מוכרת נמי השמא
 בעברה רק גוול בכל מיירי

 י כע פרץ זה לפי וגס שנסה,
 שעברה סטאש ודלמא

 שדה. לא ומשל היא
 כשע-ה לומר ליה הוה טסי

 בשעירה דאמרינן כיון
 ־באה;[ נפש־ה מכסיף עצמו
 1שפר.״ כמי מטאיי לסרט אסור

 ]כמיגש־״ככא דיומא בש״ס
 :דמפרש מאן וסציף כאן,

הי• א״כ ,p לי, ]נרטנו



הגולד. שאר

 שם דשמואל מהא ־
 ס״ס שם ורא״ש נ; פן, ;•יכא
 ד״ה א ו, שה ר״ן ;7• מתן

 הגאונים[: נשה מינה, שמע
 ב[ נסי, שס ברייתא ה.

 יעקב בן אליעזר הרבי
 ב׳ בפרק ה־־דב״ם
 מ[ ]הלכה משובה דהלטם

 טו[ בשם p® נעמוד יהטיר
 ס״ס נשם הרא״ש ר־די
 ד״ה פה עמוד ב״י י׳.; ממן
 שס רי״ף נדעם רמו, ה־:

 רמו[: ]סימן יהרוקם בז ה.
 פיק פו[ ]עמוד טור י.

 פלוגמא דאיכא
דרבוומא:

 בשם סז[ נעמוד שם ז.
 כמב וק אשכנז מנהג

 כה[ ]סימן שס הרא״ש
 אך. ל^ סס נסימן יהכלבו

לרמ״א ציונים

 ד״ה תד עמוד ב״י נ"(
ולענין:

 משה ]דרכי עצמו דעת נ<
:p אופ

 ]פרק דר״ה( )פ״ב ד״י
 ד״ה א ]ו, דיומא[ בהרא

מינה[: שמע
פג[: ]עמוד טור ה<

 ומרדכי פו[ ]עמוד שוד
משכה[: רמז ]יומא

!f תר״דמז[ סימן סוף עיין 
 נהגה[: נ ]סעיף

שלמה חכמת

 כשמתפלל אכל ש=< ,!-:ת
 ציבור שליח או דם “"־

 נ״ג וכד. התפיח כשחוזר
 ]ע״ש ן׳ דף סוטה כמסכם הנה

 ליה למה ראובן אלא פרין
 דאידיוהאאמררנששססציף

 ומשני סטאיו, למפרש מאן כלי
 אפויה לסשדיה דלא היפי כ•

 דהיכי מזה מוכס והנה יכר.
 מר, כאיזה סשודיס דרכים
 4ממל שהוא סטאיו לפרש מציה
 בכן. אפרים נסשדיס יהיו שלא
 נ׳ סרק הרמנ״ס ימה

 ספס ה[ !הלנה פשונה מהנכוש
 מפורסם שאינו דמזטא המר
 והמר סטאיו, לפרש לו אשיר
 הרמנ״ס העסיק שלא כמוה

 המר ונאמס לעיל, כשש־ ק
 ס״ו דף דיומא הש״ס כל המיה
 אהדדי קראי שם דפריך ;נ־ר
m נשוי אשרי [6 לג ופהיניס 

יג[ כח, ]משלי יכפיג

 ומשני יצליח, לא פשעיו דנה:
 נסטא כאן מפורסם בהטא האן

 נכין כאן או מפורסם שאתי
 לא ולמה וכר, נפנירו הדש
 קרא דהן נסוטה כדמשני השד

 מיירי יצליס לא פשעיו דהכסה
 מכסה אז נכן שמסשדו נרדם
 לו יש יטפי יצליס, נא פשעיי

 ליסשדו דלא היכי כי להת-יה
 דסוטה הש״ס על וגס למרים.

 נפרק דאינריק מה לפי קשה
 האומר דכל p ]נה, דשנס ה׳

 מתנה, אלא אתו מכוא ראיגן
»[ לה, ]בראשים שמזג ימה
 לפרש מסויג סשידי דרבים דהיכי דינא הן העסיק שלא הרמב״ס מרי בזה ליישב ואפשר וצ״נג הש״נג פרין ומה סטאיו, לפרש סייג לסביח אדם ובין לפנירו, אדם נין הוי זה הרי ק אס אביו, יצועי שבלבל היינו וישכב ראתן יינן

 דפליגי, דיט הרמנ״ם הוציא מכאן שכפבפי, מה ולפי דסליגי. להרמב״ס ליה ומנא פליגי, ולא סדא אמר ומר סדא אמר דמר לומר דיש מפורסם, לשאינו מפורסם סטא בין סילק לא למה שס הראב״ד שעמד מה נמי "מיישב שסאיי,
 קשה לדידיה ולכך לא, או לשמרו אדס מן הסילוק לה סמרא ולא מפורסם, לאינו מפורסם מן דמסלק דאמר למאן סר בסוטה מ״ס דפרמז ליה דסבירא סרפן ונעל למכרו, אדס מן דהוי בסוטה משני לא טעמא מאי לי קשה דה-

 נין דהוי רק אסדה, גסשדיה דלא היפי מ לסרן צרין אין שוב לזמרו, אדם שמן[ לעמרום למקום ]אדס שמן ממרום מן ממלק דאמר סמאן דקיימא>$ לדידן אן אפויה. נפשדיה דלא היכי מ לסק ומוכרם ראובן, אודי אין שפיר
 הרמב״ה, פסקי שר שפיר ואמי לזמרו, אדס מן דהוי בסוטה משני לא למה בדוכפא הקושיא נשאר פליגי לא דאס ,vAm tom ומזה סכואיז. לפרש אין נסשדין דאפריס היכי אף למקום אדס מ! דהוי סימ לומר יש ושיב לשמרי. צדה

 היטב: ידי״ק לדינא, וצ״ע ק, לן קיימא הראב״ד ולשימם הרמב״ם, לשיסס p לן קיימא לא לדידן להודויג מסוייב משדים anotn סיסי בסהאיגמנא מ״ס משמעוס לפי דאף jrm דין מדברינו נמה ינפקא יזה. יה יהנרין
 4דק־ הר• ר הפיה אך כרמן. לן וקיימא ומגן, מאיד רבי p ]ל, יומא דס3 פלוגסא הזי זה וסנה הקלפסלה. על לקש דצרין וסמן, בשגגה £סר שצדן p נפ״ק ג״&3ב עיין נ״ב •כר. טעדכר־ .-•.— :־־־,:ד-.

־די־־ר. כ’יצ להיפוך. קאמר היאך האיר רני על מאוד יסמוה המדד, על כד ואשר שסלה סשוגג על מודה מסירש ס אם לד. סעי על אדה מדפי6 ממי & יעיד איז־עד םטאס• נ־■ יפסת ל״ב יההדה דפי־־ש

דדד מגן מ״זהכפורים יום הלכות תרז חיים אורח נ״י אברהם מגן צב

 מכות ומלוי, ודאי אשם ויורד, עולה
 ]בידי מימה מלקות, מרדות,

 דין בית מימת כרת, שמיס[",
 קיס(. סימן ס״ב הדשן מרומם )מהרא״י

 )כתבי התזה על באגרוף ויכה
 מורס כונם מנין סוף הכונום שער האר״י

 סוף ]רבה, קהלת ובמדרש3 העמידה(.
 לומר הלב על שיכה אימא א[ פרשה
 כפרה ייאמר לי. גרמת אמה

 ומסילה לעונות, וסליחה למטאיס,
 מנהגי טימא לר״א )מנהגים לפשעים

 מסכם ושל״ה ק עמוד כפורים יום ערב

 רמ״א(: בשם הוידוי סדר ד״ה יומא
במודים כמו וישתה מעומד. ד

 עיון צריך פרוט. מקרי לא >ג(
 בפירוש כתב מק נעמוד הטור דהא

 לסרט צריך אין ליה דסבירא דלמאן
 ליה הוה ולא חטא, על לימא לא

 דזה פרוט מקרי דלא לכתוב לרמ״א
 אלא עלמא, דכולי אליבא <ה> משמע

 מטא ועל לומר שיש לכתוב ליה הוה
לפרט: "צריך דאמר וכמאן

 קולו מנמיך ואם לרבים, להשמיע צריך רבים בעד שמתפלל ציבור דשליס כתב, שלישים[ !משובה ק״ב סימן מסאט[ !רמ״ע ומ״ע בלחש. ג
 הקל על לבקש דצריך נראה, וכן שיט(, סימן הלקט )שבלי וזדון בשגגה ובגלוי בסהר יאמר חמא ?על הגב״י(. הגדולה )כנסת בו גוערין
 מבקשים אנוזז[ ובסתר[ ]בגלוי ובגלוי( )בסתר תמאנו דאמריכן >י< כיון לי נראה לכן .,ב א׳ כסדר יהיה לא דא״כ עיון, צריך ומיהו ממלה.

 סדר לבד. בזדון וכן לבד, בגלוי הגירסא הוידוי[ טסם השנה, כל מפלום נסדר וברמב״ם ק. !כה, ,ה סרק בתמורה כדאימא כאמד, שניהם על
חטאת, עולה, מטאים, בעל הוידוי

 כשמתפלל אבל ״<’ ra הגה החטא: לסרט נכון מש בלחש ג
 המטא לפרט אין המפלה כשמחר ציבור שליש ו[ או רם בקול

 פרוט מקרי לא >ג< ,ב ,א בסדר שטא על ש שאומרים ומה <ג
p שפלה: כנוסש אלא אינו בשוה אומרים והכל הואיל

 ליה שמע כי ואפילו מעומד <ג> ד להתודות צריך י ג
 הגה לעמוד: צריך כבר התודה והוא צבור משליח

 הוידוי ועיקרה( גמ צבור השליש עם וימודה)ד( וישזור י( גיש
שטאנו: אנשנו אבל ה הואב(

 הכי אפילו עליהם שנה ולא שעכר הכיפורים כיום עליהם שהתודה עונות נש » ד
עליהם: ולהתודות לחזור יכול ו

 הגה שאחריה: כוידוי חותם אינוה <ה> י הכיפורים יום ערב מנחה כתפילת £אני ז
 השנה ימות כבשאר עשרה שמונה מתפלל אלא במנחה הוידוי משזיר ציבור השליש ואין י<ניב[

שחנון: יז( שק וכל מלכנו אבינו אומרים ואין מ^־י(
 כך שמתוך *זגני מ המנחה תפלת אחד אדכעים )י( מלקות ח לוקים הקהל כל מינ

)של״ה אשמנו אמר עד הוידוי, משתיל כאן פירוש, חטאנו. אנחנו אבל ה

ה

ו  הוידוי(. סדר ד״ה יומא מסכם )של״ה

א[: נס״ק מקפ״ה סימן ריש שכתבתי כמו יסמוך, ולא

 כשאומרים ד׳. ס״ק סוף ]קיק )קי״ג( סימן ט״ז עיין נ״ב, קהלת. ובמדרש ג< ס״ק 0>ש ג
סופר[: כתב ]מהנאק הלב על להכות נכון פשעו עוו חטאו מוסף עבודת בסדר

סוסי( >חתם
 לעונות מחילה מבואר ובשל״ה הוא, סופר טעות לחטאים. כפרה יאמר <0>ש ד

סליחה לעושת מהילה לפשעים כפרה הנוסח יומא סוף ובירושלמי לפשעים. וסליחה

 האל יי׳ אתה ברוך לחתום יכול לתפלה סמוך שהוידוי רכל בוידוי[ וחותם ד״ה ב
 והוא המנחה, בתפלת איירי זה דבסימן משום מנחה, בתפלת דכתב והא הסלחן.

סרככד!( >דנוי לחתום: רשאי שאץ p הדין כיפור יום תפלת בכל הדין

 הדברים. הן הלב כוונת ואשר החטא, לפרט צריך דאין יושר, צריך דאין משמע p פז, ]יומא דמלמודא ופשטא סכמה(. בראשים וכסב ד״ה שם
 שנאמר משובח, זה הרי קאמר p פו, ]יומא ובגמרא לחזור. יכול ו קכ(: אום השנה ראש מנהגי מנהגים )הגהות הוידוי בשעת לדבר אין

 כתב א(. אוח משה )דרכי כר נצור אלהי יאמר כר שלא עד אלהי אשר כר. מנחה בתפילת ז תמיד: נגדי וחטאתי ה[ נא, ]שהיליס
 מצום[: ם״ר ד״ה א ו, יומא בר״ן ]הובא הרמב״ן כדעת משיכה, קודם אסלה אמר להשודות להחמיר ראוי שיסודה[ צריך ד״ה יומא ]מסכם של״ה

 לנו דאין הזה, בזמן מועיל מלקות אין דבאמת כלומר, כר. כך שמתוך ט ותשע: שלשים אלא דוקא, לאו ארבעים. מלקות ח
 רביט(. ומ״ש ד״ה סז עמוד יוסף )בית כר ישוב כך שמתוך p שעושים אלא המראה, דליכא מלקות עכשיו חייב אין וגם סמוטס, ]דיינים[

למהריק״ש לחם ערך
 עיקר המפלה: בסון אומרו הכיפורים וביום הימיד כמו אומרו הכיפורים יום בערב ציבור ושלים רגליו שעקר קודם הוידויים אומר יסיד ]להתודות[. ג סעיף סוף תרז

 נהגו ובמצרים בוידוי סוסמין אץ הכיפורים ביום שאפילו ונהגו כוידוי[. חותם !איבו ה סעיף סוף ציבור: השליס עם לשזור לאומרו סייביס הצבור משאנו: אבל הוידוי
הכיפורים: יום במנמם מלכיש אביש לומר

רעק״א הגהות הגר״א ביאור
פרק יומא ]מסכם רל״א דף בשל״ה חטאנו. אנחנו אבל הוא ג< סעיף )הגה ב( דפלוגתא ]שם[. בבא בן יהודה כרבי פסק p ב, ]תשובה דהרמב״ם כר. נכון ]ה[

 סמאנו: ואבוסינו אנסנו אבל הנוסס בעיניו שישר הפסיד[ וכסב ד״ה מלוה נר לרבי אף וכן בבא, בן יהודה כרבי משמע יעקב בן אליעזר ורבי קמא דחנא
.p נס״ק לעיל כגזבר עליהן שנה שלא עבירות על מדפליגי לפרט, נכק עקיבא
 אין שם[ ]גמרא נחמן ורב יהודה דרבי דפלוגתא ומהא בו׳. נכק לכן לפרט, רוצה באם מיידי ושם ב[, מו, ]עירובין מהבית כמותו דהלכה עקיבא, כרבי פסק והטור

 עקיבא ורבי בבא p יהודה רבי התנאי אבל רם, בקול אדם לבני לפרסם מיידי אינהו אלא דתנאי, בפלוגתא פליגי לא דודאי p ]ס״ק המ״א שכתב כמו ראיה,
 !משנה דאבות ה׳ ובפרק כר. תפלה תקנו מה מפני ב׳ ל״ב בסוטה שכתוב כמו כד. כקול כד אכל !חגה[ ]ו[ כר: אבל בהג״ה שכתב וזהו המקום. לפני בלחש

p נלד. דברכות ה׳ פרק ובסוף משתחוים, ד״ה שם רש״י ועיין דוהים, ומשתחוים א׳ כ״א וביומא p] :p יומא המרדכי כתב וכן פ. רוקח כר. כסדר חטא על[ 

 ל״ט דיומא ד׳ פרק ריש ועיין מתה[. שמע ד״ה א ו, ]שם ר״ן ,p פו, ]יומא כר ציבור שליח מטא וכי כאן[ ]שר׳ע מהנ״ל כר. ויחזור הנה! ג !סעיף ]ח[ תשכה[: רמד

ד״ה p פז, ]יומא שם רש״י עיין כר. כתפילת ה[ !סעיף ]יא[ א׳: ס״ז דגיטין ר פרק סוף עיין כר. עושת p !סעיף ]י[ :p פז, נשם גמרא ועיקר. ]ט[ ב׳:
 כתב תה[ ]עמוד והטור טועה. במנחה בוידוי שחותם מי עמרם רב בשם כה[ סימן פ״ח ]שם הרא״ש וכתב כר. לה גרס לא אבל ]וכר[, חותם אינו בוידוי[ נוחותם

 אין הכי ובלאו דרבוואתא. פלוגתא דאיכא כיון לחתום, שלא ומוטב וכתב לחתום. יש א״כ ]וכר[ שזקוק מקום דבל הראשק בפירוש שפירש רש״י דלפירוש
 בשם שם ]רש״י שכתב כמו הכפורים, יום בתפלות ודוקא חובה. אינו הראשק לפירוש שאף ועוד, כר. גרס לא אבל וכתב הראשק פירוש סתר רש״י דהא לחתום,

 באמצע, שאומר ציבור השליח אלא בוידוי, לחתום רשאי איש הכיפורים יום בתפלת ואף לעצמה. במנחה ברכה יקבע והיאך כר, לשבע שזקוק מקום כל תוספתא[
 טועה, כר שחותם מי עמרם רב שאמר וזהו הסלחן, האל ואומר ישראל ממקדש הנוסח שמשנה שם רש״י שכתב כמו אלא הוידוי. בשביל ברכה קובע ואינו
 ז׳ ס״ק מג״א ועיין כר. ציבור השליח ואין שכתב הג״ה ובעל הגאונים לפירוש שכן וכל לא. י״ה בתפלת אבל הכיפורים, וביום ציבור בשליח אלא אמרו דלא
 ואע״פ שם[ ]בגמרא שכתוב וזהו היום. כניסת עם אלא ערבית, אשל קאי לא חשיבה עם הכיפורים יום וידוי מצות שם[ נגמרא שכתוב דמה שפירש כר, של״ה כתב

 וישתה שיאכל קודם שהתודה ואע״ם להדיא מפורש יג[ הלכה פ״ד ניומא ובתוספתא ערבית. תפלת של אוידוי קאי ערבית, שהתודה ואע״פ כר. קודם שהתודה
 ד״ה א ו, נשם בר״ן ועיק כר. ערבית שיתודה צריך ושתה שאכל לאחר שהתודה ואע״פ בסעודה, קלקלה דבר אירע שמא וישתה, שיאכל לאחר שיתודה צריך

 צריך בערבית שהתודה אע״ס ובמשתה במאכל נשתקע שלא עד חשיבה עם הכיפורים יום ערב הוידוי מצות אמרו p הלכה פ״ח ]שם בירושלמי אבל מזנות[. ח״ר
 ]סעיף ]יג[ נשם[: הרא״ש כר, שמא מפני אלא אומרה אינו היחיד שאף ועוד, באמצע. לאומרו יכול שאינו כר. ואין !הגה[ ]יב[ כר: אע״פ בשחרית, להתודות

p הלכה דסנהדרין ט״ז פרק ריש הרמב״ם שכתב כמו הזה, בזמן מלקות דאץ ר״ל, פר. שטתוך כר הקהל כל[ p. הלכה משנה בכסף ועיין! ]הלכה משגה ולחם א! 

p :א׳: ר דברכות קמא בפרק עיין כד. שמתוך ]יג*[ שם

מפרשים אוצר
טרגבה( )דגול :לחטאים

פז, ]יומא רש״י מדעת לאפוקי פירוש, שאחריה. כוידוי חותם איש ח< סעיף >שדע ה



 משום טעמיה, דפסתבד ודכא רק א׳ באות שכתבתי כמד רב,— ד

 עיין לא. (3) משובח: לא שיכול, ומסברא פשרה בדרך כתב
משה בדרכי שכתב וכמו קאסר, עצמו דעת דהרב דחוק, שדן1־* /
 לרמ״א ](מתים בשו״ע ומרשם פורט, הוה לא התפלה רגדהח > "-

 דהא עיון, צריך לפרוט, צריך דאמר וכמאן הט״ז שכתב -פה

m ס״ק מ״א ועיין לפרוט. אסור רם ככול! p. אומר, כאלו וי״ל 
פורט: הוה לא רזה מסברא כתב לפרט צריך דאמר למאן

 שישמעו קול להרים ציסד ^זל״ס מצוה הפילןור״ס זבי® דמי. שסיד ציימי
 בכבול פוגם ני בציבור, משא לסרט ?אין דשמג לבם דמע שיזכרו פולס,
משק. ד״ה הד ]עמוד יוסף בית ועיין *ע׳״ש, כדו, מפורסם משא אף צינור,
 ושגגה מזון גימל, בימ״א אלס״א וסתר, בגלוי דיאמר מסיק כד. חטא כעל
 כשניהם הוה כאסד דברים שני אפשר אי יוסי מי ה׳, סרק בתמורה הזיין.
קי״ה, סימן נססקיו ז״ל מהרא״י בשם א[ נאות משה בדמי הוידוי, סדר יסד.
מאמו, אסיו אשת ד״ה ,א ,ב עמוס תוססות ועיין ומרירות. כרת נאמר ושם

 ומה תתלה. הקל לבקש מוב היינו נשאיו, למפרט מאן דסציף ממלה, הקל יאמר ובססקיו, ערירי. השמינו ?"ל והמ״א לאו, או ערירי כרת כל אי ?ה“
sx יומא, נמסכס ,א רל״א ובשל״ה לפושעים, סליחה ממזור® ובקצת מזה. ס נס״ק מקפ״ד נסימן[ השנה ראש בהלכות שכתב מה עיין מ׳, למסאים מה 

 קנות, או כסוי כסר, לפרש ויש שם. ועיין לססא, נסלס[ )מחל( לעוון ]מחל[ )סלח( לפשע כסר זן הלכה ס״ש ]יומא בירושלמי הוידוי[. סדר ד״ה מציה r דית
 י; בצנעא מרדים משובת ומקבל חתירה חומר רמז ימן, ]פסוק ב׳ ישעיה עפר, מחילת מלשון לפרש יש מסל שסיר. אמי כפת, ערך השרשים נספר ק’~ עד

 )הפמישי([. מלל ]ערך נתיב מאיר ועיין סלל[ ערן ]שם רד״ק עיין שורשי, מלל בעברי לפרש ויש הוא, מקרא כסופו[ ]שם ובמוסיף ]הגץ ממל רך5 ?ערך
 עזרא אבן הרב ת, קל, ]סהילים מורא למק הסליחה עמן ט מסל[. ]ערן משבי עיין תלמודית, מסל עברי, כפר, סלח והבן. שרשית, מ״ם ממל •כשכ-־ד-ה

.pr א משנה כלאים ד׳ פרק עיין הקב״ה. רק הסכימו לא כולם כי עמך לעץ וסליחה שם[. סהילים יוסי נמכלל מלן בן ר״ש עיין שייראון, כד(,) [p ;»י 

 הצרין לא "ז״לי הר״מ כמק, ד״ה ג נאות חדש פרי ועיין וימודה. יחזור אס עיון צריך סמן ואם כד, לכותל לסמוך אין מ״א. עיין מעומד. ד ?ק:
סליחות: ובימי וכדומה בה״ב והיינו יע״ש. המסורים, טוס רק לעמוד, צרין אין ציבור משלח ושמע המודה כבר אם השנה ימות ובשאר מעומד, *®דיס

 יכול ו סך ]הלכה משובה מהלכות ב׳ בפרק ז״ל ר״מ ועיין הוידוי. עיקר זהו פשעתי עויתי סמאמי שיאמר ]שם[ חדש פרי ועיין מ״א. עיין »כל. ד
 ט אמר נשם[ ובגמרא משובת. לא יכול, המחבר כתב הט ומשוס הוא, פשרה דרן שאפשר p ]ס״ק בט״ז שכתב מה עיין ב׳. ס״ו יומא מ״א. עיין ״!ד?

יע״ש: אותם, לתקן תמיד שאדע יודע, לא עמיד, אדע שם[, אל ]רוממוש נמהלים ז״ל אלשין ר״מ ועיין ה[, נא, ]סהילים תמיד נגדי וחטאתי אדע י5א ב־£8>
 לרצון יהיו האומרים לאומן גן ]ס״ק קכב וסימן ה׳ נס״ק[ רבה אליה ועיין וגם[. ד״ה סו נעמוד יוסף וטח א׳, אות עיין מ״א. עיין מנחה. זגתשילת

 ל״ט, והוא ארבעים סופג מזטר מקום ובכל הוא, דפשיטא אע״ג מ״א. עיין ארבעים. מלקות ח כאן: הדין הוא תמנונים, קודם המפלה אמי 7*
 שכתבתי מה ת אוס זהב ]משבצוס נד׳ז עיין בזה. מכפר שאין להיכרא שלימות ארבעים כאן מימא דלא לן משמע קא א[, ]ככ, במכות יהודה דרט קמא עגא
pc נהלכה י״ו סרק ז״ל ר״מ הדין p ואל בשב אפילו סז״ל טד פח שאין לומר יש ,,ה ]ס״ק[ מ״ז מקפ״ח סימן ועיין סנהדרין. מהלכות א[ ]הלכה וי״ז 

 מה ולפי בידם. כח דיש משמע סייג, משוס סדא בצרי ורבנן שלימות ארבעים התורה מן דמלקות ז״ל להר״מ והנה המורה. מן לגמרי דבר לעקור חשש
.3e3b ועיין מ״א. עיין שמתוך. ט מזה: כתבנו ק אוס זהב ]משכצוס ובט״ז מקצ״ה, ]מצוה[ מצא הסינון בספר ועיין שסיר. אמי א[, ]ת, שם משנה הכשף 

 ]לעדות[. )לעשות( ויכשר ויתכפר כמקון יעשו מרדות מכוח ]אס[ לעיין שיש כתבנו ק אוח זהכ ]משבצוס ובט״ז רטנו[. ומ״ש ד״ה סז ]עמוד ~סף
תשוכה שערי היטב באר

 קסא ]מהדורה יגז ביהודה[ ]נודע )ביו״ד( וכתב היטב. באר עיין מעומד. )ג(

 סליחה לומר של״ה בשם p ]ס״ק המג״א שכתב שמה ]לג[ )ל״ב( סימן או״ח[
אף להיפך, מבואר דבשל״ה סופר, טעות והוא לפשעים, ומחילה לעוונות

 בסחר יאמר חטא בעל ד[. ס״ק נמ״א של״ה, במודים, כמו וישסה פכדפד.
 סדר ג[. נס״ק מ״א ועיין ממלה, הקל על לבקש דצטן תדון, בשגגה עשב־.

 מלקוח מרדוח, ומלוי, ודאי אשם ויורד, עולה סטאח, עולה, חטאים, בעל —ד-
כפרה יאמר מהרא״י. דין, טה מיחח כרח, שמים[, ]טדי מיסה •שרככ־כ

 הך ס״ק ]מ״א מנהגים, הגהוח הוידוי, בשפם לדבר ואין ויתורה. )ד( שסך ]מ״א רמ״א, בשם ושל״ה מנהגים לפשעים, ומחילה לעונוח יסליסה

 רק המלקוח, על מקפיד היה לא דל האר״י ארבעים. )ו( זך ס״ק ]מ״א משה, דרט וגר, לשוט נצור אלהי יאמר וכר שלא עד אלהי ואחר .,א•;. •7,
 מך ס״ק נמ״א ובמים, באש באט לקיים נובל, ואח״כ הוי״ה, אומיוח ד׳ נגד מלקוח ד׳ אוחו מלקין היו

השקל מחצית
 להשמיע צייד כו׳ ציבור דשליח כר. בלחש ג< >ס״ק חטאה: כסוי דגר —*ע
 אבל בתפלה, מסודר הוא כאשר ב׳ א׳ דרך כללים כשמתודה ודיינו כד.

 שם: הוא p בשוה, אומרים שהכל הוידוי דוקא אלא פרטי, חטא לש
 שכח ]עמוד תקפ״ב בסימן הטור שכתב וכמו תחלה. הקל על לבקש ־*שדיך

 ביקש ואח״ב יבין, מי שגיאות יש יט, ]תהילים אמר תחלה בדוד, 'במצעו

 בי ימשלו אל ואח״ב עבדך, חשוך מודים גם יי( ]שם. דכתיב .־זדונות, שד
 כותים אבא רבי אמר לזה, משל ומביא החזקות. עבירות פירוש, זדתם. »

ונותנים מים מעט לי תן אומר תחלה הפתחים, על לבקש יודעים הללו
 כך לבא, נסיב פתא בלא בצל אומר לו, ונותנים אחד בצל לי תנו

 רצץ, ידעון צדיק שפתי לש י. !משלי שנאמר בוראם, לרצות יודעים קיםיצדה
 והטעם ב׳, א׳ דרך מסודר דהוידוי ב׳. א׳ כסדר יהיה לא הטור: עב׳?■'

 באות הוא ושגגה וזדון ג׳, באות הוא ובסתר ובגלוי מוסר, בספרי מפואר
 רבי ושלמים, עולה תמורת זו הרי האומר ה׳. פרק בתמורה בדאיתא : *־י

 יוסי רבי לבד(, עולה תמורת היא )והרי ראשון לשון תפוס אומר ,כאי*
 להוציא לאדם אפשר ואי הואיל שתיהן, לומר נתכוין מתחלה אם ארמי

 וקיימא הצלמים. עולה תמורת היא והרי קיימין, דבריו כאחד, רבדים קפי
 תתלה, שאמר למה חיישינן ולא כונתו בתר אזלינן אלמא יוסי, ב־ב• •5י

 דברים שני להוציא אפשר אי כי אחר בלשון לדבר לו אפשר היה דלא ב־~
 בלשון לומר אפשר ואי לשניהם, נתכוין דתחלה כיון הבא, הדין הוא כאהד.

y•לשון זה כר. הוידוי בדד בה: לן לית ב׳, א׳ כסדר לומר צריך כי ־ 
 אלו ותלוי, ודאי אשם ויורד עולה חטאת עולה קי״ח, סימן מהרא״י :•:ז־

 אומר ושוב ויקרא. בפרשת מסודר הוא וכן השוגג, על לכפר באים פז—
 בידי מיתה ארבעים, מלקות מרדות, מכת סדרן, וזה המזיד על ־ע־נשין

 דניחא אחרון, חומר החומר דין. בית מיתות ארבע וערירי, כרת כפש,
 ס לד. ]ברכות דאמרינן החמורים, מהחטאים הקל חטא תחילה לפרט בפ־

 תקפ״ב סימן בטור לעיל ועיין עכ״ל. חטאיה, דמפרט אינש עלי ־ציף

 לבקש הטעם יט[ פרק סוף תהילים טוב, ]שוחר המדרש 0כש הביא שכח ;מירד
 במנהגים אמת רמ״א<. בשם ושל״ה ומנהגים כו׳ כפרה יאמר הקל־ על ־.תלה
 ולא קנוח הוא כפרה לשון כי לחטאים, כפרה כתב בשל״ה אבל כן, איתא

 לעונות, מחילה שוגגיס. שהם בחטאים הוא כן חטא, רושם שום נשאר
 נשאר מקום דמכל מחילה, לשון יאמר לכן מזידים. שהן חמורים שהן

 לשון יאמר לכן מדדים, שהם חמורים שהם לפשעים, וסליחה החטא. ־ישם
מעומד. ד< >ס״ק ע״ש: אפיס, אריכות אם כי גמורה מחילה שאינו לפי פליחה,

שרד לכושי

 טז, קמא ]בבא דאמרינן כיון הטעם, שם וכתב >של״ה(. במודים כמו וישהה
 ידה על דהכריעה, אלמא נחש, נעשה שדרתו במודים כורע שאינו כל א[

 ולכן נחש. שדרתו וגעשה מדה, כנגד מדה העונש בא ולכן לנחש, דומה
 שקלקל, דומיא ויתקן כנחש, יכרע נחש, מכח הבאים חטאיו על וידוי בשעת
 שאם עד כך כל יסמוך שלא ר״ל, תקפ״ה. סימן ריש שכתבתי במו ע״ש:
 אשמנו. אחר עד בר. אב? ד<< )ס״ק וע״ש: יפול, עליו שסומך הדבר ינטל
 הוידוי: כל של סופו רעד אשמנו המתחיל הוידוי סיום אחר עד ר״ל,
 ש, ]ס״ק רבה אליה בספר וכתב כר. נצור א?הי יאמר כר. בתפילת ז< )ס״ק

 תחלה יאמר כר, אבותינו ואלהי אלהינו קודם דהיינו הוידוי, קודם מיהו
 א׳: ס״ק במ״א קכ״ב סימן לעיל ועיין וגר. פי אמרי לרצון יהיו פסוק

 יום ערב וידוי מצות רבנן תנו ע״ב, פ״ז דף יומא דתניא הרמב״ן. כדעת
 מס-ת ת״ר ר״ה א ו, והר״ן משיכה עם ד״ה רש״י )פירש חשכה עם הכיפורים

 בשם כך אחר הר״ן וכתב הכיפורים. יום עליו משקיבל אכילה לאחר
 בתשובה, הכפויים ליום שיכנס קודם, להתודות שצריך הטעם הרמב״ץ

 הוידוי בין לחטוא שהות יהיה שלא כדי עצמו ליום סמוך חשיבה עם ויהיה
 שמא וישתה שיאכל קודם שיתודה צריך אומרים וחכמים עכ״ל(, והיום,
 ואע״פ א(, ס״ק הסימן ריש שכתבתי )וכמו בסעודה קלקלה דבר יארע

 על ואף וישתה, שיאכל אתר שיתודה צריך ושתה שאכל קודם שהתודה

 אע״פ שכתוב מה ]שם[ רש״י ופירש כר. שחרית מתודה ערבית שהתודה פי
 בתפלת והיינו שיאכל, אחר שיתודה צריך חצתה שאכל קודם שהתודה

 מודים חכמים דודאי פירש לכן זה, על להקשות הרבה והרמב״ן ערבית.
 יארע שמא מחשש אלא הנ״ל, מטעם חשיבה עם הוידוי דעיקר מאיר לרבי
 להתודות עליו החמירו סעודה אחר להתודות יוכל ולא בסעודה קלקלה דבר

 שמא תיעקר, לא חשכה עם שהיא וידוי זמן עיקר מקום מכל סעודה, קודם
 חשכה. עם סעודה אחר להתודות שוב צריך ולכן בסעודה, חטא דבר אירע
 להתודות דצריך דפשיטא להזכיר, הברייתא הוצרכה לא ערבית של וידוי אבל
 ביום שהתודה פי על אף לאשמועינן דבא אלא עצמו, הכיפורים ביום

 שהתודה ואע״פ שחרית, להתודות שוב צריך מקום מכל ערבית הכיפורים
 כתב וכתב[ ד״ה תב נעמוד זה הימן ריש ב־י שהר□ אלא הר״ן. עכת״ד כר,

 חשד טוב מקום דמכל של״ה זה על וכתב רסב״ן. כדברי המנהג דאין
 מלקות אין דבאמת כלומר כד. כך שמתוך ם< >סיק הרמב״ן: כדברי לנהוג
 א[. לג, סח ]סימן כלבו בשם ב״י הרב כתב שכן אמת יופך<. )בית כר מועיל

עץ, מכפרת שהמלקות כתב לא למה ותמהני וז״ל, דבריו על סיים אבל

 באמש דהא לסרט, צריך לן לקיימא מונמו אין לפרפז. צריך שם ס :פורנו אליכא פק״ג מ״ז )?( כצ״ל: וכפתר, כגלוי חפזאנו דאמריגן םק״ג שם ?׳
למשמע זה בלשון לכסוב לרמ״א ליה הוה דלא כותשו אלא לפרנו, אין רם בקול דמיקרי ליה סבירא אלא כך, ליה סבירא לא המור ובאמת וכר. עלטא -כולי

 טך נ־ת ידך - כל כהפד
 לז! גיבו־־ שהשלהז דכהב
 יפדל דאיך החטאים יפרט
 הגיבוי־ על פרטי חטא

 חטאנו אומד אלא בכלל,

 וכץ כד. והרשענו הערנו
נוהגין:

אשדים יד

 אומדים ואין ה< סעיף )הגה
 שכן וכל מלכנו אבינו
 סימן סוף >עיין תחנון

כצ״ליזז: תר״ד<,

והערות הגהות

 כמת היה בדםו״ר [1
 ומוקן ציבור שליש "אין"

 ש״מ קראקא ממהדורת
ואילך:

 ועיין מ.3 ברוקה לפנינו זן
 ואולי .3 הערה אליהו רכמ5

 מקור לציין הגר״א מונש
 על אמירש של המנהג לעצם
 ההגה[, המשך על ]ולא שמא
 ריש שימן ברוקש נמצא שאץ

משכז: רמז ובמרדכי
 נזירוש ע״פ תוקן זח

 ומקור שרד, לבושי שמשון,
סיים:

 כןהואנמרומסהדשן: ט(
 ]דפוס רבה דברים ע״פ י!

 שהיו מלמד p 4 וילנא
 אש מסממין השרש מלאכי
 עשה מה רקיע." של מלוטש

 הרקיע אש שמר הקב״ה
 אש וקיבל הכבוד כסא מסמס

מפלסו:
 למה דנוונמו נראה יא[

 לשק הכרם, מסול שם שכתוב
 שמבאר נסי ממילה,

 ועיין שם, פת יוס הסוספוס
 קוף אברהם אשל מגדים פרי

 זו: משנה שהביא הסימן
 דהרמב״ס חייט י□

 להסוודוש דצריך הא השמיט
 בשיירי בזה ומיק מעומד.

 אור, הגה״ט הגדולה מסס

ג:
 טהרה ע״ס תוקן יש

השלסן:
 פכסב דמה נראה יד[

ש מל הוא שכן" "כל רמ״א
 סעיף סרב סימן לעיל דבריו

א:
 ד-ה מה ]עמוד בב״י טח

 ממש זה שאין כסב ומ״ש[
 כן אלא הרא״ש, אביו בשם

בדעמו: הבין
 "עספי׳ תיבות טח

 סר״ד״אינסבדפו״ר,וטספי
 פנ״ב דיהרנפארט ממהדורס

 של הקודם לקטע כהמשך
 "פיר בזה״ל לרמ״א, ציונים

 . סר״ד" עססי׳ ומרדכי
 מקה״ה סראג וממהדורש

 יפיץ נפרדים. לקטעים סולק

אפרים: יד
 אמ״ד במהדורת יח

 "עשכי' כסת ושקי״ד חצ״ב
 שכהב:• מה וראה סרי״ד".

טז: בהערה
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