
תשובה  ימי עשרת |רמד 

'והתשובה  ÂÈ‡ËÁ'הוא , ÏÚ שצרי� ‚·¯ �

מה  חטאיו, על  ˘ÔÈÈ„Úלהתגבר
'È·¯˜· ÏÏÁ È·ÏÂ' ˙‚¯„ÓÏ ‰ÎÊ ‡Ï �תהלי)

כ "ב) כמוק"ט, או עצמו, על דוד  שאמרו ,

ובכל  לטוב , הרע  היצר שהפ�  אבינו  אברה� 

נאמ� .מד לבבו

שמים לשם  הרשות  עניני ב.

הפסוק ,ועוד בהמש�  לדבר '�ÙÁ˘‰תשובה 
'‰¯Â˜Á�Â Â�ÈÎ¯„ הוא א�  שאפילו �

ותפילה , תורה  בעניני  שמי�  וירא  צדיק  איש

-עדיי�  'Â�ÈÎ¯„·' ˘ÙÁÏÂ ¯Â˜ÁÏ ÂÏ ˘È
Ì˘Ï ‰˘ÂÚ ‡Â‰ Ì‡ ,Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ,˙Â˘¯‰
.¯ÂÓ‚ ¯˙È‰· ¯ÁÒÓ ‰˘ÂÚ Ì‡Â ,ÌÈÓ˘

בהקב"ה בטחון ג.

לקיי� וממשיך  אי� לנו לבאר הפסוק 

דרכינו, ‡Ïחיפוש  Â�È··Ï ‡˘�'
'ÌÈÓ˘· Ï˜ Ï‡ ÌÈÙÎ עניני אל מרמז �

‚Ìהמעשי�  ‡˘�˘ ,Â�ÈÙÎ· ÌÈ˜ÒÂÚ Â�‡˘
,ÌÈÓ˘·˘ Ï˜ Ï‡ ÁÂË·Ï Â�È··Ï ולבקש

ידיו, במעשה  והצלחה  ברכה  שישלח  מאתו

ÁËÂ· ‡Â‰ Ì‡ ÂÓˆÚ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÏÚÂ
‰·.ÂÈ„È ‰˘ÚÓ ÏÚ ‡ÏÂ [איכה]˜·"‰,

עוונות  כפרת - צדקה

א')הרמ "א רמ"ט , יבזבז(יו"ד  ואל כתב ,

הטור  אבל מחומש , יותר אד� 

דברי  עפ "י רבינו ומפרש  השמיטו. והמחבר

נוהג  זו שדי� התניא , לבעל  הקודש  האגרת 

ימי� ממנה  סר  ולא  התורה  ששמר למי  רק 

שצרי�  מי  אבל  נימא , כמלא  אפי' ושמאל

ית� לאיש  אשר שכל  פשיטא  נפשו, לתק�

עכ "ד . נפשו, בעד 

רק ולפי"ז יתכ� לא  דזה  רבינו , כתב 

שהיו הראשוני�  חכמי�  בתלמידי 

שלא  בנפש�  וידעו התורה  בכל  בקיאי� 

כמבואר  כזה , ת "ח לנו  דאי�  עתה  אבל  חטאו,

קס"ג )במהרי"ק  לומר (שורש  אפשר  אי  א "כ ,

כל  יודע  שלא  כיו� חטא , שלא  לו דברור

והמחבר  הטור עשו שפיר  ולכ� התורה , דיני 

זה . די� רמ"ט]שהשמיטו סי' [יו"ד 

אלא  עשו לא ה� לה� אמר בדבר, יש פני� משוא וכי  לו  אמרו לצל�, שהשתחוו מפני לה� אמר

לפני�. אלא עמה� עשה לא הוא ברו� הקדוש א� לפני�,

התענו  ישראל כלל הלוא בדבר', יש פני�  משוא 'וכי  הגמרא קושיית להבי�  דצרי� מבאר, ורבינו

מיראה  היה דתשובת� דהיות הוא, הגמ' דקושיית ומוכח, לנס. זכו  ושפיר תשובה, ועשו ימי� שלשת

כשגגות נעשות  שזדונות מיראה בתשובה הכלל כפי  כ�  א� המ�, גזירת פ"ו:)בשעת ביומא ,(כמבואר

אבל מהגזירה, שינצלו די היה זו דבתשובה דנהי הגמרא, שהקשה וזהו כשוגג, העבירה נשאר הרי 

בשונאיה�. שיהרגו לנס זכו למה

יש מסברא כ� א� ומפחד , מיראה עשו שהעבירה לפני�, אלא עשו לא שה� הגמרא מתר�  זה ועל

ונחשב  לגמרי , העבירה את למחוק מיראה  תשובה  מהני לא במזיד עבירה כשעשה שדוקא לומר,

העבירה  את ימחוק  מיראה דהתשובה מסתבר מיראה, רק  נעשית העבירה עצ� א� אבל לשוגג,

את  מיראה  התשובה מחקה לכ� לפני�, אלא עשו לא שה� דכיו� הגמרא שאמר וזהו  לגמרי . מיראה

למסור צריכי� היו הא לפני�, עשו שלא מועיל  דמה התוס', קושיית מתור�  ובזה לגמרי. העבירה 

ואדרבא  לגמרי . העבירה למחוק  מיראה תשובה מועיל כ� דעל הוא , דהכונה  מיושב ולהנ"ל נפש�.

לנס . זכו  ושפיר וניצלו, ליד� עבירה דבר כבא נחשב  דנמחק כיו�

אבינומד אברה� על  שנאמר מה רבינו כונת אולי  ה. ח')א. ט', לפני�.(בנחמי' נאמ� לבבו את  ומצאת

כיפור  רמה |יו�

כיפור יו� 

אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי 

תטהרו  ה ' לפני חטאתיכם  מכל

בעצמיכם 'תטהרו ' - יוה"כ קודם  ה '' 'לפני א.

‡˙ÌÎ,כי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
Â¯‰Ë˙ '‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ אחרי)

ל ) עני�ט "ז, הפסוק  שכפל  מה  להבי� יש  .

הטהרה .

ÌÎÈÏÚרבינו,ומבאר  ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·'„ Û‡

,ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ - 'ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ
ÍÎÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÔÈ‡' אלא  ,- ''‰ È�ÙÏ �קוד

מכפר, בעצמיכ� .'˙Â¯‰Ë'שה ' [אחרי]�

תשובה ע"י 'תטהרו ' - במחיצתו  ה'' 'לפני ב.

מאהבה

שידוע באופן עפי "מ רבינו, מבאר  שני 

מיראה  תשובה  דעושה  מחז"ל 

תשובה  עושה  אבל כשגגות , נעשו זדונות 

נמצא  לזכיות , נהפכו „‰ÂÚ˘‰מאהבה 

˙�ÈÁ·Ó ÂÏ ¯ÙÎ˙�˘ Ì‚‰ ,‰‡¯ÈÓ ‰·Â˘˙
‡Â‰˘ ‚‚Â˘· ‡ËÁ ÂÏ ˘È ÔÈÈ„Ú Ó"Ó ,„ÈÊÓ
Ï·‡ ,˙"È˘‰Ï Â�È· ˙Ï„·Ó‰ ‰ˆÈÁÓ
¯ÒÂ‰ ,˙ÂÈÎÊÏ ÂÎÙ‰�˘ ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙·

Ì˘‰ È�ÙÏ Ò�Î�Â ,È¯Ó‚Ï ‰ˆÈÁÓ‰ מה.

הפסוק וזהו ÙÎÈ¯שגילה  ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ'
'ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ שתשובה �

שעדיי� אלא  מיראה , כששב  ג�  מכפרת 

הפסוק  ממשי�  כ�  ועל  שגגות , 'ÏÎÓנשארו

'Â¯‰Ë˙ '‰ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ �ג שתטהרו �

שתעשו ידי  על  השגגות , שהוא  חטא  מבחינת 

תכנסו ובכ�  ית ', מאהבתו 'È�ÙÏתשובה 
'Ì˘‰ �שו בלי השכינה , מחיצת  תו�  �

המבדלת . [ש�]מחיצה 

'מכל - הנחש מזוהמת  אתכם' 'לטהר  ג.

בוידוי חטאתיכם '

רבינו,באופן מבאר  ˆ¯ÍÈשלישי Ì„‡ ÏÎ„
Ì„‡ ‡ËÁÓ ˘Á�‰ ˙Ó‰ÂÊÓ ‰¯‰Ë

למע� מה  בכונה מתפלל  האד�  שא� נפלאי�, דברי� ח"י תיקו� זוהר מתיקוני  רבינו שמביא ועיי "ש 

עומד העצמי, ולצרכו גשמיי� דברי� למע�  מתפלל אבל תפילתו, עונה בעצמו הקב"ה  אז השכינה,

לצורכו  דהוי  העונש, יראת מחמת כונתו הוי מיראה דבתשובה  מבאר, ורבינו השכינה. ממחיצת חו� 

השכינה. למחיצת נכנס השי"ת, אהבת  למע� שהוא מאהבה, בתשובה אבל העצמי,

Â·Â˘Â ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜ ÍÈ�ÂÚ· ˙Ï˘Î ÈÎ ÍÈ˜Ï‡ '„ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘ ‰"˘ÊÂ :Ï"ÊÂ ,Â�È·¯ ÍÈ˘ÓÓÂ
Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�Â ·ÂË Á˜Â ÔÂÚ ‡˘˙ ÏÎ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ '„ Ï‡.

אלקי� ד' עד מאהבה ישראל שובה אמר אלא עד  מאי  ג� רבי� בלשו� ואח"כ  יחיד  בלשו� פתח

יחידי  רק זה א� כשגגות נעשי� זדונות  מיראה שב שכבר א�  בעוני� כשלת כי המבדלת מחיצה  בלא



כיפור  יו� |רמו 

ÈÂ„ÈÂÂ ‰Ë¯Á ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê ÏÚÂ ,ÔÂ˘‡¯‰

¯ÙÎÓ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ ÔÎ ÏÚ ,ÂÓˆÚ· ‰˘Ú ‰Ó„

,ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ, החטא מזוהמת  שמיקל  במה 

הפסוק  שאמר וזהו שאפשר . מה  'ÈÎכפי 

.'ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·

כ� ומה  אחר  ÌÎÈ˙‡ËÁ'שניתוס�  ÏÎÓ'�

בעצמכ� , שחטאו  ‰˘Ìממה  È�ÙÏ'

'Â¯‰Ë˙ לפני וידוי מצות  על  הכונה  �

צרי� מו הש�  בעצמו, שחטא  העבירות  דעל  ,

ווידוי . [ש�]חרטה 

בפרהסיא לא - ה'' לפני  'חטאתיכם ד.

הכתוב באופן שבאה  רבינו, מבאר רביעי 

יו�  עבירות  איזה  על  לנו, לומר

שנעשו עבירות  שדוקא  מכפרת , הכיפורי� 

'Ì˘‰ È�ÙÏ' דברי עפ "י  ‰ÂÊ‰"˜תטהרו,

ס:) האלקי� ,(נח לפני  האר�  ותשחת  עה "פ 

ÈÂÏ‚· ˙Â¯È·Ú Â˘Ú ‡Ï ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Â¯Â„·„

,Ì„‡ È�· È�ÙÏ ‡ÈÒ‰¯Ù·Â שאמר 'È�ÙÏוזהו

'ÌÈ˜Ï‡‰ דוקא כ� ועל  אד� . בני לפני  ולא 

בני  לפני ולא  ה ', לפני  שנעשו עבירות 

תטהרו, ·ÈÒ‰¯Ù‡אד�  ‰˘Ú�˘ ˙Â¯È·Ú ÔÎ˘

Ï"ÊÁ‡ ‰ÈÏÚ˘ ,Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÌÂ˘Ó Â· ˘È

פ"ו) ÙÎ˙Ó¯(יומא Â�È‡ Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÏÚ„

˙ÂÓÈ˘ „Ú ÂÏ מכפר הכיפורי�  יו�  ואי� ,

[ש�]עליה .

'תטהרו ' - מעבירות  אתכם' 'לטהר ה.

מהמקטרגים

מהעבירות באופן דהנה  רבינו, מבאר  חמישי 

מקטרגי�  נולדו ישראל בני של 

ואי� די�, עליה�  לתבוע  ה ' לפני  שעומדי� 

צרת�  דבכל מה� , מנוחה  כביכול  להקב "ה 

צר. לו ישראל  של 

ישראל ,אבל בני  עונות  שמתכפרי�  ביוה "כ

להקב "ה  ויש  למעלה , מקטרגי�  אי� 

הפסוק  שאמר וזהו ‰Ê‰מנוחה . ÌÂÈ· ÈÎ

ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ על שקאי �

ג�  וממילא  מהעבירות , בנ"י  של  הטהרה 

ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ �העומדי- '‰ È�ÙÏ �שה

למעלה , מה� .˙Â¯‰Ëהמקטרגי� 

מהמקטרגים מנוחה - שבתון שבת 

הלשו� ועל בכפל  יוה "כ  נקרא  ˘·˙כ�

ÔÂ˙·˘(ל "א פסוק  שבת (ש�  שהוא 

למטה . ושבתו� הקב "ה , אצל  למעלה 

[ש�]

בחטא שילש חומר  - חטאימו' 'עון 

ÂÙÈÎ¯בתפילת ÌÂÈ Ï˘ ·È¯ÚÓ �אומרי

נא : סלח Â�Â„Ê˙בפיוט ‡� ÁÏÒ

הקריב�  כאלו קרבנות בתורת דהעוסק דברי� עמכ� קחו יע�  הע� וליתר מאהבה לשוב יכולי� סגולה

לכפר שפתינו פרי� ונשלמה שוגג ישאר ולא לגמרי עו� תשא כל אליו  אמרו שגגות על ומכפרי�

השו  בשבילכ�.על  הכונה א� עמכ� קחו וזה גג

וסיי�  ובעו�  בנסתר פתח  חטאת� כל י� במצולת ותשלי� עונותינו יכבוש ירחמנו  ישוב  במיכה וז"ש

כשלא  רק נמחל  ואינו בחו�  הוא יתענש שלא מיראה כששב אלא חטאתינו הל"ל  ג� וחטא לנכח 

העונות. של חטאת� ג� ומתכפר לנכח  מדבר מאהבה וכששב  נסתר  לשו� אמר לכ� מזיד  יחשב

ש� מו יונת� בתרגו� שפירש כמו

כיפור  רמז |יו�

‡ËÁ ÂÓÈ‡ËÁ ÔÂÚÏ ,ÍÓ˘Ï È‡Â¯·Ï ˙Â‚‚˘Â
.ÍÈÓ˘‚ ˙·È„�· [¯‰Ë˙]

בלשו�ומדייק ÂÓÈ‡ËÁרבינו ÔÂÚ שהוא

ש  ובי ', מיני ' הוא ËÁ‡סתירה 

מקרי  ולא  הזכיר ÔÂÚ,בשוגג שכבר ועוד ,

העני� מה  לבאר  יש  ועוד ושגגות , זדונות 

גשמי� . בנדיבת  שהזכיר 

שכתב ¯·Â�Èומבאר  מה  בהקד�  ,„ÒÁ·
Ì‰¯·‡Ï( ל "ח נהר ד ', דמי (מעי�

זו אחר זו פעמי�  ג ' אחת  עבירה  שעבר 

לאחר  הפייט�, שאמר  וזהו לעו�. נחשב

שלישי , מסוג מדבר  ושגגות , זדונות  שהזכיר

שגגתו דנחשב  פעמי� , ג' בשוגג שעבר  ממי 

וקוראו ÂÓÈ‡ËÁלעו� , ÔÂÚ הנחשב ר "ל , �

ש  ממה  בחטאיו.לעו� שילש

דלעילא לאתערותא מוכרח - גשמיך בנדיבת 

ישוב וכתב שלא  לטהרה  דצרי� רבינו

אתערותא  כח לו ואי� לכסלו,

בחטאיו, מוחזק בהיותו עצמו, לטהר  דלתתא 

Â˙Â‡ ¯‰ËÏ ‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ

‡ÏÈÚÏÓ �שמבקשי וזהו ,‡ËÁ ÂÓÈ‡ËÁ ÔÂÚÏ

ÍÈÓ˘‚ ˙·È„�· [¯‰Ë˙] שהוא ר "ל , �

טהורי�  מי�  גשמי  השפעת  של  בנדיבות 

אותו. לטהר מלמעלה ,

ישעי '] עה"ת , ש "י ער�  [סו� 



כיפור  יו� |רמו 
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צרי� מו הש�  בעצמו, שחטא  העבירות  דעל  ,

ווידוי . [ש�]חרטה 

בפרהסיא לא - ה'' לפני  'חטאתיכם ד.

הכתוב באופן שבאה  רבינו, מבאר רביעי 

יו�  עבירות  איזה  על  לנו, לומר

שנעשו עבירות  שדוקא  מכפרת , הכיפורי� 

'Ì˘‰ È�ÙÏ' דברי עפ "י  ‰ÂÊ‰"˜תטהרו,

ס:) האלקי� ,(נח לפני  האר�  ותשחת  עה "פ 
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,Ì„‡ È�· È�ÙÏ ‡ÈÒ‰¯Ù·Â שאמר 'È�ÙÏוזהו

'ÌÈ˜Ï‡‰ דוקא כ� ועל  אד� . בני לפני  ולא 

בני  לפני ולא  ה ', לפני  שנעשו עבירות 

תטהרו, ·ÈÒ‰¯Ù‡אד�  ‰˘Ú�˘ ˙Â¯È·Ú ÔÎ˘

Ï"ÊÁ‡ ‰ÈÏÚ˘ ,Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÌÂ˘Ó Â· ˘È

פ"ו) ÙÎ˙Ó¯(יומא Â�È‡ Ì˘‰ ÏÂÏÈÁ ÏÚ„

˙ÂÓÈ˘ „Ú ÂÏ מכפר הכיפורי�  יו�  ואי� ,

[ש�]עליה .

'תטהרו ' - מעבירות  אתכם' 'לטהר ה.

מהמקטרגים

מהעבירות באופן דהנה  רבינו, מבאר  חמישי 

מקטרגי�  נולדו ישראל בני של 

ואי� די�, עליה�  לתבוע  ה ' לפני  שעומדי� 

צרת�  דבכל מה� , מנוחה  כביכול  להקב "ה 

צר. לו ישראל  של 

ישראל ,אבל בני  עונות  שמתכפרי�  ביוה "כ

להקב "ה  ויש  למעלה , מקטרגי�  אי� 

הפסוק  שאמר וזהו ‰Ê‰מנוחה . ÌÂÈ· ÈÎ

ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ על שקאי �

ג�  וממילא  מהעבירות , בנ"י  של  הטהרה 

ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ �העומדי- '‰ È�ÙÏ �שה

למעלה , מה� .˙Â¯‰Ëהמקטרגי� 

מהמקטרגים מנוחה - שבתון שבת 

הלשו� ועל בכפל  יוה "כ  נקרא  ˘·˙כ�

ÔÂ˙·˘(ל "א פסוק  שבת (ש�  שהוא 

למטה . ושבתו� הקב "ה , אצל  למעלה 

[ש�]

בחטא שילש חומר  - חטאימו' 'עון 

ÂÙÈÎ¯בתפילת ÌÂÈ Ï˘ ·È¯ÚÓ �אומרי

נא : סלח Â�Â„Ê˙בפיוט ‡� ÁÏÒ

הקריב�  כאלו קרבנות בתורת דהעוסק דברי� עמכ� קחו יע�  הע� וליתר מאהבה לשוב יכולי� סגולה

לכפר שפתינו פרי� ונשלמה שוגג ישאר ולא לגמרי עו� תשא כל אליו  אמרו שגגות על ומכפרי�

השו  בשבילכ�.על  הכונה א� עמכ� קחו וזה גג

וסיי�  ובעו�  בנסתר פתח  חטאת� כל י� במצולת ותשלי� עונותינו יכבוש ירחמנו  ישוב  במיכה וז"ש

כשלא  רק נמחל  ואינו בחו�  הוא יתענש שלא מיראה כששב אלא חטאתינו הל"ל  ג� וחטא לנכח 

העונות. של חטאת� ג� ומתכפר לנכח  מדבר מאהבה וכששב  נסתר  לשו� אמר לכ� מזיד  יחשב

ש� מו יונת� בתרגו� שפירש כמו

כיפור  רמז |יו�

‡ËÁ ÂÓÈ‡ËÁ ÔÂÚÏ ,ÍÓ˘Ï È‡Â¯·Ï ˙Â‚‚˘Â
.ÍÈÓ˘‚ ˙·È„�· [¯‰Ë˙]

בלשו�ומדייק ÂÓÈ‡ËÁרבינו ÔÂÚ שהוא

ש  ובי ', מיני ' הוא ËÁ‡סתירה 

מקרי  ולא  הזכיר ÔÂÚ,בשוגג שכבר ועוד ,

העני� מה  לבאר  יש  ועוד ושגגות , זדונות 

גשמי� . בנדיבת  שהזכיר 

שכתב ¯·Â�Èומבאר  מה  בהקד�  ,„ÒÁ·
Ì‰¯·‡Ï( ל "ח נהר ד ', דמי (מעי�

זו אחר זו פעמי�  ג ' אחת  עבירה  שעבר 

לאחר  הפייט�, שאמר  וזהו לעו�. נחשב

שלישי , מסוג מדבר  ושגגות , זדונות  שהזכיר

שגגתו דנחשב  פעמי� , ג' בשוגג שעבר  ממי 

וקוראו ÂÓÈ‡ËÁלעו� , ÔÂÚ הנחשב ר "ל , �

ש  ממה  בחטאיו.לעו� שילש

דלעילא לאתערותא מוכרח - גשמיך בנדיבת 

ישוב וכתב שלא  לטהרה  דצרי� רבינו

אתערותא  כח לו ואי� לכסלו,

בחטאיו, מוחזק בהיותו עצמו, לטהר  דלתתא 

Â˙Â‡ ¯‰ËÏ ‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÏÂ

‡ÏÈÚÏÓ �שמבקשי וזהו ,‡ËÁ ÂÓÈ‡ËÁ ÔÂÚÏ

ÍÈÓ˘‚ ˙·È„�· [¯‰Ë˙] שהוא ר "ל , �

טהורי�  מי�  גשמי  השפעת  של  בנדיבות 

אותו. לטהר מלמעלה ,

ישעי '] עה"ת , ש "י ער�  [סו� 
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שמי�  לש�  שהוא  דבר  וכל  קבלו, וישראל

להתקיי� . סופה 

ודרשואך  ההר, בתחתית  ויתיצבו כתיב 

לקבל  כגיגית  ההר עליה�  שכפה  חז "ל 

ונשמע , נעשה  אמרו  כבר הא  והקשו  התורה ,

תורה  על  רק  נתרצו שלא  בתנחומא  ותיר� 

וכמות  איכות  ידעו  לא  הא  וקשה  שבכתב ,

הא  שבע "פ , בתורה  מאנו ולמה  התורה ,

כמה  יהא  אפילו שבכתב תורה  על  נתרצו

עוה "ז טרדת  מחמת  דיראו וצ "ל וכמה .

בכתב , הכל  שיהא  רצו לכ�  השכחה , יגבר

אמונה  חסרו� הוה  לטובה , שכוונת�  א�  וזה 

מ�. אכלו אז דהא  ובטחו�,

חסרת ומבואר  לא  בשלח, פ ' רבה  במדרש 

לומר  דבר רק חסרו שלא  דבר,

טע�  איזו במ� לטעו�  שמבקשי�  בפה 

רק  למה  וז"ש כ�, טועמי� היו מיד  שירצו ,

שבכתב  תורה  לכתוב  עשה  מצות  ועתה 

ואח"כ  בע"פ , דוקא  שבע "פ  תורה  אבל

הכל  ללמוד תורת�  והפרו השכחה  יגבר 

שאחריה�  דורות  ואחריה�  הלא  בכתב ,

שבע "פ  תורה  ידברו סלה , ירצו בפיה� 

בפיה�  אכל�  עוד  ותיר� לעול� . בפיה� 

לא  מ"מ בפיה� , רק  טרחא  חסרו לא 

שבע "פ  בתורה  רצו ולא  ובטחו  האמינו

והוא  בפיה�  ויפתוהו בע "כ רק  בלב� ,

עו�. יכפר רחו� 

מי וברמב"ם  על  כתב  גרושי� מהל' פ "ב 

עד  אותו  כופי� לגרש  שמצוה 

ובלבו מועיל  מה  הקשה  אני, רוצה  שיאמר 

נכנע  שמוכרח דאחר ותיר�  רוצה , אינו

וודאי  עיי "ש , בלב, ג�  ומתרצה  היצה "ר

דברי�  אינ� שבלב  דדברי�  רק  ברור  זה  אי� 

דברי  על  סהדי  כשאנ� רק  פיו דברי  לבטל

כיו� עו� חשוב ומ"מ ספק , יש  וכא�  לבו,

לשט�. פה  פתחו� יש  ספק  דיש 

הארו� וזה הבית  בתורת  שכתב  הטע�  אצלי 

שומ� של  וחתיכה  חלב  של  דחתיכה 

כל  תלוי  אש�  דמביא  בחד  חד  דנתערב 

ולא  ודאי, איסור של כגופו חשוב חד 

דנכנס  כיו� טעמא  והיינו לס "ס , מצטר�

הסט "א . חד כל על  שורה  הספק , בגדר

אולי וז "ש די "ל  א� בפיה� , דפיתוהו הא 

כפרה , צרי� מ"מ בלב  ג�  נתרצו

דמסופק  א�  בפיה� , רוח יש  אי� א�  והיינו 

בפיה� . רצו� יש  או אי�  א� 

י"דוז "ש ‰'בהושע  „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘

Í�ÂÚ· ˙Ï˘Î ÈÎ ÍÈ˜Ï‡�דהכשלו

דזה  אלא  אנוס , והרי  שכחה  מחמת  שוגג

והיינו והבטחו�, אמונה  חסרו�  מחמת  בא 

שהוכרחו דאחר את "ל אפי' בעונ� .ועוד

זה  אי� אחריו, הלב  ג�  נגרר  בפה  לקבל 

אלא  הטוב , „·¯ÌÈתכלית  'ÌÎÓÚ' ÂÁ˜

וטפלי�  הלב  אחר נגררי�  יהיו  פי  שדברי

יומא , בסו�  ישני�  בתוספות  דאיתא  ללב ,

הדר�  אר� , דר� ע�  תורה  טוב  כמו ד 'ע� '

עיי "ש . עיקר  ויל�][אר� 
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כפור יו�

אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי

תטהרו  ה' לפני חטאתיכם מכל

תשובה  ענין  - מתכפר מיראה  שב  גם

מאהבה 

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ�עני ,

תיקו� זהר בתקוני הכתוב  ע"ד  י "ל הכפל 

בצלותא  במחשבתיה  סליק  נש  בר א�  ח"י,

יענה  ד ' לשכינתא , דעביד  פקודא  בכל  או

לא  שכינתא  וא�  פתחא , ליה  ואפתח מיד

עלי ' פקודא  או  צלותא  בההוא  סליקת 

ליה  יהבי� ומלבר תעמוד  בחו� אתמר 

דא�  ישראל באור  ופירש  בעותיה ,

שוכ� ש�  רוח, נחת  לעשות  רק  מחשבותיו

אב  אחר,הקב "ה , דבר  לשו�  כשמתפלל ל 

בחו� , והוא  להתפלה  לבוש  הדבר זה  הרי 

חלק  לו  ואי� תעמוד  בחו�  ג"כ  הוא  לכ�

את "ד . הפנימי, בהיחוד 

כשגגות ,והנה נעשי� זדונות  מיראה  השב 

לכ� זכיות , נעשית  מאהבה  שב  אבל 

ÌÎÈÏÚאמר  ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·אפילו עכ"פ 

מזהיר  לכ� שגגות , נשארו אבל  מיראה  שב 

Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ יהא שלא  ,

לשוב  דהיינו ד', לפני  תכנסו רק  חוצ�  דבר 

יתב "ש . מאהבתו 

ÈÎוזש "ה ÍÈ˜Ï‡ '„ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘

ÌÈ¯·„ ÌÎÓÚ ÂÁ˜ ÍÈ�ÂÚ· ˙Ï˘Î

Á˜Â ÔÂÚ ‡˘˙ ÏÎ ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ '„ Ï‡ Â·Â˘Â

.Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù ‰ÓÏ˘�Â ·ÂË�בלשו פתח

עד , מאי  ג�  רבי� , בלשו� ואח"כ  יחיד ,

אמר „'אלא  „Ú ‰·‰‡Ó Ï‡¯˘È ‰·Â˘

ÍÈ˜Ï‡ המבדלת מחיצה  Ï˘Î˙בלא  ÈÎ

ÍÈ�ÂÚ·�נעשי זדונות  מיראה  שב  שכבר  א�  ,

יכולי� סגולה  יחידי רק  זה  א� כשגגות ,

יע�  הע�  וליתר מאהבה , ÌÎÓÚלשוב  ÂÁ˜

ÌÈ¯·„כאלו קרבנות  בתורת  דהעוסק  ,

שגגות , על ומכפרי� ÏÎהקריב�  ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡

ÔÂÚ שוגג,˙˘‡ ישאר  ולא  ÓÏ˘�Â‰לגמרי 

Â�È˙Ù˘ ÌÈ¯Ù וזה השוגג, על  ˜ÂÁלכפר

'ÌÎÓÚ'. �בשבילכ הכונה  א� 

'Â�È˙Â�ÂÚ'במיכה וז"ש ˘Â·ÎÈ Â�ÓÁ¯È ·Â˘È

'Ì˙‡ËÁ' ÏÎ ÌÈ ˙ÏÂˆÓ· ÍÈÏ˘˙Â,

ג�  וחטא , לנכח וסיי�  ובעו� בנסתר  פתח

שלא  מיראה  כששב  אלא  חטאתינו, הל "ל 

כשלא  רק  נמחל ואינו בחו� , הוא  יתענש 

וכששב  נסתר, לשו�  אמר לכ� מזיד, יחשב 

חטאת�  ג�  ומתכפר  לנכח, מדבר מאהבה 

העונות . של 
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לא ועיין לאחד  כי  ויצא , פ ' ארי ' גור 

אחדות , רק כלל  רבוי  אליו יצטר� 

אחד  הוא  קוב "ה  תרומה , בזהר כתוב  וכ�

ברזא  דאתעבידת  עד  כורסי' על  יתיב לא 

לכ� באחד, אחד למיהוי  דליה  כגונא  דאחד

שאמר  ‡ÍÈ˜Ïכא� '„ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘
יחיד , בלשו� אמר  המבדיל  מס� יהא  שלא 

אחד , ה�  ג�  נעשו יתב "ש  אחדותו שמכח

יתב "ש , לו כסא  נעשו  כי  'אלקי�' אמר לכ�

ברבוי . ה�  לעצמ�  כשכונת�  אבל 

עקיבא וז "ש ËÓ‰¯ר ' ÈÓ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡
ÔÈ¯‰ËÈÓ Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏÂ ÌÎ˙‡ דתינוק ,

משא "כ  רצועה , לו להראות  צרי�  חכ�  שאינו

וזהו כב�, מאהבה  מעצמו עושה  ÈÓחכ� 
ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ, מאהבה מעצמו שב  כשאינו ,

מטהר  מסטרהא , מתערי� דדיני� בינה  'מי'

ÈÓאתכ� , È�ÙÏÂ ובבחינת מחיצה  בלא  ,

בינה , לפני שהוא  ÔÈ¯‰ËÈÓחכ�  Ì˙‡

והיינו  „'בעצמיכ� . È�ÙÏ מחיצה בלא 

Â¯‰Ë˙. �מות ][בעצמיכ אחרי 

אדה ''ר  חטא  על מכפר  היום

‡˙ÌÎ,כי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
מזוהמת  טהרה  צרי�  אד�  דכל  י "ל

ע "ז ונוס�  הראשו� , אד�  מחטא  נחש 

מלבוש  בכונת  שלו�  בנהר כמ"ש מחטאו ,

שיי�  לא  הראשו�  אד�  חטא  ועל  ערומי� ,

עצ�  לכ� בעצמו, עשה  דמה  ווידוי , חרטה 

והאפשרי  החטא  שמיקל מה  מכפר היו� 

אבל  ˙Â¯‰Ëלטהר , '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
ÈÂ„ÈÂÂ·.�יונת שתרג�  ש�][כמו

שישובו כדי טהרה שפע יורד ביו "כ 

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·.

ÁÎ „¯ÂÈ ‰ÏÁ˙ ˙ÂÎ¯·‰ ˙�ÂÎ· ¯‡Â·ÓÎ

Ï·˜ÓÂ ‰ÏÂÚ Î"Á‡Â ˙ÂÏÚÏ ÏÎÂÈ˘ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ
,·¯ ÚÙ˘אמר ÌÎÈÏÚלכ� ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·,

מלמעלה  טהרה  שפע  ויורד מכפר  היו�  עצ� 

בתשובה  ואח"כ שתשובו , ÏÎÓעליכ� 
Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ לפני רע "ק  וז"ש  .

והיינו אתכ� . מטהר  ומי  מיטהרי� את�  מי 

ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ ואח"כ ,Ì˙¯‰ËÂ
ש�][מעצמיכ� .

השם חילול לא  - ה ' לפני חטאתיכם 

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
.Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎ˙‡ËÁ ÏÎÓ דאיתא

מתכפר  אינו הש�  חילול דעל  פ"ו ד�  ביומא 

ע "ב  סמ"�  נח פ ' ובזהר  שימות , עד  לו 

עבדי  הוו לא  דבקדמיתא  אלקי� , לפני 

בני  לפני ולא  עבדי אלקי�  לפני באתגליא ,

ה "נ „'נשא , È�ÙÏ ÌÎ˙‡ËÁ ÏÎÓ ולא

יו� .˙Â¯‰Ëבאתגליא , של  ש�][בעצומו

יו"כ קודם  - תטהרו  ה ' לפני 

ד או א�  ÌÎÈÏÚיאמר , ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·,' ד

אלא  תמתינו, ˙Â¯‰Ëלא  '„ È�ÙÏ

ש�][בעצמיכ� .

השכינה  הצלת - אתכם  לטהר

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·

.Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ שילש

בלקוטי  דהנה  ד ', לפני  להבי� וג�  ג"פ,

משפת  נפשי  הצילה  פירש  להאריז"ל  תורה 

שי"� במילויו שקר  תכתוב  דכאשר שקר ,

עולה  יו "י  ואמצעו  נפש , ס "ת  רי "ש  קו"� 

נפשי  הצילה  שבאמצעו  הוי' ואמר הוי',

נחל  ערבי ופירש ס"ת , שהוא  שקר משפת 

הסט"א  אל  מתקרב  א ' פע�  דכשחוטא 

מקדמת  ב ' פע�  וכשחוטא  שקר , שהוא 
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ישראל , נפש  ישתקע  שלא  כדי  לש�  השכינה 

השקר  בתו�  נפשו  נכנס  ג' פע�  וכשחוטא 

עיי "ש .

שכינה ,ונ"ל מקדמת  ב' בפע�  דדוקא  טע� 

אברי�  רמ "ח נגד  מצות  דתרי "ג  נלע "ד 

לא  או עשה  עבירת  ובכל  גידי� , ושס "ה 

מצוה  אותו שכנגד אבר פוג�  תעשה 

ביומא  ואיתא  לשקר , ומקרבו נפשו  ברוחניות 

א "כ  כהיתר , לו  נעשה  ושנה  עבר  ע "ב , פ "ה 

שכינה  מקדמת  לכ� ויותר, שישלש עלול 

ישתקע  ולא  תקנה  לו שיהא  כדי לנפשו

שבנפשו, גיד  או רוחני אבר  אותו ח"ו 

השכינה  אי�  מהסט"א  נפשו בצאת  ג�  ולפ "ז

ישאר  שלא  נפשו, שתצא  עד  לצאת  מקדמת 

הסט"א  בתו�  רגע .לז נפשו

ביומא ולמ "ד  תשובה  בלא  ג�  מכפר יוה "כ 

לחטא  עלול  עדיי� א "כ  ע "ב , פ "ה 

א�  א "כ  נתחרט, ולא  לו שהותרה  כיו�

לשכינה  אפשר אי  מהסט "א , יוצאת  דנפשו

נפשו ישתקע  שלא  חשש  מחמת  לצאת 

ולשוב , נפש  לענות  צרי�  ולזה  עוד, כשיחטא 

בגלות  השכינה  אבל בלא "ה  דיתכפר  דנהי 

את  פודה  ותשובה  עינוי וע "י הסט"א ,

השכינה .

ד 'והנה  צוה  אשר בהגדה  פירש  היעב "�

כא� וז"ש  ואתכ� , אותי  ˙Â�Úאתכ� ,
ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡,

שנתקרב  ראשו� עו� מקנח יו�  של  עיצומו

צרי�  מ"מ בתוכו נכנס  דלא  א�  לשקר ,

הסט "א , עליו חופ�  אשר  מלמעלה  קינוח

אמר  השניה  ‡˙ÌÎועל  ¯‰ËÏ, �ואתכ אותי 

הטומאה , שלטה  ושנה  ועבר  שנכנס וכיו�

אמר  השלישי  ועל  'אתכ� ', לטהר אמר  לכ�

ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ כהיתר לו נעשה  שכבר אחר ,

לסט "א , נכנס  ג"כ  נפשו ואזי  כשוגג ומיחשב 

לכ�  ראשו�, יוצא  אחרו�  „'והנכנס  È�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ ועוד קוד� , יוצא  ישראל שנפש 

או"ח  בטור  כמ"ש תחלה  מתכפר השוגג

היינו מהפ� , דבקרא  והא  תקפ "ב , סימ� 

העברות . עשיית  סדר דנקט

לווע"כ  אי� דביוה "כ  שס "ד, עולה  השט� 

והעינוי  הישראלי , נפש  על שליטה 

ולפדות  מתשובה  דעתו להסיח שלא  ושביתה 

אמר  ולכ� ÌÎÏהשכינה , ‡È‰ ÔÂ˙·˘ ˙·˘,

והיינו לשכינה  והעיקר  שביתות , שתי דיש 

והרד "ק  'לכ� ', היא  שבתו� והשנית  שבת ,

דאותיות  שבת , תוס ' על קאי  דשבתו�  כתב

תיבת  התיבה  בצוהר הובא  להקטי�, האמנתיו 

דשביתתכ�  לכ� , על  קאי ולדרכי  האותיות ,

מנוחת  נגד  קט� אצליכ�  יהא  הסט"א  מעמל 

ש�][השכינה .

בשכינה  לפדות  - ה ' לפני  תטהרו

לכ�או עצמו , את  מתיר חבוש  דאי�  יאמר,

ידי  מתחת  יוצאת  ישראל  שנפש  אחר 

לכ� השכינה , לפדות  בכחה  „'סט"א  È�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ הסט"א תחת  הנפש שאי�  אחר  וג�  ,

הרמב "�  שכתב  ע "ד  ומתחרט , שב  ממילא 

לשמוע  אותו דכופי� אהא  מגירושי�  פ "ב 

כיו� אונס, חשיב  לא  לגרש  חכמי�  דברי

מצוה , לעשות  רוצה  ממילא  יצרו דהוחלש 

תשובה , בלא  מכפר  יוה "כ  לרבי ס "ל לכ�

ג� לז. אעל�  ואנכי  מצרימה עמ� ארד  אנכי פסוק על  ויגש פ' יקר בכלי זה כעי� ומצאתי כותב: רבינו

במצולת  השכינה בלתי רגע  ישאר  שלא כדי ליעקב הקדי� ובעליה השכינה הקדי� דבירידה עלה

עיי"ש. הסט"א י�
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לא ועיין לאחד  כי  ויצא , פ ' ארי ' גור 

אחדות , רק כלל  רבוי  אליו יצטר� 

אחד  הוא  קוב "ה  תרומה , בזהר כתוב  וכ�

ברזא  דאתעבידת  עד  כורסי' על  יתיב לא 

לכ� באחד, אחד למיהוי  דליה  כגונא  דאחד

שאמר  ‡ÍÈ˜Ïכא� '„ „Ú Ï‡¯˘È ‰·Â˘
יחיד , בלשו� אמר  המבדיל  מס� יהא  שלא 

אחד , ה�  ג�  נעשו יתב "ש  אחדותו שמכח

יתב "ש , לו כסא  נעשו  כי  'אלקי�' אמר לכ�

ברבוי . ה�  לעצמ�  כשכונת�  אבל 

עקיבא וז "ש ËÓ‰¯ר ' ÈÓ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡
ÔÈ¯‰ËÈÓ Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏÂ ÌÎ˙‡ דתינוק ,

משא "כ  רצועה , לו להראות  צרי�  חכ�  שאינו

וזהו כב�, מאהבה  מעצמו עושה  ÈÓחכ� 
ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ, מאהבה מעצמו שב  כשאינו ,

מטהר  מסטרהא , מתערי� דדיני� בינה  'מי'

ÈÓאתכ� , È�ÙÏÂ ובבחינת מחיצה  בלא  ,

בינה , לפני שהוא  ÔÈ¯‰ËÈÓחכ�  Ì˙‡

והיינו  „'בעצמיכ� . È�ÙÏ מחיצה בלא 

Â¯‰Ë˙. �מות ][בעצמיכ אחרי 

אדה ''ר  חטא  על מכפר  היום

‡˙ÌÎ,כי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
מזוהמת  טהרה  צרי�  אד�  דכל  י "ל

ע "ז ונוס�  הראשו� , אד�  מחטא  נחש 

מלבוש  בכונת  שלו�  בנהר כמ"ש מחטאו ,

שיי�  לא  הראשו�  אד�  חטא  ועל  ערומי� ,

עצ�  לכ� בעצמו, עשה  דמה  ווידוי , חרטה 

והאפשרי  החטא  שמיקל מה  מכפר היו� 

אבל  ˙Â¯‰Ëלטהר , '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ
ÈÂ„ÈÂÂ·.�יונת שתרג�  ש�][כמו

שישובו כדי טהרה שפע יורד ביו "כ 

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·.

ÁÎ „¯ÂÈ ‰ÏÁ˙ ˙ÂÎ¯·‰ ˙�ÂÎ· ¯‡Â·ÓÎ

Ï·˜ÓÂ ‰ÏÂÚ Î"Á‡Â ˙ÂÏÚÏ ÏÎÂÈ˘ ‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ
,·¯ ÚÙ˘אמר ÌÎÈÏÚלכ� ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·,

מלמעלה  טהרה  שפע  ויורד מכפר  היו�  עצ� 

בתשובה  ואח"כ שתשובו , ÏÎÓעליכ� 
Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ לפני רע "ק  וז"ש  .

והיינו אתכ� . מטהר  ומי  מיטהרי� את�  מי 

ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ ואח"כ ,Ì˙¯‰ËÂ
ש�][מעצמיכ� .

השם חילול לא  - ה ' לפני חטאתיכם 

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·
.Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎ˙‡ËÁ ÏÎÓ דאיתא

מתכפר  אינו הש�  חילול דעל  פ"ו ד�  ביומא 

ע "ב  סמ"�  נח פ ' ובזהר  שימות , עד  לו 

עבדי  הוו לא  דבקדמיתא  אלקי� , לפני 

בני  לפני ולא  עבדי אלקי�  לפני באתגליא ,

ה "נ „'נשא , È�ÙÏ ÌÎ˙‡ËÁ ÏÎÓ ולא

יו� .˙Â¯‰Ëבאתגליא , של  ש�][בעצומו

יו"כ קודם  - תטהרו  ה ' לפני 

ד או א�  ÌÎÈÏÚיאמר , ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·,' ד

אלא  תמתינו, ˙Â¯‰Ëלא  '„ È�ÙÏ

ש�][בעצמיכ� .

השכינה  הצלת - אתכם  לטהר

‡˙ÌÎכי ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ·

.Â¯‰Ë˙ '„ È�ÙÏ ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ שילש

בלקוטי  דהנה  ד ', לפני  להבי� וג�  ג"פ,

משפת  נפשי  הצילה  פירש  להאריז"ל  תורה 

שי"� במילויו שקר  תכתוב  דכאשר שקר ,

עולה  יו "י  ואמצעו  נפש , ס "ת  רי "ש  קו"� 

נפשי  הצילה  שבאמצעו  הוי' ואמר הוי',

נחל  ערבי ופירש ס"ת , שהוא  שקר משפת 

הסט"א  אל  מתקרב  א ' פע�  דכשחוטא 

מקדמת  ב ' פע�  וכשחוטא  שקר , שהוא 
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ישראל , נפש  ישתקע  שלא  כדי  לש�  השכינה 

השקר  בתו�  נפשו  נכנס  ג' פע�  וכשחוטא 

עיי "ש .

שכינה ,ונ"ל מקדמת  ב' בפע�  דדוקא  טע� 

אברי�  רמ "ח נגד  מצות  דתרי "ג  נלע "ד 

לא  או עשה  עבירת  ובכל  גידי� , ושס "ה 

מצוה  אותו שכנגד אבר פוג�  תעשה 

ביומא  ואיתא  לשקר , ומקרבו נפשו  ברוחניות 

א "כ  כהיתר , לו  נעשה  ושנה  עבר  ע "ב , פ "ה 

שכינה  מקדמת  לכ� ויותר, שישלש עלול 

ישתקע  ולא  תקנה  לו שיהא  כדי לנפשו

שבנפשו, גיד  או רוחני אבר  אותו ח"ו 

השכינה  אי�  מהסט"א  נפשו בצאת  ג�  ולפ "ז

ישאר  שלא  נפשו, שתצא  עד  לצאת  מקדמת 

הסט"א  בתו�  רגע .לז נפשו

ביומא ולמ "ד  תשובה  בלא  ג�  מכפר יוה "כ 

לחטא  עלול  עדיי� א "כ  ע "ב , פ "ה 

א�  א "כ  נתחרט, ולא  לו שהותרה  כיו�

לשכינה  אפשר אי  מהסט "א , יוצאת  דנפשו

נפשו ישתקע  שלא  חשש  מחמת  לצאת 

ולשוב , נפש  לענות  צרי�  ולזה  עוד, כשיחטא 

בגלות  השכינה  אבל בלא "ה  דיתכפר  דנהי 

את  פודה  ותשובה  עינוי וע "י הסט"א ,

השכינה .

ד 'והנה  צוה  אשר בהגדה  פירש  היעב "�

כא� וז"ש  ואתכ� , אותי  ˙Â�Úאתכ� ,
ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÈÎ ÌÎÈ˙Â˘Ù� ˙‡,

שנתקרב  ראשו� עו� מקנח יו�  של  עיצומו

צרי�  מ"מ בתוכו נכנס  דלא  א�  לשקר ,

הסט "א , עליו חופ�  אשר  מלמעלה  קינוח

אמר  השניה  ‡˙ÌÎועל  ¯‰ËÏ, �ואתכ אותי 

הטומאה , שלטה  ושנה  ועבר  שנכנס וכיו�

אמר  השלישי  ועל  'אתכ� ', לטהר אמר  לכ�

ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ כהיתר לו נעשה  שכבר אחר ,

לסט "א , נכנס  ג"כ  נפשו ואזי  כשוגג ומיחשב 

לכ�  ראשו�, יוצא  אחרו�  „'והנכנס  È�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ ועוד קוד� , יוצא  ישראל שנפש 

או"ח  בטור  כמ"ש תחלה  מתכפר השוגג

היינו מהפ� , דבקרא  והא  תקפ "ב , סימ� 

העברות . עשיית  סדר דנקט

לווע"כ  אי� דביוה "כ  שס "ד, עולה  השט� 

והעינוי  הישראלי , נפש  על שליטה 

ולפדות  מתשובה  דעתו להסיח שלא  ושביתה 

אמר  ולכ� ÌÎÏהשכינה , ‡È‰ ÔÂ˙·˘ ˙·˘,

והיינו לשכינה  והעיקר  שביתות , שתי דיש 

והרד "ק  'לכ� ', היא  שבתו� והשנית  שבת ,

דאותיות  שבת , תוס ' על קאי  דשבתו�  כתב

תיבת  התיבה  בצוהר הובא  להקטי�, האמנתיו 

דשביתתכ�  לכ� , על  קאי ולדרכי  האותיות ,

מנוחת  נגד  קט� אצליכ�  יהא  הסט"א  מעמל 

ש�][השכינה .

בשכינה  לפדות  - ה ' לפני  תטהרו

לכ�או עצמו , את  מתיר חבוש  דאי�  יאמר,

ידי  מתחת  יוצאת  ישראל  שנפש  אחר 

לכ� השכינה , לפדות  בכחה  „'סט"א  È�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ הסט"א תחת  הנפש שאי�  אחר  וג�  ,

הרמב "�  שכתב  ע "ד  ומתחרט , שב  ממילא 

לשמוע  אותו דכופי� אהא  מגירושי�  פ "ב 

כיו� אונס, חשיב  לא  לגרש  חכמי�  דברי

מצוה , לעשות  רוצה  ממילא  יצרו דהוחלש 

תשובה , בלא  מכפר  יוה "כ  לרבי ס "ל לכ�

ג� לז. אעל�  ואנכי  מצרימה עמ� ארד  אנכי פסוק על  ויגש פ' יקר בכלי זה כעי� ומצאתי כותב: רבינו

במצולת  השכינה בלתי רגע  ישאר  שלא כדי ליעקב הקדי� ובעליה השכינה הקדי� דבירידה עלה

עיי"ש. הסט"א י�
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ונפשו מתכפר לכ� לשוב, מניחו  אינו דיצרו 

עושה  סתמא  וממילא  מהסט"א , יוצאת 

וזש "ה  ‡ÍÈÏתשובה , '„ Â�·È˘‰,‰·Â˘�Â

מעצמינו. ש�][אח "כ 

ממקטרגים לשכינה  מנוחה 

מקטרגי� או  נולדו מהעברות  דהנה  יאמר ,

צרת�  ובכל די�, לתבוע  ד' על  עומדי� 

וביוה "כ  מה� , מנוחה  לו אי� כביכול  צר  לו 

לו יש  כביכול  ישראל  עונות  שמתכפרי� 

אמר לכ� מנוחה , ËÏ‰¯ג"כ  ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ

ÌÎ˙‡ �וג ,ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ �העומדיÈ�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ ולכ�„' ,ÔÂ˙·˘ למעלה ˘·˙ שבת  ,

לכ� . ש�][שבתו�

למעלה  השביתה גדלות

ÌÎÏ.יאמר,או ‡È‰ ÔÂ˙·˘ כמ"ש ˘·˙

לכוכבי�  המצות  דנמשלו הלבבות  חובת 

המצות  כ� קטני� , באר�  דנראי� ולבנה  וחמה 

אמר לכ� משיגי�, אנו שאי� ˘·˙מחמת 
למעלה , האמנתיו˘·˙ÔÂהיא  באותיות 

היא  ש�][.ÌÎÏלהקטי�

טומאותיכם מכל  וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי

אתכם אטהר גלוליכם ומכל

מהנשכחות ישובו  איך 

הרהור דתחלה דלעילא  אתערותא  בא 

וזה  ÌÈÓתשובה , ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ

ÌÈ¯Â‰Ëתשובו והתינח Ì˙¯‰ËÂואח"כ  ,

מהנשכחות , ישובו אי�  אבל  שיזכרו מה 

מגעת  שידו מקו�  עד  דבודק בזהר  אמר א� 

שאינו דהשאר  ודיו, בלבו  מבטל  והשאר 

וזהו הקב "ה , מטהר  ‡Ë‰¯וכו'ÏÎÓזוכר

ÌÎ˙‡.לפניו שכחה  אי� כי ,

מדותיו לטהר - תשובה 

עונותיו,או ונמחלו  בתשובה  דשב  נהי יאמר ,

מתולדתו בו מוטבע  התאוה  עדיי� מ"מ

ר "ל , רעות  למדות  לחשוק  רע  חולי  וזה 

אמר  מהחשק ,ÏÎÓלזה  נפשי כלתה  מלשו� ,

מדה  לשו�  בשליש , וכל מלשו� הוא  או

מ "� . בישעי '

ליטהר,וא"ת  יתכ� אי�  הוא  שמתולדה  כיו� 

בהרגלו בעצמו שקנה  דהמדות  נהי או 

אבל  שיטהר, אפשר לרעי�  בהתחברו או

ונתתי  אמר  לזה  אפשר , אי� מתולדה  אשר

בקרבכ� , את� חדשה  ורוח חדש לב  לכ� 

וצדיק  מוקד� , יש�  דלב  כיו� עדיי�  וא "ת 

החדש , על גבר  תתאה  עדיי�  בריבו , הראשו�

אמר ÌÎ¯˘·Óלכ�  Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙Â¯ÈÒ‰Â
¯˘· ·Ï ÌÎÏ È˙˙�Â.

לסביבותיו שגרם  טומאה  על טהרה 

וישוב או יתחרט שחטא  מי דנהי יאמר,

טומאתו שגר�  מה  אבל  ויטהר ,

קולט  דעכ "פ עמו שנתחברו ולמי להכוללת 

אצלו שיי�  לא  ג�  כלל , יודע  ואינו רע  ריח

מכל  אמר  לכ� יטהר , אי� וחרטה , ווידוי

אטהר  מהתכללות , בא  אשר טומאותיכ� 
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ברטנורה  עיי�  עמכ� , שנתחבר מי  אתכ� 

מ"ז. דאבות  פ "א 

'מכל  - להשכינה הכונה  אתכם' 'אטהר

אחר  מהסטרא  טומאותיכם '

בתו� או את�  שוכ� כביכול כי יאמר,

על  עמדי� יעקב  ר' ובסידור טומאות� ,

א�  ויש  עצמו, כולל אתכ�  כי  כתב , הגדה 

חז "ל  דדרשו אותכ� , כתוב כאלו למסורת 

ה "נ ואתכ� , ששוכנת ‡Ë‰¯אותי השכינה 

ÌÎ˙‡כאלו למסורת  א�  יש  וג�  עמכ� ,

ואמר אטהר . ÌÎÈ˙Â‡ÓÂËכתיב  ÏÎÓ�מלשו

שחושק  סט"א  מ� היינו נפשי , כלתה 

נפשה , וכלתה  ולטנ�  להחטיא  טומאותיכ� 

לו. לרע  באד�  אד�  שליט שמיני][כי  סו�

חטאימו עון - יו "כ  מעריב 

ושגגות ובמעריב זדונות  נא  סלה  יו "כ

חטאימו לעו� לשמ� לברואי

זדונות  הזכיר  כבר  והרי גשמ� , בנדיבת  חטא 

עו� הוא  א�  וג�  וחטא , עו� דהיינו ושגגות 

שלישי  מי�  היינו א� חטא , קראו אי� 

מחטא , עו� דנעשה  פעמי�  ג ' בשוגג כשעבר 

שלא  אותו לחטא  צרי�  הוחזק  כבר ולהיות 

לו אי� שהוחזק ולהיות  לכסלו, ישוב 

דלעילא , אתערותא  צרי� דלתתא  אתערותא 

טהורי�  מי�  ולהשפיע  נדיבות , דהיינו 

בשפע . ישעיה][מלמעלה 

לעזאזל  שעיר

יוה "כ  כפרת על  יקטרג שלא  א .

כהני� אך וחטאת  כליל , כולה  עולה  חזינ�

דבאכילת  מתכפרי� , ובעלי�  אוכלי� 

דחויא , משכא  שהוא  לגו�  הנאה  יש  כהני� 

רק  מכפר  דעולה  וה "ט בזוה "ק , כדאיתא 

לסט "א , חלק  לית�  א "צ  הלב  הרהור  בקופיא 

לו לית�  צרי�  יקטרג שלא  חטאת  משא "כ 

שלא  לפי  איוב  על קיטרג דלכ� חלק , קצת 

בזוה "ק . כמ"ש  עולה  רק  הקריב 

הכפרה ,וביום  ישראל  לכל  דכולל  כפורי� 

ונשא  לעזאזל  שעיר לשלוח צרי�

כפרה  ג"כ  אדומה  ובפרה  עונות , כל  עליו

שרי  [שיהנו בחו�  עשייתה  לכ�  גדולה 

לית� צרי� הכפרה  עני� לפי  כי החיצוני� ],

חלק . קרח][לחיצוני� 

והרע  הטוב  בירור ב .

שונא� כתב רעב  א�  לפרש  האריז"ל 

הטוב  קצת  דלפעמי�  לח� , האכלהו

של  רע  וקצת  ברשע , נתערב  הצדיק  של

האד�  צרי�  ולזה  בצדיק , נתערב  הרשע 

הטוב  יתערב  דעי"ז  חייבא , מזכה  להיותו

הצדיק  של והרע  הצדיק, אל וינת� שברשע 

מפני  שונא�  רעב  א�  וז"ש  ברשע . ינת�

תורה , של לחמה  האכלהו שבו, טוב  קצת 

בסוד  ראשו על  חותה  אתה  גחלי�  ועי"ז 

וד ' עונות� , כל את  עליו  השעיר  ונשא 

והובא  שחסרת , הטוב  ל� ישלי�  ל� , ישלי� 

י"ט. נהר  רביעי מעי� לאברה�  בחסד

כז ][ תהלי�

יו"כ - עקידה - המפורש  שם

ביוה "כ לפמ "ש היתה  דהעקדה  ,לח לעיל

יוצא  מפורש ש�  היה  וביוה "כ 

הרא "ש  וכתב  המקדש , בבית  גדול  כה� מפי 

ביוה"כ.לח . היתה דעקידה בבמ"ח הובא בריקאנטי
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ונפשו מתכפר לכ� לשוב, מניחו  אינו דיצרו 

עושה  סתמא  וממילא  מהסט"א , יוצאת 

וזש "ה  ‡ÍÈÏתשובה , '„ Â�·È˘‰,‰·Â˘�Â

מעצמינו. ש�][אח "כ 

ממקטרגים לשכינה  מנוחה 

מקטרגי� או  נולדו מהעברות  דהנה  יאמר ,

צרת�  ובכל די�, לתבוע  ד' על  עומדי� 

וביוה "כ  מה� , מנוחה  לו אי� כביכול  צר  לו 

לו יש  כביכול  ישראל  עונות  שמתכפרי� 

אמר לכ� מנוחה , ËÏ‰¯ג"כ  ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ

ÌÎ˙‡ �וג ,ÌÎÈ˙‡ËÁ ÏÎÓ �העומדיÈ�ÙÏ
Â¯‰Ë˙ ולכ�„' ,ÔÂ˙·˘ למעלה ˘·˙ שבת  ,

לכ� . ש�][שבתו�

למעלה  השביתה גדלות

ÌÎÏ.יאמר,או ‡È‰ ÔÂ˙·˘ כמ"ש ˘·˙

לכוכבי�  המצות  דנמשלו הלבבות  חובת 

המצות  כ� קטני� , באר�  דנראי� ולבנה  וחמה 

אמר לכ� משיגי�, אנו שאי� ˘·˙מחמת 
למעלה , האמנתיו˘·˙ÔÂהיא  באותיות 

היא  ש�][.ÌÎÏלהקטי�

טומאותיכם מכל  וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי

אתכם אטהר גלוליכם ומכל

מהנשכחות ישובו  איך 

הרהור דתחלה דלעילא  אתערותא  בא 

וזה  ÌÈÓתשובה , ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ

ÌÈ¯Â‰Ëתשובו והתינח Ì˙¯‰ËÂואח"כ  ,

מהנשכחות , ישובו אי�  אבל  שיזכרו מה 

מגעת  שידו מקו�  עד  דבודק בזהר  אמר א� 

שאינו דהשאר  ודיו, בלבו  מבטל  והשאר 

וזהו הקב "ה , מטהר  ‡Ë‰¯וכו'ÏÎÓזוכר

ÌÎ˙‡.לפניו שכחה  אי� כי ,

מדותיו לטהר - תשובה 

עונותיו,או ונמחלו  בתשובה  דשב  נהי יאמר ,

מתולדתו בו מוטבע  התאוה  עדיי� מ"מ

ר "ל , רעות  למדות  לחשוק  רע  חולי  וזה 

אמר  מהחשק ,ÏÎÓלזה  נפשי כלתה  מלשו� ,

מדה  לשו�  בשליש , וכל מלשו� הוא  או

מ "� . בישעי '

ליטהר,וא"ת  יתכ� אי�  הוא  שמתולדה  כיו� 

בהרגלו בעצמו שקנה  דהמדות  נהי או 

אבל  שיטהר, אפשר לרעי�  בהתחברו או

ונתתי  אמר  לזה  אפשר , אי� מתולדה  אשר

בקרבכ� , את� חדשה  ורוח חדש לב  לכ� 

וצדיק  מוקד� , יש�  דלב  כיו� עדיי�  וא "ת 

החדש , על גבר  תתאה  עדיי�  בריבו , הראשו�

אמר ÌÎ¯˘·Óלכ�  Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙Â¯ÈÒ‰Â
¯˘· ·Ï ÌÎÏ È˙˙�Â.

לסביבותיו שגרם  טומאה  על טהרה 

וישוב או יתחרט שחטא  מי דנהי יאמר,

טומאתו שגר�  מה  אבל  ויטהר ,

קולט  דעכ "פ עמו שנתחברו ולמי להכוללת 

אצלו שיי�  לא  ג�  כלל , יודע  ואינו רע  ריח

מכל  אמר  לכ� יטהר , אי� וחרטה , ווידוי

אטהר  מהתכללות , בא  אשר טומאותיכ� 
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ברטנורה  עיי�  עמכ� , שנתחבר מי  אתכ� 

מ"ז. דאבות  פ "א 

'מכל  - להשכינה הכונה  אתכם' 'אטהר

אחר  מהסטרא  טומאותיכם '

בתו� או את�  שוכ� כביכול כי יאמר,

על  עמדי� יעקב  ר' ובסידור טומאות� ,

א�  ויש  עצמו, כולל אתכ�  כי  כתב , הגדה 

חז "ל  דדרשו אותכ� , כתוב כאלו למסורת 

ה "נ ואתכ� , ששוכנת ‡Ë‰¯אותי השכינה 

ÌÎ˙‡כאלו למסורת  א�  יש  וג�  עמכ� ,

ואמר אטהר . ÌÎÈ˙Â‡ÓÂËכתיב  ÏÎÓ�מלשו

שחושק  סט"א  מ� היינו נפשי , כלתה 

נפשה , וכלתה  ולטנ�  להחטיא  טומאותיכ� 

לו. לרע  באד�  אד�  שליט שמיני][כי  סו�

חטאימו עון - יו "כ  מעריב 

ושגגות ובמעריב זדונות  נא  סלה  יו "כ

חטאימו לעו� לשמ� לברואי

זדונות  הזכיר  כבר  והרי גשמ� , בנדיבת  חטא 

עו� הוא  א�  וג�  וחטא , עו� דהיינו ושגגות 

שלישי  מי�  היינו א� חטא , קראו אי� 

מחטא , עו� דנעשה  פעמי�  ג ' בשוגג כשעבר 

שלא  אותו לחטא  צרי�  הוחזק  כבר ולהיות 

לו אי� שהוחזק ולהיות  לכסלו, ישוב 

דלעילא , אתערותא  צרי� דלתתא  אתערותא 

טהורי�  מי�  ולהשפיע  נדיבות , דהיינו 

בשפע . ישעיה][מלמעלה 

לעזאזל  שעיר

יוה "כ  כפרת על  יקטרג שלא  א .

כהני� אך וחטאת  כליל , כולה  עולה  חזינ�

דבאכילת  מתכפרי� , ובעלי�  אוכלי� 

דחויא , משכא  שהוא  לגו�  הנאה  יש  כהני� 

רק  מכפר  דעולה  וה "ט בזוה "ק , כדאיתא 

לסט "א , חלק  לית�  א "צ  הלב  הרהור  בקופיא 

לו לית�  צרי�  יקטרג שלא  חטאת  משא "כ 

שלא  לפי  איוב  על קיטרג דלכ� חלק , קצת 

בזוה "ק . כמ"ש  עולה  רק  הקריב 

הכפרה ,וביום  ישראל  לכל  דכולל  כפורי� 

ונשא  לעזאזל  שעיר לשלוח צרי�

כפרה  ג"כ  אדומה  ובפרה  עונות , כל  עליו

שרי  [שיהנו בחו�  עשייתה  לכ�  גדולה 

לית� צרי� הכפרה  עני� לפי  כי החיצוני� ],

חלק . קרח][לחיצוני� 

והרע  הטוב  בירור ב .

שונא� כתב רעב  א�  לפרש  האריז"ל 

הטוב  קצת  דלפעמי�  לח� , האכלהו

של  רע  וקצת  ברשע , נתערב  הצדיק  של

האד�  צרי�  ולזה  בצדיק , נתערב  הרשע 

הטוב  יתערב  דעי"ז  חייבא , מזכה  להיותו

הצדיק  של והרע  הצדיק, אל וינת� שברשע 

מפני  שונא�  רעב  א�  וז"ש  ברשע . ינת�

תורה , של לחמה  האכלהו שבו, טוב  קצת 

בסוד  ראשו על  חותה  אתה  גחלי�  ועי"ז 

וד ' עונות� , כל את  עליו  השעיר  ונשא 

והובא  שחסרת , הטוב  ל� ישלי�  ל� , ישלי� 

י"ט. נהר  רביעי מעי� לאברה�  בחסד

כז ][ תהלי�

יו"כ - עקידה - המפורש  שם

ביוה "כ לפמ "ש היתה  דהעקדה  ,לח לעיל

יוצא  מפורש ש�  היה  וביוה "כ 

הרא "ש  וכתב  המקדש , בבית  גדול  כה� מפי 

ביוה"כ.לח . היתה דעקידה בבמ"ח הובא בריקאנטי
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פ "ו יו"ט בתוס ' ועיי� ככתבו, שהזכירו

יאמר  אשר  והיינו כשהיו, בד "ה  מ"ב  דיומא 

רק  לעל� , שמו ולא  יראה , ד' בהר  היו� 

ונקודתו : ככתבו וירא][יראה 

יוה "כ אחר התשובה  אור להמשיך 

רבה ויאמר  במדרש  אור, יהי ג )אלקי�  (ג 

פתח, יוחאי  ב�  שמעו� (משלי רבי 

כג ) בעתוטו ודבר פיו במענה  לאיש  שמחה 

שנאמר  הקב "ה  זה  לאיש שמחה  טוב . מה 

ג ) טו במענה (שמות שמו. ד ' מלחמה  איש  ד'

בעתו ודבר  אור . יהי אלקי�  ויאמר פיו,

טוב . כי האור  את  אלקי�  וירא  טוב , מה 

דבמדרשאו ח )יאמר  ג  יהי (ב''ר איתא ,

ובתשרי  צדיקי� . של  מעשיה�  אלו אור

בהמצאו ד ' דרשו ואז העול� , (ישעיה נברא 

ו) ארפנונה ולא  אחזתיו אח"כ  שיהא  וצרי� 

ד ) ג  השירי�  פה (שיר פתחו� יהא  ולא  ,

'יהי  והיינו לסור� . יחזרו כשלא  למקטריגי� 

אור' 'ויהי ותשובה , טובי�  מעשי�  אור'

ואז כ� , אחר  ג�  נשאר  בתשרי הוה  דכבר 

נגד  מלחמה , איש הקב "ה  זה  לאיש  שמחה 

בתשובה  שחזרו פיו , במענה  המקטריגי�,

כ� , אינו ח"ו  אפילו מקו�  ומכל  לחלוטי�.

טוב , מה  'בתשרי' בעתו דבר  מקו� , מכל

העת . בראשית ][דאז

- יוה"כ אחר התשובה אור להמשיך

הדעת אור  לולב

אור,[א ויהי  אור יהי אלקי�  ויאמר ג ]

טוב . כי האור  את  אלקי�  וירא 

ג' פ ' רבה  ב�(ג )בבראשית  שמעו� רבי ,

פתח, כג )יוחאי  טו לאיש (משלי שמחה 

שמחה  טוב . מה  בעתו ודבר  פיו במענה 

שנאמר  הקב "ה  זה  ג )לאיש  טו ד '(שמות

ויאמר  פיו, במענה  שמו. ד ' מלחמה  איש 

וירא  טוב, מה  בעתו ודבר  אור . יהי  אלקי� 

יש  בפסוק  ג�  טוב . כי  האור את  אלקי� 

ויהי  אמר ולא  אור  ויהי שכפל על לדקדק 

המפרשי� . הקשו וכ�  מאמרות , כבשאר  כ� 

ש� אך  ה)במדרש אלו(ב אור  כי איתא 

דרבי  ובמשנת  צדיקי� . של  מעשיה� 

ובהו תהו היתה  דהאר�  כתב, ש�  אליעזר

רשעי�  של מעשיה� אלקי� לט זה  ויאמר  ,

האור  את  אלקי�  וירא  תשובה , זה  אור יהי

כי  נכוני� , ודבריו תשובה . זהו טוב  כי

ואז תשובה , זמ� ואז העול� , נברא  בתשרי 

בריאת  דתחלת  וא�  אור. יהי  אלקי�  אמר 

זמ� זו תשרי , לפני ימי�  ששה  היה  העול� 

תשובה . ימי  ומתחילי� סליחות 

נא)אורובמאורי סי ' האל� אות כתב ,(מערכת

וברגל  דעת . הוא  אור  ש�  דעיקר 

כא)ישרה  אות ד ' אור (מערכת יהי  כי  כתב ,

דעת , בגימטריא  תיבות  הארבע  ע�  אור ויהי 

דאי� אחד , מקו�  אל  הול�  והכל עיי "ש .

שטות  רוח בו  נכנס  כ� א�  אלא  חוטא  אד� 

ע"א) ג  ד� שנכנס (סוטה ידי  על  הפיכו כ� א�  .

טובי� . ומעשי�  תשובה  עושה  דעת  בו

פרשתי  כאשר הזכרו� כח  הוא  דעת  והנה 

תתקסג )המדרש  רמז ל � פרק משלי ארבעה (ילקוט 

שבלולב  מיני�  ארבע  היינו לכת  מטיבי

כשהול�  ישכח ולא  הדעת , מוש�  דבה� 

לו יש  כביכול ואז לדרכו , כיפור  יו�  אחר 

העונות  מחילת  על  המקטריגי�  נגד  מענה 

כיפור  יו�  אחר  מיד  יאמרו שלא  כיפור  ביו� 

הרעי� . למעשיה�  חוזרי� 

הדברי�.לט. להבנת אליעזר דרבי והמשנת בהמדרש ועי ' המדרש, לשו� זה 

כפור  יו� � קעז |אגדה 

תשובה וזה אור, יהי אלקי�  ויאמר שאמרו,

לה�  שיאיר ידי על טובי� , ומעשי� 

וזה  כיפור. יו�  אחר  ג�  אור , ויהי הדעת .

במדרש  ב)שאמרו ג  דכבר (ב "ר אור , ויהי  ,

נשאר  יהא  הוה , דכבר האור היינו  הוה .

אח"כ . ג� 

נגד ולכן מלחמה , איש  ד' לאיש , שמחה 

במענה  ישראל . ושונאי  המקטריגי� 

ימי  אחר ג�  אור ויהי תשובה , אור, יהי  פיו,

אח"כ  ח"ו  א�  אפילו מקו�  ומכל  תשובה .

בעתו' 'ודבר  מקו�  מכל  לדרכ� , חוזרי� 

בעשרת  כי לשוב . טוב ' 'מה  תשובה , ימי בזמ�

תשובה , ו)ימי  נה  בהמצאו,(ישעי' ד' דרשו

תשובה , ימי  עשרת  אלו ז"ל חכמינו ודרשו 

לקבלו ליחיד אפילו מצוי הוא  ברו�  דהקדוש 

דראש  קמא  בפרק  כדאיתא  דינו  גזר ולקרוע

(ע "א ) ח "י  ד� בראשית ][השנה 



כפור  יו� � אגדה  |קעו 

פ "ו יו"ט בתוס ' ועיי� ככתבו, שהזכירו

יאמר  אשר  והיינו כשהיו, בד "ה  מ"ב  דיומא 

רק  לעל� , שמו ולא  יראה , ד' בהר  היו� 

ונקודתו : ככתבו וירא][יראה 

יוה "כ אחר התשובה  אור להמשיך 

רבה ויאמר  במדרש  אור, יהי ג )אלקי�  (ג 

פתח, יוחאי  ב�  שמעו� (משלי רבי 

כג ) בעתוטו ודבר פיו במענה  לאיש  שמחה 

שנאמר  הקב "ה  זה  לאיש שמחה  טוב . מה 

ג ) טו במענה (שמות שמו. ד ' מלחמה  איש  ד'

בעתו ודבר  אור . יהי אלקי�  ויאמר פיו,

טוב . כי האור  את  אלקי�  וירא  טוב , מה 

דבמדרשאו ח )יאמר  ג  יהי (ב''ר איתא ,

ובתשרי  צדיקי� . של  מעשיה�  אלו אור

בהמצאו ד ' דרשו ואז העול� , (ישעיה נברא 

ו) ארפנונה ולא  אחזתיו אח"כ  שיהא  וצרי� 

ד ) ג  השירי�  פה (שיר פתחו� יהא  ולא  ,

'יהי  והיינו לסור� . יחזרו כשלא  למקטריגי� 

אור' 'ויהי ותשובה , טובי�  מעשי�  אור'

ואז כ� , אחר  ג�  נשאר  בתשרי הוה  דכבר 

נגד  מלחמה , איש הקב "ה  זה  לאיש  שמחה 

בתשובה  שחזרו פיו , במענה  המקטריגי�,

כ� , אינו ח"ו  אפילו מקו�  ומכל  לחלוטי�.

טוב , מה  'בתשרי' בעתו דבר  מקו� , מכל

העת . בראשית ][דאז

- יוה"כ אחר התשובה אור להמשיך

הדעת אור  לולב

אור,[א ויהי  אור יהי אלקי�  ויאמר ג ]

טוב . כי האור  את  אלקי�  וירא 

ג' פ ' רבה  ב�(ג )בבראשית  שמעו� רבי ,

פתח, כג )יוחאי  טו לאיש (משלי שמחה 

שמחה  טוב . מה  בעתו ודבר  פיו במענה 

שנאמר  הקב "ה  זה  ג )לאיש  טו ד '(שמות

ויאמר  פיו, במענה  שמו. ד ' מלחמה  איש 

וירא  טוב, מה  בעתו ודבר  אור . יהי  אלקי� 

יש  בפסוק  ג�  טוב . כי  האור את  אלקי� 

ויהי  אמר ולא  אור  ויהי שכפל על לדקדק 

המפרשי� . הקשו וכ�  מאמרות , כבשאר  כ� 

ש� אך  ה)במדרש אלו(ב אור  כי איתא 

דרבי  ובמשנת  צדיקי� . של  מעשיה� 

ובהו תהו היתה  דהאר�  כתב, ש�  אליעזר

רשעי�  של מעשיה� אלקי� לט זה  ויאמר  ,

האור  את  אלקי�  וירא  תשובה , זה  אור יהי

כי  נכוני� , ודבריו תשובה . זהו טוב  כי

ואז תשובה , זמ� ואז העול� , נברא  בתשרי 

בריאת  דתחלת  וא�  אור. יהי  אלקי�  אמר 

זמ� זו תשרי , לפני ימי�  ששה  היה  העול� 

תשובה . ימי  ומתחילי� סליחות 

נא)אורובמאורי סי ' האל� אות כתב ,(מערכת

וברגל  דעת . הוא  אור  ש�  דעיקר 

כא)ישרה  אות ד ' אור (מערכת יהי  כי  כתב ,

דעת , בגימטריא  תיבות  הארבע  ע�  אור ויהי 

דאי� אחד , מקו�  אל  הול�  והכל עיי "ש .

שטות  רוח בו  נכנס  כ� א�  אלא  חוטא  אד� 

ע"א) ג  ד� שנכנס (סוטה ידי  על  הפיכו כ� א�  .

טובי� . ומעשי�  תשובה  עושה  דעת  בו

פרשתי  כאשר הזכרו� כח  הוא  דעת  והנה 

תתקסג )המדרש  רמז ל � פרק משלי ארבעה (ילקוט 

שבלולב  מיני�  ארבע  היינו לכת  מטיבי

כשהול�  ישכח ולא  הדעת , מוש�  דבה� 

לו יש  כביכול ואז לדרכו , כיפור  יו�  אחר 

העונות  מחילת  על  המקטריגי�  נגד  מענה 

כיפור  יו�  אחר  מיד  יאמרו שלא  כיפור  ביו� 

הרעי� . למעשיה�  חוזרי� 

הדברי�.לט. להבנת אליעזר דרבי והמשנת בהמדרש ועי ' המדרש, לשו� זה 

כפור  יו� � קעז |אגדה 

תשובה וזה אור, יהי אלקי�  ויאמר שאמרו,

לה�  שיאיר ידי על טובי� , ומעשי� 

וזה  כיפור. יו�  אחר  ג�  אור , ויהי הדעת .

במדרש  ב)שאמרו ג  דכבר (ב "ר אור , ויהי  ,

נשאר  יהא  הוה , דכבר האור היינו  הוה .

אח"כ . ג� 

נגד ולכן מלחמה , איש  ד' לאיש , שמחה 

במענה  ישראל . ושונאי  המקטריגי� 

ימי  אחר ג�  אור ויהי תשובה , אור, יהי  פיו,

אח"כ  ח"ו  א�  אפילו מקו�  ומכל  תשובה .

בעתו' 'ודבר  מקו�  מכל  לדרכ� , חוזרי� 

בעשרת  כי לשוב . טוב ' 'מה  תשובה , ימי בזמ�

תשובה , ו)ימי  נה  בהמצאו,(ישעי' ד' דרשו

תשובה , ימי  עשרת  אלו ז"ל חכמינו ודרשו 

לקבלו ליחיד אפילו מצוי הוא  ברו�  דהקדוש 

דראש  קמא  בפרק  כדאיתא  דינו  גזר ולקרוע

(ע "א ) ח "י  ד� בראשית ][השנה 
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כפורי� יו� הל '

תד "ר סימן 

éòñ:à ó:äãåòñá úåáøäìå ë"åé áøòá ìåëàì äåöî

יוה"כ  ערב  מאכילת  ששבע  אף עינוי נחשב יוה"כ  בליל

וכי מצוה בערב, לחדש  בתשעה  נפשותיכ�  את  וענית�  ח', ד�  דברכות  בפ "ק  לאכול .

כאלו הכתוב עליו מעלה  בתשיעי  ושותה  האוכל  כל  לומר אלא  מתעני�, בתשעה 

ועשירי . תשיעי  התענה 

תשיעי הקשה  כהתענה  רק  הוי  דלמא  רצופי� , ימי�  שני  התענה  כאלו מנ"ל  הצל"ח

עשירי , של  בערב  נימא  הקשו ובתוספת  לבדו. מתענה  בלא "ה  הא  ועשירי , לבד 

שאח"כ . בערב  דפירושו מצות , תאכלו  בערב  בי "ד  כמו 

וא� ונלע"ד  וענית�  כתיב  כא� אבל  ט"ו, בערב  י "ל  שפיר  תאכלו , כתוב  ש�  דבשלמא 

לא  והל "ל  היו� , כל כרסו שמילא  אחר  עינוי יחשב  אי�  דעשירי , ערב  הוא 

וחשוב  עשירי, בצירו�  התענה  בתשיעי  ג�  כאלו דחשוב  מוכח וע "כ  תשתו, ולא  תאכלו 

אחד . ופשוט והדרש  לעשירי, השיי� ערב  באמת  ובערב  עינוי , מיד בערב 

:íùúåðòúäì øãð íàå ,(ì"éøäî) íåìç úéðòú åìéôà åá úåðòúäì øåñàå ¯ äâä

éòñ ò"÷ú ïîéñ ìéòì ïééò åá:ó

חלום  תענית  דמתענין ופורים  עצרת בין חילוק 

ופורי� הג"ה בעצרת  למה  הקשה  סק "א  עמג"א  חלו� . תענית  אפילו להתענות  ואסור

להתענות  אסור דביו "ט כיו�  מספק , להחמיר וה "ל  להתענות , דמותר .לב כתב 

בתעניתא לב שתא כולי  יתיב  דרבינא בריה דמר דהא איתא במהרי"ל להתענות . ואסור המג"א: וז "ל

חו�  מתענה היה רע  חלו� לו כשחל� השנה שכל ומיירי ושבועות , ופורי� הכפורי� יו� מערב בר

כפורי� יו�  הל' � חיי� סג |אורח 

משא "כ ולע "ד מאיסורא , דחמירא  דסכנתא  לתא  הוי  לבטלו , לחלו�  תענית  דיפה  כיו�

כמ"ש  סכנה  חשש  דהוי רצופי� , ימי�  שני  יתענה  נמצא  יתענה  דא�  יו"כ  בערב 

מ  כא�  פר"ת  הביא  וכ� תרכ "ד, ס "ס  לקמ� לכא�בהג"ה  סכנה  חשש  דיש  וכיו� הגמרא ,

לחומרא . יו "כ  בערב  להתענות  תורה  איסור דספק להתענות , דאסור פסק  וכא�,

תר"ה  סימן

éòñ:'à ó: 'åëå ìåâðøú èåçùì íéøåôéë íåé áøòá äøôë úåùòì íéâäåðù äî

åà úåââä ìò íäéòî éðá ïé÷øåæå .'åëå ,äæ âäðî åáúëù íéðåàâäî ùéå ¯ äâä

:(øåè) íùî úç÷ì ïéìåëé úåôåòäù íå÷î ,øöçá

הב "ח  ביאור – יו"כ  בערב  הכשרות  מעיים בני דמשליכין מקור

וכו'במג "א  דק  לא  בחו� לג סק "ו לתלות  ויש  מהבית , העורבי�  שיטלו  שכיח דלא  י"ל .

המנהג  יו"כ  דבערב  ומוכח כשרות , להשלי�  דר�  דאי� הוא , איסור  ושל  מצאו,

אלו הרשב"א)מימי� בש� רפ"ח בסימ� הב"י עכ "ד,(וכ"כ שרי המפסקת סעודה עד להתענות ירצה וא�

כתב  פורי� וגבי חלו�, תענית להתענות  שאסור כא�  רמ"א כתב  למה וצ "ע תענית. בהלכות וכ"כ

בשאר דמיירי די"מ כיו� לומר ואפשר מזה. כלל הזכיר לא בשבועות וכ� ת "ח, להתענות  שמותר

יו"ה  בערב משא"כ להתענות דיש ובשבועות בפורי� פסק  ולכ� להתענות, יש בת"ח א"כ  תעניתי�

מדאורייתא  אסור דביו"ט כיו� צ"ע  ומ "מ של"ה. וכ"כ להתענות, אי� עינוי נחשבת דהאכילה כיו� 

לא  דרבינא בריה דמר ס"ל ואי  ת"ח, בשבועות להתענות שלא מספק להחמיר ה"ל א"כ להתענות,

עד מתענה א� דודאי כמהרי"ל, לנהוג דיש  נ"ל לכ� להתענות. יש יו"ה בערב ג�  א "כ  את"ח, קאי

וקראת  כתיב דהת� לשבת דמי לא דאורייתא דהוא למ"ד  דאפילו איסורא, ליכא המפסקת  סעודה

וא"צ  דיו  ביו� אחת פע� אכל וא� לאכול דמצוה כא� משא"כ  כלל, בו להתענות ואסור עונג לשבת

שמהר"ש בהגמ"נ וכמ"ש היו�, כל  כשהתענה מיירי  ס"ה תקס "ח בסימ� ומ"ש לתעניתו . תענית למיתב 

כלל להתענות א"צ ירא שאינו מי ומיהו  ר"כ. סימ� בס"ח וכ"ה רצופי�, ימי� ב' להתענות הורה 

ר"כ: ססי ' כמ "ש

ועבב "חלג  ליטול, יכול  דאחר בגמ' ומשמע  בטור. כ"ה בכלל . וכליות וכבד מעיה�. בני  מג "א: וז"ל

קבוע , ה"ל לא  כשנטלו ראהו לא שהוא דכיו� דק , לא קבוע, ה"ל  הבית מ� נטלוהו שא� במ "ש

סס "ג: ק"י  סימ� ביו"ד עי '

מהר"ש הגזל מ� שנהנו מפני  הטע� בדוקא מעיי� הבני  שזורקי� ומה בא"ד: ג ' ס"ק  הב"ח וז "ל

לטור)לוריא יומא(בביאורו סו� תשכז)ובמרדכי דשמא (סו"ס ראיה כ�  כל ואי� וז"ל  זו ראיה על השיב

גיד דבפרק משו� עורבי� המרדכי דנקט והא ע"כ הגגות על  ולא ישראל מבית לקחוהו  העורבי�

ע"ב)הנשה העי� (צה מ� שנתעל� בשר ולעני� וכו' וכולייתא כבדא שדו דקא עורבי להנהו חזא גרסינ�

השתא  שכיח דהתירא פי על  א� כ� שא� הבית מ� דלקחוהו לומר אפשר דאי יראה ולי הת� איתמר

קבוע  ליה הוה הבית מ�  שנטלו וכל  דאיסורא ומיעוטא דהתירא רובא כמו אלא אינו מקו� מכל טפי

דמי  מחצה על כמחצה קבוע  ע"ב)וכל ט דמצאו (פסחי� העורבי� נטלו� הגג דמ� כרח�  בעל אלא

נ"ל: דהתירא הוי  ורובא  טפי השתא שכיח  דהתירא קאמר ולכ�  פריש קא ומרובא בפרוש העורב 
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כפורי� יו� הל '

תד "ר סימן 

éòñ:à ó:äãåòñá úåáøäìå ë"åé áøòá ìåëàì äåöî

יוה"כ  ערב  מאכילת  ששבע  אף עינוי נחשב יוה"כ  בליל

וכי מצוה בערב, לחדש  בתשעה  נפשותיכ�  את  וענית�  ח', ד�  דברכות  בפ "ק  לאכול .

כאלו הכתוב עליו מעלה  בתשיעי  ושותה  האוכל  כל  לומר אלא  מתעני�, בתשעה 

ועשירי . תשיעי  התענה 

תשיעי הקשה  כהתענה  רק  הוי  דלמא  רצופי� , ימי�  שני  התענה  כאלו מנ"ל  הצל"ח

עשירי , של  בערב  נימא  הקשו ובתוספת  לבדו. מתענה  בלא "ה  הא  ועשירי , לבד 

שאח"כ . בערב  דפירושו מצות , תאכלו  בערב  בי "ד  כמו 

וא� ונלע"ד  וענית�  כתיב  כא� אבל  ט"ו, בערב  י "ל  שפיר  תאכלו , כתוב  ש�  דבשלמא 

לא  והל "ל  היו� , כל כרסו שמילא  אחר  עינוי יחשב  אי�  דעשירי , ערב  הוא 

וחשוב  עשירי, בצירו�  התענה  בתשיעי  ג�  כאלו דחשוב  מוכח וע "כ  תשתו, ולא  תאכלו 

אחד . ופשוט והדרש  לעשירי, השיי� ערב  באמת  ובערב  עינוי , מיד בערב 

:íùúåðòúäì øãð íàå ,(ì"éøäî) íåìç úéðòú åìéôà åá úåðòúäì øåñàå ¯ äâä

éòñ ò"÷ú ïîéñ ìéòì ïééò åá:ó

חלום  תענית  דמתענין ופורים  עצרת בין חילוק 

ופורי� הג"ה בעצרת  למה  הקשה  סק "א  עמג"א  חלו� . תענית  אפילו להתענות  ואסור

להתענות  אסור דביו "ט כיו�  מספק , להחמיר וה "ל  להתענות , דמותר .לב כתב 

בתעניתא לב שתא כולי  יתיב  דרבינא בריה דמר דהא איתא במהרי"ל להתענות . ואסור המג"א: וז "ל

חו�  מתענה היה רע  חלו� לו כשחל� השנה שכל ומיירי ושבועות , ופורי� הכפורי� יו� מערב בר
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משא "כ ולע "ד מאיסורא , דחמירא  דסכנתא  לתא  הוי  לבטלו , לחלו�  תענית  דיפה  כיו�

כמ"ש  סכנה  חשש  דהוי רצופי� , ימי�  שני  יתענה  נמצא  יתענה  דא�  יו"כ  בערב 

מ  כא�  פר"ת  הביא  וכ� תרכ "ד, ס "ס  לקמ� לכא�בהג"ה  סכנה  חשש  דיש  וכיו� הגמרא ,

לחומרא . יו "כ  בערב  להתענות  תורה  איסור דספק להתענות , דאסור פסק  וכא�,

תר"ה  סימן

éòñ:'à ó: 'åëå ìåâðøú èåçùì íéøåôéë íåé áøòá äøôë úåùòì íéâäåðù äî

åà úåââä ìò íäéòî éðá ïé÷øåæå .'åëå ,äæ âäðî åáúëù íéðåàâäî ùéå ¯ äâä

:(øåè) íùî úç÷ì ïéìåëé úåôåòäù íå÷î ,øöçá

הב "ח  ביאור – יו"כ  בערב  הכשרות  מעיים בני דמשליכין מקור

וכו'במג "א  דק  לא  בחו� לג סק "ו לתלות  ויש  מהבית , העורבי�  שיטלו  שכיח דלא  י"ל .

המנהג  יו"כ  דבערב  ומוכח כשרות , להשלי�  דר�  דאי� הוא , איסור  ושל  מצאו,

אלו הרשב"א)מימי� בש� רפ"ח בסימ� הב"י עכ "ד,(וכ"כ שרי המפסקת סעודה עד להתענות ירצה וא�

כתב  פורי� וגבי חלו�, תענית להתענות  שאסור כא�  רמ"א כתב  למה וצ "ע תענית. בהלכות וכ"כ

בשאר דמיירי די"מ כיו� לומר ואפשר מזה. כלל הזכיר לא בשבועות וכ� ת "ח, להתענות  שמותר

יו"ה  בערב משא"כ להתענות דיש ובשבועות בפורי� פסק  ולכ� להתענות, יש בת"ח א"כ  תעניתי�

מדאורייתא  אסור דביו"ט כיו� צ"ע  ומ "מ של"ה. וכ"כ להתענות, אי� עינוי נחשבת דהאכילה כיו� 

לא  דרבינא בריה דמר ס"ל ואי  ת"ח, בשבועות להתענות שלא מספק להחמיר ה"ל א"כ להתענות,

עד מתענה א� דודאי כמהרי"ל, לנהוג דיש  נ"ל לכ� להתענות. יש יו"ה בערב ג�  א "כ  את"ח, קאי

וקראת  כתיב דהת� לשבת דמי לא דאורייתא דהוא למ"ד  דאפילו איסורא, ליכא המפסקת  סעודה

וא"צ  דיו  ביו� אחת פע� אכל וא� לאכול דמצוה כא� משא"כ  כלל, בו להתענות ואסור עונג לשבת

שמהר"ש בהגמ"נ וכמ"ש היו�, כל  כשהתענה מיירי  ס"ה תקס "ח בסימ� ומ"ש לתעניתו . תענית למיתב 

כלל להתענות א"צ ירא שאינו מי ומיהו  ר"כ. סימ� בס"ח וכ"ה רצופי�, ימי� ב' להתענות הורה 

ר"כ: ססי ' כמ "ש

ועבב "חלג  ליטול, יכול  דאחר בגמ' ומשמע  בטור. כ"ה בכלל . וכליות וכבד מעיה�. בני  מג "א: וז"ל

קבוע , ה"ל לא  כשנטלו ראהו לא שהוא דכיו� דק , לא קבוע, ה"ל  הבית מ� נטלוהו שא� במ "ש

סס "ג: ק"י  סימ� ביו"ד עי '

מהר"ש הגזל מ� שנהנו מפני  הטע� בדוקא מעיי� הבני  שזורקי� ומה בא"ד: ג ' ס"ק  הב"ח וז "ל

לטור)לוריא יומא(בביאורו סו� תשכז)ובמרדכי דשמא (סו"ס ראיה כ�  כל ואי� וז"ל  זו ראיה על השיב

גיד דבפרק משו� עורבי� המרדכי דנקט והא ע"כ הגגות על  ולא ישראל מבית לקחוהו  העורבי�

ע"ב)הנשה העי� (צה מ� שנתעל� בשר ולעני� וכו' וכולייתא כבדא שדו דקא עורבי להנהו חזא גרסינ�

השתא  שכיח דהתירא פי על  א� כ� שא� הבית מ� דלקחוהו לומר אפשר דאי יראה ולי הת� איתמר

קבוע  ליה הוה הבית מ�  שנטלו וכל  דאיסורא ומיעוטא דהתירא רובא כמו אלא אינו מקו� מכל טפי

דמי  מחצה על כמחצה קבוע  ע"ב)וכל ט דמצאו (פסחי� העורבי� נטלו� הגג דמ� כרח�  בעל אלא

נ"ל: דהתירא הוי  ורובא  טפי השתא שכיח  דהתירא קאמר ולכ�  פריש קא ומרובא בפרוש העורב 
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דראה  המרדכי כונת  וע "כ  הטו"ז, דברי  בביאור  אפרי�  יד  וכמ"ש הכשרות , ג�  להשלי� 

קבוע . דהוי  הב "ח  דחה  ולכ� מהבתי� , נטלו שהעורבי�

תר"ו  סימן 

éòñ:'á ó:øîåàå åøá÷ ìò íãéîòîå íãà éðá 'é àéáî ,åì àèç øùà úî íà

íåé áøòá äìéçî ù÷áì åâäðå) ,åì éúàèçù äæ éðåìôìå ìàøùé éäìàì éúàèç

:(àîåéã éëãøî øåôë

קברו על לילך צריך  מיתה לאחר חרפו דאם הוכחה

קברו,מג"א על  ליל� א "צ  מיתה  לאחר חרפו וא�  שלמה , של י�  שלוחו, ישלח סק "ז,

שליחו ישלח פרסאות  ג ' .לד וברחוק

למשה וכן נמחל לא  דלפיכ�  ואתחנ� בפרשת  מהתנחומא  הקשה  רבה  דבאליה  להוכיח יש 

אנשי�  תרבות  אבותיכ�  תחת  קמת�  שאמר משו�  לאר� , יכנס שלא  הגזרה  ע "ה  רבינו

עיי "ש . מחילה , לבקש לשלוח דה "ל  והקשה  חטאי� , יעקב יצחק  אברה�  וכי  חטאי� ,

דל  זמ�  דכל  כיו� י"ל  ומידי וזה  קבר� , על  ישראל לאר�  ליכנס לו אפשר  אי פייס�  א 

ליל�  דא "צ  את "ל  אבל ק "י, ד�  ב"ק  עיי�  שליח, משוי  מצי לא  איהו עביד מצי דלא 

במקומו. מחילה  לבקש  ה "ל קשה  קברו  על

ל� ,וי"ל מחול  ל�  מחול  יאמרו אד�  בני דהעשרה  חביב  מהר"� בש�  הא "ר  לפמ"ש 

או דנשבע  י "ג בס "ק וש�  נדר, להתיר פסול  דנוגע  סק "י רכ "ח  סי ' ביו "ד  ומבואר

בר רמי דחולי�, מההיא  ראייה קצת יש כתוב בטור כו'. מעיה� בני וזורקי�  ד ': ס "ק הט"ז וז "ל

דהאידנא  משו� שקלינהו, אזל וכוליא, כבדא שדו דקא חזא דכפורי, יומא מעלי למערבא איקלע תמרי 

ישראל בבית לקחוהו עורבי� דשמא ראיה, דאי�  ע"ז השיב יומא סו�  ובמרדכי טפי , שכיח דהיתרא

ע "מ כמחצה קבוע וכל קבוע  ליה הוה מהבית לקחוהו  דאלו  ע"ז , ז "ל  מו"ח וכתב הגגות, על ולא

ובאמת  ע"כ. פריש, קא ומרובא  העורבי� נטלוהו הגג על ודאי אלא דהיתרא, רובא מהני  ולא דמי,

דליכא  כא� משא"כ ש�, ודאי  איסור יש א� אלא כו', קבוע כל א"א דהא קבוע איסור כא� אי�

דהוה  אמרינ� דהא הוא, דחיה לאו  הא  לקחוהו , מהבית דשמא המרדכי  שדחו ומה בבירור. איסור

לעני�  בי"ד כדאיתא הוא, איסור דשל  לומר סברא היה ודאי השלכה דר�  שהוא וכל כולייתא, שדי

הטע�  נראה הוא הגג  על ומ"ש ההיתר, הוא שרוב כיו�  מתירי� היו כא� מ"מ  באשפה, בהמה מצא

לאחד יזדמ� ושמא נבילות ש� להשלי� דר�  שכ� נבילה, באמת  שמא לחוש יש  ברה"ר ישליכ� דא�

להשלי� דר� שאי� בגג משא"כ לכתחלה כ�  יעשה ולא ישראל יאכלנו ושמא  ש� וישלי� נבילה

נבי  השמי�:ש� מ�  עליו  שירחמו הבריות על לרח� ראוי  כי הוא והטע�  כנ"ל . פעמי� רוב  לות

סימ� לד [יש "ש שלוחו  ישלח פרסאות לג ' חו�  הוא וא� יח�  לש�  ליל�  וצרי� קברו. על מג"א: ז"ל

שביישו במקו� מחילה ממנו מבקש אלא קברו על ליל� א"צ מיתה לאחר חירפו וא� :(כ"ה)כ']
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כא� וא "כ  עיי"ש . נוגעי� , העיר  בני  כל חשובי  מהעיר  נאמ� או גבאי  יהא  שלא  נדר

שאמר  וזה  ש� , לישראל  יפרנס�  ולא  לא "י יכנס לא  ע "ה  רבינו שמשה  הקב "ה  דנשבע 

בבית  ועיי�  נוגעי� . ישראל  כל א "כ עליו, נגזר שבסבת�  החטאי�  במני� היה  האבות  על 

מהני . לא  דיעבד  ג�  נוגעי�  דהיתר ש�  יו"ד  על  מאיר 

אי�אמנם בראשוני�  וג�  ל� , מחול  דצ "ל נזכר לא  יומא  סו� וירושלמי דבגמרא  כיו�

לשלוח. או קברו  על  ליל�  צרי�  דלעול�  כיש "ש  ומוכרח מעכב , לא  ודאי מזה , זכרו�

מילי משום שליח משה שלח לא

דכבר עוד מחילה , לבקש  שליח ע "ה  רבינו משה  שלח לא  למה  רבה  אליה  קושית  י "ל 

בתפלה  הש "� מוציא  אי�  שכ"א  סימ� ביו"ד החת "ס  דברי  קמ"א  בסי' לעיל הבאתי 

שליח  דעושה  הא  ה "נ  וא "כ  עיי"ש . ערבות , משו�  ותיר�  לשליח , ממסרי  לא  מילי  הא 

לא  הירד� שעברו  קוד�  אבל ערבי� , ישראל  דכל  משו�  צ "ל מילי , דהוי  מחילה  לבקש

הנסתרות . ע "פ  בנצבי�  כפרש "י  ערבי� , היו 

תר"ח סימן 

éòñ:'à óéñåäì êéøöù úåùîùä ïéá íãå÷ íé÷éñôîå íéìëåà;ùãå÷ä ìò ìåçî ó

íãå÷ äîà ÷"úå óìà åðîæù ,úåùîùä ïéá íãå÷ àìà ,øåòéù åì ïéà äæ úôñåúå

éñåäì êéøö ,äìéìä:äáøä åà èòî ùã÷ä ìò ìåçî ó

לקולא  דאורייתא ספיקא  שייך אם  - ביה"ש לפני יו"כ  תוספות 

השמשות בבין

לחומרא ,קודם  התורה  מ�  תורה  ספק  למ"ד כתב  דביצה  ד ' פרק  ריש  בר"� השמשות . בי� 

קוד�  על ועכצ "ל תוספת , משו�  דאסור  ביה "ש  על  צ"ל  אי אי� משא "כ ביה "ש,

עיי "ש . ביה "ש, על  דצרי�  י"ל  התורה  מו  מותר ספק 

רחמנא  אמר ודאי תשעה – החוו "ד לשיטת 

הודאי ,ולפמ"ש על  רק דברה  דתורה  לקולא , דמ"ד טעמא  דהיינו ק "י בסימ�  דעת  החוות 

ודאי  התשיעי, ביו�  נפשותיכ�  מוענית�  יוה "כ  לתוספת  דילפינ� הכא  וא "כ 

ביה "ש . קוד�  רחמנא  אמר תשיעי
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דראה  המרדכי כונת  וע "כ  הטו"ז, דברי  בביאור  אפרי�  יד  וכמ"ש הכשרות , ג�  להשלי� 

קבוע . דהוי  הב "ח  דחה  ולכ� מהבתי� , נטלו שהעורבי�

תר"ו  סימן 

éòñ:'á ó:øîåàå åøá÷ ìò íãéîòîå íãà éðá 'é àéáî ,åì àèç øùà úî íà

íåé áøòá äìéçî ù÷áì åâäðå) ,åì éúàèçù äæ éðåìôìå ìàøùé éäìàì éúàèç

:(àîåéã éëãøî øåôë

קברו על לילך צריך  מיתה לאחר חרפו דאם הוכחה

קברו,מג"א על  ליל� א "צ  מיתה  לאחר חרפו וא�  שלמה , של י�  שלוחו, ישלח סק "ז,

שליחו ישלח פרסאות  ג ' .לד וברחוק

למשה וכן נמחל לא  דלפיכ�  ואתחנ� בפרשת  מהתנחומא  הקשה  רבה  דבאליה  להוכיח יש 

אנשי�  תרבות  אבותיכ�  תחת  קמת�  שאמר משו�  לאר� , יכנס שלא  הגזרה  ע "ה  רבינו

עיי "ש . מחילה , לבקש לשלוח דה "ל  והקשה  חטאי� , יעקב יצחק  אברה�  וכי  חטאי� ,

דל  זמ�  דכל  כיו� י"ל  ומידי וזה  קבר� , על  ישראל לאר�  ליכנס לו אפשר  אי פייס�  א 

ליל�  דא "צ  את "ל  אבל ק "י, ד�  ב"ק  עיי�  שליח, משוי  מצי לא  איהו עביד מצי דלא 

במקומו. מחילה  לבקש  ה "ל קשה  קברו  על

ל� ,וי"ל מחול  ל�  מחול  יאמרו אד�  בני דהעשרה  חביב  מהר"� בש�  הא "ר  לפמ"ש 

או דנשבע  י "ג בס "ק וש�  נדר, להתיר פסול  דנוגע  סק "י רכ "ח  סי ' ביו "ד  ומבואר

בר רמי דחולי�, מההיא  ראייה קצת יש כתוב בטור כו'. מעיה� בני וזורקי�  ד ': ס "ק הט"ז וז "ל

דהאידנא  משו� שקלינהו, אזל וכוליא, כבדא שדו דקא חזא דכפורי, יומא מעלי למערבא איקלע תמרי 

ישראל בבית לקחוהו עורבי� דשמא ראיה, דאי�  ע"ז השיב יומא סו�  ובמרדכי טפי , שכיח דהיתרא

ע "מ כמחצה קבוע וכל קבוע  ליה הוה מהבית לקחוהו  דאלו  ע"ז , ז "ל  מו"ח וכתב הגגות, על ולא

ובאמת  ע"כ. פריש, קא ומרובא  העורבי� נטלוהו הגג על ודאי אלא דהיתרא, רובא מהני  ולא דמי,

דליכא  כא� משא"כ ש�, ודאי  איסור יש א� אלא כו', קבוע כל א"א דהא קבוע איסור כא� אי�

דהוה  אמרינ� דהא הוא, דחיה לאו  הא  לקחוהו , מהבית דשמא המרדכי  שדחו ומה בבירור. איסור

לעני�  בי"ד כדאיתא הוא, איסור דשל  לומר סברא היה ודאי השלכה דר�  שהוא וכל כולייתא, שדי

הטע�  נראה הוא הגג  על ומ"ש ההיתר, הוא שרוב כיו�  מתירי� היו כא� מ"מ  באשפה, בהמה מצא

לאחד יזדמ� ושמא נבילות ש� להשלי� דר�  שכ� נבילה, באמת  שמא לחוש יש  ברה"ר ישליכ� דא�

להשלי� דר� שאי� בגג משא"כ לכתחלה כ�  יעשה ולא ישראל יאכלנו ושמא  ש� וישלי� נבילה

נבי  השמי�:ש� מ�  עליו  שירחמו הבריות על לרח� ראוי  כי הוא והטע�  כנ"ל . פעמי� רוב  לות

סימ� לד [יש "ש שלוחו  ישלח פרסאות לג ' חו�  הוא וא� יח�  לש�  ליל�  וצרי� קברו. על מג"א: ז"ל

שביישו במקו� מחילה ממנו מבקש אלא קברו על ליל� א"צ מיתה לאחר חירפו וא� :(כ"ה)כ']

כפורי� יו�  הל' � חיי� סה |אורח 

כא� וא "כ  עיי"ש . נוגעי� , העיר  בני  כל חשובי  מהעיר  נאמ� או גבאי  יהא  שלא  נדר

שאמר  וזה  ש� , לישראל  יפרנס�  ולא  לא "י יכנס לא  ע "ה  רבינו שמשה  הקב "ה  דנשבע 

בבית  ועיי�  נוגעי� . ישראל  כל א "כ עליו, נגזר שבסבת�  החטאי�  במני� היה  האבות  על 

מהני . לא  דיעבד  ג�  נוגעי�  דהיתר ש�  יו"ד  על  מאיר 

אי�אמנם בראשוני�  וג�  ל� , מחול  דצ "ל נזכר לא  יומא  סו� וירושלמי דבגמרא  כיו�

לשלוח. או קברו  על  ליל�  צרי�  דלעול�  כיש "ש  ומוכרח מעכב , לא  ודאי מזה , זכרו�

מילי משום שליח משה שלח לא

דכבר עוד מחילה , לבקש  שליח ע "ה  רבינו משה  שלח לא  למה  רבה  אליה  קושית  י "ל 

בתפלה  הש "� מוציא  אי�  שכ"א  סימ� ביו"ד החת "ס  דברי  קמ"א  בסי' לעיל הבאתי 

שליח  דעושה  הא  ה "נ  וא "כ  עיי"ש . ערבות , משו�  ותיר�  לשליח , ממסרי  לא  מילי  הא 

לא  הירד� שעברו  קוד�  אבל ערבי� , ישראל  דכל  משו�  צ "ל מילי , דהוי  מחילה  לבקש

הנסתרות . ע "פ  בנצבי�  כפרש "י  ערבי� , היו 

תר"ח סימן 

éòñ:'à óéñåäì êéøöù úåùîùä ïéá íãå÷ íé÷éñôîå íéìëåà;ùãå÷ä ìò ìåçî ó

íãå÷ äîà ÷"úå óìà åðîæù ,úåùîùä ïéá íãå÷ àìà ,øåòéù åì ïéà äæ úôñåúå

éñåäì êéøö ,äìéìä:äáøä åà èòî ùã÷ä ìò ìåçî ó

לקולא  דאורייתא ספיקא  שייך אם  - ביה"ש לפני יו"כ  תוספות 

השמשות בבין

לחומרא ,קודם  התורה  מ�  תורה  ספק  למ"ד כתב  דביצה  ד ' פרק  ריש  בר"� השמשות . בי� 

קוד�  על ועכצ "ל תוספת , משו�  דאסור  ביה "ש  על  צ"ל  אי אי� משא "כ ביה "ש,

עיי "ש . ביה "ש, על  דצרי�  י"ל  התורה  מו  מותר ספק 

רחמנא  אמר ודאי תשעה – החוו "ד לשיטת 

הודאי ,ולפמ"ש על  רק דברה  דתורה  לקולא , דמ"ד טעמא  דהיינו ק "י בסימ�  דעת  החוות 

ודאי  התשיעי, ביו�  נפשותיכ�  מוענית�  יוה "כ  לתוספת  דילפינ� הכא  וא "כ 

ביה "ש . קוד�  רחמנא  אמר תשיעי
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מה ולפ"ז לחדש  בתשעה  האי עצ�  דעצ�  ותנא  ע"ב  פ "א  ביומא  פרי� מאי  לדקדק , יש 

דמוסיפי�, שמעינ�  ממילא  מעונש  תוספת  למעוטי מדאיצטרי� ופרש "י  ליה , עביד

ודאי . בתשעה  דמוסיפי�  ללמד  דצרי�  י"ל ולפמ"ש 

דסתרי תרתי הוי  השמשות  בבין  להקל

ניזיל אמנם דא�  ביה "ש  שאני  לקולא , התורה  מ� דאורייתא  דספיקא  לרמב "�  דג�  י "ל

מה  באחד ולהקל  באחד  ולהחמיר דסתרי , תרתי  הוי וביציאתו בכניסתו לקולא 

וכ"כ  להחמיר , אזלינ� בס"ס  או דרבנ� בספק  ג�  דכה "ג לחומרא , תרווייהו  וע "כ  חזית ,

כ '. פסקא  סמ"� אות  הרועי�  במלא 

חזית  מאי  ליכא - לאכול דמצוה יו"כ בערב

התענה אבל כאלו בתשיעי  דהאוכל כיו� די "ל  אלא  הכי, ס "ל  לא  לכאורה  ע "כ  הר "�

יוה "כ  דמוצאי ביה "ש  נחמיר  א�  א "כ  יוה "כ, במוצאי  משא "כ  להתענות , ואסור

כתענית  תשיעי  דאכילת  יוה "כ  בערב דבשלמא  דסתרי, תרתי  הוי  לא  יוה "כ בערב  וניקל 

ה "נ להתענות , וצרי� עשירי  ספק  דיש  דכמו ביה "ש , בספק  להקל  דינא  להתענות  ואסור

אחת  וספק  לאכול, ואסור  עשירי  ספק  יוה "כ  במוצאי  משא "כ  לאכול , וצרי�  תשיעי  ספק 

להתענות . ומותר  עשרה 

שפיר זה וכל לס "ד  אבל  ש� , ביומא  כדמשני בתשיעי, לאכול  דמצוה  דדרשינ� לאחר 

עצ� , מדאיצטר�  להוסי�  דצרי� ש "מ דממילא  כיו� ליה , עביד מה  בתשעה  פרי�

דמשני  לבתר אבל עשירי, ספק  משו�  אסור  בלא "ה  דביה "ש ביה "ש , לפני  יוסי�  ע "כ

תשיעי , בודאי  שמוסיפי� נמי  ללמד  צרי� התענה , כאלו בתשעה  דאוכל  ללמד דמבע "ל 

רבה . באליה  והובא  בהג"ה , כא� הלבוש כמ"ש  שמעינ� ותרתי 

מיעט ולפ "ז  ועצ�  דמוסיפי�, לחדש  מתשעה  דילי�  והרי "�  כהני�  התורת  דברי מתור� 

בזה  ונתקשו דמוסיפי� , לימוד  ל "צ  כ�, מעצ�  דילי�  כיו� דקשה  מעונש, תוספת 

עשור. משביתת  בפ "א  משנה  ולח�  תמרי� , הכפות 

דבלא "ה ולפ "ז  אלא  מלאכה , על  ולא  בעינוי  להוסי� הלימוד  נכתב למה  נמי  א "ש 

מעצ� . ידעינ�

כיו�ואין אינו  דזה  הרי "� . וכמ"ש דמוסיפי�, לאחריו  דרש צרי� למה  דא "כ  ל [הקשות ]

מנ "ל  ועדיי� אז, כרת  חייב  דאינו בעצ�  צ"ל  מלפניו , להוסי�  מבתשעה  דילפינ�

ביה "ש . חו�  ודאי בערב  להוסי�  ערב  עד  דרשינ�  וע "כ להוסי� , צרי�  דלאחריו 

לפניו  ולא לאחריו  יו"כ  לתוספות  סברא אין 

אמינא ואין הוה  מעצ�  נימא  עביד , מאי בתשעה  עצ�  דעצ�  דתנא  פרי�  מאי  ל [הקשות ]

דצרי�  נדע  דמעצ�  כיו�  חדא  אינו , דזה  אלפניו . בתשעה  וצרי� מאחריו, להוסי�  דסגי 
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אלפניו, בתשעה  מפורש  א�  דבשלמא  מפקת , הי לאחריו, אי  לפניו אי מפורש  ואינו להוסי� 

ביומא  בריא "ז לפמ "ש  מלפניו  להוסי�  מסתבר  דיותר  ועוד  לאחריו. ומנ "ל  לפניו דוקא  י "ל 

באכילה  דעוסק  בכניסתו וא "כ בביה "ש , הספק  מ�  שיתרחק כדי  להוסי�  תורה  דצוותה  ש� 

משא "כ  יו� , מבעוד  להוסי�  תורה  הצריכה  ביה "ש  לתו�  שימש� חשש  ויש  ומלאכה 

סברא . אי� להיפ�  לומר  אבל  מניי�, לאחריו לפניו אלא  לי  אי� אמר וע "כ  ביציאתו,

תוספות  ידעינן  ממילא יו"כ  ערב  אכילה ממצות 

רב בהגה והנה בר  לדחייא  וכו' וענית�  לקרא  דדרשינ�  דא� כתבו, חדש ופרי  לבוש  ות 

הכריח  והפר"ח דמוסיפי�. לדרוש  וע "כ בערב, מיותר  מ"מ בתשעה , לאכול דמצוה 

מהרמב "� . זה 

מבחריש ותמוה תוספת  דילי�  ט' ד�  דר"ה  בפ "ק  ולרע "ק  עצ�  דעצ�  לתנא  כ� דא�  טובא ,

ומשני  ביה  עבדי  מה  לחדש  בתשעה  האי  לדדהו  הגמרא  דפרי�  תשבות , ובקציר 

דאינו ס "ל דה�  נדחק  הלבוש ובהגהות  בערב . במלת  עבדי  מה  עדיי� רב , בר לכדחייא 

לכדחייא  דצרי�  דמשני דלמאי  לפמ"ש אמנ�  יתרת . נעביד  אנ� מיותר אינו לדדהו וא�  מיותר,

שפיר. אתי  תשיעי , בודאי להוסי�  בערב  לחדש  בתשעה  ה�  נמי דרשינ� ממילא  רב  בר 

חזקה שייך  לא - בזמן 

דסתרי איברא תרתי  דהוי  משו�  בכניסתו ביה "ש לאסור  דיש  שכתבתי  בזה  לפקפק דיש

לדחות  דיש  חזית , מה  לבד באחד  ולהחמיר  בשניה�  להקל  דיציאתו, ביה "ש  ע� 

ספק  על  עמד וכבר בכניסתו. משא "כ איסורא , דאתחזיק  להחמיר  דינא  דיציאתו דביה "ש 

חיי� . בנתיב  ועיי"ש שמ "ב , בסימ� המג "א  זה 

לא ולכאורה דמספקא  תקס "ב  סי ' בריש  המג"א  כמ"ש  שפ "ו, דס "ס מה�  מוכרח

קדושה . פקעא 

אתחזיק אמנם דכבר דשא "ה  לחלק  דיש  כתב , ש�  זצל "ה  פרנקל ר "ב  הגאו�  בהגהות 

עני� לה�  ואי� מחודשי� , המה  ביה "ש  שרגעי הכא  משא "כ בקדושה , הככר אותו

רק  כונתו נראה  וכו' ולכאורה  אח"כ  ומ"ש  עברו. שכבר היו�  רגעי על  שהיה  להקדושה 

ל "ח  משלי�  לא  וא�  סק "ב , ש�  במחה "ש  עיי�  להשלי� , דכונתו תענית  עליו כשקיבל 

חיוב  עליו היה  היו�  דכל פרע א�  העבר חיוב  על  לדו�  ויש  למפרע , ג�  כלל  מתענה 

ביה "ש . איסורא  איקבע חשיב  לא  ויוה "כ  שבת  מוצאי  ולפ "ד ודו"ק. תענית ,

הספק סבת  דנין 

איס אמנם לי ומה  באיסורא , אתחזיק  גברא  דמ"מ הבנתי  גברא .לא  איסור  או ככר ור 

היו�  קדושת  מסבת  גברא  דאיסור  הדבר, סבת  על רק  דני� דאנו משו�  ואפשר 

ידועי� . בימי�  חכז"ל שקבעו תענית  בכל  וכ� לאדונינו, היו�  דקדוש  קגרי�  דיומא 
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מה ולפ"ז לחדש  בתשעה  האי עצ�  דעצ�  ותנא  ע"ב  פ "א  ביומא  פרי� מאי  לדקדק , יש 

דמוסיפי�, שמעינ�  ממילא  מעונש  תוספת  למעוטי מדאיצטרי� ופרש "י  ליה , עביד

ודאי . בתשעה  דמוסיפי�  ללמד  דצרי�  י"ל ולפמ"ש 

דסתרי תרתי הוי  השמשות  בבין  להקל

ניזיל אמנם דא�  ביה "ש  שאני  לקולא , התורה  מ� דאורייתא  דספיקא  לרמב "�  דג�  י "ל

מה  באחד ולהקל  באחד  ולהחמיר דסתרי , תרתי  הוי וביציאתו בכניסתו לקולא 

וכ"כ  להחמיר , אזלינ� בס"ס  או דרבנ� בספק  ג�  דכה "ג לחומרא , תרווייהו  וע "כ  חזית ,

כ '. פסקא  סמ"� אות  הרועי�  במלא 

חזית  מאי  ליכא - לאכול דמצוה יו"כ בערב

התענה אבל כאלו בתשיעי  דהאוכל כיו� די "ל  אלא  הכי, ס "ל  לא  לכאורה  ע "כ  הר "�

יוה "כ  דמוצאי ביה "ש  נחמיר  א�  א "כ  יוה "כ, במוצאי  משא "כ  להתענות , ואסור

כתענית  תשיעי  דאכילת  יוה "כ  בערב דבשלמא  דסתרי, תרתי  הוי  לא  יוה "כ בערב  וניקל 

ה "נ להתענות , וצרי� עשירי  ספק  דיש  דכמו ביה "ש , בספק  להקל  דינא  להתענות  ואסור

אחת  וספק  לאכול, ואסור  עשירי  ספק  יוה "כ  במוצאי  משא "כ  לאכול , וצרי�  תשיעי  ספק 

להתענות . ומותר  עשרה 

שפיר זה וכל לס "ד  אבל  ש� , ביומא  כדמשני בתשיעי, לאכול  דמצוה  דדרשינ� לאחר 

עצ� , מדאיצטר�  להוסי�  דצרי� ש "מ דממילא  כיו� ליה , עביד מה  בתשעה  פרי�

דמשני  לבתר אבל עשירי, ספק  משו�  אסור  בלא "ה  דביה "ש ביה "ש , לפני  יוסי�  ע "כ

תשיעי , בודאי  שמוסיפי� נמי  ללמד  צרי� התענה , כאלו בתשעה  דאוכל  ללמד דמבע "ל 

רבה . באליה  והובא  בהג"ה , כא� הלבוש כמ"ש  שמעינ� ותרתי 

מיעט ולפ "ז  ועצ�  דמוסיפי�, לחדש  מתשעה  דילי�  והרי "�  כהני�  התורת  דברי מתור� 

בזה  ונתקשו דמוסיפי� , לימוד  ל "צ  כ�, מעצ�  דילי�  כיו� דקשה  מעונש, תוספת 

עשור. משביתת  בפ "א  משנה  ולח�  תמרי� , הכפות 

דבלא "ה ולפ "ז  אלא  מלאכה , על  ולא  בעינוי  להוסי� הלימוד  נכתב למה  נמי  א "ש 

מעצ� . ידעינ�

כיו�ואין אינו  דזה  הרי "� . וכמ"ש דמוסיפי�, לאחריו  דרש צרי� למה  דא "כ  ל [הקשות ]

מנ "ל  ועדיי� אז, כרת  חייב  דאינו בעצ�  צ"ל  מלפניו , להוסי�  מבתשעה  דילפינ�

ביה "ש . חו�  ודאי בערב  להוסי�  ערב  עד  דרשינ�  וע "כ להוסי� , צרי�  דלאחריו 

לפניו  ולא לאחריו  יו"כ  לתוספות  סברא אין 

אמינא ואין הוה  מעצ�  נימא  עביד , מאי בתשעה  עצ�  דעצ�  דתנא  פרי�  מאי  ל [הקשות ]
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אלפניו, בתשעה  מפורש  א�  דבשלמא  מפקת , הי לאחריו, אי  לפניו אי מפורש  ואינו להוסי� 
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סברא . אי� להיפ�  לומר  אבל  מניי�, לאחריו לפניו אלא  לי  אי� אמר וע "כ  ביציאתו,
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כפורי� יו�  הל' � חיי� אורח  |סח 

יש ועיין שליות  דרוב  כיו� דאמרינ�  בבית , בשליא  מ "ש  ע "ט  ד�  בקדושי� בריטב "א 

שליות  מיעוט סמו� לומר  הבית  חזקת  בתר  אזלינ� ולא  טמא , הבית  ולד  לה�

מחזקתיה , בית  ליה  נפק  בבית  שליא  דה "ל  דכיו� טהור, שהוא  בית  לחזקת  ולד לה�  שאי� 

השליא  שהוא  הדבר  סבת  על  רק  לדו� אי� כשליא , דה "ל כיו� ר"ל  עיי "ש . כשליא , וה "ל

חזקה . לו דאי� 

תרי"ג סימן

éòñ:'ã ó,íéîá åéðô çð÷éù ãò åéìò úáùåéî åúòã ïéàå ñéðèñà àåäù éî

,äàåôø úö÷ àéäù ,íéðéòä úöéçøá 'éôàå ;øéîçäì äæá åâäðå ¯ äâä :øúåî

.(ì"éøäî) øéîçäì åâäð

כרפואה בשבת ניכר שאינו  ברחיצה - יו"כ דין

בריא מג"א  באד�  דוקא  השקל  במחצית  וכתב  לרחו� . מותר גמורה  רפואה  לשו�  סק "ד ,

הלא  בעיניו , שחש  כגו� גמורה  לרפואה  דצרי� היכא  אבל  גמורה , לרפואה  דא "צ 

נראה  שאינו במקו�  רק  הותר ולא  סממני�, שחיקת  גזרת  משו�  אסור  ושבת  ביו"ט  ג� 

דמיירי  עכצ "ל לכ� לאסור, יש  אסורה  דרחיצה  וביוה "כ לרחיצה , א�  כי  לרפואה , שעושה 

עכ "ל . דרפואה , שבות  לו דהותר  גופו כל ממנו שחלה 

דמי ובשו"ת תדי "ר , סימ� לקמ�  כה "ג הקשה  ל"ח, סי ' או"ח חלק  יהודא  אריה  גור 

משו�  אסור  והלא  חולה , אינו אפילו דמשמע  לסו�, מותר  חטטי� לו  שיש 

בשבת , כה "ג דמותר  רפואה , בלא  ג�  לסו�  שדר� בשמ�  דמיירי ותיר�  סממני� . שחיקת 

מידי  איכא  דמי  מותר  מ"מ תענוג, של סיכה  דאסור עביד, דלרפואה  ניכר  דביוה "כ רק 

ע "ב . ח"י  בביצה  כדאיתא  אסור , וביוה "כ  שרי דבשבת 

תרי"ח סימן

ñéò:'à óíéáëåë ãáåò àåä åìéôà é÷á àôåø íù ùé íà ,ìåëàì êéøöù äìåç

åúåà ïéìéëàî ,ïëúñéå éìåçä åéìò ãáëéù øùôà åúåà åìéëàé àì íà :øîåàù

íéòîåù ,êéøö åðéà :øîåà äìåçä íà åìéôà .úåîé àîù øîåì êéøö ïéàå ,åéô ìò
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,êéøö åðéà :íéøîåà íéàôåø äàî åìéôà ,éðà êéøö :øîåà äìåçä íàå ;àôåøì

:äìåçì íéòîåù

עקיבא  ר' החמיר איך – נפשו למסור  עצמו על מחמיר גדר 

סכנה במקום

שצרי� לחולה. אחר להחמיר רוצה  החולה  דא�  והיתר, איסור בש�  סק"ג היטב  באר  עי'

סימ� ד' בחלק  רדב "ז  וכ"כ  אדרוש , לנפשותיכ�  דמכ�  את  א� נאמר עליו  לכ� ,

עיי "ש . ביומא  הר "� וכ "כ נשמה , איבוד אלא  חסידות  מדת  שו�  בזה  דאי� ס "ז,

עצמו,וקשה מיתת  שאמות  מוטב  בד "ה  ע "ב , כ"א  ד�  פסי�  עושי�  בפרק  תוס' ממ "ש  לי

במקו�  כ "ש  ידי� , רחיצת  במחנה , פטורי�  דברי�  ארבעה  אמר , דבפ "ק  אע "ג  וז"ל ,

עכ "ל . היה , עצמו על מחמיר  סכנה ,

ונהרג וברדב"ז יעבור , ואל  יעבור דינו שהיה  שמי  האומרי�  לדעת  שאפילו כתב  ש� 

כולי  הכא  אפ "ה  הוא , חסידות  ומדת  הצדיקי�  במחיצת  הוא  הרי  עבר  ולא 

קדוש  יש בצנעא  ואפילו הש� , קידוש  איכא  הת�  דבשלמא  בנפשו. דמתחייב  מודה  עלמא 

קדוש  כא� אי� השבת , את  עליו לחלל  דיד� בנדו� אבל עכו "� , אצל פרהסיא  שהוא  הש� 

הכא  אבל  העובר , הוא  הת�  דבשלמא  ותו  ביתו . בתו�  עשה  מה  יודע  מי  כי  כלל , הש� 

התורה  על  יעברו שלא  וסייג  גדר יש  דהת�  ותו מתרפא . והוא  השבת  את  מחללי� אחרי� 

אבל  עליה , נפשו מסר שפלוני זו  מצוה  חשובה  כמה  ראו אומרי�  שהרי  מצותיה , ועל

עיי "ש . צרי�, שהוא  למה  סכנה  בו שיש  מי  אצל  לדחות  דניתנה  יודעי� כ"ע  שבת 

ואפשרומוכח  ראשו� , כהחילוק  דלא  חיזוק מהתוס ' צריכי� דיותר שאני חכמי�  גזרות 

ע "ב , ל "ו ד�  ליבמתו החול�  בפרק  וכדאיתא  בה�, לזלזל שלא  תורה  מדברי 

חברי . דברי  על אעבור  ולא  עקיבא , ר ' שאמר מה  בזה  ומדויק 

להכניס שוב דמותר  ישראל, תפארת  בש�  סק"ג קנ"ז סימ� ליו "ד  תשובה  בפתחי  ראיתי 

וראיה  מגני, אגוני בה  דעסיק  ומצוה  הזיקא , שכיח דלא  היכא  סכנה  בספק  עצמו

ינוחו שלא  עצמו  את  סומ�  שהיה  ידי�  בנטילת  סכנה  לספק  עצמו שהכניס  עקיבא  מר '

הכי  משמע  לא  ולע "ד עיי "ש. כ "א , ד�  בעירובי� כדאיתא  בצמא , למות  האסורי�  שומר

השומר. יניחו שלא  סמ� דלא  דלא  הרי  עצמו, מיתת  שאמות  מוטב  עקיבא  ר ' שאמר ממה 

סכנה . ספק  כתבו ולא  סכנה , במקו�  וכ"ש שכתבו, התוס ' מלשו� וג� 

שהדור ועש"ך  ורואה  שמי� , וירא  וחסיד גדול  אד�  הוא  דא�  שכתב  סק"ב , סו�  ש� 

א�  עיי "ש . קלה , מצוה  על  אפילו  עצמו ולמסור הש�  לקדש  רשאי  בכ�, פרו� 

הש� . קידוש  וליכא  בצנעא  היה  וג�  ידי� , בנטילת  פרו�  היה  שהדור מצינו לא  בעירובי�
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וראיה  מגני, אגוני בה  דעסיק  ומצוה  הזיקא , שכיח דלא  היכא  סכנה  בספק  עצמו

ינוחו שלא  עצמו  את  סומ�  שהיה  ידי�  בנטילת  סכנה  לספק  עצמו שהכניס  עקיבא  מר '

הכי  משמע  לא  ולע "ד עיי "ש. כ "א , ד�  בעירובי� כדאיתא  בצמא , למות  האסורי�  שומר

השומר. יניחו שלא  סמ� דלא  דלא  הרי  עצמו, מיתת  שאמות  מוטב  עקיבא  ר ' שאמר ממה 

סכנה . ספק  כתבו ולא  סכנה , במקו�  וכ"ש שכתבו, התוס ' מלשו� וג� 

שהדור ועש"ך  ורואה  שמי� , וירא  וחסיד גדול  אד�  הוא  דא�  שכתב  סק"ב , סו�  ש� 

א�  עיי "ש . קלה , מצוה  על  אפילו  עצמו ולמסור הש�  לקדש  רשאי  בכ�, פרו� 

הש� . קידוש  וליכא  בצנעא  היה  וג�  ידי� , בנטילת  פרו�  היה  שהדור מצינו לא  בעירובי�
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הבקי הכרעת  גדר 

על בהג"ה, השיג והב "ח מקצת�. בקיאי� יותר  קצת� ואפילו שני�  נגד  לשני�  וה "ה 

הרמב "� ג�  שני� , נגד  שני�  או אחד  נגד  אחד כגו�  במני� שוי� דכשה� הרמ"א 

בקיאות . אחר  דהולכי� ס "ל 

בקיאי�ובטור  אינ�  אפילו שני�  נגד  הבקי אחד  של דבריו  דאי� ס "ל  דרמב "�  כתב ,

הרופאי�  בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר שהול�  יראה  הרמב "�  ומדברי  כמוהו,

כרמב "� ס "ל  דרמב "�  הב"ח, ופירש  כדפרשתי . אלא  נהירא  ולא  וכו', מקצת� שכתב

רוב  לעני� רק  חולק  דרמב "�  הביא  לא  והטור הבקיאות , אחר הולכי� במני�  דבשוי�

עיי "ש . בקיאות , לעני� ג�  דפליגי משמע  טור דמדברי כתב משה  בדרכי אבל  דעות .

מחלוקת .ובאמת  להשוות  לטור מנ"ל  קשה 

בקיאות  בתר  אזלינן  לא דעות  רוב  בתר  אזלינן  כשלא - הרמב "ן שיטת 

תרי ולע"ד נגד תרי  אבל  הבקי , מכריע  חד נגד  חד  דדוקא  דרמב "�, אליבא  הטור  דעת 

ובקיאות  בחכמה  כששוי�  א�  דודאי  דעות , מרוב  עדיפי לא  עדיפי, דהבקיאי� נהי

דאי� מהשני� , יותר  המאה  אצל  ובקיאות  חכמה  יש  ודאי  שני� , ע�  מחולקי� ומאה 

שוות . דעות� 

רוב וא"כ  בתר אזיל לא  שני�  נגד  בשני�  ממילא  דעות , רוב  אחר  אזיל  דלא  לרמב"�

אלו דשני�  כיו� עמה� , אחרי�  רופאי�  עוד  היו כאלו  רק  הוי  דהבקיאות  בקיאות ,

מאה . נגד  אפילו דמאכילי� צרי� , שאומרי�  שני�  יש  מ"מ אחרי� , כעשרה  בקיאי� ה� 

בקיאות  רוב  אחר  ליל�  קצת� נגד במקצת� נמי  ס "ל  דעות , רוב  אחר דהול�  הרמב "�  ולכ�

לרמב "�. משא "כ במני�, בשוי�

בשני� וע"ז  ממילא  דעות , רוב אחר  אזלינ�  דלא  כדפרשתי , אלא  נהירא  ולא  הטור סיי� 

דעות  הרוב  אחר אזלינ�  לא  יותר , בקיאי� והמאה  מאה  נגד  ואפילו שני� , נגד 

צרי� . אי�  כשאומר  ג�  הבקי  אחר דאזלינ� הטור מודה  חד  נגד  בחד  אבל ובקיאות ,

דלמה וגם  תדע  בקיאות . בתר  אזלינ� דלא  כתב  שני�  נגד בשני�  דרק  כמ"ש , רמ"א  דעת 

נגד  בשני�  אפילו  במחבר  מבואר בסמו� הלא  שני� , נגד  בשני�  הדי� והוא  כתב

שני�  נגד בשני�  דוקא  דזה  בקיאי� , יותר  קצת� ואפילו לכתוב דרצה  משו�  אלא  מאה ,

כתב  דלא  והא  שני� . נגד  לשני�  הדי� והוא  קוד�  לכתוב  הוצר�  לכ� חד , נגד  חד  ולא 

בזה , הרמ"א  סמ� דעליו הטור  דעת  מבואר דאינו משו�  מאה , נגד אשני�  ד' בסעי�  כ�

כמ"ש  בשוי� דהיינו הבקיאי�  אחר  דהולכי�  הרמב"�  מ"ש דעל  שני� , נגד  בשני�  רק 

ד  שני�  נגד  בשני�  הרמ"א  נקט לכ� הטור , חולק  המגיד, שוי�.הרב 
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חולקי� ולע "ד דא�  ממונות , דיני אחד פרק  סנהדרי� בחידושי הרמב "�  ממ"ש  יש ראיה 

כדאיתא  חכמה , רוב  אחר הולכי� רצו מני�, רוב  אחר הולכי� רצו ורבי� , רבי� 

מני�, רוב  וב "ה  טפי  מחדדי  דב"ש  וב "ה , דב "ש מחלוקת  גבי  י"ד ד�  דיבמות  בפ "ק 

חכמה  דרוב  חזינ� עיי "ש , עושה  ב "ה  כדברי  עושה  ב "ש כדברי  לעשות  הרוצה  דתניא 

אומרי�  כששני�  מני� רוב  בתר אזלינ� דלא  נפש  בפקוח כא�  וא "כ  מני�, רוב  ע�  שקול

שני� . נגד  חכמה  רוב  בתר  אזלינ�  דלא  הדי� הוא  צרי� ,

בצירוף  הרבים כל  מבקיאות  כשיתר מכריע  היחיד בקיאת  - הר"ן שיטת 

אחריווהר "ן הולכי� אחרי�  של  המני� רוב  מכרעת  היחיד שבקיאת  ברור  הדבר  א�  כתב ,

להיחיד  בקיאות  שיש  כונתו נ"ל עיי"ש , יוס�  בבית  הובא  להחמיר , בי� להקל  בי�

מכרעת  דבקיאתו כ�  באצבע  מורה  דלשונו שכנגדו, מני� הרוב  כל בקיאות  משנצטר�  יותר

כמ"ש . ממש  הוא  המני� רוב 

מיירי ומדברי ור"� רבי� , נגד  ברבי�  להדיא  מיירי  דברמב "�  לר"� , ראיה  אי� רמב "� 

דברי  מורי� וכ� ממונות , דיני  אחד בפרק  הרמב "� חלק� וכבר רבי� , נגד  ביחיד 

משמע  שני� , במקו�  יחיד של  דבריו דאי� כתב  כא� יוס�  ובית  בטור . שהובא  הרמב "�

בטלי�. יחיד  דברי  דוקא 

שהול� וא"כ  יראה  ז"ל  הרמב "�  ומדברי הרמב "�, אדברי  שכתב  הטור  על  לדקדק  יש 

והרי  בבקיאות , ג�  ארמב"� דחולק  לומר  וכו', בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר 

מ"מ  במני�, מועטי� דהבקיאי� לומר לכשתמצי אפילו רבי� , נגד  ברבי�  מיירי  הרמב "� 

זה  חילוק  ממונות  דיני  אחד בפרק  הרמב "� הכריח  וכבר  ביחיד , מיירי ורמב "�  ה�  רבי� 

עיי "ש . מהגמרא ,

אזיל אלא לא  ה "נ דעות , רוב  בתר אזיל  דלא  דלרמב "� לעיל , דברנו אשר הדבר  הוא 

צרי�, שאומרי�  שני�  נגד בקיאות  נגד בתר  ביחיד  רק לחלוק  הרמב "�  הוצר�  ולא 

דבריו בטלו בחכמה  מה�  מופלג כשאינו יותר בקי  היחיד  דא�  צרי� , אי� שאומרי�  שני� 

רבי�  נגד  ברבי�  בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר הול�  דרמב "�  הטור , כתב  וע "כ  נגד� .

כרמב "�. ס "ל י"ל רבי�  נגד  וביחיד  כרמב"�, דלא 

חכמה ורוב  מנין  ברוב להטות  רבים אחרי  כונת  – גאון  האי  רב שיטת 

שלשה ,וז"ל שה� ב"ד  נחלקו וא�  ממונות , דיני אחד  פרק  ברמב "� הובא  גאו� האי  רב

וא�  שני� , דברי  ועושי� היחיד  דברי  מניחי� בחכמה  שוי�  א�  כ� , אומרי�  שני� 

למה  לדקדק , ויש עכ "ל . לדבריו , טע�  שנת� מי  אחר  הולכי� השני�  מ� עדי�  אחד 

להטות . רבי�  אחרי  הוא  רב  בי קרי  זיל היחיד , דברי מניחי�  בחכמה  שוי� א�  ל [מימר]

דשוי� ונ "ל א�  וקמ"ל  להשני� , בחכמתו ששקיל עד  מהשני�  אחד  מכל  חכ�  דהיחידי 

על  ובחכמה  במני� רוב ה�  הרבי�  א�  להטות  רבי�  אחרי אמרינ� כי  וי"ל בחכמה 



כפורי� יו�  הל' � חיי� אורח  |ע 

éòñ:'á ó:åúåà íéìéëàî ,êéøö åðéà :øîåà ãçà àôåøå ,êéøö :øîåà ãçà àôåø

:ì"ðë ïúö÷î ïéàé÷á øúåé ïúö÷ åìéôàå ,íéðù ãâð íéðùì ïéãä àåäå ¯ äâä

הבקי הכרעת  גדר 

על בהג"ה, השיג והב "ח מקצת�. בקיאי� יותר  קצת� ואפילו שני�  נגד  לשני�  וה "ה 

הרמב "� ג�  שני� , נגד  שני�  או אחד  נגד  אחד כגו�  במני� שוי� דכשה� הרמ"א 

בקיאות . אחר  דהולכי� ס "ל 

בקיאי�ובטור  אינ�  אפילו שני�  נגד  הבקי אחד  של דבריו  דאי� ס "ל  דרמב "�  כתב ,

הרופאי�  בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר שהול�  יראה  הרמב "�  ומדברי  כמוהו,

כרמב "� ס "ל  דרמב "�  הב"ח, ופירש  כדפרשתי . אלא  נהירא  ולא  וכו', מקצת� שכתב

רוב  לעני� רק  חולק  דרמב "�  הביא  לא  והטור הבקיאות , אחר הולכי� במני�  דבשוי�

עיי "ש . בקיאות , לעני� ג�  דפליגי משמע  טור דמדברי כתב משה  בדרכי אבל  דעות .

מחלוקת .ובאמת  להשוות  לטור מנ"ל  קשה 

בקיאות  בתר  אזלינן  לא דעות  רוב  בתר  אזלינן  כשלא - הרמב "ן שיטת 

תרי ולע"ד נגד תרי  אבל  הבקי , מכריע  חד נגד  חד  דדוקא  דרמב "�, אליבא  הטור  דעת 

ובקיאות  בחכמה  כששוי�  א�  דודאי  דעות , מרוב  עדיפי לא  עדיפי, דהבקיאי� נהי

דאי� מהשני� , יותר  המאה  אצל  ובקיאות  חכמה  יש  ודאי  שני� , ע�  מחולקי� ומאה 

שוות . דעות� 

רוב וא"כ  בתר אזיל לא  שני�  נגד  בשני�  ממילא  דעות , רוב  אחר  אזיל  דלא  לרמב"�

אלו דשני�  כיו� עמה� , אחרי�  רופאי�  עוד  היו כאלו  רק  הוי  דהבקיאות  בקיאות ,

מאה . נגד  אפילו דמאכילי� צרי� , שאומרי�  שני�  יש  מ"מ אחרי� , כעשרה  בקיאי� ה� 

בקיאות  רוב  אחר  ליל�  קצת� נגד במקצת� נמי  ס "ל  דעות , רוב  אחר דהול�  הרמב "�  ולכ�

לרמב "�. משא "כ במני�, בשוי�

בשני� וע"ז  ממילא  דעות , רוב אחר  אזלינ�  דלא  כדפרשתי , אלא  נהירא  ולא  הטור סיי� 

דעות  הרוב  אחר אזלינ�  לא  יותר , בקיאי� והמאה  מאה  נגד  ואפילו שני� , נגד 

צרי� . אי�  כשאומר  ג�  הבקי  אחר דאזלינ� הטור מודה  חד  נגד  בחד  אבל ובקיאות ,

דלמה וגם  תדע  בקיאות . בתר  אזלינ� דלא  כתב  שני�  נגד בשני�  דרק  כמ"ש , רמ"א  דעת 

נגד  בשני�  אפילו  במחבר  מבואר בסמו� הלא  שני� , נגד  בשני�  הדי� והוא  כתב

שני�  נגד בשני�  דוקא  דזה  בקיאי� , יותר  קצת� ואפילו לכתוב דרצה  משו�  אלא  מאה ,

כתב  דלא  והא  שני� . נגד  לשני�  הדי� והוא  קוד�  לכתוב  הוצר�  לכ� חד , נגד  חד  ולא 

בזה , הרמ"א  סמ� דעליו הטור  דעת  מבואר דאינו משו�  מאה , נגד אשני�  ד' בסעי�  כ�

כמ"ש  בשוי� דהיינו הבקיאי�  אחר  דהולכי�  הרמב"�  מ"ש דעל  שני� , נגד  בשני�  רק 

ד  שני�  נגד  בשני�  הרמ"א  נקט לכ� הטור , חולק  המגיד, שוי�.הרב 
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חולקי� ולע "ד דא�  ממונות , דיני אחד פרק  סנהדרי� בחידושי הרמב "�  ממ"ש  יש ראיה 

כדאיתא  חכמה , רוב  אחר הולכי� רצו מני�, רוב  אחר הולכי� רצו ורבי� , רבי� 

מני�, רוב  וב "ה  טפי  מחדדי  דב"ש  וב "ה , דב "ש מחלוקת  גבי  י"ד ד�  דיבמות  בפ "ק 

חכמה  דרוב  חזינ� עיי "ש , עושה  ב "ה  כדברי  עושה  ב "ש כדברי  לעשות  הרוצה  דתניא 

אומרי�  כששני�  מני� רוב  בתר אזלינ� דלא  נפש  בפקוח כא�  וא "כ  מני�, רוב  ע�  שקול

שני� . נגד  חכמה  רוב  בתר  אזלינ�  דלא  הדי� הוא  צרי� ,

בצירוף  הרבים כל  מבקיאות  כשיתר מכריע  היחיד בקיאת  - הר"ן שיטת 

אחריווהר "ן הולכי� אחרי�  של  המני� רוב  מכרעת  היחיד שבקיאת  ברור  הדבר  א�  כתב ,

להיחיד  בקיאות  שיש  כונתו נ"ל עיי"ש , יוס�  בבית  הובא  להחמיר , בי� להקל  בי�

מכרעת  דבקיאתו כ�  באצבע  מורה  דלשונו שכנגדו, מני� הרוב  כל בקיאות  משנצטר�  יותר

כמ"ש . ממש  הוא  המני� רוב 

מיירי ומדברי ור"� רבי� , נגד  ברבי�  להדיא  מיירי  דברמב "�  לר"� , ראיה  אי� רמב "� 

דברי  מורי� וכ� ממונות , דיני  אחד בפרק  הרמב "� חלק� וכבר רבי� , נגד  ביחיד 

משמע  שני� , במקו�  יחיד של  דבריו דאי� כתב  כא� יוס�  ובית  בטור . שהובא  הרמב "�

בטלי�. יחיד  דברי  דוקא 

שהול� וא"כ  יראה  ז"ל  הרמב "�  ומדברי הרמב "�, אדברי  שכתב  הטור  על  לדקדק  יש 

והרי  בבקיאות , ג�  ארמב"� דחולק  לומר  וכו', בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר 

מ"מ  במני�, מועטי� דהבקיאי� לומר לכשתמצי אפילו רבי� , נגד  ברבי�  מיירי  הרמב "� 

זה  חילוק  ממונות  דיני  אחד בפרק  הרמב "� הכריח  וכבר  ביחיד , מיירי ורמב "�  ה�  רבי� 

עיי "ש . מהגמרא ,

אזיל אלא לא  ה "נ דעות , רוב  בתר אזיל  דלא  דלרמב "� לעיל , דברנו אשר הדבר  הוא 

צרי�, שאומרי�  שני�  נגד בקיאות  נגד בתר  ביחיד  רק לחלוק  הרמב "�  הוצר�  ולא 

דבריו בטלו בחכמה  מה�  מופלג כשאינו יותר בקי  היחיד  דא�  צרי� , אי� שאומרי�  שני� 

רבי�  נגד  ברבי�  בקיאות  ואחר  דעות  רוב  אחר הול�  דרמב "�  הטור , כתב  וע "כ  נגד� .

כרמב "�. ס "ל י"ל רבי�  נגד  וביחיד  כרמב"�, דלא 

חכמה ורוב  מנין  ברוב להטות  רבים אחרי  כונת  – גאון  האי  רב שיטת 

שלשה ,וז"ל שה� ב"ד  נחלקו וא�  ממונות , דיני אחד  פרק  ברמב "� הובא  גאו� האי  רב

וא�  שני� , דברי  ועושי� היחיד  דברי  מניחי� בחכמה  שוי�  א�  כ� , אומרי�  שני� 

למה  לדקדק , ויש עכ "ל . לדבריו , טע�  שנת� מי  אחר  הולכי� השני�  מ� עדי�  אחד 

להטות . רבי�  אחרי  הוא  רב  בי קרי  זיל היחיד , דברי מניחי�  בחכמה  שוי� א�  ל [מימר]

דשוי� ונ "ל א�  וקמ"ל  להשני� , בחכמתו ששקיל עד  מהשני�  אחד  מכל  חכ�  דהיחידי 

על  ובחכמה  במני� רוב ה�  הרבי�  א�  להטות  רבי�  אחרי אמרינ� כי  וי"ל בחכמה 
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רוב  מעלת  יש ולהשני�  מהשני� , עדי�  היחיד  אי� דבחכמה  כיו�  קמ"ל בצירו� , פני�  כל 

היחיד  מ"מ השני�  חכמת  כשנצטר�  היינו  השני�  מ� עדי�  אחד  וא�  כשני� . עושי� מני�

לבחור  הברירה  אזי  במני�, וה� בחכמה  זה  הרבוי  מעלת  צד לכל  יש אזי  יותר, חכ� 

סק "ו. ש�  בש "� ק "ט, סימ� יו"ד  בש "�  ועיי�  לדבריו. טע�  שנת� מי אחר  והולכי�

אליעזר ומתורץ ר' דברי  דבטלו מיבמות , גאו� האי  רב על ש�  הרמב "� קושית  בזה 

די"ל  עיי"ש , כמות�, בדור�  שאי� וידוע  שגלוי  מאיר ר' ודברי  הורקנס ב�

אבות  בברטנורה  ועיי� ור"מ, ר"א  עדיפי לא  וחכמת� החולקי�  חריפות  לכשיצטר�  דמ"מ

מ"ח  .לה פ "ב

נפש בפקוח להר"ן גאון האי מרב  ראיה אין 

גא והנה האי  רב  כדברי  שבכא� הר "� גאו�דברי  האי רב  מדברי  ראיה  אי� ומ"מ ז"ל. ו�

בתר  דאזלינ� בהלכות  מיירי  גאו� האי  דרב  נפש, פקוח לעני� כא� הר "� לדברי 

להסוברי�  נפש  בפקוח אבל  שני� , נגד  יחיד של חכמה  רוב  בתר  אזיל  ה "נ דעות , רוב 

חכמה  רוב  בתר  אזלינ� לא  ה "נ צרי�, שאומרי�  שני�  נגד  דעות  רוב בתר אזלינ�  דלא 

וכמ"ש . הדדי , כי  מני�  ורוב  חכמה  רוב  גאו�  האי  לרב  דג�  כיו� צרי� , אי� כשאומר

הראשונים  שיטות  סיכום

מומחה היוצא  והיחיד צרי�, לא  אומרי�  ושני�  צרי�  אומר יחיד  א�  לענ"ד , ממ "ש 

לרב  אפילו נגד� דבריו בטלו כהשני� , שקול אינו אבל  עצמו, בפני  חד  מכל 

מעלת  להשני�  דיש כיו� דבריו, בטלו ג"כ נגד� בחכמתו שקול  וא�  ולר"� . גאו� האי 

מני�. רוב 

כיו�ואם  פיו. על מאכילי� אזי  חכמת�, לכשיצטרפו אפילו השני�  מ� בחכמתו עדי� 

לקולא . אזלינ� נפש בפקוח  ממלא  גאו� האי  לרב  כמותו, לעשות  ביד�  דהברירה 

דמאכילי� ס"ל  הרמב"� ג�  בחכמתו וכשמופלג  להאכיל , שלא  א�  מכריע  דלר"� ומפרט

פיו. על 

רב אמנם  דעת  שכתבתי  מה  לפי מ"מ בחכמתו, כשמכריע� א�  צרי�  אי� אומר כשיחיד

אומרי�  במני� ורבי�  רבי�  נגד ברבי�  וכ� כהר"�, דלא  רמב "� כדעת  גאו� האי

מאכילי�. בחכמה  רבי�  נמי ה� אפילו צרי�, אי�

ד� ונ"מ יוה "כ בתוס' ועיי� נפש . כפקוח לנתבע  דקולא  לי קי�  לעני� בממו�  נמי 

[פ "ג] .לו (פ "ד)

ע"ש.לה  בקיאות, לעני� רק חריפות לעני� כול� את מכריע לא הורקנס ב� דר"א

ר'לו דאמר ואע"ג : ע"א פ"ג ד� � יומא על הכפורי� יו� תוספת ספר באר�, שמות בספר וז "ל

א�  למוחזק , מזכי� דה� ממו� לעני� לי הקי� די "ל  לתובע  סמ�  יש מכא� כו '. כמאה תרי ספרא

כפורי� יו�  הל' � חיי� עג |אורח 

éòñ:'ä óíà ìáà ;åúåà ïéìéëàî ,÷ôåñî àôåøäå ,êéøö åðéà :øîåà äìåçä íà

:åúåà ïéìéëàî ïéà ,òãåé éðéà :øîåà äìåçäå ,êéøö åðéà :øîåà àôåøä

מסופק  רופא

ורמב "והרופא  ברי"�  פ "ג מסופק . ד�  יוה "כ  בתוס ' ועיי�  דינא . ה� ליתא  ובשיח לז �  ,

.לח יצחק 

[אחד ] גאו� כפסק לי קי� אומרי�  אי� אבל ישראל, חכמי כל  כנגד לו  דמסייעי� פוסקי�  שני יש

תשובת  על  השיג קי"ו  סי ' [ח"ד] בתשובה והרדב "ז עליו. חולקי� ישראל  חכמי  שכל במקו�

מיעוטא  הוי רבי� כנגד דא' ליישב ויש ב', לי  מה א' לי דמה ח"מ], [חלק ט"ל  דסי' הרשד"�

כסברת  לי קי� לומר ויוכל כק' תרי ב' כשה� אבל  ב ', במקו�  א' של  דבריו ואי� דמיעוטא 

גאו�  כפסק לי  קי� אומרי� דאי� דהא האחרוני� קצת אמרו עוד  ליה. דמסייעי� פוסקי� ב '

ונותני�  נושאי� הפוסקי� שכל היכא  דוקא היינו  עליו חלוקי� ישראל  חכמי שכל היכא [אחד]

קי�  לומר יכול  פוסקי� ג ' או ב' אלא זה בעני� שמדבר מי מצינו דלא היכא אבל זה בדי�

יחיד כפסק לי  קי� אומרי� דאי� אומרי� האחרוני� מ� ויש יחיד. שהוא  אע "פ גאו� כפסק  לי

אמרי ' ב' ע� א' רופא נחלק  דא� הרופאי�  מדי� סמ�  לה ויש עיקר נראה זו  וסברא תרי. לגבי

הארכתי  הוראה בכללי  שכתבתי  ובקונטרס כק', תרי דאמרי' אע"ג שני� במקו� א ' של  דבריו אי�

ודוק: יע"ש בזה

צרי�לז אומר רופא ע "א: פ "ג  ד� � יומא על הכפורי� יו� תוספת ספר באר�, שמות בספר וז"ל

אומר וחולה צרי� אומר רופא מדנקט למידק איכא אמנ� וכו'. לרופא, שומעי� א"צ  אומר וחולה

בכה " דוקא משמע  לרופא, שומעי� אי� א"צ א"צ  אומר והחולה מסופק  הוא הרופא א� אבל  ג ,

לצו�  יכולני אומר חולה הפוסקי� שהביאו הירושלמי הפ�  וזה רופא, ספק משו� להאכילה חוששי�

הפוסקי�  ופסקו להקל, נפשות  וספק נפשות ספק  נעשה יוחנ� ר' בש� ר"א יודע  איני  אומר ורופא

כתלמיד הלכה ואי�  ינאי, ר' תלמיד הוא יוחנ� דר' דידוע לע"ד קשה דבר והוא ירושלמי, כה�

אומר וחולה צרי� אומר רופא דדוקא  להדיא מוכח ינאי  ר' ומדברי קמאי , באמוראי הרב במקו�

וצ "ע: א"צ אומר דחולה כיו� הרופא לספק חוששי� אי�  מסופק כשהרופא אבל לרופא, שומעי� א"צ 

ינאי לח  ר' דלמסקנא משו� יראה וז "ל : באר�  השמות  קושיות דמיישב רופא, ש� סוד"ה פ"ג, ד� יומא

דקתני  דמני ' פשטא  משמע דכ� צרי� , אומר ברופא מילתיה נקט להכי  דאשמועינ� הוא דמתני' פי'

כדאיתא  אותו  מאכילי� נמי מסופק  ברופא ה"ה אבל צרי�, האומרי� בקיאי� ע"פ אותו מאכילי�

צרי� באומר דוקא דהת� צרי�  אומר חולה  דמיתיה  רישא דמשו� וא"נ יע"ש. דפרקי� בירושלמי 

לשו�  על האד� תורת בס' ז"ל הרמב"� כמ"ש אותו מאכילי�  אי�  יודע איני  באומר אבל בהדיא,

הוא, דוקא  לאו דהכא ולעול� צרי� , אומר רופא דמילתיה בסיפא נמי  נקט יע"ש, הנז' הירושלמי 

וק"ל. יע "ש באר�  שמות בס' עיו� שהצרי� מה יתור�  ובזה 
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רוב  מעלת  יש ולהשני�  מהשני� , עדי�  היחיד  אי� דבחכמה  כיו�  קמ"ל בצירו� , פני�  כל 

היחיד  מ"מ השני�  חכמת  כשנצטר�  היינו  השני�  מ� עדי�  אחד  וא�  כשני� . עושי� מני�

לבחור  הברירה  אזי  במני�, וה� בחכמה  זה  הרבוי  מעלת  צד לכל  יש אזי  יותר, חכ� 

סק "ו. ש�  בש "� ק "ט, סימ� יו"ד  בש "�  ועיי�  לדבריו. טע�  שנת� מי אחר  והולכי�

אליעזר ומתורץ ר' דברי  דבטלו מיבמות , גאו� האי  רב על ש�  הרמב "� קושית  בזה 

די"ל  עיי"ש , כמות�, בדור�  שאי� וידוע  שגלוי  מאיר ר' ודברי  הורקנס ב�

אבות  בברטנורה  ועיי� ור"מ, ר"א  עדיפי לא  וחכמת� החולקי�  חריפות  לכשיצטר�  דמ"מ

מ"ח  .לה פ "ב

נפש בפקוח להר"ן גאון האי מרב  ראיה אין 

גא והנה האי  רב  כדברי  שבכא� הר "� גאו�דברי  האי רב  מדברי  ראיה  אי� ומ"מ ז"ל. ו�

בתר  דאזלינ� בהלכות  מיירי  גאו� האי  דרב  נפש, פקוח לעני� כא� הר "� לדברי 

להסוברי�  נפש  בפקוח אבל  שני� , נגד  יחיד של חכמה  רוב  בתר  אזיל  ה "נ דעות , רוב 

חכמה  רוב  בתר  אזלינ� לא  ה "נ צרי�, שאומרי�  שני�  נגד  דעות  רוב בתר אזלינ�  דלא 

וכמ"ש . הדדי , כי  מני�  ורוב  חכמה  רוב  גאו�  האי  לרב  דג�  כיו� צרי� , אי� כשאומר

הראשונים  שיטות  סיכום

מומחה היוצא  והיחיד צרי�, לא  אומרי�  ושני�  צרי�  אומר יחיד  א�  לענ"ד , ממ "ש 

לרב  אפילו נגד� דבריו בטלו כהשני� , שקול אינו אבל  עצמו, בפני  חד  מכל 

מעלת  להשני�  דיש כיו� דבריו, בטלו ג"כ נגד� בחכמתו שקול  וא�  ולר"� . גאו� האי 

מני�. רוב 

כיו�ואם  פיו. על מאכילי� אזי  חכמת�, לכשיצטרפו אפילו השני�  מ� בחכמתו עדי� 

לקולא . אזלינ� נפש בפקוח  ממלא  גאו� האי  לרב  כמותו, לעשות  ביד�  דהברירה 

דמאכילי� ס"ל  הרמב"� ג�  בחכמתו וכשמופלג  להאכיל , שלא  א�  מכריע  דלר"� ומפרט

פיו. על 

רב אמנם  דעת  שכתבתי  מה  לפי מ"מ בחכמתו, כשמכריע� א�  צרי�  אי� אומר כשיחיד

אומרי�  במני� ורבי�  רבי�  נגד ברבי�  וכ� כהר"�, דלא  רמב "� כדעת  גאו� האי

מאכילי�. בחכמה  רבי�  נמי ה� אפילו צרי�, אי�

ד� ונ"מ יוה "כ בתוס' ועיי� נפש . כפקוח לנתבע  דקולא  לי קי�  לעני� בממו�  נמי 

[פ "ג] .לו (פ "ד)

ע"ש.לה  בקיאות, לעני� רק חריפות לעני� כול� את מכריע לא הורקנס ב� דר"א

ר'לו דאמר ואע"ג : ע"א פ"ג ד� � יומא על הכפורי� יו� תוספת ספר באר�, שמות בספר וז "ל

א�  למוחזק , מזכי� דה� ממו� לעני� לי הקי� די "ל  לתובע  סמ�  יש מכא� כו '. כמאה תרי ספרא

כפורי� יו�  הל' � חיי� עג |אורח 

éòñ:'ä óíà ìáà ;åúåà ïéìéëàî ,÷ôåñî àôåøäå ,êéøö åðéà :øîåà äìåçä íà

:åúåà ïéìéëàî ïéà ,òãåé éðéà :øîåà äìåçäå ,êéøö åðéà :øîåà àôåøä

מסופק  רופא

ורמב "והרופא  ברי"�  פ "ג מסופק . ד�  יוה "כ  בתוס ' ועיי�  דינא . ה� ליתא  ובשיח לז �  ,

.לח יצחק 

[אחד ] גאו� כפסק לי קי� אומרי�  אי� אבל ישראל, חכמי כל  כנגד לו  דמסייעי� פוסקי�  שני יש

תשובת  על  השיג קי"ו  סי ' [ח"ד] בתשובה והרדב "ז עליו. חולקי� ישראל  חכמי  שכל במקו�

מיעוטא  הוי רבי� כנגד דא' ליישב ויש ב', לי  מה א' לי דמה ח"מ], [חלק ט"ל  דסי' הרשד"�

כסברת  לי קי� לומר ויוכל כק' תרי ב' כשה� אבל  ב ', במקו�  א' של  דבריו ואי� דמיעוטא 

גאו�  כפסק לי  קי� אומרי� דאי� דהא האחרוני� קצת אמרו עוד  ליה. דמסייעי� פוסקי� ב '

ונותני�  נושאי� הפוסקי� שכל היכא  דוקא היינו  עליו חלוקי� ישראל  חכמי שכל היכא [אחד]

קי�  לומר יכול  פוסקי� ג ' או ב' אלא זה בעני� שמדבר מי מצינו דלא היכא אבל זה בדי�

יחיד כפסק לי  קי� אומרי� דאי� אומרי� האחרוני� מ� ויש יחיד. שהוא  אע "פ גאו� כפסק  לי

אמרי ' ב' ע� א' רופא נחלק  דא� הרופאי�  מדי� סמ�  לה ויש עיקר נראה זו  וסברא תרי. לגבי

הארכתי  הוראה בכללי  שכתבתי  ובקונטרס כק', תרי דאמרי' אע"ג שני� במקו� א ' של  דבריו אי�

ודוק: יע"ש בזה

צרי�לז אומר רופא ע "א: פ "ג  ד� � יומא על הכפורי� יו� תוספת ספר באר�, שמות בספר וז"ל

אומר וחולה צרי� אומר רופא מדנקט למידק איכא אמנ� וכו'. לרופא, שומעי� א"צ  אומר וחולה

בכה " דוקא משמע  לרופא, שומעי� אי� א"צ א"צ  אומר והחולה מסופק  הוא הרופא א� אבל  ג ,

לצו�  יכולני אומר חולה הפוסקי� שהביאו הירושלמי הפ�  וזה רופא, ספק משו� להאכילה חוששי�

הפוסקי�  ופסקו להקל, נפשות  וספק נפשות ספק  נעשה יוחנ� ר' בש� ר"א יודע  איני  אומר ורופא

כתלמיד הלכה ואי�  ינאי, ר' תלמיד הוא יוחנ� דר' דידוע לע"ד קשה דבר והוא ירושלמי, כה�

אומר וחולה צרי� אומר רופא דדוקא  להדיא מוכח ינאי  ר' ומדברי קמאי , באמוראי הרב במקו�

וצ "ע: א"צ אומר דחולה כיו� הרופא לספק חוששי� אי�  מסופק כשהרופא אבל לרופא, שומעי� א"צ 

ינאי לח  ר' דלמסקנא משו� יראה וז "ל : באר�  השמות  קושיות דמיישב רופא, ש� סוד"ה פ"ג, ד� יומא

דקתני  דמני ' פשטא  משמע דכ� צרי� , אומר ברופא מילתיה נקט להכי  דאשמועינ� הוא דמתני' פי'

כדאיתא  אותו  מאכילי� נמי מסופק  ברופא ה"ה אבל צרי�, האומרי� בקיאי� ע"פ אותו מאכילי�

צרי� באומר דוקא דהת� צרי�  אומר חולה  דמיתיה  רישא דמשו� וא"נ יע"ש. דפרקי� בירושלמי 

לשו�  על האד� תורת בס' ז"ל הרמב"� כמ"ש אותו מאכילי�  אי�  יודע איני  באומר אבל בהדיא,

הוא, דוקא  לאו דהכא ולעול� צרי� , אומר רופא דמילתיה בסיפא נמי  נקט יע"ש, הנז' הירושלמי 

וק"ל. יע "ש באר�  שמות בס' עיו� שהצרי� מה יתור�  ובזה 



כפורי� יו�  הל' � חיי� אורח  |עד 

תרי "ט  סימן 

éòñ:'à óäìòî ìù äáéùéá :øåáö çéìù øîåàù íéâäåð íéøåôéëä íåé ìéì

íò ììôúäì ïéøéúî åðà ,ìä÷ä úòã ìòå íå÷îä úòã ìò ,äèî ìù äáéùéáå

,'åëå éøãð ìë :øîåàù íéâäåðå .íéðééøáòä

הראב "ן ע "פ - שעבר  הכפורים יום נוסח  ביאור

לומר כל שהנהיגו מרבוותא  ואית  וכו', נדרי  כל  ואומר  ז"ל יומא  סו�  במרדכי  נדרי .

לפי  ראב "�  ופי' בהו�, איחרטנא  בכלהו� לטובה  עלינו  הבא  יוה "כ  עד זה  מיוה "כ 

וכול� קרב�, עליה  כהקריב  והמקיימו  במה  בנה  כאלו  דהנודר  לידע  בקיאי� הכל  שאי�

מתיר  והוא  ונשאלנו, נדרינו על ונתחרטנו שבנו אמרו בפירש  כאלו לש"�  שמתכוני�

עכ "ל . מומחה , אא "כ מתיר יחיד  שאי� רבי�  בהסכמת  לה� 

יהא וכתב שלא  כדי  מטעמיה  לא  אבל  להבא , נדרי�  להתיר  כר"ת  דס "ל  מבואר  הב "ח

א�  ג"כ  ומבואר יקיי� , א�  א�  בעונש  יהא  שלא  אלא  יעבור, א�  נדר  בעונש 

יעיי "ש . כלבוש , דלא  בעצמו, להתנות  א "צ  תנאי  מדי� דהוא 

היינוובעניי ונשאלנו' [וכו '] 'שבנו  ראב"� דכונת  להדיא  וכנראה  פירושו, כלל  נראה  לא 

משו�  הב"ח נדחק  זה  וכל מומחה '. אלא  מתיר  יחיד  'דאי� במ"ש  וג�  העבר, על

ר "ת . כנוסח זה  מיוה "כ  לומר  שהנהיגו תחלה  כתב דהמרדכי 

שעבר,אבל מיוה "כ  קדמוני�  נוסח כתוב  יהיה  וכו' נדרי  כל ואומר  המרדכי כונת  לע "ד 

הקושיות  מכח ר "ת , דהיינו  זה  מיוה "כ לומר  חדש  נוסח שהנהיגו מרבוותא  ואית 

הראש  נוסח ראב "� ופירש יומא , סו�  ברא "ש  שהקשה שהובא  מה  לתר�  בא  ובזה  ו�,

רבי� , בהסכמת  מתיר  והש "�  מתחרטי� דכול� מתיר , יחיד ואי�  חרטה  ליכא  הא  ר "ת ,

הרא "ש . כדעת  שכתב  ראב "� דברי  דהביא  יוס�  בבית  מוכח וכ�

העזרי וחפשתיו אבי מורי  וכתב  וז"ל , שכתב  יו"כ ערב  בהלכות  זרוע  אור בספר ומצאתי 

ממש  וכו ', במה  בנה  כאלו דהנודר וכ[תב ] שעבר  מיוה "כ  לומר  נהגינ� אנ�

[רבינו וראבי' שעבר , מיוה "כ נוסח על  זה  דפירש מבואר  הרי  שבמרדכי , הראב "� כלשו�

הגדולי� . בש�  עיי�  הראב "�, של בתו ב� הוא  העזרי ] אבי 

לפרט  צריך דאין טעם – הראב"ן  ביאור 

אמנ� והנה העובר , מעונש  להציל י"ל  דיותר  במה , בנה  כאלו דהנודר  טע�  דכתבו מה 

או מצוה , לקיי�  נדר שמא  משו�  הטע�  אמנ�  הנדר, לפרט  צרי� הא  הקשה  ר"ת 

כפורי� יו�  הל' � חיי� עה |אורח 

ב ' ל "ה  ד�  בהשולח  כדאיתא  ליתומי� , דנודרת  אלמנה  להתיר לט כעי� בא  א�  זה  וכל ,

הנודר  מעונש  שינצל  הנדר  לעקור בא  רק  קיימו כבר א�  אבל  לעבור, רשאי שיהא  לו

יהא  תיתי  ומהיכי כלל , זה  טע�  שיי�  לא  קרב�, עליה  כהקריב  והמקיימו במה  בנה  כאלו 

לפרט. צרי� 

לאכול וא "כ  שלא  ככר  על נדר א�  וכמו שעבר, מיוה "כ  נוסח מנהג לקיי�  תירו�  זה 

ה "נ ס "כ , רצ "ח סימ� ביו"ד כדאיתא  מעונש , להנצל  אח"כ  עליו נשאל  ואכלו,

במה . בנה  כאלו מעונש  להנצל  קיימו  א�  הנדר לעקור נשאל

éòñ:'á ó:ìå÷á ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá :íéøîåà åúøçîå ë"äåé ìéìá

רם  בקול  שם ברוך לאמר רשאין נשים 

הנשי� מג"א דג�  או"ח, חלק  פ "ב סימ� יהודא  אריה  גור שו"ת  עיי�  ר� . בקול סק"ח

ר�  בקול  לאמרו .מ רשאי� 

éòñ:'â óî úçà äëøáå ,åìåëéå :íéøîåà ,úáùá ìç íàùã÷î :íúåçå ,òáù ïéò

ìáà ,úáùá ,åðëìî åðéáà íéøîåà ïéàå) .íéøåôéëä íåé ìù øéëæî åðéàå ,úáùä

:(íéâäðîå á"é÷ú 'éñ ù"áéø) (ìåçá åîë øîåà úåðéçúäå úåçéìñä øàù

נשמה בו דאין הכלבו לפי – כגונא  אומרים אין בשבת יו"כ  כשחל

יתירה

ובשבת אם חדתי�, בנשמתי� מתעטרי� כולהו� ש�  דאיתא  כגונא , לומר אי� בשבת  חל 

דעות  דיש  וא�  ע '. סי' סו�  בכלבו כמבואר  יתירה , נשמה  בו  אי� דמתעני�  יוה "כ 

שובת  גיהנ�  דאור  הכלבו שכתב  טע�  משו�  י "ל הבשמי� , על  לבר�  תרכ "ד  בסימ� 

תרכ "ד . בסימ� ועמ"ש יוס� , בבית  והובא  בשבת , שחל  ביוה "כ 

נדרה לט  איסור דבר על שמא ופרש"י , דאיסורא, מילתא משו� הנדר את לפרט דצרי�  פפא רב אמ ש�

ע"ש. וכו' כתובה גיבוי על  כגו�

ע"ש.מ  למלאכי�, דומי� שאינ� א�



כפורי� יו�  הל' � חיי� אורח  |עד 

תרי "ט  סימן 

éòñ:'à óäìòî ìù äáéùéá :øåáö çéìù øîåàù íéâäåð íéøåôéëä íåé ìéì

íò ììôúäì ïéøéúî åðà ,ìä÷ä úòã ìòå íå÷îä úòã ìò ,äèî ìù äáéùéáå

,'åëå éøãð ìë :øîåàù íéâäåðå .íéðééøáòä

הראב "ן ע "פ - שעבר  הכפורים יום נוסח  ביאור

לומר כל שהנהיגו מרבוותא  ואית  וכו', נדרי  כל  ואומר  ז"ל יומא  סו�  במרדכי  נדרי .

לפי  ראב "�  ופי' בהו�, איחרטנא  בכלהו� לטובה  עלינו  הבא  יוה "כ  עד זה  מיוה "כ 

וכול� קרב�, עליה  כהקריב  והמקיימו  במה  בנה  כאלו  דהנודר  לידע  בקיאי� הכל  שאי�

מתיר  והוא  ונשאלנו, נדרינו על ונתחרטנו שבנו אמרו בפירש  כאלו לש"�  שמתכוני�

עכ "ל . מומחה , אא "כ מתיר יחיד  שאי� רבי�  בהסכמת  לה� 

יהא וכתב שלא  כדי  מטעמיה  לא  אבל  להבא , נדרי�  להתיר  כר"ת  דס "ל  מבואר  הב "ח

א�  ג"כ  ומבואר יקיי� , א�  א�  בעונש  יהא  שלא  אלא  יעבור, א�  נדר  בעונש 

יעיי "ש . כלבוש , דלא  בעצמו, להתנות  א "צ  תנאי  מדי� דהוא 

היינוובעניי ונשאלנו' [וכו '] 'שבנו  ראב"� דכונת  להדיא  וכנראה  פירושו, כלל  נראה  לא 

משו�  הב"ח נדחק  זה  וכל מומחה '. אלא  מתיר  יחיד  'דאי� במ"ש  וג�  העבר, על

ר "ת . כנוסח זה  מיוה "כ  לומר  שהנהיגו תחלה  כתב דהמרדכי 

שעבר,אבל מיוה "כ  קדמוני�  נוסח כתוב  יהיה  וכו' נדרי  כל ואומר  המרדכי כונת  לע "ד 

הקושיות  מכח ר "ת , דהיינו  זה  מיוה "כ לומר  חדש  נוסח שהנהיגו מרבוותא  ואית 

הראש  נוסח ראב "� ופירש יומא , סו�  ברא "ש  שהקשה שהובא  מה  לתר�  בא  ובזה  ו�,

רבי� , בהסכמת  מתיר  והש "�  מתחרטי� דכול� מתיר , יחיד ואי�  חרטה  ליכא  הא  ר "ת ,

הרא "ש . כדעת  שכתב  ראב "� דברי  דהביא  יוס�  בבית  מוכח וכ�

העזרי וחפשתיו אבי מורי  וכתב  וז"ל , שכתב  יו"כ ערב  בהלכות  זרוע  אור בספר ומצאתי 

ממש  וכו ', במה  בנה  כאלו דהנודר וכ[תב ] שעבר  מיוה "כ  לומר  נהגינ� אנ�

[רבינו וראבי' שעבר , מיוה "כ נוסח על  זה  דפירש מבואר  הרי  שבמרדכי , הראב "� כלשו�

הגדולי� . בש�  עיי�  הראב "�, של בתו ב� הוא  העזרי ] אבי 

לפרט  צריך דאין טעם – הראב"ן  ביאור 

אמנ� והנה העובר , מעונש  להציל י"ל  דיותר  במה , בנה  כאלו דהנודר  טע�  דכתבו מה 

או מצוה , לקיי�  נדר שמא  משו�  הטע�  אמנ�  הנדר, לפרט  צרי� הא  הקשה  ר"ת 

כפורי� יו�  הל' � חיי� עה |אורח 

ב ' ל "ה  ד�  בהשולח  כדאיתא  ליתומי� , דנודרת  אלמנה  להתיר לט כעי� בא  א�  זה  וכל ,

הנודר  מעונש  שינצל  הנדר  לעקור בא  רק  קיימו כבר א�  אבל  לעבור, רשאי שיהא  לו

יהא  תיתי  ומהיכי כלל , זה  טע�  שיי�  לא  קרב�, עליה  כהקריב  והמקיימו במה  בנה  כאלו 

לפרט. צרי� 

לאכול וא "כ  שלא  ככר  על נדר א�  וכמו שעבר, מיוה "כ  נוסח מנהג לקיי�  תירו�  זה 

ה "נ ס "כ , רצ "ח סימ� ביו"ד כדאיתא  מעונש , להנצל  אח"כ  עליו נשאל  ואכלו,

במה . בנה  כאלו מעונש  להנצל  קיימו  א�  הנדר לעקור נשאל

éòñ:'á ó:ìå÷á ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá :íéøîåà åúøçîå ë"äåé ìéìá

רם  בקול  שם ברוך לאמר רשאין נשים 

הנשי� מג"א דג�  או"ח, חלק  פ "ב סימ� יהודא  אריה  גור שו"ת  עיי�  ר� . בקול סק"ח

ר�  בקול  לאמרו .מ רשאי� 

éòñ:'â óî úçà äëøáå ,åìåëéå :íéøîåà ,úáùá ìç íàùã÷î :íúåçå ,òáù ïéò

ìáà ,úáùá ,åðëìî åðéáà íéøîåà ïéàå) .íéøåôéëä íåé ìù øéëæî åðéàå ,úáùä

:(íéâäðîå á"é÷ú 'éñ ù"áéø) (ìåçá åîë øîåà úåðéçúäå úåçéìñä øàù

נשמה בו דאין הכלבו לפי – כגונא  אומרים אין בשבת יו"כ  כשחל

יתירה

ובשבת אם חדתי�, בנשמתי� מתעטרי� כולהו� ש�  דאיתא  כגונא , לומר אי� בשבת  חל 

דעות  דיש  וא�  ע '. סי' סו�  בכלבו כמבואר  יתירה , נשמה  בו  אי� דמתעני�  יוה "כ 

שובת  גיהנ�  דאור  הכלבו שכתב  טע�  משו�  י "ל הבשמי� , על  לבר�  תרכ "ד  בסימ� 

תרכ "ד . בסימ� ועמ"ש יוס� , בבית  והובא  בשבת , שחל  ביוה "כ 

נדרה לט  איסור דבר על שמא ופרש"י , דאיסורא, מילתא משו� הנדר את לפרט דצרי�  פפא רב אמ ש�

ע"ש. וכו' כתובה גיבוי על  כגו�

ע"ש.מ  למלאכי�, דומי� שאינ� א�



כפורי� יו�  הל' � חיי� אורח  |עו 

תרכ"ד  סימן 

éòñ:'â ó:úáùá úåéäì ìç íà åìéôà ,íéîùáä ìò íéëøáî ïéàå ñåëä ìò íéìéãáî

ומתי - יו"כ  במוצאי  הבשמים  על מברכים  אם

טו"זעל עיי� אריה מא הבשמי� . גור בשו "ת  וכ� הפסק, דחשוב  חולק  רבה  ובאליה  ,

יוה "כ  שבת  במוצאי  דג�  העלו  לכ�  הפסק , דחשוב  ס "ל  קל "ו סימ� או"ח  חלק יהודא 

הבשמי� . על  יבר�  לא 

עיי�ולע"ד כשאפשר, רק  הסדר  דאי� היי� , שתיית  אחר  או הגפ�  פרי  ברכת  לפני  יבר�

תקנ"ו. וסימ� בהג"ה , ס "א  רצ "ח סימ� לעיל 

יו "כ  במוצאי הבשמים על  מברכים אם המחלוקת  טעם

שבת בכלבו שבכל מפני  שבת  במוצאי  הבשמי�  שטע�  האומר  דלפי  ע', סי ' סו�  כתב

ולכ� ומסריח , ושור�  חוזר  שבת  ובמוצאי  מסריח , ואינו גיהנ�  של  אור שובת 

יוה "כ  במוצאי  א�  הבשמי�  על  נבר�  הטע�  לפ "ז הריח, מאותו להגי�  בשמי�  מריחי�

עכ "ל . ז"ל , הרמב "�  כתב  כ� ולא  בשבת , להיות  שחל 

על ולא מברכי� אי�  סת�  יוה "כ מוצאי  רק  שבת , מהל' כ "ט  בפ ' ברמב "�  מפורש

שבת  שהיה  מאחר ביוה "כ, גיהנ�  של  אור  ישבות  שלא  מסתבר לא  ג�  הבשמי� .

הטע�  וזה  בשבת , להיות  חל  שאינו וצ "ל  סופרי� , דטעות  ונ"ל  אש . מבערי� ואי� שבתו� 

הבשמי� . על  ברכו יוה "כ  מוצאי שבכל  וסייעתיה  הגולה  מאור  גרשו�  רבינו של

דס "ל ומהרי"ל או יוה "כ, שבת  במוצאי  הבשמי�  על  לבר�  דפסק  ל"ד סי' בתשובה 

בי� פלוג לא  משו�  או דמתעני� , א�  בשבת  שחל  ביוה "כ  יתירה  נשמה  דיש 

חול . שבת  כשמוצאי  לשבת  שבת 

לבר�מא  כתב  ל "ד סי ' מהרי"ל בתשובת אכ� ז"ל, מו"ח כתב הבשמי�. על מברכי� ואי� סק "ב: וז"ל

לבר� פסק  שהמרדכי  מאחר מעשה, לעני� עיקר נ"ל וכ� אבודרה�, וכ "כ בשבת, כשחל הבשמי� על 

כוותיה, נהגינ� לא דבהא ואע "פ  בחול, חל  אפי ' הגולה מאור גרשו� רבינו  כניהוג הבשמי�  על 

לוריא, שלמה מהור "ר פסק  וכ�  כ�, סוברי�  שרבי� מאחר כניהוגו לנהוג  ראוי  בשבת כשחל מ"מ

לדחות  לכאורה ויש  עכ"ל . הבשמי�, מ� שנהנה מאחר להקל ברכות ספק  כא� שיי�  דלא נ"ל  ועוד

בבשמי�  המבדיל לברכת  הגפ� פרי  בורא ברכת בי� הפסק כא� יש דמ"מ  כו', שנהנה מאחר שכתב זה

כ ידי לצאת טפי דעדי� נראה מ "מ לה�, הכרח אי� מדברי א�  וראיה להפסק , מלחוש הדיעות ל

או  קר"ק או דהיינו הקולות כל ידי  נפיק דבזה בסדרי�, שתוקעי� קשר"ק לעני� קמ"ב סימ� ת"ה

השברי�  הוה עיקר קר"ק  וא� הפסק התרועה הוה עיקר קש"ק  א� להפסיק  חיישינ� ולא קש"ק,

הברכות, סדר על  ה�  התקיעות דעיקר אע "ג להפסק חיישינ� לא י "ח יצא כבר דעכ "פ  דכיו� הפסק ,

להפסק: חיישינ� לא ממ"נ דיוצא כיו� נמי  הכי

כפורי� יו�  הל' � חיי� עז |אורח 

הבשמי� ודעת על  מברכי� שבת  דמוצאי הטע�  דס "ל, נ"ל הגולה  מאור גרשו�  רבינו

לכ� אש , מבערי� אי� כשישראל רק  שובת  דאינו וס "ל  גיהנ� , של  אש  משו� 

במרדכי  כמ"ש  דמברכי�, ס "ל  ליו"ט  ובמו"ש הבשמי� , על  מברכי� אי� יו "ט במוצאי

בחול . כשחל א�  הבשמי�  על  דמברכי� ס "ל  יוה "כ  במוצאי  ג�  ולכ�  המביא , בפרק 
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תרכ"ד  סימן 
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ומתי - יו"כ  במוצאי  הבשמים  על מברכים  אם

טו"זעל עיי� אריה מא הבשמי� . גור בשו "ת  וכ� הפסק, דחשוב  חולק  רבה  ובאליה  ,

יוה "כ  שבת  במוצאי  דג�  העלו  לכ�  הפסק , דחשוב  ס "ל  קל "ו סימ� או"ח  חלק יהודא 

הבשמי� . על  יבר�  לא 

עיי�ולע"ד כשאפשר, רק  הסדר  דאי� היי� , שתיית  אחר  או הגפ�  פרי  ברכת  לפני  יבר�

תקנ"ו. וסימ� בהג"ה , ס "א  רצ "ח סימ� לעיל 

יו "כ  במוצאי הבשמים על  מברכים אם המחלוקת  טעם

שבת בכלבו שבכל מפני  שבת  במוצאי  הבשמי�  שטע�  האומר  דלפי  ע', סי ' סו�  כתב

ולכ� ומסריח , ושור�  חוזר  שבת  ובמוצאי  מסריח , ואינו גיהנ�  של  אור שובת 

יוה "כ  במוצאי  א�  הבשמי�  על  נבר�  הטע�  לפ "ז הריח, מאותו להגי�  בשמי�  מריחי�

עכ "ל . ז"ל , הרמב "�  כתב  כ� ולא  בשבת , להיות  שחל 

על ולא מברכי� אי�  סת�  יוה "כ מוצאי  רק  שבת , מהל' כ "ט  בפ ' ברמב "�  מפורש

שבת  שהיה  מאחר ביוה "כ, גיהנ�  של  אור  ישבות  שלא  מסתבר לא  ג�  הבשמי� .

הטע�  וזה  בשבת , להיות  חל  שאינו וצ "ל  סופרי� , דטעות  ונ"ל  אש . מבערי� ואי� שבתו� 

הבשמי� . על  ברכו יוה "כ  מוצאי שבכל  וסייעתיה  הגולה  מאור  גרשו�  רבינו של

דס "ל ומהרי"ל או יוה "כ, שבת  במוצאי  הבשמי�  על  לבר�  דפסק  ל"ד סי' בתשובה 

בי� פלוג לא  משו�  או דמתעני� , א�  בשבת  שחל  ביוה "כ  יתירה  נשמה  דיש 

חול . שבת  כשמוצאי  לשבת  שבת 

לבר�מא  כתב  ל "ד סי ' מהרי"ל בתשובת אכ� ז"ל, מו"ח כתב הבשמי�. על מברכי� ואי� סק "ב: וז"ל

לבר� פסק  שהמרדכי  מאחר מעשה, לעני� עיקר נ"ל וכ� אבודרה�, וכ "כ בשבת, כשחל הבשמי� על 

כוותיה, נהגינ� לא דבהא ואע "פ  בחול, חל  אפי ' הגולה מאור גרשו� רבינו  כניהוג הבשמי�  על 

לוריא, שלמה מהור "ר פסק  וכ�  כ�, סוברי�  שרבי� מאחר כניהוגו לנהוג  ראוי  בשבת כשחל מ"מ

לדחות  לכאורה ויש  עכ"ל . הבשמי�, מ� שנהנה מאחר להקל ברכות ספק  כא� שיי�  דלא נ"ל  ועוד

בבשמי�  המבדיל לברכת  הגפ� פרי  בורא ברכת בי� הפסק כא� יש דמ"מ  כו', שנהנה מאחר שכתב זה

כ ידי לצאת טפי דעדי� נראה מ "מ לה�, הכרח אי� מדברי א�  וראיה להפסק , מלחוש הדיעות ל

או  קר"ק או דהיינו הקולות כל ידי  נפיק דבזה בסדרי�, שתוקעי� קשר"ק לעני� קמ"ב סימ� ת"ה

השברי�  הוה עיקר קר"ק  וא� הפסק התרועה הוה עיקר קש"ק  א� להפסיק  חיישינ� ולא קש"ק,

הברכות, סדר על  ה�  התקיעות דעיקר אע "ג להפסק חיישינ� לא י "ח יצא כבר דעכ "פ  דכיו� הפסק ,

להפסק: חיישינ� לא ממ"נ דיוצא כיו� נמי  הכי

כפורי� יו�  הל' � חיי� עז |אורח 

הבשמי� ודעת על  מברכי� שבת  דמוצאי הטע�  דס "ל, נ"ל הגולה  מאור גרשו�  רבינו

לכ� אש , מבערי� אי� כשישראל רק  שובת  דאינו וס "ל  גיהנ� , של  אש  משו� 

במרדכי  כמ"ש  דמברכי�, ס "ל  ליו"ט  ובמו"ש הבשמי� , על  מברכי� אי� יו "ט במוצאי

בחול . כשחל א�  הבשמי�  על  דמברכי� ס "ל  יוה "כ  במוצאי  ג�  ולכ�  המביא , בפרק 


