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  משנה

ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה  ,ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם" (ויקרא כג לב)יום הכפורים  בפרשתנאמר בתורה 

שה איסורים, ובלשון 'עינוי' האמורה בפסוק כלולים חמ ",ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם ,ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב

ּפּוִרי םיוֹ  חלקם אסורים מהתורה, וחלקם מדרבנן: ֲאִכילָ מן התורה  רָאסוּ  ,םַהּכִ ִתיָּ  הּבַ אסור מדרבנן וְ  ,הּוִבׁשְ

ְנדָּ  תּוִבְנִעילַ סיכת הגוף בשמן,  -  הּוְבִסיכָ  ,הִבְרִחיצָ  [ובגמרא יבואר באיזה סנדל נוהג איסור זה],  לַהּסַ

ִמישׁ  יטָּ  ּוְבַתׁשְ    .הַהּמִ

ֶלךְ  לָּ  ַהּמֶ ֵניהֶ  תאֶ  ִיְרֲחצוּ  ,הְוַהּכַ , [עד שלשים יום ללידתה] היולדת - הְוַהַחיָּ ובגמרא יבואר הטעם לכך.  ,םּפְ

ְנעוֹ  ְנדָּ  תאֶ  לּתִ ְברֵ ואף טעמו של דין זה יבואר בגמרא,  ,לַהּסַ י יּדִ בכל אלו,  ןאֹוְסִרי םַוֲחָכִמי ,רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ

  וכלה, ונעילת הסנדל ביולדת. והיינו רחיצת הפנים במלך

  

  גמרא

האמורים  ןִענּוִיי הֲחִמשָּׁ אותם  -  יַהנֵ הגמרא מבררת מהיכן נלמדים חמשת העינויים האמורים במשנה: 

ֶנגֶ במשנתנו,  היכן הם רמוזים בתורה [כלומר, הרי אין כולם אסורים מן התורה, אלא רק אכילה  -  ימִ  דּכְ

כך שיש חמשה עינויים, ומחמת כן הוסיפו ואסרו אף את ארבעת מז לרושתיה, והיכן מצאו חכמים 

ֶנגֶ  ,אִחְסדָּ  ברַ  רָאמַ ]. משיבה הגמרא, )(רא"שהעינויים הנוספים  ּתֹורָ  אמוריםשֶׁ  ןִענּוִיילשונות  הֲחִמשָּׁ  דּכְ  ,הּבַ

בַּ 'שנאמר: א.  תוֹ  תׁשַ ּבָ ֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו הּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה לַ  ןׁשַ

בַּ 'ב.  .)לב כג ויקרא( 'ַׁשַּבְּתֶכם תוֹ  תׁשַ ּבָ ג.  .)לא זט שם( 'ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ןׁשַ

 כט במדבר( 'ת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה �א ַתֲעׂשּוַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם אֶ  רּוֶבָעׂשוֹ '

ָעׂשוֹ  ַאךְ 'וְ ד.  .)ז ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם  רּבֶ

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת  םעֹולָ  תֻחקַּ לְ  םָלכֶ  הְוָהְיתָ 'ה.  .)כז כג ויקרא( 'ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה'

  .)כט זט שם( 'ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה �א ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם

יתָּ  ןַוֲאנַ הרי יש רק חמשה פסוקים,  - ָהווּ  הֲחִמשָּׁ  יְקָראֵ  תמהה הגמרא, נַ  אׁשִ שנינו במשנתנו ששה  ואנו -  ןּתְ

ִתיָּ  עינויים, אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה. מתרצת הגמרא, ְכלָ  הׁשְ  הֲאִכילָ  לּבִ

י ָאַמרדְ  ונמצא שאכילה ושתיה הם 'עינוי' אחד, ,אִהי ְמעוֹ  ַרּבִ יִ  ,ִקישׁ לָ  ןבֶּ  ןׁשִ ִתיָּ  ןִמּנַ ִהי הִלׁשְ ְכלַ  אׁשֶ  לּבִ

אֱ  ,הֲאִכילָ  ּנֶ ָגְנָך ' )כג יד דברים( רמַ ׁשֶ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ

ָך ְוִיְצָהֶרךָ  ירֹׁשְ ומכנה זאת הכתוב  - ֵליהּ  יָקִר  אְוקָ  הרי זהו יין, - אהוּ  אַחְמרָ האמור בפסוק  'ִתירֹושׁ 'וְ  ',ּתִ

ֶסף ' )כו יד שם(ונאמר עוד  - יַנמִ  בּוְכִתיהרי שאף שתיה כלולה בלשון אכילה.  ',ְוָאַכְלתָּ 'בלשון  ְוָנַתּתָ ַהּכֶ

ָך ְוָאַכְלתָּ  ָאְלָך ַנְפׁשֶ ׁשְ ר ּתִ ָכר ּוְבֹכל ֲאׁשֶ ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר ּתְ ֹכל ֲאׁשֶ םּבְ ָ  ןַייִ והרי  ', ׁשּ

כָ  יָ  רְוׁשֵ ּתְ   '.ְוָאַכְלתָּ 'ומכנה זאת הפסוק בלשון  -  ֵליהּ  יָקִר  אְוקָ  ,אהוּ משקה] - [ אִמׁשְ
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ִתיָּ  הֲאִכילָ  עתה מבררת הגמרא מנין שכל הדברים הללו מכונים 'עינוי': ִאיְקרוּ  הּוׁשְ  ',יִעינוּ 'שהם מכונים] - [ ּדְ

לָ מְ  ְכִתימנין יש ללמוד זאת,  -  ןּנָ ַעּנּו ֶאת ַנפְ ' )כט טז ויקרא( בּדִ י יְדבֵ  אְוָתנָ  ',ׁשֵֹתיֶכםּתְ ָמֵעא ַרּבִ וכך  - לִיׁשְ

ִתישנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל,  ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם'נאמר כאן, בענין יום הכפורים  -  אָהכָ  בּכְ  ',ּתְ

ְרִעֶבךָ ' )ג ח דברים(משה רבינו לישראל,  דבריונאמר שם, ב -  םָהתָ  בּוְכִתי ָך ַוּיַ  ןְלַהלָּ  המַ ד, ויש ללמו ',ַוְיַעּנְ

א ףאַ כמפורש בפסוק,  ,ןַרֲעבוֹ הוא על ידי  יִעינוּ ה    .ןַרֲעבוֹ  יִעינוּ לגבי יום הכפורים,  ,ןּכָ

רֵ  ,הִסיכָ ממשיכה הגמרא ומבררת,  ִאיּקְ ְכִתימנין יש ללמוד זאת,  - ןלָ  אְמנָ  ,יִעינוּ שהיא מכונה] - [ יּדְ  ,בּדִ

ר ָוַיִין לֹא ' )ג י דניאל(השני כאשר התאבל דניאל על הפסקת בנין בית המקדש  י ּוָבׂשָ ֶלֶחם ֲחֻמדֹות לֹא ָאַכְלּתִ

י י ְוסֹוְך לֹא ָסְכּתִ ְכִתי ,יִעינוּ והנהגה זו מכונה  -  יְוִאְקרֵ  ',ָבא ֶאל ּפִ ר ' )יב י שם( בּדִ י ִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּכִ

ָך ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות   ות מסיכה קרויה עינוי.הרי שההימנע ',ָנַתּתָ ֶאת ִלּבְ

רֵ  ,הְרִחיצָ  ִאיּקְ לָ  ,יִעינוּ  יּדְ ְכִתימנין לומדים זאת,  - ןִמּנָ לגבי הזמן שהעניש שלמה המלך  )כו ב א' מלכים( בּדִ

ֶדיךָ 'את כל המשתתפים בנסיון להמליך את אדוניהו,  ֶלְך ֲעָנֹתת ֵלְך ַעל ׂשָ י  ,ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהּמֶ ּכִ

הִאיׁש מָ  ִוד ָאִבי ,ּוַבּיֹום ַהזֶּה לֹא ֲאִמיֶתךָ  ,ֶות ָאּתָ אָת ֶאת ֲארֹון ה' ֱאלִֹהים ִלְפֵני ּדָ י ָנׂשָ יָת  ,ּכִ ְוִכי ִהְתַעּנִ

ה ָאִבי ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ באותו  בּוְכִתיוכוונתו היתה שהתענה עם דוד המלך בשעה שברח מפני אבשלום,  ',ּבְ

י ָאְמרּו ָהָעם ' (שמואל ב' יז כט)שהביאו אוהבי דוד מאכלים שונים,  ענין של בריחת דוד מפני אבשלום, ּכִ

ר ְדּבָ ּמִ חֶ האמור כאן היינו  'בָרעֵ 'ו ',ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ּבַ יִ היינו  'אָצמֵ 'וְ  ,םִמּלֶ א 'ףְוָעיֵ ' ,םִמּמַ לגבי מה  - יִמּמַ

כלו להתרחץ באותו זמן שברחו, הרי שאף שלא י ,הֵמְרִחיצָ האם אין הכוונה  - וַלאנאמרה כאן לשון עייפות, 

שמא לשון עייפות האמורה כאן היינו שנמנעו  -  אְוִדיְלמָ על רחיצה נאמר בתורה לשון 'עינוי'. דוחה הגמרא, 

ְנדָּ  תִמְנִעילַ  ועל זה נאמרה לשון 'עינוי', ואין ראיה שאף הימנעות מרחיצה קרויה 'עינוי'. מתרצת  ,לַהּסַ

מפסוק זה יש ללמוד ש'עייפות' היא הימנעות מרחיצה, שנאמר  -  אֵמָהכָ  ,קִיְצחָ  רבַּ  ןמָ ַנחְ  ברַ  רָאמַ הגמרא, 

 - אְוֵאימָ מקשה הגמרא, מנין שפסוק זה עצמו עוסק ברחיצה,  '.הֲעֵיפָ  ֶנֶפשׁ  לעַ  םָקִרי םַמיִ ' )כה כה משלי(

ִתיָּ שמא מדובר בנפש עייפה  ְ ִתי ימִ מרא, ונותנים לה מים קרים לשתות. מתרצת הג ,הִמׁשּ וכי נאמר  -  בּכְ

ֶנֶפשׁ ' ' ֲעֵיָפה ֶנֶפשׁ  לעַ '', שאז המשמעות היא שהמים נכנסים לתוך הגוף, להרוות את הצמאון, הרי ֲעֵיָפה ּבְ

ִתי מָ והיינו שניתנים המים על הגוף מבחוץ, לרחיצה,  ,בּכְ  הֵמְרִחיצָ  ',ףָעיֵ 'ויש ללמוד מכאן שלשון  - אַאּלְ

ְוִכי 'ועל זה נאמר הפסוק האמור לעיל  - בּוְכִתיה, צאנשיו הכוונה שהיו מנועים מרחיואף לגבי דוד ו ,אהוּ 

ה ָאִבי ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ   הרי שאף מניעת רחיצה מכונה 'עינוי'.  ',ִהְתַעּנִ

ְנדָּ  תְנִעילַ  ְכִתי ,ןלָ  אְמנָ קרויה עינוי, ההמנעות מכך ש ,לַהּסַ ו מפני אבשלום, שכך נאמר לגבי דוד בבורח - בּדִ

ואף על  - בּוְכִתי ',ְוָדִוד עֶֹלה ְבַמֲעֵלה ַהזֵּיִתים עֶֹלה ּובֹוֶכה ְורֹאׁש לֹו ָחפּוי ְוהּוא הֵֹלְך ָיֵחף' )ל טו ב' שמואל(

יתָ  יְוכִ 'דבר זה, שהיו הולכים יחפים, אמר שלמה לאביתר  כָ  ִהְתַעּנִ הרי שאף ההליכה  ',יָאבִ  הִהְתַענָּ  רֲאשֶׁ  לּבְ

  ים יחפות קרויה עינוי.ברגל
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ִמישׁ  ׁשְ טָּ  ּתַ ְכִתי ,ןלָ  אְמנָ שההמנעות מכך קרויה עינוי,  ,הַהּמִ שכך נאמר בדברי לבן ליעקב אבינו,  -  בּדִ

ֹנַתי' )נ לא בראשית( ים ַעל ּבְ ח ָנׁשִ ּקַ ֹנַתי ְוִאם ּתִ ה ֶאת ּבְ ַעּנֶ ַענֶּ  םאִ 'וכך הוא פירוש הפסוק,  ',ִאם ּתְ  ֶאת הּתְ

ִמישׁ  מניעתםב 'ְּבֹנַתי ׁשְ קַּ  םְואִ ' ,ִמּתַ רוֹ  ,היינו כפשוטו 'ָנִׁשים ַעל ְּבֹנַתי חּתִ שלא ישא נשים נוספות  - תִמּצָ

  שתהיינה צרות להן.

  

נוּ רחיצה ביום הכפורים:  בפרטי איסורהעוסקת א הגמרא מביאה בריית נָ  ּתָ שנו חכמים בברייתא,  - ןַרּבָ

 .ּגּופוֹ  לכָּ פי שאסור לרחוץ את כְּ , (ר"ן)ואפילו במים קרים  ,ּגּופוֹ  תִמְקצָ  ביום הכפורים אפילו ץִלְרחוֹ  רָאסוּ 

ִטי ְמֻלְכָלךְ  הָהיָ  םְואִ  ַדְרּכוֹ  ץרֹוחֵ  ,הּוְבצֹואָ  טּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ כיון שאין זו רחיצה של תענוג, אלא של  ,חֹוׁשֵ

לפי שאסור לסוך את כְּ  ּגּופוֹ  תצָ ִמקְ  ָלסּוךְ  רְוָאסוּ הסרת לכלוך.  שׁ  אוֹ  ,החֹולֶ  הָהיָ  םְואִ  .ּגּופוֹ  ּכָ ּיֵ ִטי לוֹ  ׁשֶ - [ ןַחּטָ

רֹאׁשוֹ פצעים]  ַדְרּכוֹ  ָסךְ  ,ּבְ שׁ  ְוֵאינוֹ  ּכְ אם לא יעשה כן יהיה לו צער [אבל באופן שאין לו צער, כיון ש ,חֹוׁשֵ

  ].שלמי)(ר"ן עפ"י הירואף אם אינו סך לשם תענוג, הדבר אסור 

נָ  ְמעוֹ  ןַרבָּ שנו ברייתא זו בבית מדרשו של מנשה,  - הְמַנשֶּׁ  יְדבֵ  אּתָ ְמִליאֵ  ןבֶּ  ןׁשִ  רוחצת]-[ הִדיחָ מֵ  ,ראֹומֵ  לּגַ

ַמיִ  תַאחַ  ָיָדהּ  הִאשָּׁ  ינוֹ  תפַּ  בה תְונֹוֶתנֶ  ,םּבְ שֶׁ  ְוֵאיָנהּ  ,קַלּתִ כיון שאין זו רחיצה של תענוג אלא של  ,תחֹוׁשֶ

א לעַ  וָעָלי רוּ ָאמְ נקיות.  ּמַ קֵ  יׁשַ ּלֹ  ,ןַהזָּ ָידוֹ  לְלַהֲאִכי הָרצָ  אׁשֶ לא רצה ליטול ביום הכפורים אפילו  - תַאחַ  ּבְ

ֲאִכי וָעָלי ְוָגְזרוּ את ידו האחת כדי להאכיל את בנו,  ּיַ תֵּ  לׁשֶ ׁשְ על ידי שיטלם תחילה. מבררת הגמרא,  ,וָיָדי יּבִ

יֵּ  רָאמַ נטילת ידים זו, ואף הכריחו את שמאי לנהוג כן. מה הטעם לכך שהתירו  - אַטֲעמָ  יַמא וּ  ,יַאּבַ  םִמׁשּ

יְבתָ  השורה על הידים בבוקר, ומסתלקת רק לאחר נטילתם, ורוח זו  הָרעָ  רּוחַ  ,שׁ וּ ריפֵּ ומבאר הרי"ף,  ,אׁשִ

תרת היא קודם נטילת שחרית, וכיון שאין זו רחיצה של תענוג, מומזיקה את האוכל מאכל שנגעו בו בידים 

  אף ביום הכפורים. 

הגמרא מביאה אופנים נוספים שבהם מותרת רחיצה ביום הכפורים, כשאין האדם מתכוון כלל לשם 

ָנןרחיצה:  נּו ַרּבָ י ַההֹוֵלךְ שנו חכמים בברייתא,  -  ּתָ נֵ  לְלַהְקּבִ נֵ  אוֹ  ַרּבוֹ  יּפְ נֵ  אוֹ  וָאִבי יּפְ הוּ  ימִ  יּפְ דוֹ  אׁשֶ  לּגָ

ּנוּ  ָחְכמָ  ִמּמֶ ַמיִ  רעֹובֵ , , ולצורך כך עליו לעבור בנהרשיש בהליכה זו קצת מצוה ,הּבְ ארוֹ  דעַ  אפילו םּבְ  ,ַצּוָ

שׁ  ְוֵאינוֹ     .חֹוׁשֵ

ְעיָ  ְלִמי לֵאצֶ  ההולך בָהרַ הסתפקו בני הישיבה,  - ְלהוּ  אִאיּבַ האם רשאי הוא להלך במים ביום  -  יַמא ,דַהּתַ

יטָ  אְולֹ הכפורים,  ךְ גמרא ספק זה, לא נפשט ב - אִאיְפׁשִ   .רָאסוּ ולכן הדבר  -  ִהְלּכָ

רָ  ,אָרבָ אופן נוסף של היתר להלך במים:   רְלִמיָעבַ  ',אְיִמינָ  רֵעבֶ 'המקום ששמו  יִלְבנֵ התיר להם  - ְלהוּ  אׁשָ

ירֵ  יִלְנטּורֵ  לעבור במים ביום הכפורים כדי ללכת לשמור פירותיהם, ואף שאין בכך מצוה, כיון שיש  - יּפֵ

יֵּ  ָאַמר ֵליהּ ד ממון, התירו זאת חכמים. חשש הפס ְניָ  ,אְלָרבָ  יַאּבַ ְמַסֵייעַ  אּתַ התנא שבברייתא מסייע  -  ְלךָ  ּדִ

ירוֹ  יׁשְֹמרֵ לפסק ההלכה שלך, שכך שנינו בברייתא,  ארָ  דעַ  ןעֹוְבִרי ,תּפֵ ַמיִ  ןַצּוָ י ןְוֵאינָ  ,םּבְ ׁשִ    .ןחֹוׁשְ



  המבואר       שמיני, פרק יומאמסכת        אלפסרב 

 

  גון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורות לאר©                                                                                                                                   

 

4 

רָ  ,ףיֹוסֵ  ברַ  ְרּבוּ ששמו המקום  יִלְבנֵ התיר  - אׁשָ ְרקָ  יְלֵמיתֵ  רְלַמֲעבַ  ,ּתַ לעבור ביום הכפורים  - לּוְלֵמיזַ  אְלּפִ

יֵּ  ָאַמר ֵליהּ  במים בדרכם לשמוע את הדרשה, ואף לחזור למקומם לאחר הדרשה. ְלֵמיתֵ  יֶנהִ  ,יַאּבַ  הִמְצוָ  יּדִ

וה, מותר להלך אפילו אמנם מובנים דבריך לגבי ההליכה לשמיעת הדרשה, דכיון שיש בכך מצ - דָעֵבי אקָ 

איזו מצוה נעשית בכך, שמחמת כן  -  דָקָעֵבי הִמְצוָ  יַמאלחזור לביתם לאחר הדרשה,  - לְלֵמיזַ במים, אבל 

ּלֹ השיב לו רב יוסף,  -  ֵליהּ  רָאמַ התרת להם להלך במים.  הֵ  אׁשֶ ילָ  אּתְ אִ כלומר,  ,אָלבֹ דֶלָעִתי ןַמְכׁשִ  אלֹ  םׁשֶ

י ּתִ יהֶ לְ  רַלְחזֹ  םָלהֶ  רּתַ   זו כלל.  הְלִמְצוָ  ָיֹבאוּ  אלֹ  ,ןָבּתֵ

מּואֵ  בְורַ  ,הְיהּודָ  ברַ מביאה הגמרא מעשה בענין זה:  היו עומדים  - אֲאגּודָ  יַקְיימֵ  ָהווּ  ,הְיהּודָ ] ַרב[ רבַּ  לׁשְ

ְנהַ ביום הכפורים על שפתו  פָּ  רּדִ רָ  ,אּפָ ַחְצדַ  אַאַמְעּבְ 'חצדד', על מקום מעבר הנהר, מול המקום ששמו  -  דּדְ

פָּ  רבַּ  יָרמֵ  יָקאֵ  הֲהוָ  יסָ  ְלַהךְ  אּפָ הרים רמי  - אַקלָ  ְלהוּ  אָרמָ והיה רמי בר פפא עומד בצד השני של הנהר.  - אּגִ

נָ  יַקמֵּ  יְלֵמיתֵ , האם מותר לי לעבור את הנהר ברגלי -  רְלַמֲעבַ  ַמהוּ את קולו ושאל אותם, פפא בר   - ןַרּבָ

אַ כם, רב יהודה ורב שמואל בר יהודה], לבא לפני החכמים [והיינו לפני ַמְעתָּ  לְלִמׁשְ לשאול שאלה  - אׁשְ

מּואֵ  ברַ  ,הְיהּודָ  ברַ השיב לו] -[ ָאַמר ֵליהּ בתלמודי.  ָאְמרֵ  לּוׁשְ ְרַוְייהוּ  יּדְ  - רעֹובֵ אמרו שניהם הלכה זו,  - ּתַ

ּלֹ  דּוִבְלבַ רשאי לעבור,  חַ  ָידוֹ  איֹוִצי אׁשֶ שלא ירים בידיו את שולי בגדיו, כיון שבכך  - ֲחלּוקוֹ  תֵחפֶ  תִמּתַ

ָאְמרֵ  אִאיכָּ נראה כנושא את הבגד דרך משא וטלטול, אלא ילך עמו כמות שהוא, דרך מלבוש.  ויש  - יּדְ

מּואֵ  ברַ )ו היהוד בר( ָאַמר ֵליהּ אומרים שכך  שנינו בברייתא דין זה, שהדבר  - אינָ נִ תָּ  ,הְיהּודָ ] ַרב[ רבַּ  לׁשְ

ּלֹ  דְלבַ ּובִ מותר,  חַ  ָידוֹ  איֹוִצי אׁשֶ ינַ מבררת הגמרא,  .ֲחלּוקוֹ  תֵחפֶ  תִמּתַ יּפּוִריםמובן דין זה  - חּתִ יֹום ַהּכִ  ,ּבְ

ֵליכָּ  ַרְגלוֹ  לִמְנעָ שאין לו לאדם  - אּדְ ַמיָּ  רְלַמֲעבַ  יָמצֵ  ,ּבְ בָּ ויכול הוא לעבור במים. אבל  -  אּבְ ׁשַ ִאיכָּ  ,תּבְ  -  אּדְ

האם מותר לו לעבור  כך במים, או שחוששים אנו שמא יפול  -  רְלֵמימַ  אִאיכָּ  יַמאו, ברגל לִמְנעָ שיש לו 

מַ  אתָּ  המנעל שברגליו מחמת ההליכה במים, ויבא לטלטלו ארבע אמות. בא ושמע ראיה לספק זה,  -  עׁשְ

ָאמַ  יאָ  יְדבֵ  ַחְתֵניהּ  הְנֶחְמיָ  ברַ  רּדְ ירַ לְ אני ראיתים  - ֲחִזִתיְנהוּ  אנָּ אֲ  ,הְנׂשִ יוְ  יַאמִּ  ּבִ ַעָברּוהָ  ,יַאסִּ  ַרּבִ שעברו  - ּדְ

ֶרךְ במים בשבת כשמנעליהם ברגליהם  ינַ ולא חששו. ממשיכה הגמרא ומבררת,  ,ַמְלּבּושׁ  ּדֶ מובן דין זה  - חּתִ

מה דינו, האם מותר לעבור בו  - יַמאהנשלף בקלות,  ,לַסְנדָּ שאינו נשלף בקלות מהרגל, אבל  ,לִמְנעָ לגבי 

ִחלָּ  ,לַסְנדָּ ומסקנת הגמרא היא שלעבור במים ב - אְוַאְסיִקנָ בשבת. במים  אין לעשות כן  - אלֹ  הְלַכּתְ

  לכתחילה. 

  

נֵ הגמרא מביאה דינים נוספים בענין רחיצה ביום הכפורים:   בֵלישֵׁ  רָאסוּ  ,הְיהּודָ ב רַ שנה ברייתא זו] -[ יּתָ

י לעַ  יּפּוִרים טַהּטִ יֹום ַהּכִ עַ  יַרבִּ  רָאמַ ומבארת הגמרא דין זה,  .ּבְ חַ  טּוְבִטי ,יֵלוִ  ןבֶּ  ְיהֹוׁשֻ ַטּפַ טיט לח,  - תַהּמְ

יֵּ  רָאמַ ומשום איסור רחיצה.  יחַ  תְמנָ  לעַ  ּוְבטֹוֵפחַ  ,יַאּבַ ובתנאי ששיעור הרטיבות של הטיט יהיה  -  ְלַהְטּפִ

ואותה רטיבות שביד הנוגע בו ראויה לחזור ולהרטיב דבר נוסף, זה שהוא ראוי להרטיב את הנוגע בו, כ

   אבל בפחות מכך, מותר.
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ר ,הְיהּודָ  ברַ  רָאמַ  מביאה הגמרא את הנהגותיהם של ת. וֹ ירפֵ בְּ לקרר את גופו  - ְצַטֵנןהִ לְ  לאדם מּוּתָ

הּ בדלעת.  - ארָ קָ בְּ  ןִמְצַטנֵ  ,ְיהּוָדה ַרב האמוראים בענין זה, י ןַטנֵ ִמצְ היה  ַרּבָ מקרר עצמו בילד קטן,  -  אקָ וּ נּבִ

ָכסָּ  ןִמְצַטנֵ  ,אָרבָ שגופו קר.  ַכְספָּ  אּבְ סָ  ,אָרבָ  רָאמַ  בכוס של כסף, שהמתכת קרה היא. -  אּדְ ַכְספָּ  אּכָ  אּדְ

יאסור לקרר עצמו, שמא ישפוך על בשרו מאותם מים.  -  רָאִסיבכוס של כסף מלאה במים,  - אְליָ מַ   - רַחּסִ

רֵ ן הכוס מלאה, אך אם אי ְחרָ מותר לקרר בה את עצמו. אבל אם היתה הכוס  - יׁשָ ּפַ ישל חרס,  -  אּדְ  ןּבֵ

י אְליָ מַ   - אַטֲעמָ  יַמאאסור להתקרר בה,  - רָאִסיה ובין אם אינה מלאה, על גדותי בין אם מלאה -  הירָ ֲחסֵ  ןּבֵ

חַ ומה הטעם בכך שאף כשאינה מלאה הדבר אסור, כיון ד חִ  לִמיׁשְ המים שבה מחלחלים דרך הדפנות,  -  ליׁשָ

מותר ריק לגמרי, של חרס ו אם הכליווהרי זה כמקרר עצמו במים ממש, והדבר אסור משום רחיצה [

להתקרר בו, מאחר ואין בו כלל מים, ואין חוששים שכאשר היו בו מים נבלעו בדפנותיו, ועתה ייפלטו 

סָ  ֲאִפילוּ  ,רָאמַ  יַאשִּׁ  ברַ ]. (שלחן ערוך)ממנו, והרי זה כמקרר עצמו במים  ַכְספָּ  אּכָ גם בכוס של  -  רָחִסי אּדְ

ְרּבּויֵ  יָאתֵ ומה הטעם לכך, כיון ד - ַמאי ַטֲעָמאאסור להתקרר.  -  רָאִסיכסף שאינה מלאה,  ומבאר  .יְלִאְזּדַ

ירּושׁ הרי"ף,  מָּ  ,ּפֵ עוּ  אׁשֶ ְעּבְ יִ  ִיְתּבַ תֹוכוֹ  םַהּמַ ּבְ זוּ  ,ׁשֶ שָׂ  לעַ  ְוִיָנּתְ    .רוֹ ּבְ

יְזְכֵניהּ  ,אֲחמָ  רבַּ  אְזִעירָ  ּפִ ידְּ מארחם  -  אּוׁשְ עַ  ַרּבִ נָ  ּוְדּכּוְלהוּ  ,יַאסִּ  בּוְדרַ  ,יַאמִּ  בּוְדרַ  ,יֵלוִ  ןבֶּ  ְיהֹוׁשֻ ִקְסִרי ןַרּבָ  ּדְ

ֵריהּ  ףְליֹוסֵ זעירא בר חמא  ֵליהּ  רָאמַ  ,הֲהוָ ושל כל החכמים שהיו באים לעיר קיסרי  - ַרבִּ בנו] - [ ּבְ עַ  יּדְ  ְיהֹוׁשֻ

תָ  ְלךָ  אֵאימָ  אתָּ  ,אאּוְריָ  רבַּ  ,יֵלוִ  ןבֶּ  ֲהוָ  אַמַעְלְיתָ  אִמיּלְ בוא ואומר לך הנהגה משובחת  -  ֲאבּוךְ  דָעֵבי הּדַ

עָ  בֶערֶ שהיה אביך נוהג,  ׁשְ אָ  הּתִ חַ  לוֹ  ןְמִביִאי היו בּבְ ַמיִ אותה  הְוׁשֹורֶ  ,תִמְטּפַ חַ  בליל התענית היהוּ  ,םּבְ  ְמַקּנֵ

ָני הּ בָּ  י ַעל ַמֲעִביָרהּ ביום התענית, היה  ,רְלָמחָ  .וְוַרְגָלי וָיָדי וּפָ ּבֵ  ְוֵאינוֹ להסיר חבלי שינה מעיניו,  ,וֵעיָני ּגַ

שׁ  ּפּוִרי םיוֹ  בֶערֶ משום איסור רחיצה.  חֹוׁשֵ -[ אֹוָתהּ  הׁשֹורֶ היה שיש להחמיר בו יותר מבתשעה באב,  ,םַהּכִ

ַמיִ את המטפחת]  ִמי אֹוָתהּ  הְועֹושֶׂ  הוסוחט ,םּבְ ִלי ןּכְ ביום  ,רְלָמחָ כבגד מנוגב מהמים שבו.  -  ןְנגּוִבי םּכֵ

בֵּ  לעַ  ַמֲעִביָרהּ הכפורים, היה  שׁ  ְוֵאינוֹ  ,וֵעיָני יּגַ הּ  כאשר בא -  אָאתָ  יכִּ  ,ןְוכֵ  .חֹוׁשֵ מארץ ישראל  יָמִר  רבַּ  ַרּבָ

חַ  ,רָאמַ לבבל,  ילְ  לוֹ  הָהְיתָ  תִמְטּפַ עַ ְיהוֹ  ַרּבִ ּפּוִרי םיוֹ  בֶערֶ וב ,יֵלוִ  ןבֶּ  ׁשֻ ַמיִ אותה  הׁשֹורֶ היה  םַהּכִ  הְועֹושֶׂ  ,םּבְ

ִמי אֹוָתהּ  ִלי ןּכְ י ַעל ַמֲעִביָרהּ היה  רְלָמחָ  ,ןְנגּוִבי םּכֵ ּבֵ שׁ  ְוֵאינוֹ  ,וֵעיָני ּגַ ְבֶערֶ  אְוַאִסיְקנָ ( .חֹוׁשֵ עָ  בּדִ ׁשְ אָ  הּתִ  בּבְ

ַמיִ  הׁשֹורֶ  מִ  הְועֹושֶׂ  םּבְ ִלי ןיּכְ ּפּוִרי םיוֹ  בְוֶערֶ  ,םְנגּוִבי םּכֵ חַ  םּכִ הּ  ְמַקּנֵ בֵּ  לעַ  ַמֲעִביָרהּ  רּוְלָמחָ  ,וְוַרְגָלי וָיָדי ּבָ  יּגַ

שׁ  ְוֵאינוֹ  ,וֵעיָני ַמיִ  הׁשֹורֶ  ןֵאי לֲאבָ  ,חֹוׁשֵ רָ  םּבְ ָחֵיישׁ  אֵמִעיּקָ עָ  הִלְסִחיטָ  ּדְ ׁשָ ֲעִבירָ  הּבְ ּמַ י ַעל הׁשֶ ּבֵ ָני ּגַ ק פוס .)וּפָ

  וכן היא ההלכה. -  אִהְלְכתָ  ןְוכֵ הרי"ף: 

  

ְעיָ  הגמרא דנה עתה בענין איסור נעילת הסנדל ביום הכפורים:  - ַמהוּ הסתפקו בני הישיבה,  - ְלהוּ  אִאיּבַ

ַסְנדָּ  תָלֵצא האם מותר עַ  לשֶׁ  לּבְ יּפּוִרים ,גומא, והיינו מין עץ - םׁשַ יֹום ַהּכִ  לעַ  יַנֲחָמנִ  רבַּ  קִיְצחָ  יַרבִּ  דָעמַ  .ּבְ

עַ  יַרבִּ  תאֶ  יָרִאיתִ  יֲאנִ  ,רְוָאמַ  ,וַרְגָלי צָ  ,יֵלוִ  ןבֶּ  ְיהֹוׁשֻ ּיָ ַסְנדָּ  אׁשֶ עַ  לשֶׁ  לּבְ יּפּוִרים םׁשַ יֹום ַהּכִ  -  ֵליהּ  אֲאִמינָ  ,ּבְ

ַתֲעִניושאלתי אותו,  מה הדין,  -  יַמא שגוזרים מחמת עצירת גשמים, שאסורים בנעילת הסנדל, רִצּבוּ  תּבְ

נָ  אלֹ  ,ילִ  רָאמַ ו אם מותר לצאת בסנדל של שעם.ה אין שינוי וחילוק בדבר, אלא אף בתענית ציבור  - אׁשְ
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הּ  רָאמַ  מותר. צָ  רֶאְלָעזָ  יַרבִּ  תאֶ  יָרִאיתִ  יֲאנִ  ,הַחנָ  רבַּ  רבַּ  ַרּבָ ּיָ ַסְנדָּ  אׁשֶ עַ  לשֶׁ  לּבְ ַתֲעִני םׁשַ  אֲאִמינָ  ,רִצּבוּ  תּבְ

יּפּוִריםבְּ ושאלתי אותו,  - ֵליהּ  נָ  אלֹ  ,ילִ  רָאמַ ו מה הדין, האם מותר לצאת בו. - יַמא יֹום ַהּכִ  ברַ ומותר.  ,אׁשְ

יֵּ  העשוי ממין שעם. - יְדִהיְטנֵ סנדל בְּ היה יוצא  - קָנֵפי ,הְיהּודָ  העשוי  -  יְדהּוצֵ סנדל בְּ היה יוצא  -  קָנֵפי ,יַאּבַ

ִדיְבלֵ  קָנֵפי ,אָרבָ מעלי דקלים.  הּ במנעל העשוי מעשבים.  היה יוצא - יּבְ ִריךְ  הֲהוָ  ,אהּונָ  ברַ  רבַּ  ַרּבָ  אסּוְדרָ  ּכָ

ְרֵעיהּ     היה כורך בגד על רגליו, ויוצא בו, ללא מנעל כלל. -ק ְוָנִפי ַאּכַ

  

נוּ  נָ  ּתָ ינֹוקוֹ שנו חכמים בברייתא,  -  ןַרּבָ ִריןילדים קטנים,  - תַהּתִ כּולָ  מּוּתָ  ,הלָ ֲאִכיבַּ בכל העינויים,  - ןּבְ

ִתיָּ   ץחוּ כיון שדברים אלו נצרכים לילדים לגדילתם, ואין מונעים אותם מהם,  ,הְוִסיכָ  ,הּוִבְרִחיצָ  ,הּוִבׁשְ

   עבורם. ורים בו, כיון שאין בכך צורךשאף הם אס לְוַסְנדָּ  לִמִמְנעָ 

ָנן נּו ַרּבָ ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב  ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם' (ויקרא כג לב)בברייתא, נאמר בפסוק  ּתָ

יתֶ '', וכך יש לדרוש את הפסוק, כיון שנאמר ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם עָ  םַנְפׁשֹוֵתיכֶ  תאֶ  םְוִעּנִ ִתׁשְ  לָיכוֹ  ',ַלחֶֹדשׁ  הּבְ

עָ היית לומר שיתענה האדם  ִתׁשְ ְלמּוד לוַמר ,הּבְ ֶערֶ ' לכך נאמר -  ּתַ וצאי תשעה לחודש, והיינו במ ',בּבָ

ֶערֶ 'ואם היה נאמר רק  -  יאִ שהוא ליל עשירי.  ךְ  היית לומר שיתחיל בתעניתו רק לָיכוֹ  ',בּבָ ְחׁשַ ּתֶ ֶ  - ִמׁשּ

ְלמּוד לוַמרכשיחשיך היום,  עָ 'לכך נאמר גם לשון  - ּתַ ִתׁשְ יצַ  אהָ  ',הּבְ כיצד מקיים האדם שתי לשונות  - דּכֵ

כֵּ קודם חשיכה,  ם,וֹ יד עוֹ ִמבְּ  הּוִמְתַענֶּ  לַמְתִחיאלו,  ממשיכה הברייתא  .ַהּקֶֹדשׁ  לעַ  לֵמחוֹ  ןמֹוִסיִפי ןׁשֶ

יִ  וְלַאֲחָרילפני תחילת היום,  - וְלָפָני אֶאלָּ ללמוד דין זה של הוספה על יום הכפורים  ִלי ןֵאיודורשת,   ,ןִמּנַ

ְלמּוד לוַמרשאף במוצאי היום יש להוסיף מעט,  ללמד שגם ביציאת  ',בֶערֶ  דעַ  בֵמֶערֶ 'לכך נאמר בפסוק  - ּתַ

היום יש להמתין עד שיהא ערב ממש, והיינו אחר שחשך היום. ממשיכה הברייתא ולומדת את הדין 

ּפּוִריםב אֶאלָּ ללמוד שיש להוסיף מחול על הקודש  ילִ  ןֵאי: שבתות וימים טוביםב בָּ  ,יֹום ַהּכִ י תׁשַ ֵראׁשִ  -  תּבְ

יִ שבת שבכל שבוע,  ְלמּוד לוַמרף בה יש להוסיף מחול על הקודש, שא ןִמּנַ לכך נאמר בפסוק לשון  - ּתַ

תוּ ' ּבְ ׁשְ יִ  םטֹוִבי םָיִמילרבות כל שבת.  ',ּתִ ְלמוּ שיש להוסיף בהם מחול על הקודש,  ןִמּנַ כֶ ' רלֹומַ  דּתַ ּתְ ּבַ  ',םׁשַ

ִביתָ  לכָּ ללמד ש י ,ָלהּ  ףמֹוִסי הַאתָּ  ,תׁשֹובֵ  הַאתָּ שֶׁ  הׁשְ י ָפֶניהָ ִמלְּ  ןּבֵ ַאֲחֶריהָ  ןּבֵ  אְיהֵ היית לומר ש לָיכוֹ  .ִמּלְ

י רֵ  בַחּיָ ְלמּוד לוַמר ,תַהּתֹוֶספֶ  חילולה של לעַ  תּכָ ֶעֶצם ' כג ל) ויקרא( ּתַ ל ְמָלאָכה ּבְ ה ּכָ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְוָכל ַהּנֶ

י וגו' רֵ  ָענּושׁ  םיוֹ  לשֶׁ  ִעֻצמוֹ  חילול לעַ  , ללמד שרק'ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה ַהּיֹום ַהזֶּה ְוַהֲאַבְדּתִ  ,תּכָ

רֵ  ָענּושׁ  ֵאינוֹ  לֲאבָ  ִבי ְיהוּ  אלֹ היית לומר ש לָיכוֹ  .תַהּתֹוֶספֶ  לעַ  תּכָ רֵ  ןַחּיָ על מלאכה  -ה אכָ לָ מְ  תּתֹוֶספֶ  לעַ  תּכָ

ִבין ְיהוּ ל בָ אַ  שנעשתה בזמן התוספת, ֵרת ַחּיָ ל או שותה בזמן התוספת יתחייב האוכ - יִעינוּ  ּתֹוֶסֶפת ַעל ּכָ

ְלמּוד לוַמרכרת,  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּה ' )כטכג  ויקרא( לכך נאמר בפסוק - ּתַ ה ּבְ ר לֹא ְתֻעּנֶ ֶפׁש ֲאׁשֶ י ָכל ַהּנֶ ּכִ

ִבי םיוֹ  לשֶׁ  ִעֻצמוֹ  לעַ ללמד שרק  ',ֵמַעֶּמיהָ ְוִנְכְרָתה  רֵ  ןַחּיָ רֵ  ןִביַחיָּ  ןְוֵאיאם עוברים על העינויים שבו,  תּכָ  תּכָ

  על ביטול העינוי בזמן התוספת. - יִעינוּ  תּתֹוֶספֶ  לעַ 
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ֶלךְ 'שנינו במשנה,  לָּ  ַהּמֶ ֵניהֶ  תאֶ  ִיְרֲחצוּ  הְוַהּכַ מדוע רשאי הוא  - ַמאי ַטֲעָמא ,ֶמֶלךְ מבררת הגמרא,  '.םּפְ

ָיְפיוֹ  ֶמֶלךְ ' כיון שנאמר בפסוק ,ברַ  רָאמַ  ,אַזְבדָ  רבַּ  אַאבָּ  ברַ  רָאמַ  לרחוץ את פניו ביום הכפורים.  הֶתֱחֶזינָ  ּבְ

לָּ  להיראות ביופיו. ללמד שצריך המלך ,)יז לג ישעיה( 'ֵעיֶניךָ  מה הטעם שהתירו לה חכמים  - אַטֲעמָ  יַמא ,הּכַ

דֵ  ,ברַ  רָאמַ לרחוץ את פניה,  ּלֹ  יּכְ נֶּ  אׁשֶ ְעָלהּ  לעַ  הִתְתּגַ עָ  .ּבַ יהּ מִ  אּבְ  תֵאימַ  דעַ  ,אִחָיי יֵמַרבִּ  ברַ שאל ממנו  - יּנֵ

לָּ ' עד איזה זמן לאחר הנישואין קרויה האשה - ָלהּ  תָקִרי לענין זה שמותרת לרחוץ פניה ביום הכפורים.  'הּכַ

ְדַתְניָ השיב לו רבי חייא,  -  ֵליהּ  רָאמַ  שיעור הזמן הוא כפי ששנינו בברייתא בענין אחר, לגבי כלה  - אּכִ

יִטי ןמֹוְנִעי ןֵאימתו אביה או אמה, שש ְכׁשִ לָּ  ןּתַ י לכָּ  הַלּכַ לֹׁשִ ואף כאן זהו שיעור הזמן שקרויה היא  ,םיוֹ  םׁשְ

  'כלה', ומותרת לרחוץ פניה אף ביום הכפורים.

  

עֵ  לגבי יום הכפורים: ).קיט( הרי"ף מביא עתה דין נוסף שהובא במסכת שבת  ּוֵריהּ ְלַיק ְלִאיִנישׁ  ֵליהּ  יּוִמּבָ

ִכּפּורֵ  אְליֹומָ  ְכסוּ וצריך האדם לכבד את יום הכפורים  -  יּדְ  ,אַהְמנּונָ  בְלרַ  אָגלּותָ  ֵרישׁ  ָאַמר ֵליהּ דְ  ,הְנִקיָּ  תּבִ

ֹוׁש ה' ִאם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶל� ֲעׂשֹות ֲחָפֶצי� ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג ִלְקד' נח יג) ישעיה(נאמר בפסוק 

ְכִתי יַמא ',צֹוא ֶחְפְצ� ְוַדֵּבר ָּדָברְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכי� ִמּמְ  ִלְקדֹוׁש ה' 'וְ  פסוקבלגבי מה נאמר  -  בּדִ

ד ּפּוִרים יֹום הזֶ השיב לו,  - ָאַמר ֵליהּ  ',ְמֻכּבָ ֵאי ,ַהּכִ ֶ ִתיָּ  אְולֹ  הֲאִכילָ  אלֹ  ּבוֹ  ןׁשּ ֵדהוּ  ,הּתֹורָ  הָאְמרָ  ,הׁשְ ּבְ  ּכַ

ְכסוּ     .הְנִקיָּ  תּבִ

  

ְנעוֹ  הְוַהַחיָּ ' שנינו במשנה, ְנדָּ  תאֶ  לּתִ מה הטעם שהתירו ליולדת  -  אַטֲעמָ  יַמאמבררת הגמרא,  .'ְוכוּ  'לַהּסַ

וּ לנעול סנדל ביום הכפורים,  מחמת הקור שיש כשמהלכים על קרקע ללא מנעלים, וקור זה  - הִצנָּ  םִמׁשּ

מּואֵ יולדת. דין נוסף: עשוי להזיק ל בכל מקום שיש לחוש לנשיכת עקרב  -  בַעְקרָ  תֵמֲחמַ  לכָּ  ,רָאמַ  לּוׁשְ

   לכל אדם לנעול נעליים ביום הכפורים, משום סכנה. רֻמתָּ כשהולכים ללא נעלים, 

  

  משנה

ינֹוקוֹ  יוֹ  םאֹותָ  ןְמַעִני ןֵאיילדים קטנים,  -  תַהּתִ יּפּוִרי םּבְ נָ  םקֹודֶ להתענות  םאֹותָ  םִכיְמַחנְּ  לֲאבָ  ,םַהּכִ  הְלׁשָ

יִ  םְוקֹודֶ  ּתַ ִבישנה או שנתיים קודם שיגיעו לגיל חיוב במצוות,  - םִלׁשְ ׁשְ ְהיוּ  לּבִ ּיִ ִמְצוֹ  ןְרִגיִלי ׁשֶ   .תּבְ

  

  גמרא



  המבואר       שמיני, פרק יומאמסכת        אלפסרב 

 

  גון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורות לאר©                                                                                                                                   

 

8 

תָּ  שנינו במשנה 'מחנכים אותם קודם לשנה וקודם לשתים'. תמהה הגמרא, עתה, לאחר שהתבאר  - אַהׁשְ

יִ  יִלְפנֵ 'במשנה ש ּתַ ִכי םׁשְ נָ  יִלְפנֵ  ',ְלהוּ  ןְמַחּנְ ְעיָ  הׁשָ וכי יש צורך לומר שגם שנה קודם חיובם במצוות  -  אִמיּבַ

יָ  אלֹ  ,אִחְסדָּ  ברַ  רָאמַ מחייבים אותם, והרי דבר פשוט הוא.  ׁשְ אאין זו קושיא,  - אּקַ האופן שבו מחנכים  - ןּכָ

חֹולֶ  את הילד רק שנה אחת סמוך לגדלותו, היינו אשאינו מתענה קודם לכן. וילד חלש,  - הּבְ האופן  - ןּכָ

ָבִרישבו מחנכים אותו שנתיים קודם לגדלותו, היינו     .אּבְ

מֹונֶ  ןבֶּ  ,אהּונָ  ברַ  רָאמַ הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים בדיני הצום לגבי ילדים בגילאים שונים:   ןּובֶ  הׁשְ

שַׁ  ִכישנים שלמות,  עּתֵ עוֹ  אֹותוֹ  ןְמַחּנְ  רֶעשֶׂ  ןבֶּ להתענות חלק משעות היום, כדי להרגילו במצוות.  - תְלׁשָ

רֵ  תַאחַ  ןבֶ ו ִליִמישנים שלמות,  הֶעׂשְ נָ  ןַמׁשְ ַרּבָ י ןבֶּ חייבים לצום כל היום, מדרבנן.  - ןִמּדְ ּתֵ רֵ  םׁשְ  ,הֶעׂשְ

ִליִמי אֹוַרְיתָ  ןַמׁשְ שַׁ  ןבֶּ  ,רָאמַ  ןַנְחמָ  בְורַ  חייבים לצום מן התורה כל היום. - אִמּדְ ִכי ,רֶעשֶׂ  ןבֶּ ו עּתֵ  ןְמַחּנְ

עוֹ  אֹותוֹ  רֵ  תַאחַ  ןבֶּ  .תְלׁשָ ִליִמי ,הֶעׂשְ נָ  ןַמׁשְ ַרּבָ י ןבֶּ  .ןִמּדְ ּתֵ רֵ  םׁשְ ִליִמי ,הֶעׂשְ אֹוַרְייתָ  ןַמׁשְ יוְ  .אִמּדְ  ןיֹוָחנָ  ַרּבִ

רֵ  תַאחַ  ןבֶ ו רֶעשֶׂ  ןבֶּ  ,רָאמַ  ִכי ,הֶעׂשְ עוֹ  ןאֹותָ  ןְמַחּנְ י ןבֶּ  .תְלׁשָ ּתֵ רֵ  םׁשְ ִליִמי ,הֶעׂשְ אֹוַרְייתָ  ןַמׁשְ   .אִמּדְ

ַקְיימָ  בגַּ  לעַ  ףאַ  ,קִתינוֹ נידון זה של בְּ מברר הרי"ף את ההלכה,  יכְּ להלכה  ןלָ  אּדְ ָאמַ  ,ןיֹוָחנָ  ַרּבִ ינֹוקֶ  ,רּדְ  תּתִ

י תבַּ  ּתֵ רֵ  םׁשְ לֹשׁ  ןבֶּ  קְוִתינוֹ  הֶעׂשְ רֵ  ׁשְ ִליִמי הֶעׂשְ אֹוַריְ  ןַמׁשְ רַ  ןלָ  אַקְיימָ מכל מקום  ,איתָ ִמּדְ  בְורַ  אהּונָ  בּכְ

ְתָראֵ  ,ןַנְחמָ  ּבַ ִליִמי שהם אמוראים מאוחרים יותר, - ןִאינוּ  יּדְ ַמׁשְ נָ  ןּדְ ַרּבָ דֵ  ןִמּדְ  ןִמבֶּ במצוות כבר  ןְלַחְנכָ  יּכְ

רֵ  תַאחַ  י ,הֶעׂשְ ינוֹ לְ  ןּבֵ י קּתִ ינֹוקֶ לְ  ןּבֵ שַׁ  ןּובֶ  ,תּתִ ִכיְמחַ  רֶעשֶׂ  ןּובֶ  עּתֵ עוֹ  ןאֹותָ  ןּנְ ְדרַ  ,תְלׁשָ וחינוך  ,ןַנְחמָ  בּכִ

אִ 'לשעות' היינו  תֵּ  לֶלֱאכוֹ  לָרִגי הָהיָ  םׁשֶ ׁשְ עוֹ  יּבִ לֹשׁ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִליבשעה שניה של היום,  - תׁשָ ׁשָ בשעה  - ּבְ

לֹשׁ שלישית. ואם היה רגיל לאכול  ׁשָ ַאְרבַּ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי ,ּבְ    .עּבְ

  

  שנהמ

רָ  אשה ֵהִריחָ מעוברת] -[ העּוּבָ אם אינה אוכלת ממנו יש סכנה לה ולעובר, , וביום הכפורים ריח מאכל הׁשֶ

ִקיִאירופאים  יפִּ  לעַ  אֹוָתהּ  ןַמֲאִכיִלי ִקיִאי םשָׁ  ןֵאי םְואִ האומרים שיש סכנה אם לא תאכל.  ןּבְ  ןַמֲאִכיִלי ,ןּבְ

ּתֹאמַ  דעַ  ,ַעְצָמהּ  יפִּ  ַעל אֹוָתהּ   .ידַּ  רׁשֶ

  

  גמרא

נוּ  נָ  ּתָ רָ שנו חכמים בברייתא,  - ןַרּבָ ֵהִריחָ אשה מעוברת] -[ העּוּבָ שַׂ  הׁשֶ של קרבנות, האסור לה  ֹקֶדשׁ  רּבְ

שַׂ  אוֹ באכילה,  תֹוךְ  ָלהּ  ןּוַמְכִניִסי ,ברֹטֶ בַּ מין מקל] -[ ּכּושׁ  ָלהּ  ןּתֹוֲחִבי ,רֲחִזי רּבְ יהָ  ּבְ ומוצצתו ומרגישה  ,ּפִ

בָ  םאִ את טעם התבשיל,  ְ הּ בכך  הִנְתַיׁשּ ְעּתָ בָ  םאִ  .ַעְצמוֹ  ברֹטֶ  ָלהּ  ןְמִביִאי ,וַלא םְואִ  .במּוטָ  ,ּדַ ְ הּ  הִנְתַיׁשּ ְעּתָ  ּדַ
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מָּ את ה ָלהּ  ןְמִביִאי ,וַלא םְואִ  .במּוטָ ברוטב עצמו,  ֵאיכיון  ,ַעְצמוֹ האסור  ןׁשֻ ֶ בָ  ְלךָ  ןׁשּ עֹומֵ  רּדָ ְפנֵ  דׁשֶ ּקּוחַ  יּבִ  ּפִ

ִפיכוּ  תֲעָריוֹ  יְוִגּלוּ  הָזרָ  הֵמֲעבֹודָ  ץחוּ  ,ֶנֶפשׁ  ִמי תּוׁשְ   .םּדָ

 הָזרָ  הֲעבֹודָ עתה מבררת הגמרא מהיכן יש ללמוד ששלשה עבירות אלו אינן נדחות אפילו מפני פקוח נפש: 

ַתְניָ מנין לנו שאינה נדחית מפני פקוח נפש,  - ןלָ  אְמנָ   ,ראֹומֵ  רֱאִליֶעזֶ  יַרבִּ בברייתא,  שכך שנינו - אּדְ

כָ ' רֶנֱאמַ כיון ש - םאִ  ',ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד�' (דברים ו ה)בביאור הפסוק   לּבְ

ךָ  כָ ' רֶנֱאמַ  הָלמָּ  ',ַנְפׁשְ כָ ' רֶנֱאמַ  םְואִ  ',ְמֹאֶדךָ  לּבְ כָ ' רֶנֱאמַ  הָלמָּ  'ְמֹאֶדךָ  לּבְ ךָ  לּבְ כלומר, הרי אחד  ',ַנְפׁשְ

 יותר, ן שצריך לאהוב את ה' גם בדבר הקליותר, ואם כן די לכתוב אותו, ואנו נדע שכל שכ קשהמהדברים 

ּגּופוֹ  םָאדָ  ְלךָ  ֵישׁ  םאִ אלא יש בדבר דעות חלוקות אצל בני האדם, ו מֹונוֹ  יותר וָעָלי בָחִבי ׁשֶ  רֶנֱאמַ  ְלָכךְ  ,ִמּמָ

ךָ  לכָ בְּ ' מֹונוֹ  םָאדָ  ְלךָ  ֵישׁ  םְואִ שדבר זה קשה יותר.  ',ַנְפׁשְ ּמָ כָ ' רֶנֱאמַ  ְלָכךְ  ,ִמּגּופוֹ  וָעָלי בָחִבי ׁשֶ  '.ְמֹאֶדךָ  לּבְ

ועל כל פנים מבואר בפסוק זה שצריך האדם למסור אפילו את נפשו על אהבת ה', והיינו שלא יעבוד עבודה 

  זרה, שזו כפירה בה'.

ּלוּ  ַתְניָ שאינו נדחה מפני פקוח נפש,  ןלָ  אְמנָ  ,תיוֹ ֲערָ  יּגִ נאמר בפסוק לגבי נערה  ,ראֹומֵ  יַרבִּ בברייתא,  אּדְ

ר ָיקּום ִאיׁש ַעל  ,ֵחְטא ָמֶות ה�א ַתֲעֶׂשה ָדָבר ֵאין ַלַּנֲערָ  הְוַלַּנֲערָ ' ם כב כו)דברי(המאורסה שנאנסה  ֲאׁשֶ י ּכַ ּכִ

הרי שהשוותה התורה דבר זה לרוצח, ומשמע לכאורה שיש ללמוד  ',ָבר ַהֶּזהֵּכן ַהּדָ ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש 

ה ֵמרֹוֵצחַ  ָלַמְדנוּ הוא הדין ש המַ  יְוכִ מרוצח דין מסוים השייך גם כאן, אך קשה על כך,  השייך בנערה  ,ֵמַעּתָ

ישׁ  ,דָלמֵ  אְוִנְמצָ  ,דְלַלמֵּ  אבָּ דין הרוצח] -[ הזֶ  יֲהרֵ  ,אֶאלָּ המאורסה,  ֲערָ  רֹוֵצחַ כתוב ה ַמּקִ  ּוֵמִקישׁ  ,הְמאֹוָרסָ  הְלּנַ

שאומרים לו שיהרוג אדם מישראל ואם לא  ,רֹוֵצחַ כשם ש]-[ המַ וכך יש ללמוד,  ,ְלרֹוֵצחַ  הְמאֹוָרסָ  הַנֲערָ 

 ,הְמאֹוָרסָ  הַנֲערָ  ףאַ [ולהלן יבואר מנין יודעים דין זה ברוצח],  רַיֲעבוֹ  לְואַ  גֵיָהרֵ יעשה כן יהרגוהו, דינו ש

ָהרֵ  ֲעבוֹ  לְואַ  גּתֵ נָ שאדם רודף אחריה לאונסה,  הְמאֹוָרסָ  הַנֲערָ  הּומַ איסור זה.  רּתַ יָלהּ  הִנּתְ ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ  - ּבְ

ַהְמֹאָרָׂשה  הִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲערָ ' (שם כב כז)מותר להרוג את הרודף אחריה כדי להצילה, שנאמר 

 ומשמע שאם היה מי שיושיע אותה רשאי לעשות כן בכל דרך, ואף על ידי הריגת הרודף, ',ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה

ילוֹ  ןִנתַּ הרץ אחרי אדם מישראל לרוצחו,  רֹוֵצחַ  ףאַ  ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצִ מותר להציל את הנרדף אפילו על ידי  -  ּבְ

  נטילת נפשו של הרודף.

ִפיכוּ ממשיכה הגמרא ומבררת,  ִמי תׁשְ מפני פקוח נפש, אף שאין פסוק המלמד זאת,  שאינה נדחית ,םּדָ

ָאתָ  אַההוּ  יכִּ  ,אהוּ  אְסָברָ  יהּ  אּדְ ָרבָ  ְלַקּמֵ  - ֵליהּ  רָאמַ כמו אותו מעשה שאירע באדם שבא לפני רבא,  - אּדְ

 ַקְטֵליהּ  לִזיאמר לי אדון הכפר ששמו 'דוראי', שבו אני גר,  -  יּדּוָראִ  יָמרֵ  ילִ  רָאמַ אמר אותו אדם לרבא, 

ואם לא תעשה כן, אהרוג אותך, ושאלתו היתה  -  ְלךָ  אַקְטִלינָ  אלֹ  יְואִ לך והרוג את פלוני היהודי,  -  אְפַלְניָ לִ 

 אְולֹ  ִליָקְטָלךְ רבא,  ֵליהּ  רָאמַ האם מותר לו לקיים את ציווי האדון ולהורגו כדי להינצל בעצמו מהריגה. 

ְקְטֵליהּ  שהרי הטעם שפקוח נפש דוחה  רוג את חברך, והטעם לכך,מוטב שיהרוג אותך אותו גוי, ולא תה - ּתִ

את כל התורה הוא כיון שחביבה נפשו של אדם לפני ה', ואמר שיתבטלו המצוות ולא תאבד נפש מישראל, 

ָדמָ  תָחִזי יַמאאבל באופן זה הרי בין כך תאבד נפש אחת מישראל, וגם תעבור עבירה, ו יָדךְ  אּדְ  יְטפֵ  קסּומַ  ּדִ
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ם יותר מדמו של חברך וחביב לפני ה', שמחמת כן יתיר לך לעבור עבירה זו, וחשוב שדמך אדמה ראית ל -

יְלמָ  מָ  אּדִ ַחְבָרךְ  אּדָ שמא דמו של חברך אדום יותר, וכיון שאין עדיפות לנפשך על פני נפש  -  יְטפֵ  קסּומַ  ּדְ

  חברך, אין היתר לעבור עבירה זו, שאין בה משום הצלת נפש מישראל.

  

רָ  אַהִהי מעוברת שהריחה מאכל ביום הכפורים:ממשיכה לדון בענין  הגמרא ַאִריחָ  העּוּבָ מעשה  -  אּדְ

יהּ  אַאְתיָ במעוברת שהריחה דבר מאכל ביום הכפורים, ורצתה לאכול ממנו,  ַרבִּ  ְלַקּמֵ באו לפני רבי  - יּדְ

ָהִאידְ  ָלהּ  ׁשוּ ְלחוֹ  ִזילוּ השיב להם,  - ְלהוּ  רָאמַ לשאול אותו כיצד לנהוג,  ִכּפּורֵ  איֹומָ  אנָ ּדְ לכו ולחשו  - אהוּ  יּדְ

ועזרה אותה לחישה שלא תתאווה  -  אְוִאיְלִחישָׁ לחשו לה כן,  -  ָלהּ  ְלִחיׁשוּ באוזנה שיום הכפורים היום, 

רָ יותר לאכול,  ֶטן ' )ה א ירמיהו(קרא רבי על העובר שבמעיה את הפסוק  - ֲעֵליהּ  אּקָ ְרָך ַבּבֶ ֶטֶרם ֶאּצָ ּבְ

יךָ  הּ  קְנפַ  ',ְיַדְעּתִ ייצא מאותה אשה  -  ִמיּנַ שהוא היה העובר שהועילה לו הלחישה. מעשה נוסף:  ,ןיֹוָחנָ  ַרּבִ

רָ  אַהִהי ַאִריחָ  העּוּבָ יהּ  ָאתוּ מעשה באשה מעוברת שהריחה דבר מאכל ביום הכפורים,  - הּדְ י ְלַקּמֵ ַרּבִ  ּדְ

לחשו באוזנה שיום הכפורים היום,  - ָלהּ  ְלִחיׁשוּ  ,רָאמַ לנהוג, באו לפני רבי חנינא, לשאולו כיצד  -  אֲחִנינָ 

 נח תהילים( קרא על העובר שבמעיה את הפסוק -  ֲעֵליהּ  ארָ קָ ולא הועילה לה אותה לחישה,  - אִאיְלִחישָׁ  אְולֹ 

ִעים ֵמָרֶחם' )ד בהמשך הפרק בשמים [ו' הוא מלשון זרות, שמעשיו זרים ומנוכרים לאביו שֹזרּוו' ',זֹרּו ְרׁשָ

', והיינו שלא שמע למה שלחשו לאמו שהיום יום הכפורים ֲאֶׁשר �א ִיְׁשַמע ְלקֹול ְמַלֲחִׁשיםנאמר ' (פסוק ו)

הּ  קְנפַ  ],(תוספת יום הכפורים) ַתאיצא מאותה האשה  - ִמיּנַ ּבְ יֵרי אֹוֵצר'שכינויו היה  ,יׁשַ אוסף פירות, לפי  -  'ּפֵ

די שיהיו הכל צריכים לקנות ממנו, והיה מפקיע את מחירי הפירות, שהיה אוסף ושומר פירות רבים כ

אין אוצרין בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים והדבר אסור, כמו ששנינו בתוספתא '

  '.וסלתות פירות

  

הגמרא דנה עתה באופן שיש ויכוח בין החולה עצמו  '.ןִקיִאיבְּ  יל פִּ עַ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי ,החֹולֶ ' שנינו במשנה,

יאמרו בבית מדרשו של] - [ יְדבֵ  יָאְמרֵ לבין רופאיו:  א ַרּבִ  ָצִריךְ  יֲאנִ ביום הכפורים  ראֹומֵ  החֹולֶ אם ה ,יַיּנַ

יטָ תמהה הגמרא,  .הַלחֹולֶ  ןׁשֹוְמִעי ,ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ראֹומֵ  אְורֹופֵ לאכול,  ׁשִ דין זה פשוט הוא, כיון  והרי -  אּפְ

וכיון שיש ספק אם נכונים דברי הרופא או דברי החולה, יש להקל  ,לְלָהקֵ  יש ,תְנָפׁשוֹ  קָספֵ שבכל מקום שיש 

ֵתימָ  ַמהוּ ולהאכילו. משיבה הגמרא,  ָקֲאמַ  יַהאהיית יכול לומר ד -  אּדְ מה שאומר החולה  - אְצִריְכנָ  החֹולֶ  רּדְ

עּותֵ שהוא צריך לאכול,  קָ  אהוּ  יּבִ כיון שהוא חושב בדעתו  - רָסבַ פחד חינם זה שהוא מפחד,  -  תַמְבִעי אּדְ

אם לא אוכל, אמות, ואין להתחשב בדבריו אפילו בתורת ספק, כיון שהרופא  - אַמִייְתנָ  אֲאִכיְלנָ  אלֹ  יאִ 

ַמע ָקאאומר שאינו מסוכן לאכילה,  ת 'כיון שלכך השמיענו רבי ינאי שמאכילים אותו,  - ָלן ַמׁשְ ֵלב יֹוֵדַע ָמּרַ

  , וכיון שהחולה אומר שהוא צריך לאכול, סומכים על דבריו, אף אם הרופא אינו אומר כן.)י יד משלי( 'ַנְפׁשוֹ 



  המבואר       שמיני, פרק יומאמסכת        אלפסרב 

 

  גון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורות לאר©                                                                                                                                   

 

11 

ומאכילים אותו. תמהה  ,אָלרֹופֵ  ןׁשֹוְמִעי ,ָצִריךְ  ראֹומֵ  אְורֹופֵ לאכול,  ָצִריךְ  יֵאינִ  רָאמַ  החֹולֶ דין נוסף: אם ה

יטָ זה, הגמרא אף בדין  ׁשִ ומאחר ולדברי הרופא  ,לְלָהקֵ  תַנְפׁשוֹ  קָספֵ הרי פשוט שכן הוא הדין, כיון ש -  אּפְ

ֵתימָ  ַמהוּ צריך הוא לאכול, יש להאכילו. מתרצת הגמרא,  סבור היית לומר שאף בזה שייך מאמר  - אּדְ

ניתן לסמוך עליו, ואין כאן  וכיון שהוא עצמו מרגיש שאינו צריך לאכול ',ַנְפׁשוֹ  תָמרַ  יֹוֵדעַ  בלֵ 'הכתוב 

ַמע ָלןאפילו ספק,  ָקֲאמַ  יְוַהא ,אָלרֹופֵ  ןׁשֹוְמִעיהשמיענו רבי ינאי ש - ָקא ַמׁשְ ומה  -  אְצִריְכנָ  אלֹ  החֹולֶ  רּדְ

ָנֵקי אהוּ  אתּוְנבָ שאומר החולה שאינו צריך לאכול,  שטות היא שתוקפת אותו מחמת חוליו, רוח  -  ֵליהּ  טּדְ

 ים. ואין דבריו נכונ

ֲהֵדיהּ  אְוַאֲחִרינָ  ִאיהוּ  רָאמַ  יְואִ   יםרופאשני ואם אמר החולה שאינו צריך לאכול, ויש עמו  - אְצִריְכנָ  אלֹ  ּבַ

רֵ  יְוָאְמרֵ שאינו צריך לאכול,  יםלו ואומר יםהמסייע ואילו שני רופאים אחרים אומרים  -  ָצִריךְ  יַאֲחִרינֵ  יּתְ

אין מחשיבים כלל בנידון זה, ומהטעם שהתבאר, וכיון שיש שני  שהוא צריך לאכול, הרי את החולה עצמו

יהֶ  לעַ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי, האומרים שהוא צריך לאכולרופאים  ַאְמִרינָ  ]בגַ  ַעל ַאףו[ .ןּפִ רֵ  יבֵּ  ןּדְ ֵמאָ  יּתְ  הּוֵמאָ  הּכְ

ְתרֵ   ,תֵעדוּ  ןְלִעְניַ  יִמילֵּ  יַהנֵ ואף שבכל מקום אנו אומרים ששני עדים שוים בנאמנותם למאה עדים,  -  יּכִ

בֵּ  לֲאבָ שהאמינה התורה לכל שני עדים, ולא חילקה בנאמנות זו בין שנים לבין מאה,  במקום  -  אאּוְמָדנָ  יּגַ

תַ שאין זו עדות ממש אלא דבר התלוי באומדן דעת,  עוֹ  ברוֹ  רּבָ הולכים אחר רוב דעות,  -  ןַאְזִלינָ  תּדֵ

י ַהֵניאמנם, וְ  ָממֹונָ  הולכים אחר רוב דעות, היינודין זה ש -  ִמיּלֵ אך כאן, אף  - אָהכָ  לֲאבָ בדיני ממונות,  - אּבְ

וכיון שיש שני רופאים  ,לְלָהקֵ  תְנָפׁשוֹ  קָספֵ שזהו דבר התלוי באומד הדעת, אין הולכים אחר רוב דעות, אלא 

לאכול, מאכילים  האומרים שהחולה צריך לאכול, אף אם יהיו כנגדם רופאים רבים האומרים שאינו צריך

  אותו מספק. 

ָאְמרֵ  בגַּ  לעַ  ףְואַ  לאכול,ואם אמר החולה עצמו שצריך הוא  -  אְצִריְכנָ  ִאיהוּ  רָאמַ  יְואִ   ,ָצִריךְ  אלֹ  הֵמאָ  יּדְ

   .ַנְפׁשוֹ  תָמרַ  יֹוֵדעַ  בלֵ ומה הטעם בדין זה,  - אַטֲעמָ  יַמא .ַעְצמוֹ  יפִּ  לעַ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי

  

  שנהמ

 דין מעוברת שהריחה ביום הכפורים, מביאה משנתנו דינים בענין דומה:ה הקודמת, בה התבאר אגב המשנ

ֲאָחזוֹ  ימִ  ְלמוּ  ׁשֶ חולי הבא מחמת רעבון, ויש בו סכנה, והסימן לכך הוא שעיניו כהות ואינו רואה היטב,  - סּבֻ

ָבִרי ֲאִפילוּ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי אֹורוּ  דעַ  ,םְטֵמִאי םּדְ ּיֵ כוֹ  ימִ  .ויֵעינָ  ׁשֶ ׁשָ ּנְ לֶ  ׁשֶ אף על פי שיש בו סכנה,  ,הׁשֹוטֶ  בּכֶ

בֵ  רֵמֲחצַ  אֹותוֹ  ןַמֲאִכיִלי ןֵאימכל מקום  ּלוֹ  דַהּכָ אף שהרופאים נהגו לעשות כן דרך רפואה, כיון שאין זו  ,ׁשֶ

יוְ רפואה בדוקה, אין היא מתירה אכילת מאכל טמא.  י ָחָרשׁ  ןבֶּ  הַמְתיָ  ַרּבִ הוא סובר שזו כיון ש ,רַמּתִ

י ָאַמר דְועוֹ רפואה בדוקה.  שׁ  ,ָחָרשׁ  ןבֶּ  ַמְתָיה ַרּבִ ִפי ַהחֹוׁשֵ  ןְמִטיִלי ,[ובגמרא יבואר באיזה חולי מדובר] וּבְ

בָּ  םסַ  לוֹ  ׁשַ נֵ דאורייתא,  ואף אם הדבר כרוך במלאכה ,תּבְ הוּ  יִמּפְ  קְוָספֵ  ,תְנָפׁשוֹ  קָספֵ חולי שיש בו  אׁשֶ

בָּ  תאֶ  הּדֹוחֶ  תְנָפׁשוֹ  ַ   .תַהׁשּ
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  גמרא

פוסקת הגמרא את  שנינו במשנה, 'ועוד אמר רבי מתיא בן חרש, החושש בשיניו מטילין לו סם בשבת'.

יכְּ  אְוִהְלְכתָ  ההלכה: ָאמַ  ,ָחָרשׁ  ןבֶּ  ַמְתָיה ַרּבִ שׁ  ,רּדְ ִפי ַהחֹוׁשֵ בָּ  םסַ  לוֹ  ןְמִטיִלי וּבְ ׁשַ לֹ  והטעם לכך, ,תּבְ  אּדְ

ִליגֵ  נָ  יּפְ ֶכלֶ  אֶאלָּ שאין חכמים חולקים עליו  - ֲעֵליהּ  ןַרּבָ שלדעת חכמים אין מאכילים את החולה  ,הׁשֹוטֶ  בּבְ

שׁ  דינו שלבְּ  לֲאבָ  מחצר כבד שלו, ִפי ַהחֹוׁשֵ ִליגֵ  אלֹ  וּבְ הָ אין חכמים חולקים עליו. והראיה לכך,  -  ֲעֵליהּ  יּפְ  אּדְ

ְצִפיְדנָ  ָחשׁ  יַנמִ  ןיֹוָחנָ  יַרבִּ  הוּ וחנן עצמו גם כן אירע לו שהיה חולה בצפדינא, רבי י - אּבִ אֵ  אׁשֶ יַניִ  בּכְ ִ  ,םַהׁשּ

בָּ  םסַ  ָלהּ  דְוָעבַ  ׁשַ ְכַמכָּ ועשה לעצמו רפואה בשבת,  -  תּבְ כיון שחולי זה הוא כמו חולי  - אִהי לָחלָ  לשֶׁ  הּדִ

ָאמַ שבחלל הגוף, שמחללים עליו את השבת,  אנִ  ,קִיְצחָ  רבַּ  ןַנְחמָ  ברַ  רּדְ  ,אְצִפיְדנָ שונה היא מחלת  - יׁשָ

ְבנֵ  תְוגֹוֶמרֶ  הפֶ בַּ  תּוַמְתֶחלֶ  להֹוִאישמחללים עליה את השבת,   יַמאויש בה סכנה. מבררת הגמרא,  ,םֵמַעיִ  יּבִ

ֵכיהּ  יִמידֵ  יָרמֵ מהו הסימן של מחלה זו, ומשיבה,  - ִסיָמָנהּ  מָ  ֵליהּ  ְוָאֵתיהּ כשנותן איזה דבר בשיניו,  - ִמּכַ  אּדָ

ירּושׁ וזב דמו משורת השיניים,  - ָדֵרהּ מִ  שָׂ  ,ּפֵ י לשֶׁ  רַהּבָ ּנָ    .כלומר מהחניכיים ,וׁשִ

  

נֵ ' שנינו במשנה, הוּ  יִמּפְ בָּ  תאֶ  הּדֹוחֶ  תְנָפׁשוֹ  קָספֵ  לְוכָ  ,תְנָפׁשוֹ  קָספֵ  אׁשֶ ַ  יְלִאיתּויֵ  שואלת הגמרא, '.תַהׁשּ

מּואֵ  רָאמַ  ,הְיהּודָ  ברַ  רָאמַ משנתנו לרבות בכלל זה. ומשיבה, מה באה  -  יַמא באה המשנה  - יְלִאיתּויֵ  ,לׁשְ

בָּ נפשות שיהיה ב קָספֵ שמותר לחלל שבת זו, אף שבודאי אינו עשוי למות בה מחליו, משום לרבות   תׁשַ

מִ  יֵהיכִ ומבארת הגמרא,  ,תַאֶחרֶ  גוֹ באיזה אופן שייך דבר זה,  - יּדָ ַמְניָ  ַאָמדּוהָ דְּ  ןּכְ כגון שאמדוהו  - ייֹומֵ  אִלּתְ

תָ  אַקמָּ  אְויֹומָ הרופאים שיצטרך לרפואה מסוימת במשך שמונה ימים,  ּבָ והיום הראשון הוא שבת,  -  אׁשַ

ֵתימָ  ַמהוּ  ֵביהּ סבור היית לומר,  - אּדְ נתעכב עם הכנת רפואה זו עד לערב, שתצא  -  אְלאֹוְרתָ  דעַ  ִניַעּכְ

לֹ  ייכִ הֵ  יכִּ השבת,  רֵ  ֲעֵליהּ  לֵניחוּ  אּדְ בֵּ  יּתְ כדי שלא נצטרך לחלל עליו שתי שבתות, גם שבת זו וגם  - יׁשַ

מַ  אקָ  שבת הבאה, ק כזה ספק נפשות דוחה את השבת' שאפילו ספהשמיעה לנו המשנה בלשון ' -  ןלָ  עַמׁשְ

  דוחה את השבת, ואין ממתינים לערב.

ְניָ מסייעת לכך הגמרא,  ימחממים מים  - ןְמַחִמישנינו כן אף בברייתא,  -  יָהכִ  יַנמִ  אּתַ בָּ  הַלחֹולֶ  ןַחּמִ ׁשַ  ,תּבְ

י קֹותוֹ  ןּבֵ י ,ְלַהׁשְ י םאֹוְמִרי ןְוֵאילרוחצו בהם,  - ְלַהְברֹותוֹ  ןּבֵ ְבִרי דעַ  לוֹ  ןַנְמּתִ ּיַ שמא יבריא מעצמו,  -  אׁשֶ

בָּ  תאֶ  הּדֹוחֶ  ּוְסֵפקוֹ  ,דִמיָּ  לוֹ  ןְמַחִמי אֶאלָּ ולא יצטרך מים חמים,  ַ בָּ  קָספֵ  אְולֹ  .תַהׁשּ ְלבַ  זוֹ  תׁשַ אף  אֶאלָּ  ,דּבִ

בָּ  קָספֵ  י ןְוֵאיוהיינו כדברי שמואל לעיל.  ,תַאֶחרֶ  תׁשַ ָבִרי ןעֹוׂשִ לוּ  םּדְ הצלת נפשות על ידי חילול שבת,  -  ַהּלָ

ים ַעל ְיֵדי אְולֹ  ,םָנְכִרי יְידֵ  לעַ  אלֹ  ושי התירו חילול שבת, ואם לא יזדמנו שמא יסברו האנשים שרק בק ,ְקַטּנִ

דֹולֵ  יְידֵ  לעַ עושים זאת  אֶאלָּ להם גויים או קטנים לא יחללו את השבת,  ָראֵ  יּגְ  ןְוֵאיישראלים גדולים,  - לִיׂשְ

ָבִרי תַלֲעׂשוֹ  םאֹוְמִרי לוּ  םּדְ י ַעל ְיֵדי אלֹ  ַהּלָ ך כך אשה או כלומר, אין מייחדים לצור ,םּכּוִתי ַעל ְיֵדי אְולֹ  ,םָנׁשִ

נֵ כותי, שהם יחללו בכל פעם את השבת לצורך חולים שיש בהם סכנה,  ְצָטְרִפי יִמּפְ ּמִ  ,תַאֶחרֶ  תְלַדעַ  םׁשֶ
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כלומר, שיחשבו שאנו מזלזלים בהם, ואיננו רוצים לחלל את השבת לצורך כך, ולכן מטילים עליהם את 

  חילול השבת לצורך חולים אלו, אבל בדרך מקרה משתמשים בהם לצורך כך.

  

ָנן נּו ַרּבָ ִחי שנו חכמים בברייתא, - ּתָ ּקּוחַ  םְמַפּקְ בָּ  ֶנֶפשׁ  ּפִ ׁשַ ם פקוח נפש, ואף עושים כל דבר הנצרך לש - תּבְ

ִרישיש בו משום מלאכה האסורה בשבת,  בָּ  הזֶ  יֲהרֵ להציל את הנפש על ידי חילול שבת,  זְוַהזָּ  ְוֵאינוֹ  ,חְמׁשֻ

ין תְרׁשוּ  לִליטוֹ  ָצִריךְ  ית ּדִ יצַ כדי לעשות זאת. מביאה הברייתא דוגמא לדבר,  ִמּבֵ ינוֹ האדם  הָראָ  ,דּכֵ  קּתִ

פַ  ּנָ ִרי ,ּוַמֲעֵלהוּ  שמיועדת לדגים, הְמצּודָ  סרֵ ּפוֹ בשבת,  םַליָּ  לׁשֶ בָּ  הזֶ  יֲהרֵ  זְוַהזָּ  תְרׁשוּ  לִליטוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,חְמׁשֻ

ין ית ּדִ קָ  ְוַאף ַעל ַגב ,ִמּבֵ ְוורֵ  דַציִ  אּדְ ואף שעל ידי מצודה זו הוא צד גם דגים, שזו מלאכה האסורה,  - יּכַ

ינוֹ  הָראָ דבר מותר. מכל מקום כיון שכוונתו להציל את התינוק, ה פַ  קּתִ ּנָ עוקר את  - אחּוְליָ  רעֹוקֵ  ,רַלּבוֹ  לׁשֶ

ִרימשם,  ּוַמֲעֵלהוּ העפר שבשפת הבור,  בָּ  הזֶ  יֲהרֵ  זְוַהזָּ ין תְרׁשוּ  לִליטוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,חְמׁשֻ ית ּדִ ְוַאף ַעל  ,ִמּבֵ

קָ  ַגב ְרגָּ  ןְמַתקֵּ  אּדְ דרגה לבור שתועיל לו אף בימות החול, כיון ואף שבמעשהו הוא מתקן מ -  לְלחוֹ  אּדַ

לֶ  הִנְנֲעלָ שכוונתו להציל את התינוק, מותר.  ְפנֵ  תּדֶ ינוֹ  יּבִ לֶ  תאֶ  רׁשֹובֵ  ,קּתִ ִרי ,ּומֹוִציאוֹ  תַהּדֶ  הזֶ  יֲהרֵ  זְוַהזָּ

בָּ  ין תְרׁשוּ  לִליטוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,חְמׁשֻ ית ּדִ קָ  ְוַאף ַעל ַגב ,ִמּבֵ ְייֵפי הּ ֵלי רִמיְתבַּ  אּדְ ואף שעושה מלוח העץ  - ׁשַ

יכיון שכוונתו להציל את התינוק, הדבר מותר. של הדלת חתיכות קטנות שנח להדליקן,   ןּוַמְפִסיִקי ןְמַכּבִ

נֵ  ֵליקָ  יִמּפְ כאשר האש מסכנת בני אדם, כגון שיש שם בני אדם חולים או קטנים שאינם יכולים  ,הַהּדְ

ִרילברוח,  בָּ  הזֶ  יֲהרֵ  זְוַהזָּ ין תְרׁשוּ  לִליטוֹ  ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,חְמׁשֻ ית ּדִ קָ  ְוַאף ַעל ַגב ,ִמּבֵ אף  - יְמכּוכֵ  ַמְמִכיךְ  אּדְ

  שבכך הוא משפיל ומציע את הגחלים באופן שיוכל לצלות עליהם מאכלים בערב, מכל מקום הדבר מותר. 

ויש צורך ללמדנו  - אּוְצִריכָ  עתה מבארת הגמרא מדוע הוצרכה הברייתא להביא דוגמאות רבות לדין זה:

אִ את הדין בכל הדוגמאות שנקטה הברייתא,  מֹוִעינָ  יּדְ שאם היתה הברייתא משמיעה לנו רק את  - םיָ  ןַאׁשְ

וּ הדין הראשון, של הצלת התינוק מהים, היינו סבורים שהיתר זה הוא  אִ  םִמׁשּ י אלֹ  יּדְ כיון  - תַמִיי ,ֵליהּ  קַמּסִ

היינו סבורים לומר שאין לעשות  ,רּבוֹ בתינוק שנפל ל לֲאבָ וק מהים, בודאי ימות, שאם לא יעלה את התינ

ָיֵתי רִאיְפשָׁ מלאכה כדי להצילו, שהרי  ֵבירָ  אַאּפּומָ  בּדְ שׁ  אּדְ ּכֵ ׁשְ יכול האדם לשבת על שפת הבור  -  ֵליהּ  ּוְמּכַ

אף באופן זה יש להצילו הוצרכה הברייתא להשמיענו ש - אְצִריכָ ולהרגיעו בדברים עד שתצא השבת, 

מֹוִעינָ  יְואִ ולהוציאו מהבור, אף שיש בכך משום עשיית מלאכה.  ואם היתה הברייתא משמיעה לנו  -  ןַאׁשְ

וּ היינו סבורים שזהו  ,רּבוֹ דין זה של  קָ  םִמׁשּ שהתינוק מבוהל מהנפילה לבור, ולא יירגע על ידי  - תַמְבִעי אּדְ

לֶ ק שננעלה עליו תינו לֲאבָ שידברו איתו כל השבת,  ָיֵתי רִאיְפשָׁ  ,תּדֶ ַהא ֵליהּ  בּדְ יסָ  יּבְ שׁ  אּגִ ּכֵ ׁשְ  ֵליהּ  ּוְמּכַ

ַאְמגּוזֵ   - אְצִריכָ היה מקום לומר שישב האדם בצד השני של הדלת, ויפייסנו באגוזים עד שתצא השבת,  - יּבְ

שואלת  דר הנעול.הוצרכה הברייתא להשמיענו שאף בזה מחללים את השבת כדי להצילו ולהוציאו מהח

יהגמרא, הדין האחרון של הברייתא, ש מה החידוש בכך, והרי  - ילִ  הָלמָּ  מפני הדליקה, ןּוַמְפִסיִקי ןְמַכּבִ

י רָאמַ פשוט שיש בכך משום הצלת נפשות מהדליקה. משיבה הגמרא,  לא הוצרכה  - הִנְצְרכָ  אלֹ  ,רֶאְלָעזָ  ַרּבִ
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ששם אין בני אדם כלל, ומכל מקום  ,תַאֶחרֶ  רָחצֵ ן שנפלה הדליקה באופלֶ  אֶאלָּ הברייתא להשמיענו דין זה, 

  מותר לכבותה בשבת מחשש שתתפשט לחצר זו, שיש בה בני אדם שאינם יכולים לברוח. 

  

 ,הְיהּודָ  ברַ  רָאמַ  ,ףיֹוסֵ  ברַ  רָאמַ ים: רחוקהגמרא מבארת עתה שבספק פקוח נפש חוששים אפילו לצדדים 

מּואֵ  רָאמַ  ִפּקּוחַ  ָהְלכוּ  אלֹ  ,לׁשְ מִ  יֵהיכִ מבררת הגמרא,  .בָהרוֹ  רַאחַ  ֶנֶפשׁ  ּבְ לגבי איזה אופן נאמר כלל זה,  - יּדָ

ִאיכָּ  אִאיֵלימָ  עָ אם באופן שיש  - אּדְ ׁשְ ָראֵ  הּתִ ויש להציל אחד מהם מסכנה על ידי  ,םּכֹוָכִבי דעֹובֵ  דְוחַ  לִיׂשְ

 אהָ רה בשבת, ואין ידוע אם הוא ישראלי או גוי, ואסור להצילו כיון שאין הולכים אחר הרוב, מלאכה האסו

ָראֵ  ארּובָּ   לעַ  הֶמֱחצָ וגם אם הם  - יַנמִ  יאִ הרי הרוב הם יהודים, ובודאי יש להצילו מספק.  - ִניְנהוּ  לִיׂשְ

ובודאי יש להציל כל אחד מהם  ,לָהקֵ לְ  תְנָפׁשוֹ  קָספֵ חציים יהודים וחציים עובדי כוכבים, הרי  ,הֶמֱחצָ 

ִאיכָּ ודאי מדובר באופן  אֶאלָּ מהסכנה.  עָ  שיש -  אּדְ ׁשְ ָראֵ  דְוֶאחָ  םּכֹוָכִבי יעֹוְבדֵ  הּתִ ומצילים כל אחד  ,לִיׂשְ

יטָ  יַנמִ  אהָ מהם אפילו על ידי מלאכה האסורה בשבת,  ׁשִ ֲהוָ הרי גם דין זה פשוט הוא,  - אּפְ  - ָקבּועַ  ֵליהּ  הּדַ

ובכל מקום שיש ספק לגבי דבר הנמצא במקום קבוע,  -  ָקבּועַ  לְוכָ שהרי האדם המסוכן קבוע הוא במקומו, 

ֶמֱחצָ אף שלפי האמת הוא מיעוט ביחס לשאר,  מִ  ֶמֱחָצה לעַ  הּכְ נחשב הדבר כאילו יש כאן ספק שקול,  - יּדָ

לא הוצרך שמואל לומר כלל זה, אלא  - אְצִריכָ  אלֹ ואם כן בודאי שיש להצילו מספק. אלא מבארת הגמרא, 

ָפִר באופן  ְייהוּ  דחַ  ישׁ ּדְ  ,תַאֶחרֶ  רֶלָחצֵ והלך] -[ לְוָאזַ שיצא אחד האנשים מתוך הקבוצה שרובם גויים,  - ִמיּנַ

הּ  הָנְפלָ ו ֵלקָ  ּבָ ֵתימָ  ַמהוּ באותה חצר,  הּדְ ָפֵרישׁ  לכָּ וסבור היית לומר  - אּדְ ֵרישׁ  אקָ  אֵמרּובָּ  ּדְ הפורש  אדם - ּפָ

ואין מחללים את השבת כדי  -  ןְמַפְקִחינָ  אְולֹ מתוך קבוצה של בני אדם, מן הסתם הוא מהרוב, שהם גויים, 

מַ  אקָ להצילו,  ִפּקּוחַ  ןהֹוְלִכי ןֵאילכך השמיענו שמואל ש - ןלָ  עַמׁשְ אלא מצילים אותו  ,בָהרוֹ  רַאחַ  ֶנֶפשׁ  ּבְ

  מספק. 

י רְוָהָאמַ ן הדבר כן, והרי אי - יֵאינִ מקשה על כך הגמרא,  עָ היו  ֲאִפילוּ  ,ןיֹוָחנָ  יַרבִּ  רָאמַ  ,יַאסִּ  ַרּבִ ׁשְ  יעֹוְבדֵ  הּתִ

ָראֵ  דְוֶאחָ  םּכֹוָכִבי אֹוָתהּ  לִיׂשְ ָחצֵ אבל אם היו  .ןְמַפְקִחי ,רָחצֵ  ּבְ והבינה הגמרא  ,ןְמַפְקִחי ןֵאי ,תַאֶחרֶ  רּבְ

  ם על כך שפרשו מהרוב, והם עובדי כוכבים. שמדובר באופן שפרשו מקצתם לחצר אחרת, ואנו סומכי

יָ  אלֹ מתרצת הגמרא,  ׁשְ דברי רבי  -  אהָ אין זו קושיא, ואין סתירה בין דברי רבי יוחנן לבין דברי שמואל,  - אּקַ

רּושׁ יוחנן, האומר שאם הם בחצר אחרת אין מפקחים, היינו באופן  ּפָ הוּ  ּדְ ואחד שיצאו כולם מהחצר,  - ּכּוּלְ

חצר אחרת ונפלה עליו מפולת, שכיון שאין כאן מקום קביעות לשאר, הולכים אחר הרוב, ואין מהם הלך ל

רּושׁ  אְוהָ מחללים שבת כדי להצילו,  ּפָ ודברי שמואל האומר שמחללים שבת, היינו באופן  - ִמְקָצַתְייהוּ  ּדְ

קבועים ו'כמחצה על שהרוב נשארו קבועים במקומם, ורק אחד מהם פרש ונפלה עליו מפולת, דכיון שהרוב 

כמי שפרש ממקום שחציו יהודים, ולכן אף שבדרך כלל אנו אומרים שלאחר הפרישה  הוא מחצה' הם, הרי 

  הרי הוא כפורש מהרוב, מכל מקום משום חומרת פקוח נפש אמרו שמחללים עליו את השבת.

  



  המבואר       שמיני, פרק יומאמסכת        אלפסרב 

 

  גון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורות לאר©                                                                                                                                   

 

15 

  שנהמ

ְפָלה ִמי משנתנו ממשיכה לעסוק בדיני פיקוח נפש בשבת: ּנָ ֶ ם הּואהאם  ָסֵפקגם אם יש  ,ַמּפֶֹלת יוָעלָ  ׁשּ  ,ׁשָ

ם ֵאינוֹ  ָסֵפקתחת המפולת,  אלא יצא מהבית קודם המפולת, ואפילו אם הוא שם עדיין לא ידוע אם  ,ׁשָ

 עֹוֵבדאם הוא  ָסֵפקואף אם הוא שם ועדיין הוא חי אבל  ,ֵמתכבר  ָסֵפק ,ַחיהוא  ָסֵפקנשאר חי, אלא 

ָרֵאל ָסֵפקעל הצלתו,  שאסור לחלל שבת ,ּכֹוָכִבים אף במלאכות שיש בהם  ָעָליו ְמַפְקִחיןמכל מקום  ,ִיׂשְ

 ,ַחישהוא עדיין  ְמָצאּוהוּ חילול שבת, שספק פקוח נפש של ישראל דוחה שבת. ואם תוך כדי החפירות 

יחּוהוּ יַ  ,ֵמתמצאוהו שכבר  ְוִאםממשיכים לפנות את האבנים מעליו, ומצילים אותו,  -  ָעָליו ְמַפְקִחין   .ּנִ

  

  גמרא

יָטאתמהה הגמרא,  '.ָעָליו ְמַפְקִחין ,ַחי ְמָצאּוהוּ ' שנינו במשנה, ׁשִ והלא דין פשוט הוא, שאם מצאוהו חי  -  ּפְ

אלא הוצרכה המשנה להשמיענו דין זה  - ְצִריָכא לֹאממשיכים להצילו. מתרצת הגמרא,   שיש להצילו ֶאּלָ

ילְ  אם לא תועיל הצלה זו אלא ֲאִפילוּ  ָעה ַחּיֵ כגון שבודאי ימות לאחר זמן קצר, והיה מקום לומר שאין  ,ׁשָ

  מחללים את השבת לצורך כך, השמיעה לנו המשנה שאף באופן זה ממשיכים לחלל את השבת להצילו. 

נוּ הגמרא מביאה ברייתא בענין הצלת אנשים מהמפולת:  ָנן ּתָ שנו חכמים בברייתא, אם מצאו אדם  - ַרּבָ

ששם  ,ַטּבּורוֹ  ַעדכדי לדעת בבירור אם הוא מת או חי,  ּבֹוֵדק הּוא ֵהיָכן ַעד, ונראה כמת, תחת המפולת

 ְוֵישׁ ם ליבו דופק], א לפנינו היא 'עד ליבו', להרגיש אניתן להרגיש אם יש בו נשימה, [וגירסת הגמר

ַדקאם יש שם נשימה.  ,חֹוְטמוֹ  ַעדשבודק  ,אֹוְמִרים ָברבודאי  יֹאַמר לֹא ,ֵמִתים ֶעְליֹוִנים ּוָמָצא ּבָ  ֵמתוּ  ּכְ

ְחּתֹוִנים האלא יבדוק את כולם. ו ,ַהּתַ ְחּתֹוִנים ,ֵמִתים ָהֶעְליֹוִנים ְוִנְמָצאוּ  ,ָהָיה ַמֲעׂשֶ ים ְוַהּתַ  ַרב ָאַמר .ַחּיִ

א ּפָ המִ זו האמורה בברייתא, אם בודקים בחוטמו או בטבורו, היינו כאשר פינו את המפולת  ַמְחלֶֹקת ,ּפָ ּטָ  ּמַ

ממרגלותיו כלפי ראשו, שלדעה הראשונה אם אינו מרגיש חיות בטבורו אינו בודק עוד, ולדעה  - ְלַמְעָלה

ֲעָלהאם פינו מעליו את המפולת  ֲאָבלהשניה ממשיך ובודק עד חוטמו.  ה ִמּמַ יָון ,ְלַמּטָ ַדק ּכֵ ּבָ לאחר  - ֵליהּ  ּדְ

ְכִתיבלבדוק, כיון שבודאי מת,  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשּוב מה,ומצאו שאין בו חיות ונשי חֹוְטמוֹ  ַעדשבדקוהו   - ּדִ

ר ּכֹל' כב) ז (בראשיתשהרי נאמר לגבי המבול  ַמת ֲאׁשֶ ים רּוחַ  ִנׁשְ יו ַחּיִ ַאּפָ הרי שתלה הכתוב את נשמת  ',ּבְ

  רוח החיים, ב'אפיו', והיינו בחוטם. 

פִּ ומנין לנו עיקר דין זה,  - ָלן ּוְמָנאמבררת הגמרא,  ֵחי ֶנֶפשׁ  קּוחַ ּדְ ת ּדָ ּבָ  ָאַמר ,ְיהּוָדה ברַ  ָאַמר ומבארת, .ׁשַ

מּוֵאל ר' ה) יח (ויקראשנאמר בפסוק  -  ְקָרא ָאַמריש ללמוד זאת מכך ד ,ׁשְ ה ֲאׁשֶ ֶהם ָוַחי ָהָאָדם ֹאָתם ַיֲעׂשֶ  ',ּבָ

ֶהם ָוַחי'ויש לדרוש מלשון  מּותבאופן שיתכן  אְולֹ שיש לקיים את המצוות באופן שיחיה בהם האדם,  ',ּבָ ּיָ  ׁשֶ

ֶהם   כלומר שיתכן שיבא על ידי קיום המצוה לידי סכנת נפשות, ולכן אף ספק פקוח נפש דוחה שבת. ,ּבָ
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  שנהמ

אתקרבן  משנתנו מבארת את חילוקי הכפרה על עוונות שונים: שחייב להביא העובר בשוגג על עבירה  ַחּטָ

םזדונה כרת, שיש ב אי ְוָאׁשָ ִריןכגון אשם גזילות ואשם מעילות,  ,ַוּדַ על החטאים הללו [יחד עם  ְמַכּפְ

ּפּוִרים ְויֹום ִמיָתההתשובה, שהרי המביא קרבן בודאי שב בתשובה].  ִרין ַהּכִ  ִעםעל כל העבירות  ְמַכּפְ

ׁשּוָבה ׁשּוָבה .ַהּתְ ֶרתלבדה, באמצע השנה,  ְוַהּתְ ה ַעלוהיינו  ,ַקּלֹות ֵברֹותעֲ  ַעל ְמַכּפֶ ה לֹא ְוַעל ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ  ,ּתַ

ֹבא ַעדממתין לו הקדוש ברוך הוא  -  ּתֹוֶלה הּוא ֲחמּורֹותעבירות  ַעל אילווְ  ּיָ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ ר ַהּכִ כפרה  ִויַכּפֵ

  גמורה.

  

  גמרא

ׁשּוָבה' שנינו במשנה, ֶרת ּתְ ה ַעל ,ַקּלֹות ֲעֵברֹות ַעל ְמַכּפֶ ה לֹא ַעלוְ  ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ אתמהה הגמרא,  '.ּתַ ּתָ עתה,  -  ַהׁשְ

ה לֹאאיסורי  ַעלאחרי שאמרה המשנה ש ֲעׂשֶ ֶרתהתשובה  ּתַ ה ַעל ,ְמַכּפֶ ְעָיא ֲעׂשֵ וכי יש צורך לומר  -  ִמיּבַ

כך היא  - ָקָאַמר ָהִכי ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמרשמכפרת על ביטול מצוות עשה, שזהו עוון קל יותר. מתרצת הגמרא, 

המצוות  ַעל כוונת התנא במשנתנו, תשובה מכפרת ה לֹא איסור ְוַעל ,ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ק ּתַ ּתַ ּנִ ה ׁשֶ שאינו חמור  ,ַלֲעׂשֵ

  יותר מביטול מצוות עשה.

ַאל י ׁשָ ן ַמְתָיה ַרּבִ י ֶאת ָחָרשׁ  ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ רֹוִמי ֲעַזְרָיה ּבֶ ַמְעתָּ  האם ,ּבְ ָעה ׁשָ רָ  ִחּלּוֵקי ַאְרּבָ ּפָ ָהָיה הּכַ י ׁשֶ  ַרּבִ

ָמֵעאל ההשיב לו, לא היו אלו ארבעה חילוקים, אלא  -  ֵליהּ  ָאַמר .ּדֹוֵרשׁ  ִיׁשְ לֹׁשָ ל ִעם ּוְתׁשּוָבה ,ֵהן ׁשְ  ַאַחת ּכָ

ה ִמְצַות ַעל ָאָדםה ָעַברוכך הם שלשת החילוקים, אם  ,ֵמֶהן ְוַאַחת ה ,ֲעׂשֵ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ם ָזז ֵאינוֹ  ,ּתְ ָ  ַעד ִמׁשּ

מּ  ֱאַמר ,לוֹ  ֹוֲחִליןׁשֶ ּנֶ ִנים ׁשּובוּ ' כב) ג (ירמיהו ׁשֶ הרי שבתשובה לבד מתרפא  ',ְמׁשּוֹבֵתיֶכם אֶאְרפָּ  ׁשֹוָבִבים ּבָ

ה לֹאאיסורי  ַעל ָעַברהאדם, והיינו כשעבר על מצוות עשה.  ֲעׂשֶ ה ,ּתַ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ׁשּוָבה ,ּתְ מתחילה  - ּתֹוָלה ּתְ

ּפּוִרים ְויֹוםכפרה, לכפר, אך אינה מסיימת את ה ר ַהּכִ ֱאַמרלגמרי,  ְמַכּפֵ ּנֶ י' ל) טז (ויקרא ׁשֶ ר ַהזֶּה ַבּיֹום ּכִ  ְיַכּפֵ

ִריתּות ַעל ָאָדם ָעַברהרי שיש עבירות הצריכות את יום הכפורים כדי לכפר.  ',ֲעֵליֶכם ית ִמיתֹות ְוַעל ּכְ  ּבֵ

ין ה ,ּדִ ׁשּוָבה ְוָעׂשָ ׁשּוָבה ,ּתְ פּ  ְויֹום ּתְ ֱאַמרמסיימים את הכפרה,  -  ְמָמְרִקין ְוִיּסּוִרים ,ּתֹוִלין ּוִריםַהּכִ ּנֶ  ׁשֶ

י' לג) פט (תהילים ֶבט ּוָפַקְדּתִ ָעם ְבׁשֵ ׁשְ ל ֲאָבל '.ֲעֹוָנם ּוִבְנָגִעים ּפִ שׁ  ִמי ּכָ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ם ִחּלּולעוון  ּבְ ֵ והיינו  ,ַהׁשּ

ְתׁשּוָבה ּכֹחַ  ֵאיןשחוטא וגורם לאחרים לחטוא,  יֹום ְולֹא ,ִלְתלֹות ּבִ ּפּוִרים ּבְ ר ַהּכִ ִיּסּוִרין ְולֹא ,ְלַכּפֵ  ,ְלָמֵרק ּבְ

א ן ֶאּלָ ּלָ ֱאַמר ,ְמָמֶרֶקת ּוִמיָתה ,ּתֹוִלין ּכֻ ּנֶ  ִאם ְצָבאֹות ה' ְבָאְזָני ְוִנְגָלה' יד) כב (ישעיהלגבי עוון חילול השם,  ׁשֶ

ר ֻמתּון ַעד ָלֶכם ַהזֶּה ֶהָעֹון ְיֻכּפַ    '.ּתְ

ִמי ֵהיִכיררת הגמרא, מב ם ִחּלּולאילו מעשים נחשבים כ -  ּדָ ֵ ומביאה את דברי האמוראים בענין זה,  .ַהׁשּ

גֹון ,ַרב ָאַמר א ּכְ ֵקיְלָנא ַאּנָ ׁשָ ָרא ּדְ יׂשְ ָחא ּבִ ֵמי ְיִהיְבָנא ְולֹא ִמַטּבָ ר ּדְ אם אני אקנה בשר מהטבח, ולא  - ְלַאְלּתָ

תעכב מלשלם יחשוב הטבח שאני גוזלו, וילמד ממני לזלזל בגזל. אשלם לו מיד את מחירו, כיון שאם א
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י גֹון ,ָאַמר יֹוָחָנן ְוַרּבִ א ּכְ ַמְסִגיָנא ַאּנָ עאם אני אלך  - ּדְ לֹא ַאּמֹות ַאְרּבַ ין ּוְבלֹא ּתֹוָרה ּבְ ִפּלִ והרואה אינו  ,ּתְ

ר ְחָמןנַ  ַרביודע שנחלשתי מרוב לימוד, וילמד ממני לזלזל ולהתבטל מלימוד תורה.  גֹון ,ָאַמר ִיְצָחק ּבַ  ּכְ

ָאְמֵרי י ּדְ ָרא'כגון תלמיד חכם שהבריות אומרות עליו מחמת מעשיו הרעים  -  ִאיְנׁשֵ  'ִלְפַלְנָיא ָמאֵריהּ  ֵליהּ  ׁשָ

ר ִיְצָחק ַרביסלח ה' לאותו פלוני, שמעשיו רעים.  - יִמי ַרב ּבַ גֹון ,ָאַמר ּדִ ֲחֵבָריו ּכְ ין ׁשֶ ֻמעָ  ּבֹוׁשִ  - תוֹ ִמׁשְ

  מתביישים בשמועה שיוצאת עליו, שמעשיו רעים.

נוּ  ָנן ּתָ ְזַמןשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ ָאָדם ּבִ שׁ במשנה,  ְוׁשֹוֶנהבתורה,  קֹוֵרא ׁשֶ ּמֵ ְלִמיֵדי ּוְמׁשַ  ֲחָכִמים ּתַ

ַנַחת ְוִדּבּורוֹ ללמוד את הגמרא, והיינו הבנת טעמי המשניות,  ִרּיֹות ִעם ּבְ נוֹ  חוֹ ּוִמקְּ  ,ַהּבְ ׁשּוק ּוַמּתָ באופן  ּבַ

א ,ָנֶאה ֱאמּוָנה ְונֹוֵתן ְונֹוׂשֵ ִרּיֹות ַמה ,ּבֶ ֵרי ,ָעָליו אֹוְמרֹות ַהּבְ לֹוִני ִאישׁ  ַאׁשְ ַמד ּפְ ּלָ ֵרי ,ּתֹוָרה ׁשֶ  ָאִביו ַאׁשְ

ֵרי דּוהוּ  ַרּבוֹ  ְוַאׁשְ ּמְ ּלִ ּלֹא ָאָדם ִלְבֵני ָלֶהן אֹוי ,ּתֹוָרה ׁשֶ לֹוִנישהרי  ,ּתֹוָרה ָלְמדוּ  ׁשֶ ַמד ּפְ ּלָ ה ְרִאיֶתם ,ּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

ָרָכיו ָיִפים ה ּדְ ִנין ְוַכּמָ יו ְמֻתּקָ תּוב ָעָליו ,ַמֲעׂשָ י ִלי ַוּיֹאֶמר' ג) מט ישעיה( אֹוֵמר ַהּכָ ה ַעְבּדִ ָרֵאל ָאּתָ ר ִיׂשְ  ֲאׁשֶ

ךָ  ָאר ּבְ ְזַמן אילווְ  '.ֶאְתּפָ ָאָדם ּבִ ּבּורוֹ  ְוֵאין ,ְוׁשֹוֶנה קֹוֵרא ׁשֶ ַנַחת ּדִ ִרּיֹות ִעם ּבְ חוֹ  ְוֵאין ,ַהּבְ  ְוֵאינוֹ  ,ָנֶאה ִמּקְ

א ֱאמּוָנה ְונֹוֵתן נֹוׂשֵ ִרּיֹות ַמה ,ּבֶ ַמד ִלְפלֹוִני לוֹ  אֹוי ,ָעָליו אֹוְמרֹות ַהּבְ ּלָ  ּוְלַרּבוֹ  ְלָאִביו לוֹ  אֹוי ,ּתֹוָרה ׁשֶ

דּוהוּ  ּמְ ּלִ ֵריֶהם ,ּתֹוָרה ׁשֶ לֹוִנישהרי  ,ּתֹוָרה ָלְמדוּ  ּלֹאשֶׁ  ָאָדם ִלְבֵני ַאׁשְ ַמד ּפְ ּלָ ה ְרִאיֶתם ,ּתֹוָרה ׁשֶ ּמָ  ְמֹכָעִרין ּכַ

יו ה ַמֲעׂשָ ָרָכיו ְמקּוְלָקִלין ְוַכּמָ תּוב ָעָליו ,ּדְ ַוָּיבֹוא ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם ַוְיַחְּללּו ֶאת ' )כ לו (יחזקאל אֹוֵמר ַהּכָ

ֱאמֹרֵׁשם ָקְדִׁשי  ה ה' ַעם םָלהֶ  ּבֶ כלומר, חילול ה' הוא כאשר הגויים אומרים עליהם 'עם  ',ָיָצאוּ  ּוֵמַאְרצוֹ  ֵאּלֶ

ה' אלה', ואף על פי כן באות עליהם גזירות רעות, 'ומארצו יצאו', וכביכול לא היה הקדוש ברוך הוא יכול 

  למנוע מהם לגלות מארצם, שבאופן זה מתחלל שם ה' וכבודו מתמעט.

  

י ָאַמרמימרות שונות בחשיבותה של התשובה:  הגמרא מביאה ר ֲחָמא ַרּבִ דֹוָלה ,ֲחִניָנא ּבַ חשובה היא  - ּגְ

ׁשּוָבהה ִביָאה ,ּתְ ּמְ ֱאַמר ,ְלעֹוָלם ְרפּוָאה ׁשֶ ּנֶ ִנים ׁשּובוּ ' כב) ג (ירמיה ׁשֶ הרי  ',ְמׁשּוֹבֵתיֶכם אֶאְרפָּ  ׁשֹוָבִבים ּבָ

י ָאַמרשבזכות התשובה באה רפואה.  דֹוָלה ,ֵלִוי ַרּבִ ׁשּוָבה ּגְ ַעת ,ּתְ ּגַ ּמַ א ַעד ׁשֶ ּסֵ בֹוד ּכִ ֱאַמר ,ַהּכָ ּנֶ  יד (הושע ׁשֶ

ָרֵאל ׁשּוָבה' ב)   '.ֱאלֶֹהיךָ  ה' ַעד ִיׂשְ

ִמי ֵהיִכי מבררת הגמרא, ַעלבאיזה אופן נחשב האדם כ -  ּדָ ׁשּוָבה ּבַ גֹון ,ּתְ א ּכְ ּבָ ַבר ׁשֶ  - ּוָפַרשׁ  ,ְלָידוֹ  ֲעֵבָרה ּדְ

שדבר זה נאמר רק כאשר כבר חטא בחטא זה,  ,ְיהּוָדה ַרבהראה בידו  - ַמְחֵוילעבור על עבירה זו. ונמנע מ

אֹותוֹ ועתה בא לידו דבר עבירה  ֶרק ּוְבאֹותוֹ , (מאירי)שאינו מתבייש לחטוא מחמת המקום  ,ָמקֹום ּבְ  - ּפֶ

ה הּ ּוְבאֹותָ כשהוא עדיין באותו גיל שעבר את העבירה, שעדיין יצרו תוקפו,  ָ ומתוך כך יודע הוא  ,ִאׁשּ

  , ואף על פי כן נמנע ואינו חוטא. (מאירי)שתתרצה לו 

ִתיבהקשה שיש לכאורה סתירה בין שני פסוקים,  - ָרֵמי ַרב ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמר  (משלינאמר בפסוק אחד  - ּכְ

ה' יג) כח ָעיו ְמַכּסֶ ואילו בפסוק אחר נאמר  - ּוְכִתיבו, הרי שאין לו לאדם להסתיר את חטאי ',ַיְצִליחַ  לֹא ְפׁשָ

ֵרי' א) לב (תהילים ע ְנׂשּוי ַאׁשְ ׁשַ סּוי ּפֶ  לֹאהרי שראוי לאדם לכסות ולהסתיר את חטאיו. ותירץ,  ',ֲחָטָאה ּכְ
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ָיא ׁשְ אןאין זו קושיא, אלא  - ּקַ ֲעֵברֹותבפסוק האומר שיש לאדם להסתיר את חטאיו, מדובר  -  ּכָ ין ּבַ ּבֵ  ׁשֶ

אןובזה אין לו לפרסם את חטאיו, כיון שממעט כבוד שמים כשמפרסם את חטאיו. ו ,קֹוםַלמָּ  ָאָדם ואילו  -  ּכָ

ֲעֵברֹותבפסוק האומר שאין לאדם להסתיר את חטאיו, מדובר  ין ּבַ ּבֵ שצריך הוא לגלות את  ,ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ

  הדבר לרבים, כדי שיבקשו מאותו אדם שימחל לו. 

  

ְנָיאהגמרא מביאה ברייתות בענין מספר החטאים שהקדוש ברוך הוא מוחל עליהם:  שנינו בברייתא,  - ּתַ

ַעם ֲעֵבָרה ָאָדם ָעַבר ה פעם .לוֹ  מֹוֲחִלין ,ִראׁשֹוָנה ּפַ ִנּיָ יתפעם  .לוֹ  מֹוֲחִלין ,ׁשְ ִליׁשִ ֱאַמר ,לוֹ  מֹוֲחִלין ֵאין ,ׁשְ ּנֶ  ׁשֶ

ל ןהֶ ' כט) לג (איוב ה ּכָ ֲעַמִים ֵאל ִיְפַעל ֵאּלֶ לֹושׁ  ,ּפַ ֶבר ִעם ׁשָ כלומר, בפעמיים הראשונות פועל ה' למחול  ',ּגָ

ְנָיאמקשה הגמרא,  לאדם על חטאיו, אבל בפעם השלישית מעניש הוא את האדם. והרי שנינו  - ְוַהּתַ

יתבברייתא שאף בפעם ה ִליׁשִ ָיא לֹאמתרצת הגמרא,  .לוֹ  מֹוֲחִלין ןֵאי ְרִביִעיתורק בפעם ה ,לוֹ  מֹוֲחִלין ׁשְ ׁשְ  ּקַ

הברייתא הראשונה, האומרת שכבר בפעם השלישית  - ָהאאין זו קושיא, ואין סתירה בין הברייתות,  -

ָיִחידמעניש אותו ה', עוסקת  הברייתא השניה, האומרת  -  ָהאהחוטא, שבפעם השלישית אין מוחלים לו, ו ּבְ

ִצּבּורמחל, עוסקת שרק בפעם הרביעית אין החטא נ החוטא, שאין הקדוש ברוך הוא מענישם אלא בפעם  ּבְ

  הרביעית.

  

ועוד שנינו  - ְוַגְרִסיָנןהרי"ף מביא עתה את סוגיית הגמרא במסכת תענית בענין דרך החזרה בתשובה: 

ֶפֶרקבמסכת תענית,  ֲעִנּיֹות ֵסֶדר ּבְ נוּ  ,).(טז ּתַ ָנן ּתָ שׁ  ָדםאָ שנו חכמים בברייתא,  - ַרּבָ ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ  ,ֲעֵבָרה ּבְ

ה ּתֹוֵפס ְלָאָדם ,ּדֹוֶמה הּוא ְלַמה (וחזר בה), ]אינו מפסיק לחטוא בחטא זה -ר זֵ וֹ ח וֹ ינאֵ , [וְ ּוִמְתַוּדֶ ֶרץ ׁשֶ  ׁשֶ

ָידוֹ מת  ֲאִפילוּ שהוא אב הטומאה,  ,ּבְ ָכל טֹוֵבל ׁשֶ עֹוָלם ֵמימֹות ּבְ ּבָ  ְזָרקוֹ ם אבל א .ְטִביָלה לוֹ  ָעְלָתה לֹא ,ׁשֶ

דוֹ  דוטבל,  ִמּיָ ֱאַמר ,ְטִביָלה לוֹ  ָעְלָתה ִמּיָ ּנֶ ועוד נאמר בפסוק,  - ְואֹוֵמר '.ְיֻרָחם ְועֵֹזב ּומֹוֶדה' יג) כח (משלי ׁשֶ

א' מא) ג (איכה ָ ִים ֶאל ְלָבֵבנוּ  ִנׂשּ ּפָ ָמִים ֵאל ֶאל ּכַ ָ ׁשּ כלומר, לא די בכך שנשא כפינו דרך חזרה בתשובה,  ',ּבַ

  עם זאת יש לישא את הלב לשמים, לחזור ולפרוש מהעבירות, וזו היא תשובה המועילה.אלא יחד 

  

ְנָיאהרי"ף חוזר לסוגיית הגמרא כאן, בענין דרך הוידוי על החטא:  ה ֲעֵברֹותשנינו בברייתא,  -  ּתַ ִהְתַוּדָ ֶ  ׁשּ

ּפּוִרים יֹוםהאדם ב ֲעֵליֶהן היחזור ו לֹא ,ַהזֶּה ַהּכִ ּפּוִרים יֹוםב ֲעֵליֶהן ִיְתַוּדֶ ָנה ְוִאם .ַאֵחר ַהּכִ ֶהן ׁשָ אם לאחר  - ּבָ

ה ָצִריךְ יום הכפורים נכשל בחטאים אלו פעם נוספת,  ְתַוּדֶ ּיִ ָנה לֹא ְוִאםביום הכפורים שאחריו.  ֲעֵליֶהן ׁשֶ  ׁשָ

ֶהן ה ,ּבָ תּוב ָעָליופעם נוספת,  ֲעֵליֶהן ְוִהְתַוּדָ ֶכֶלב' יא) כו (משלי אֹוֵמר ַהּכָ ִסיל ֵקאוֹ  ַעל בשָׁ  ּכְ ְלּתוֹ  ׁשֹוֶנה ּכְ  ',ְבִאּוַ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ל ,אֹוֵמרחולק ו ַיֲעקֹב ּבֶ ן ּכָ ּכֵ ודאי עדיף לעשות כן, והחוזר ומתוודה על חטאיו בכל שנה  -  ׁשֶ

ח ֶזה ֲהֵריביום הכפורים, אף שלא נכשל בהם שוב,  ּבָ ֱאַמר ,ְמׁשֻ ּנֶ י' ה) נא (תהילים ׁשֶ ַעי ּכִ  ֵאָדע ִניאֲ  ְפׁשָ



  המבואר       שמיני, פרק יומאמסכת        אלפסרב 

 

  גון 'שתי הלכות ביום'.כל הזכויות שמורות לאר©                                                                                                                                   

 

19 

 ,ֶאּלָא ', הרי שצריך האדם לזכור את חטאיו תמיד, ואף שכבר התוודה עליהם פעם אחת,ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד

ם ֲאִני ַמה ֶכֶלב'על איזה דבר נאמר הפסוק  -  ְמַקּיֵ ב ּכְ ְדַרב ',ְּכִסיל ׁשֹוֶנה ְבִאַּוְלּתוֹ  ֵקאוֹ  ַעל ׁשָ ָאַמר ,הּוָנא ּכִ  ַרב ּדְ

ָעַבר יָוןכֵּ  ,הּוָנא ָנה ,ַאַחת ֲעֵבָרה ָאָדם ׁשֶ הּ  ְוׁשָ ָרהחזר על כך פעם שניה,  -  ּבָ ָרהתמהה הגמרא,  .לוֹ  הּוּתְ  הּוּתְ

ךְ  ַסְלָקא לוֹ  אוכי תעלה על דעתך שהותר לו לעבור עבירה זו מחמת שכבר עליה פעמיים.  - ַדְעּתָ  - ֵאיָמא ֶאּלָ

יתר פעמיים על אותה עבירה, אלא יש לומר כך את דברי רב הונא, שכיון שעב ר לוֹ  ַנֲעׂשֵ ֵהיּתֶ מרגיש הוא  - ּכְ

  כאילו הדבר מותר לו, ואינו נזהר מלהיכשל בה שוב.

ֱאַמר ,ַהֵחְטא ֶאתבדבריו  ְלָפֵרטהמתוודה  ְוָצִריךְ אומרת הגמרא דין נוסף בענין וידוי:  ּנֶ ַוָּיָׁשב ' לא) לב שמות( ׁשֶ

ֲעׂשוּ  ְגדָֹלה ֲחָטָאה ַהזֶּה ָהָעם ָטאחָ ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאַמר ָאָּנא  הרי שפירט משה רבינו את  ',ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם ַוּיַ

ְבֵריחטאם של ישראל, כשבא לבקש מה' שימחל להם,  י ּדִ ן ְיהּוָדה ַרּבִ ָבא ּבֶ י .ּבָ  ,אֹוֵמרחולק ו ֲעִקיָבא ַרּבִ

איו בלשון כללית, לפרט את החטא, ודי בכך שיתוודה על חטא ָצִריךְ  ֵאינוֹ החוטא  ם ֲאִני ַמה ֶאּלָ וכיצד  -  ְמַקּיֵ

ֲעׂשוּ 'אפרש את הפסוק  י ',ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם ַוּיַ ְדַרּבִ אי ּכִ ָאַמר ,ַיּנַ י ּדְ אי ַרּבִ ה ָאַמר לאחר חטא העגל ,ַיּנַ  מֹׁשֶ

דֹושׁ  ִלְפֵני רּוךְ  ַהּקָ ל ִרּבֹונוֹ  ,הּוא ּבָ ִביל ,עֹוָלם ׁשֶ ׁשְ ֶסף ריבוי ּבִ ְעתָּ  ָהבְוזָ  ּכֶ ּפַ ִהׁשְ ָרֵאל ָלֶהם ׁשֶ ָאְמרוּ  ַעד ,ְלִיׂשְ י ׁשֶ  ,ּדַ

  ולכן פירט את החטא, כדי לבאר שנעשה מפני ריבוי הזהב.  ,ָזָהב ֱאלֵֹהי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָגְרמוּ  ֵהן

ֵניהמראים כאילו הם צדיקים ובאמת עושים עבירות,  ,ַהֲחֵנִפים ֶאת ְמַפְרְסִמין ם ִחּלּול ִמּפְ ֵ שאם לא  ,ַהׁשּ

יפרסמו זאת יסברו בני אדם שאדם זה צדיק הוא, וכשיבואו עליו עונשים מהרהרים האנשים אחר מידותיו 

של הקדוש ברוך הוא, ואומרים שאין מעשיו הטובים מועילים להגן עליו, ומתחלל שם שמים, ולכן יש 

ֱאַמרלפרסם שאינו צדיק,  ּנֶ יק ּוְבׁשּוב' כ) ג (יחזקאל ׁשֶ  ',ְוָעָׂשה ָעֶול ְוָנַתִּתי ִמְכׁשֹול ְלָפָניו וגו' ִמִצְדקוֹ  ַצּדִ

כלומר, כאשר עושה הצדיק עבירה, ממציא לו הקדוש ברוך הוא חטא שיכשל בו לעיני בני אדם, כדי שיידעו 

   שהוא חוטא, ולא יהרהרו מדוע נענש.

ל ה ּכָ ַזּכֶ ים ֶאת ַהּמְ יִקין ֵאין ,ָהַרּבִ ָידוֹ  ַמְסּפִ שהקדוש ברוך הוא  ,ֲעֵבָרה ַלֲעבֹורמן השמים אין מניחים לו  -  ּבְ

ֵדידוחה מלפניו את העבירה, שלא תבא לידו,  ּלֹא ּכְ ְלִמיָדיו ְיהוּ  ׁשֶ א ָהעֹוָלם נֹוֲחִלין ּתַ אֹול יֹוֵרד ְוהּוא ,ַהּבָ  ,ִלׁשְ

ֱאַמר ּנֶ י' י) טז (תהילים ׁשֶ י ַתֲעזֹב לֹא ּכִ אֹול ַנְפׁשִ ן לֹא ִלׁשְ ַחת תִלְראוֹ  ֲחִסיְדךָ  ִתּתֵ כלומר, שה' ימנע את  ',ׁשָ

ְחִטיא ְוָכלהחטא מלהכשילו.  ים ֶאת ַהּמַ יִקין ֵאין ,ָהַרּבִ ָידוֹ  ַמְסּפִ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּלֹא ,ּתְ ְלִמיָדיו ְיהוּ  ׁשֶ  יֹוְרִדין ּתַ

אֹול א ָהעֹוָלם נֹוֵחל ְוהּוא ,ִלׁשְ ֱאַמר ,ַהּבָ ּנֶ ק ָאָדם' יז) כח (משלי ׁשֶ ַדם ָעׁשֻ  ',בוֹ  ִיְתְמכוּ  ַאל ָינּוס ּבֹור ַעד שׁ ָנפֶ  ּבְ

כלומר, אדם הנענש מחמת 'דם נפש', שגרם לאיבוד נפש בעבירה, לא יתמכוהו מהשמים שלא יפול, אלא 

  מניחים אותו ונופל בבור גיהנם.

  

  משנה
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 ֶאֱחָטאבתשובה,  ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטאבליבו  רָהאֹומֵ  משנתנו ממשיכה לדון בעניני כפרת יום הכפורים: אדם

יִקין ֵאיןבתשובה,  ְוָאׁשּוב ָידוֹ  ַמְסּפִ ׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ּבְ ּפּוִרים ְויֹום ֶאֱחָטאהאומר  .ּתְ ר ַהּכִ  יֹום ֵאין ,ְמַכּפֵ

ּפּוִרים ר ַהּכִ    .ְמַכּפֵ

ין ֲעֵברֹות ּבֵ קֹום ָאָדם ׁשֶ ּפּוִרים יֹום ,ַלּמָ ר ַהּכִ ינוֹ  ֵברֹותעֲ  .ְמַכּפֵ ּבֵ ּפּוִרים יֹום ֵאין ,ֲחֵברוֹ  ְלֵבין ׁשֶ ר ַהּכִ  ַעד ,ְמַכּפֵ

ה ַרּצֶ ּיְ ַרשׁ  זוֹ ההלכה ה ֶאת .ֲחֵברוֹ  ֶאתשיפייס] - [ ׁשֶ י ּדָ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ  ל) טז (ויקראמכך שנאמר בפסוק  ֲעַזְרָיה ּבֶ

ְטָהרוּ  ה' ִלְפֵני ַחּטֹאֵתיֶכם ִמּכֹל' מטהר ומכפר על חטאים שהם 'לפני ה'', ולא על כלומר, יום הכפורים  ',ּתִ

  חטאים שבין האדם לחבירו. 

י ָאַמר ֵריֶכם ,ֲעִקיָבא ַרּבִ ָרֵאל ַאׁשְ ם ִמי ִלְפֵני ,ִיׂשְ ַמִים ֲאִביֶכם ,ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ּוִמי ,ִמַטֲהִרין ַאּתֶ ָ ׁשּ ּבַ  ְמַטֵהר ׁשֶ

ֱאַמר ,ֶאְתֶכם ּנֶ י' כה) לו (יחזקאל ׁשֶ ם ְטהֹוִרים ַמִים ֶכםֲעֵלי ְוָזַרְקּתִ ועוד נאמר בפסוק  - ְואֹוֵמר .וגו' 'ּוְטַהְרּתֶ

ָרֵאל ִמְקֵוה' יג) יז (ירמיה ֵמִאים ֶאת ְמַטֵהר ִמְקֶוה ַמה ',ה' ִיׂשְ דֹושׁ  ַאף ,ַהּטְ רּוךְ  ַהּקָ ָרֵאל ֶאת ְמַטֵהר הּוא ּבָ   .ִיׂשְ

  

  גמרא

י ָאַמר ם מכפר עד שירצה את חברו'.שנינו במשנה, 'עבירות שבינו לבין חבירו אין יום הכפורי ל ,ִיְצָחק ַרּבִ  ּכָ

ְדָבִרים ֲאִפילוּ  ,ֲחֵברוֹ  ֶאתהמצער] - [ ַהַמְקִניט סוֹ  ָצִריךְ בלבד,  ּבִ ֱאַמר ,ְלַפּיְ ּנֶ ִני' ג)-א ו (משלי ׁשֶ  ָעַרְבתָּ  ִאם ּבְ

ַקְעתָּ  ְלֵרֶעךָ  יךָ  ַלזָּר ּתָ ּפֶ תָּ  ,ּכַ ְדתָּ  ִפיךָ  ְבִאְמֵרי נֹוַקׁשְ ִאְמֵרי ִנְלּכַ ה ,ִפיךָ  ּבְ ִני ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשֵ ֵצל ּבְ י ְוִהּנָ  ָבאתָ  ּכִ

ס ֵלךְ  ֵרֶעךָ  ְבַכף ָיְדךָ  לוֹ  ֵישׁ  ָממֹון ִאםוכך פירוש הפסוק,  ',ֵרֶעיךָ  ּוְרַהב ִהְתַרּפֵ כגון ש'ערבת לרעך', ואתה  ,ּבְ

רחייב לו ממון, 'לך התרפס', כלומר,  ת לוֹ  ַהּתֵ ד ִפּסַ אם אינך חייב לו ממון,  - ַלאו ְוִאםממונו. ותן לו את  ַהּיָ

האלא שציערתו, והיינו 'נוקשת באמרי פיך', שנכשלת בלשונך וציערת אותו,  בקש  - ֵרִעים ָעָליו ַהְרּבֵ

  מידידים רבים שיפייסוהו עבורך, עד שיסלח לך. 

סוֹ  ְוָצִריךְ  ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמר לֹשׁ  ְלַפּיְ ׁשָ ל ֲחבּורֹות ּבְ לֹשָׁ  ׁשֶ ה הׁשְ לֹׁשָ ֵני ׁשְ כלומר, שבכל חבורה יהיו  ,ָאָדם ּבְ

ֱאַמרלפחות שלשה בני אדם,  ּנֶ ים ַעל ָיׁשֹר' כז) לג (איוב ׁשֶ ר ָחָטאִתי ַוּיֹאֶמר ֲאָנׁשִ ' ָיֹׁשרולשון ' ',ֶהֱעֵויִתי ְוָיׁשָ

א כנגדו, אותו אדם שחט ֵמת ְוִאם האמורה בפסוק היא מלשון 'שורה', ואין שורה פחותה משלשה בני אדם.

י ָאַמר ר יֹוִסי ַרּבִ ָרה ֵמִביא ,ֲחִניָנא ּבַ ֵני ֲעׂשָ  'הלַ  ָחָטאִתי' ,ְואֹוֵמרשל אותו אדם,  ִקְברוֹ  ַעל ּוַמֲעִמיָדן ,ָאָדם ּבְ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי לֹוִני ,ִיׂשְ י ֶזה ְוִלּפְ ָחַבְלּתִ    '.ּבוֹ  ׁשֶ

י ָאַמר ר יֹוִסי ַרּבִ ל ,ֲחִניָנא ּבַ שׁ  ּכָ ַבּקֵ שׁ  ַאלואין חבירו רוצה למחול לו,  ,ֵמֲחֵברוֹ מחילה  - ָמטוּ  ַהּמְ ּנוּ  ְיַבּקֵ  - ִמּמֶ

לֹשׁ  יֹוֵתראינו חייב לבקש ממנו  ָ ָעִמים ִמׁשּ ֱאַמר ,ּפְ ּנֶ  יז) נ (בראשיתלגבי אחי יוסף שרצו לפייסו על מכירתו,  ׁשֶ

אֹּכה ֹתאְמרּו ְליֹוֵסף ' א ָאּנָ הָרָעה ְגָמלּו� ֶּפַׁשע ַאֶחי� ְוַחָּטאָתם ִּכי  ָנא ׂשָ א ְוַעּתָ ', ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱא�ֵהי ָאִבי� ָנא ׂשָ

אם חטא  ְוַדְוָקא ונאמרו כאן שלש לשונות בקשת מחילה, 'אנא', 'שא נא' 'ועתה שא נא'. מוסיפה הגמרא,
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ס ,ַרּבוֹ אם חטא ל ֲאָבלאינו חייב לפייסו יותר משלש פעמים,  ֲחֵברוֹ ל  ַעדבות, אפילו פעמים ר ֵליהּ  ְמַפּיֵ

ְמַפֵייס   .ּדִ

  

ִרים ע ֶעׂשְ ָבִרים ְוַאְרּבַ ִבין ּדְ ׁשּוָבה ֶאת ְמַעּכְ אדם  -  ֵחָמה ּוַבַעל ב) ,ָהָרע ָלׁשֹוןו ְרִכילּות א) ,ֵהן ְוֵאּלוּ  ,ַהּתְ

בֹות ּוַבַעל ג)המהיר לכעוס,  ר ד) ,ָרעֹות ַמֲחׁשָ ְתַחּבֵ ע ְוַהּמִ עצמו  ְרִגילְוַהמַּ  ה)ומתוך כך לומד ממעשיו,  ָלָרׁשָ

ְסעּוָדהלהנות  ֵאיָנהּ  ּבִ ֶקת ׁשֶ ל ו) ,ִלְבָעֶליהָ  ַמְסּפֶ ּכֵ ְסּתַ ֲעָריֹות ְוַהּמִ ב ִעם ְוַהחֹוֵלק ז) ,ּבַ ּנָ  ֶאֱחָטא ְוָהאֹוֵמר ח) ,ּגַ

ד ט) ,ְוָאׁשּוב ּבֵ ְקלֹון ְוַהִמְתּכַ ּבּור ִמן ְוַהּפֹוֵרשׁ  י) ,ֲחֵברוֹ  ּבִ חוזרים  ואינו משתתף בצערם, ובזמן שהם ,ַהּצִ

ַבזֶּה יא)בתשובה אינו שב עמהם,  ַבזֶּה יב) ,ֲאבֹוָתיו ְוַהּמְ ל יג) ,ַרּבֹוָתיו ְוַהּמְ ַקּלֵ ים ֶאת ְוַהּמְ ב יד) ,ָהַרּבִ ַעּכֵ  ְוַהּמְ

ים ֶאת ֲעׂשֹות ָהַרּבִ ה טו) ,ִמְצָוה ִמּלַ ּטֶ ֶרךְ  ֲחֵברוֹ  ֶאת ְוַהּמַ ֶרךְ  טֹוָבה ִמּדֶ מֵּ  טז) ,ָרָעה ְלּדֶ ּתַ ׁשְ ֲעבֹוטוֹ  שׁ ְוַהּמִ - [ ּבַ

למשכונו]  ל יז)הנמצא אצלו,  ָעִני ׁשֶ ַקּבֵ ין ֲאֵחִרים ְלַהּטֹות ְמָנת ַעל ׁשַֹחד ְוַהּמְ ּדִ  ְוֵאינוֹ  ֲאֵביָדה ְוַהּמֹוֵצא יח) ,ּבַ

נוֹ  ֶאת ְוָהרֹוֶאה יט) ,ִלְבָעֶליהָ  ַמְחִזיָרהּ  ים ׁשֹד ֵכלְואוֹ  כ) ,ְבָידוֹ  ְמָמֶחה ְוֵאינוֹ  ָרָעה ְלַתְרּבּות יֹוֵצא ּבְ  ְיתֹוִמים ֲעִנּיִ

ְבֵרי ַעל ְוַהחֹוֵלק כא) ,ְוַאְלָמנֹות ד כב) ,ֲחָכִמים ּדִ ִרים ְוַהחֹוׁשֵ ְכׁשֵ ֹוֵנא כג) ,ּבִ  ְוַהַמְלִעיג כד) ,ַהּתֹוָכחֹות ֶאת ְוַהׂשּ

ְצֹות ַעל  וכל הדברים האלו, אף שהם מעכבים את התשובה, אינם מונעים אותה, אלא אם חזר עליהם .ַהּמִ

  .(רמב"ם הלכות תשובה, פ"ד ה"ו)בתשובה הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם הבא 

מחלק את הדברים באופן זה: א. יש דברים שמעכבים את התשובה מחמת  (פ"ד)[הרמב"ם בהלכות תשובה 

גודל החטא, שאין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לחזור בתשובה, והם: המחטיא את הרבים, והמטה את 

לדרך רעה, והרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו, והאומר אחטא ואשוב, או אחטא ויום חברו 

הכפורים מכפר. ב. חטאים הגורמים לכך שלא יחזור האדם בתשובה, והם: הפורש מן הציבור, החולק על 

ם לאנשים דברי חכמים, המלעיג על המצוות, המבזה רבותיו, והשונא את התוכחות. ג. חטאים שחוטא האד

רבים, ואינו יודע מי הם וממילא אינו יכול להחזיר להם את הגזילה או לבקש מחילתם, והם: המקלל את 

הרבים, החולק עם הגנב, המוצא אבידה ואינו מכריז עליה, האוכל ממון עניים ויתומים ואלמנות, והמקבל 

אינו שב בתשובה עליהם, והם: שוחד להטות את הדין. ד. חטאים שנראים בעיני האדם כקלים, ומחמת כן 

האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, המשתמש בעבוטו של עני, המסתכל בעריות, המתכבד בקלון 

חבירו, והחושד בכשרים. ה. דברים שטבע האדם להמשך אחריהם, וקשה לו מאד לשוב מהם בתשובה, 

  שע].והם: רכילות ולשון הרע, ובעל חימה, ובעל מחשבות רעות, והמתחבר לר

  

מלבד מצוות וידוי ביום הכפורים עצמו, תקנו חכמים שיתוודה האדם גם בערב יום הכפורים, והברייתא 

נוּ שלפנינו עוסקת בענין זה:  ָנן ּתָ ּפּוִרים יֹום ֶעֶרבהיא ב ִוּדּוי ִמְצַותשנו חכמים בברייתא,  -  ַרּבָ ָכה ִעם ּכִ  ,ֲחׁשֵ

ְבֵריכל סעודה המפסקת, כשמקבל עליו קדושת יום הכפורים, לאחר שא י ּדִ  ,ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .ֵמִאיר ַרּבִ

ה ָצִריךְ  ְתַוּדֶ ּיִ ּיֹאַכל קֹוֶדם ׁשֶ ה ׁשֶ ּתֶ אבסעודה המפסקת, מחשש  ְוִיׁשְ ּמָ ַבר ֶיֱאַרע ׁשֶ ְסעּוָדתוֹ  ַקְלָקָלה ּדְ כגון  ,ּבִ
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י ַעל ְוַאףות. שישתכר וכדומה ולא יוכל אחר כך להתווד ה ּפִ ִהְתַוּדָ ֶ ָאַכל קֹוֶדם ׁשּ ָתה ׁשֶ ה ָצִריךְ  ,ְוׁשָ ְתַוּדֶ ּיִ  ׁשֶ

ּיֹאַכל ַאַחר ה ׁשֶ ּתֶ י ַעל ְוַאףמוסיפה הברייתא את דיני הוידוי ביום הכפורים עצמו:  .ְוִיׁשְ ה ּפִ ִהְתַוּדָ ֶ  בתפילת ׁשּ

השל ליל יום הכפורים,  ַעְרִבית ֲחִר גם בתפילת  ִיְתַוּדֶ ה ,יתׁשַ  ִמְנָחהתפילת ּובְ  ,מּוָסףתפילת בְּ גם  ְוִיְתַוּדֶ

   .ְנִעיָלהתפילת ּובִ 

 ַאַחרהמתפלל אומרה  ָיִחידבאיזה מקום בתפילתו אומר האדם את הוידוי,  - אֹוְמָרה ְוֵהיָכןמבררת הגמרא: 

תוֹ  ִפּלָ ִליחַ  ,ּתְ ֶאְמַצע אֹוְמָרה ִצּבּור ְוׁשָ    .ּבְ

ה'נוסח הוידוי פותח ב ,ָאַמר ַרב ,אֹוֵמר ַמאי הוידוי, ממשיכה הגמרא ומבררת את נוסח  ָרֵזי יֹוֵדעַ  ַאּתָ

מּוֵאל ',עֹוָלם ה'אומר  ,ָאַמר ּוׁשְ ָעְמקוֹ  יֹוֵדעַ  ַאּתָ ל ּבְ י) '.ֵלב ׁשֶ תֹוָרְתךָ 'אומר  ,ָאַמר ֵלִוי (ַרּבִ תּוב ּבְ  ֵלאמֹר ּכָ

י ל) טז (ויקרא ּיֹום ּכִ ר ַהזֶּה ּבַ י '.ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו וגו' ֶאְתֶכם ֵהרְלטַ  ֲעֵליֶכם ְיַכּפֵ  ,ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

י' ,ָאַמר ְיהּוָדה ַרבלא על צדקותינו' וכו'.  ,ָהעֹוָלִמים ִרּבֹון' מֹוֵתינוּ  ִמִלְמנֹות ַרּבוּ  ֲעֹונֹוֵתינוּ  ּכִ  ָעְצמוּ  ְוַאׁשְ

ר ּפֵ ּלֹא דעַ  ,ֱאלַֹהי' ,ָאַמר ַהְמנּוָנא ַרב '.ִמּסַ י ׁשֶ יו ,ְכַדאי ֵאיִני נֹוַצְרּתִ י ְוַעְכׁשָ ּנֹוַצְרּתִ ִאּלוּ  ׁשֶ י לֹא ּכְ  ָעָפר ,נֹוַצְרּתִ

י ֲאִני ַחּיָ ִמָתִתי רמֶ וֹ חל וָ קַ  ּבְ ְכִלי ְלָפֶניךָ  ֲאִני ֲהֵרי ,ּבְ ה ָמֵלא ּכִ ה ּבּוׁשָ ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי ,ּוְכִלּמָ ּלֹא ִמּלְ  'ֶאְחָטא ׁשֶ

נוּ  לֹא ,ַהְמדּוִדי ברַ  ָאַמר .ְוכּו' אלא נאמרו כל הנוסחאות הללו על ידי האמוראים  - ׁשָ לֹאבאופן  ֶאּלָ  ָאַמר ּדְ

ר ְוָאַמרלהוסיף כלום, כיון שזהו עיקר נוסח הוידוי.  ָצִריךְ  לֹא ',ָחָטאנוּ  ֲאָבל' ָאַמר ִאי ֲאָבל ',ָחָטאנוּ  ֲאָבל'  ּבַ

יהּ  ָקֵאיְמָנא ֲהָוה ,ַהְמדּוִדי מַ  ַקּמֵ מּוֵאל רּדְ הייתי עומד לפני מר שמואל בעת חזרת הש"צ של תפילת יום  - ׁשְ

יוהיה יושב,  -  ָיֵתיב ַוֲהָוההכפורים,  ִליָחא ָמָטא ּכִ  ָקם ',ָחָטאנוּ  ֲאָבל'לְ וכאשר הגיע שליח הציבור  ְדִצּבּוָרא ׁשְ

ְרֵעיהּ  ַמע ִמיָנהּ הגה זו, אמרתי לעצמי, יש ללמוד מהנ -  ֲאִמיָנאנעמד שמואל על רגליו,  -  ַאּכַ מוכח מכך  - ׁשְ

שזהו עיקר הוידוי, וכיון שיש לעמוד  -  הּוא ַהאי ִוידּוָיא ִעיָקרשעמד שמואל בשעת אמירת מילים אלו, ד

בשעת הוידוי, עמד שמואל, וכיון שזהו עיקר הוידוי, אין צריך לומר את שאר הנוסחאות שאמרו 

  האמוראים.

נוּ  ָנן ּתָ יַצדייתא, שנו חכמים בבר - ַרּבָ ה ּכֵ  ,ָעִויִתי'בסדר הזה,  אֹוֵמרהכהן הגדול ביום הכפורים,  ִמְתַוּדֶ

י ְעּתִ ׁשַ ִעיר ְוֵכן ',ָחָטאִתי ,ּפָ ׂשָ חַ  ּבְ ּלֵ ּתַ ׁשְ ָרֵאל ' כא) טז ויקרא( אֹוֵמר הּוא ַהּמִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹוֹנת ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ְוִהְתַוּדָ

ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאתָ  ׁשְ ל ּפִ  ְוֵכןהרי שכתבה התורה את סדר הוידוי כך, עוונות פשעים וחטאים.  ',םְוֶאת ּכָ

ה מֹׁשֶ א ָעֹון ' ז) לד (שמות אֹוֵמר ּבְ ע[ )פשע על ועובר(ֹנׂשֵ ָאה ]ָוֶפׁשַ ְבֵרי ',ְוַחּטָ י ּדִ חולקים  ַוֲחָכִמים .ֵמִאיר ַרּבִ

דֹונֹות ֵאּלוּ  'ֲעֹונֹות' הרי ,אֹוְמִריםו ֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבהּ ' לא) טו (במדבר אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ,ַהזְּ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת ּתִ  ',ִהּכָ

ִעים'וכיון שעונש כרת הוא רק על מזיד, מוכח שלשון 'עוון' נאמרה על מזיד, ו ׁשָ ָרִדים ֵאּלוּ  'ּפְ העושה  - ַהּמְ

ע מֹוָאב ֶמֶלךְ ' ז) ג ב' (מלכים אֹוֵמר הּוא ְוֵכןעבירה דרך מרידה בה',  ׁשַ י ּפָ  כב) ח (שם ְואֹוֵמרוהיינו מרד בי,  ',ּבִ

ֵעת ַהִהיא' ע ִלְבָנה ּבָ ְפׁשַ ִאים'והיינו שהעיר 'ליבנה' מרדה במלך יהודה. ו ',ָאז ּתִ ָגגֹות ֵאּלוּ  'ַחּטָ ְ  הּוא ְוֵכן ,ַהׁשּ

ָגָגה' ב) ד (ויקרא אֹוֵמר י ֶתֱחָטא ִבׁשְ  ֵמַאַחר ְוִכיולפי זה ממשיכים חכמים ומקשים על רבי מאיר,  ',ֶנֶפׁש ּכִ

הכבר שֶּׁ  דֹונֹות ַעל ִהְתַוּדָ ָרִדים ְוַעל ַהזְּ ההוא  חֹוֵזרבכך שאמר 'עויתי, פשעתי', וכי עתה  ַהּמְ  ַעל ּוִמְתַוּדֶ

ָגגֹות ְ א' ,אֹוֵמר ֶאּלָאבלשון 'חטאתי', והרי אם נמחל לו על הזדונות, ודאי שנמחל לו גם על השגגות.  ַהׁשּ  ָאּנָ
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ם ֵ י ,יָעִויתִ  ,ָחָטאִתי ,ַהׁשּ ְעּתִ ׁשַ והיינו שמבקש תחילה מחילה על השגגות, ואחר כך על הזדונות, ובסוף על  ',ּפָ

ָדִוד ְוֵכןהמרדים, שהם החמורים ביותר. ומסייעים לכך חכמים מפסוק,   ו) קו (תהילים אֹוֵמר הּואהמלך  ּבְ

ְענוּ ' ת תחילה על השגגות ואחר כך על הרי שהסדר הוא להתוודו ',ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו ֶהֱעִוינּו ִהְרׁשָ

לֹמֹה ְוֵכןהזדונות.  ׁשְ ְענוּ  ְוֶהֱעִוינוּ  ָחָטאנוּ ' ז)מ ח א' (מלכיםלגבי נוסח הוידוי,  אֹוֵמר הּואהמלך  ּבִ  ְוֵכן '.ְוִהְרׁשַ

אל ָדִנּיֵ ְענוּ  ְוָעִוינוּ  ָחָטאנוּ ' ה) ט (דניאל אֹוֵמר הּוא ּבְ  ַמהוּ  ֲאָבל ארים,ממשיכים חכמים ומב .ּוָמַרְדנוּ  ְוִהְרׁשַ

ָאַמר ה ׁשֶ א' מֹׁשֶ ע[ )פשע על ועובר( ָעֹון נֹוׂשֵ ָאה ]ָוֶפׁשַ ומדוע הקדים משה את הזדונות לשגגות, לפי  ',ְוַחּטָ

ה ָאַמר שכך דֹושׁ  ִלְפֵני מֹׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ ל ִרּבֹונוֹ  ,הּוא ּבָ ָעה ,עֹוָלם ׁשֶ ׁשָ חֹוְטִאים ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ין ,ִיׂשְ ׁשּובָ  ְועֹוׂשִ ה ,הּתְ  ֲעׂשֵ

ָגגֹות ְזדֹונֹות ָלֶהן ׁשְ ולכן אמר תחילה את העוונות והפשעים, עד שנהפכו ל'חטאות', וכאילו נעשו בשגגה,  ,ּכִ

 ֲהָלָכה ,ַרב ָאַמר ,ְיהּוָדה ַרב ָאַמרפוסקת הגמרא את ההלכה,  ואז ביקש מחילה גם על אותן שגגות.

ֲחָכִמים   נו'.שנוסח הוידוי הוא 'חטאנו, עוינו ופשע ,ּכַ

  

ַנן הגמרא מביאה את סוגיית הגמרא במסכת תענית, לגבי תפילת נעילה: שנינו במשנה במסכת  -  ָהָתם ּתְ

לגבי ברכת כהנים, שבכל ימות השנה אין הכהנים נושאים כפיהם אלא בשחרית [ובשבתות  (כו.)תענית 

אינם נושאים כפיהם, מחשש שיהיו שיכורים מחמת סעודתם וימים טובים אף במוסף], אבל במנחה 

הואסורים בנשיאת כפיים, אבל בימים שמתענים בהם, נושאים כפיהם אף בשאר התפילות, ו לֹׁשָ ׁשְ ָרִקים ּבִ  ּפְ

ָנהפעמים] -[ ׁשָ ִאין ַהּכֲֹהִנים ּבַ יֶהם ֶאת נֹוׂשְ ּפֵ ילו בכל התפילות של אותו היום, ויש יום שנושאים כפיהם אפ ּכַ

ע ָעִמים ַאְרּבַ יֹום ּפְ ֲחִרית ,ּבַ ׁשַ מּוָסף ,ּבְ ָעִרים ּוִבְנִעיַלת ,ּוְבִמְנָחה ,ּבְ ַתֲעִנּיֹותואלו הם שלש הפעמים,  ,ׁשְ  ּבְ

אנשי מעמד המתכנסים בעריהם ומתענים  -  ּוְבַמֲעָמדֹותציבור שגוזרים בית דין על עצירת גשמים, 

ברצון [ובימים אלו נושאים הכהנים כפיהם רק שלש  וקוראים בתורה ומתפללים שיתקבלו הקרבנות

ּפּוִרים ּוְביֹוםפעמים, שהרי אין בהם תפילת מוסף],    שבו נושאים כפיהם ארבע פעמים. ,ַהּכִ

ָעִרים ְנִעיַלת'מה היא  -  ַמאימבררת הגמרא,  היא זו  - ְיֵתיְרָתא ְצלֹוָתא ,ָאַמר ַרבהמוזכרת בברייתא.  'ׁשְ

אנו מה  של 'מה ברכה יתירהל יום הכפורים, שיש בה שבע ברכות, ומוסיף בה תפילת עמידה רגילה ש

מּוֵאלחיינו'.  ינוּ  ַמה ָאנוּ  ַמה'אומר רק  ,ָאַמר ּוׁשְ אך אין זו תפילת עמידה שאומר בה את כל שבע  ',ַחּיֵ

ַרב וההלכה היא - ְוִהְלְכָתאהברכות שבשאר תפילות. פוסק הרי"ף:  מר בה שבע שזו תפילת עמידה שאו ,ּכְ

ַאְמִריָנן ברכות ומוסיף 'מה אנו מה חיינו', ר עּוָלאשהרי כך אמרו בגמרא,  -  ּדְ יהּ  ָנַחת ,ַרב ּבַ ָרָבא ַקּמֵ ירד  - ּדְ

ַתח לפני התיבה להתפלל תפילת נעילה ביום הכפורים לפני רבא, ה'בְּ את הברכה האמצעית  ּפָ נוּ  ַאּתָ ַחְרּתָ  ',ּבְ

ם ֵחיהּ יינו', מה ח ָאנוּ  ַמה'בְּ  ְוִסּיֵ ּבְ ַרבאביו] - [ ֲאבּוהָּ  ,ָנָתן ַרבושבחו רבא. וכן  -  ְוׁשַ ר הּוָנא ּדְ  ָנַחת ,ָנָתן ּבַ

יהּ  ַרב ַקּמֵ א ּדְ ּפָ ַתחירד לפני התיבה בתפילת נעילה לפני רב פפא,  - ּפָ ה'בְּ  ּפָ נוּ  ַאּתָ ַחְרּתָ ם ',ּבְ  ָאנוּ  ַמה'בְּ  ְוִסּיֵ

ֵחיהּ מה חיינו',  ּבְ ב פפא, הרי שנקטו להלכה שאומרים ב'נעילה' את הברכות שבשאר תפילות ושבחו ר - ְוׁשַ

  יום הכפורים, ומוסיפים בה 'מה אנו מה חיינו'.
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ֵריהּ  ַאָחא ַרב ָאַמר ָרָבא ּבְ תוֹ  ַאַחראומר 'מה אנו מה חיינו'  -  אֹוְמָרההמתפלל תפילת נעילה,  ,ְוָיִחיד ,ּדְ ִפּלָ  ּתְ

  הכפורים [אבל שליח ציבור אומר זאת באמצע]. אחרי נוסח התפילה הרגיל של יום  -

ת ,ַרב ָאַמר ִפּלַ לאת  ּפֹוֶטֶרת ְנִעיָלה ּתְ כיון שהוא סובר שמתפללים תפילה זו בלילה, בשעה  ,ַעְרִבית ׁשֶ

ָאַמרלשיטתו,  -  ְלַטֲעֵמיהּ  ַרבשננעלים שערי שמים, ו ָצִלי ְוֵכיָון ,ִהיא ְיֵתיְרָתא ְצלֹוָתאשתפילת נעילה  ּדְ  -  ּדְ

 -  ְוָהִאיְדָנאשוב אינו צריך להתפלל ערבית. מוסיף הרי"ף,  - ָצִריךְ  לֹא ּתוּ מאחר והתפלל תפילה זו בלילה, 

ת נוהגים הכל להתפלל -  ִלְצלֹוֵיי ַעְלָמא ָנהּוגובזמנינו,  ִפּלַ    .ְנִעיָלהתפילת  ַאַחר ַעְרִבית ּתְ

  

נוּ  ָנן ּתָ יֹום ִריקֶ  ָהרֹוֶאהשנו חכמים בברייתא,  - ַרּבָ יּפּוִרים ּבְ בזמן שהיתה קיימת תקנת עזרא, שבעל קרי  ,ַהּכִ

ף ְוָלֶעֶרבכדי שיוכל להתפלל,  ְוטֹוֵבל יֹוֵרדאסור בתורה ובתפילה,  ְפׁשֵ את הקרי מעל בשרו, כדי שלא  ְיׁשַ

ךְ  ַסְלָקא ָלֶעֶרביחצוץ. תמהה הגמרא,  רים, והרי וכי תעלה על דעתך שישפשף רק במוצאי יום הכפו - ַדְעּתָ

אכבר טבל, ואיך תועיל הסרת החציצה לאחר הטבילה. מתרצת הגמרא,  אלא כך יש לבאר את  -  ֵאיָמא ֶאּלָ

ֶעֶרב ְוִאם'הברייתא,  ף ,ּבָ ְפׁשֵ לֹוַמר ',ְיׁשַ ּיֹום ֶקִרי ָרָאה ִאם ,ּכְ ף ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,ְוטֹוֵבל יֹוֵרד ,ּבַ ְפׁשֵ ֵני ,ְלׁשַ  ִמּפְ

ִרי ַהּקֶ ַעל ׁשֶ רוֹ בְּ  ׁשֶ ְפׁשּוף ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ  ,ַלח עֹוֶדּנוּ  ׂשָ ף לֹא ְלִפיָכךְ  ,ׁשִ ְפׁשֵ ֶעֶרב ְוִאם .ְיׁשַ הּוא ,ִמּבָ  יֹום ֵליל ׁשֶ

ּפּוִרים ּיֹוֵרד ,ֶקִרי ָרָאה ,ַהּכִ ׁשֶ ּיֹום ִלְטבֹול ּכְ ף ּבַ ְפׁשֵ ָידוֹ  ְיׁשַ ַפל ָמקֹום ַעל ּבְ ּנָ ִרי ּבוֹ  ׁשֶ ֵני ,ַהּקֶ ָבר ִמּפְ ּכְ  ַעל ָיַבשׁ  ׁשֶ

רוֹ  ׂשָ ְפׁשּוף ָצִריךְ  ּוְלִפיָכךְ  ,ּבְ    .ׁשִ

א ּנָ י ְדֵבי ּתַ ָמֵעאל ַרּבִ יֹום ֶקִרי ָהרֹוֶאה כך שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, - ִיׁשְ יּפּוִרים ּבְ שלא בכוונה,  ַהּכִ

ין ֲעֹונֹוָתיו ְנָיא ְוָהא תמהה הגמרא, .ְמחּוּלִ  ֲעֹונֹוָתיוהכפורים והרי שנינו בברייתא שהרואה קרי ביום  - ּתַ

ֵחל ְסדּוִרין ',ְסדּוִרין' ַמאיומשמע שהם סדורים וקיימים, ואינם מחולים. מתרצת הגמרא,  ,ְסדּוִרין    .ְלִהּמָ

ֵניברייתא נוספת בענין זה:  א'שנה ה - ּתָ ּנָ יהּ השונה משניות וברייתות,  ',ּתַ ַרבלפניו] -[ ַקּמֵ ר ַנְחָמן ּדְ  ,ִיְצָחק ּבַ

יֹום יֶקִר  ָהרֹוֶאה ּפּוִרים ּבְ ל ִיְדַאג ,ַהּכִ ָנה ּכָ ָ שמא ימות בה, כיון שדבר זה מראה שלא קיבלו את  ּכּוָלהּ  ַהׁשּ

ָנה לוֹ  ָעְלָתה ְוִאםאותו בעל כרחו, כעבד המוזג כוס לרבו ושפכו לו על פניו,  ּויעּבִ ְׂש הִ וְ תעניתו בשמים,   -  ׁשָ

הּוא לוֹ  ֻמְבָטחאם השלים שנתו,  ן ׁשֶ א עֹוָלם ּבֶ  ָאַמרשהדבר מראה שיש לו זכויות רבות שהגינו עליו.  ,ַהּבָ

ר ַנְחָמן ַרב ַדעששמע ברייתא זו,  ,ִיְצָחק ּבַ לראיה יש לכך שהוא בן העולם הבא,  - ּתֵ ּכָ  ָרֵעב ּכּולוֹ  ָהעֹוָלם ׁשֶ

ֵבעַ  ְוהּואביום הכפורים,  ראיה שצדיק  ומן השמים השביעוהו ושלא מדעתו, וכיון שהשלים שנתו הרי זו ,ׂשָ

  .(מהרש"א)גמור הוא, ומה שהשביעוהו מהשמים היינו כיון שאינו צריך כלל לתענית, מתוך שצדיק גמור הוא 

י יִמי ַרבכשבא  - ָאָתא ּכִ ישׁ  הרואה קרי ביום הכפורים, ,ָאַמרמארץ ישראל לבבל  ּדִ י ַמּפִ יאריך ימים,  - ַחּיֵ

י ִטיבּוָתא ּוַמְסֵגי ַסּגִ   '.ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִרי� ָיִמים' (ישעיה נג י)ובני בנים, וכמו שנאמר בפסוק יראה בנים  -  ּבְ

 יומא מסכת לה וסליקא הכפורים יום עלך הדרן


