
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ÚÂ„ÓÏÂÁÓÏ ÏÂÎÈ Â
È‡ È¯‰ ÛÒÂÈÓ ‰ÏÈÁÓ ÛÒÂÈ ÈÁ‡ Â˘˜È·   
ÏÂÁÓ Â„Â·Î ÔÈ‡ Â„Â·Î ÏÚ ÏÁÓ˘ ÍÏÓ„?  

 ˙È˘‡¯·ז''י' פרק נ ÍÈÁ‡ Ú˘Ù ‡
 ‡˘ ‡
‡ ÛÒÂÈÏ Â¯Ó‡˙ ‰Î 
Â‚Â Ì˙‡ËÁÂ'.  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל ''הרי קימ,  איך ביקשו אחי יוסף מיוסף מחילה
והרי יוסף , דו אין כבודו מחול מלך שמחל על כבוא'''ז ע'''כתובות י

הרי אינו יכול , כ איך ביקשו ממנו מחילה'''א, היה מלך במצרים
וכן בישמח משה , ל'''א בספרו פני דוד על התורה על הפסוק הנ''כך מקשה החיד, למחול

  .ג בספרו זהב שבא פרשת ויגש'''ה ויאמר עלים יוסף אל תיראו וכן המהרש'''בפרשתן בד
  

ˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈ:  
הא דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול זה רק אם פגעו בו  .‡

אבל אם פגעו בו כשהיה הדיוט ואחר כך נעשה , כשהיה מלך
ל '''לפי הנ, מלך יכול למחול כיון שהחטא היה בהיותו הדיוט

אתי שפיר דאחי יוסף פגעו ביוסף כשעדיין לא היה מלך לכן 
ש שמביא ראיה ליסוד זה '''עי, י דודא בספרו פנ''כך תירץ החיד, מהני המחיל

  .'הלכה ד' מירושלמי תרומות פרק ח

ÌÈÎ¯„ ˙˘¯Ù· ‰Ê „ÂÒÈ ·˙Î ÔÎÂ דלכן דרוש אחד עשר דרוש המלך 
משום , פ שמלך אין כבודו מחול'''מחל דוד לשמעי אע

  . דהחטא היה קודם שנעשה דוד מלך
דאין זה מחילה על כבודו רק קיום ,  לכן אמרו אביך ציוה.·

 דכיבוד הוא ב'''א ע'''קדושין ל' ל בגמ'''ות כיבוד דהא דקיממצ
  . כך תירץ בישמח משה בפרשתן, אפילו לאחר מותו

ולא ,  דווקא במלך שמושל לבדו יש הדין שאין כבודו מחול.‚
ל אתי שפיר דהרי יוסף היה מלך '''מלך תחת מלך לפי הנ

  . כך תירץ בישמח משה בפרשתן,  תחת מלך לכן מהני מחילה

דוקא מלך פ מה שכתב האור החיים הקדוש בפרשתן ד''' ע.„
, ישראל שנמשח ומלך על ישראל אינו יכול למחול על כבודו

אבל מלך כזה במציאות זה יכול למחול על כבודו לעשות 
  .מעדני אשר, רצון אביו

  מהני  דלפני מתן תורה ב''ע ב ''ל קדושין  המקנה  שכתב  מה  פ ''ע .‰
משום דהא דמלך שמחל על כבודו אין , ל מלךמחילת כבודו ש

כבודו מחול ילפינן מקרא דשום תשים עליך מלך שתהא 
 דלשון שום תשים א''ז ע''כתובות יי ''אימתו עליך כדפירש רש

משמע , וכוונתו דמשמעות שום תשים, משמע שימות הרבה
ולא מתקיים זה אלא שיהיה לו , שבכל עת תשים עליך מלך

כשמוחל על כבודו הרי באותו שעה ו, ותבכל שעה אימת מלכ
ולכן , אינו מקיים מצות שימת מלך עליו לכך אין כבודו מחול

קודם מתן תורה שלא נצטוו במצוות שום תשים עליך מלך 
ש ''ל א''לפי הנ, עד שנכנסו לארץ היה יכול למחול על כבודו

  .מעדני אשר, ףדמהני מחילת יוס

Â .מלך שמחל על כבודו ד ג'' קע מצוהבחמדת ישראלפ מה שכתב '''ע
 אבל על ,ווקא על להבא אין יכול למחולד, אין כבודו מחול

ל אתי שפיר שמהני מחילת ''' לפי הנ,דבר שעבר יכול למחול
   .מעדני אשר ,יוסף על דבר שעבר

Ê.לא היה פגיעה במלך לכן מהני ,  כיון שנצמח מזה טובה מזה
  .ה אנכי ארד'''פרשת ויגש בדכך כתב בספר אזור אליהו , המחילה של יוסף

Á.דכבוד תלמיד חכם חמור ב '''ע' שבועות ל' פ מה שכתבו התוס'' ע
ולכן רשאי התלמיד חכם לישב בעדות ולא , מכבוד המלך

והא דתלמיד חכם יכול למחול על כבודו והמלך אינו , המלך
משום דתלמיד חכם התורה דיליה הוא ויכול , יכול למחול
וא רק מצד שהעולם או המדינה מינוי כ מלך ה'''למחול משא

אותו למלך וכיון שהכבוד בא לו מצד המדינה לכן אינו יכול 
ל אתי שפיר שהרי גבי יוסף המלוכה לא בא '''לפי הנ, למחול

מצד כבוד המדינה אלא מצד עצמו כאשר אמר לו פרעה 
אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה ' אחרי הודיע ה

ושפיר הויא המלוכה ' פיך ישק כל עמי וגותהיה על ביתי ועל 

ÍÈ‡ ‡È˘Â˜‰ ÔÈ , כך תירץ בזהב שבא, שלו לכן יכול למחול על כבודוÚ·Â

ÍÏÓ ‰È‰˘ ÛÒÂÈ Â
·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜ , ÏÚ ÏÁÓ˘ ÍÏÓ È¯‰ ‰¯Â·˜· Â˙Â‡ ÁÈ¯Ë‰ ÍÈ‡ ÔÎÂ
„ ˜ÏÁ ¯˘‡ È
„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ È˙‡·‰˘ ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ÈÙÏ ı¯Â˙È ÏÂÁÓ Â„Â·Î ÔÈ‡ Â„Â·Î '

 ˙˘¯Ù‰Ê· ÌÈˆÂ¯˙ „ÂÚ ÈÁÈÂ.  
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ÂÏ ÔÈÚÓÂ˘ Ì‡‰ Â˙ÂÓ ¯Á‡Ï Â˙Â‡ Â¯·˜È ‡Ï˘ ‰‡ÂÂˆ ‰ÂÈˆ˘ Ì„‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''י' נÌÂˆ ¯˘‡Î ÔÎ ÂÈ
· ÂÏ Â˘ÚÈÂ .   
  

    .דמצוה לקיים דברי המת 'ק ח''ה ס''מ סימן קכ''חול ''קימ
  

Ô˙˘¯Ù· ·ÈÚ˘ Ô·‡ ¯ÙÒ·Â כתב ' א סימן א''ת ח''מ מ''ת שו''מובא בשו

  .ל'' הנדהמקור מפסוק
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰
 איבעיא להו קבורה משום 'מ ב'''ו ע''סנהדרין מ '‰

 דאמר לא , למאי נפקא מינה,או משום כפרה הוא, בזיונא הוא

 אי אמרת משום בזיונא הוא לא ,בעינא דליקברוה לההוא גברא

 ואי אמרת משום כפרה הוא הא אמר לא בעינא ,כל כמיניה

  .בספק' ונשאר הגמ, מאי, כפרה
  


‰‰ ‰·Ó¯"Ì אם צוה שלא יקברוהו אין  כתב' הלכה אאבל' ב מהל"פי 

' והוא מגמ,  כי קבר תקברנומרשומעין לו שהקבורה מצוה שנא

ולשון הספרי כי , א" וכן לשונו בספר המצוות מצוה רל,ו"סנהדרין מ

ומת מצוה שאין לו , ה בשאר מתים"קבר תקברנו מצות עשה וה

  .קוברין מצוה על כל אדם
  

˜‰Ï ˘È˙Â˘: איך יכול להיות שאדם שאמר שלא יקברו אותו 

' הרי יש מצוה בתורה לקבור מת כמו דאיתא בגמ, שומעין אותו

י מנין למלין את מתו שעובר "ר יוחנן משום רשב"א ב'''ו ע'''סנהדרין מ

ואיך יכול להיות  שיהא כח  ,ל כי קבור תקברנו"בלא תעשה ת

לומר דטעם ' מוליכא למימר דכוונת הג, לאדם לבטל מצוה

הפסוק של חיוב קבורה זה מטעם כפרה לכן כשאינו רוצה אין 

ז ''ת הרדב'''כך מקשה בשו, ל לא דרשינן טעמא דקרא'''דהרי קימ, מצוה

 ט'''ת חות יאיר סימן קל'''ובשו, ד'''ם מינץ סימן נ'''ת מהר'''ובשו, פ'''סימן תש' חלק ב
ובערוך , פ''ת כתב סופר יורה דעה סימן ק"שו וב,ד'' סימן ס' חלק אד'''ת דברי חיים יור"שווב

ת האלף לך שלמה "שווב, ג'' סימן מ'ת עמק הלכה חלק א"שווב ,ב'''ו ע''לנר סנהדרין מ

  .ב'' סימן שמח''אור
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

הא אמר דאם קבורה משום כפרה הרי אמר '  הא דאמרינן בגמ.‡

דכיון דיש , אין הכונה דאין קוברין אותו, לא בעינא כפרה

אי אלא הכונה ד, חיוב לקבור אינו יכול לבטל מצוה זו

 ואין ,אמרינן משום כפרה ואמר לא תקברונהו קוברים אותו

י שכתב הא " מלשון רשמדויק וכן ,לו כפרה שהוא לא רצה

כך תירץ " ואי נמי קברינן ליה לא מכפר"אמר לא בעינא כפרה 

 סימן 'ת דברי חיים יורה דעה חלק א"שובוכן , פ'''סימן תש' ז חלק ב''ת הרדב'''בשו

   .ד''ס

 ‰Ó¯ „È· Ï·‡שם בסנהדרין˘¯ ÏÚ ‰Ó˙ ''È :ÊÂ'' Ï האומר לא

 כיון דאיהו לא ניחא ליה אנן לא מופקדינן ,בעינן כפרה

 ולא דמיא הא מילתא למלקות ומיתות ,למעבד ליה כפרה

 דהתם לאו משום כפרה בלחוד הוא אלא ,כ"ד דעבדינן בע"ב

ואית דאמרי הא אמר  ,יה רחמנא משום דחטאעונש אענש

מלתא Â‡Ï  , מתכפרלא בעינא כפרה ואי נמי קברי ליה לא

 דהוי להו כפרה ' בגמכ כל הנהרגין דאמרינן לקמן"הוא דא

 הא ,אטו מי ניחא להו דליקטלינהו כי היכי דתיהוי להו כפרה

 וכן כתב, ה הוי להו כפרה בהריגתן"בעל כרחייהו קא עבדו ואפ

  .שםו יונה ברבינ

 משום דסובר דאין קבורה מן התורה זה רק'  הספק של הגמ.·

יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי ' וכאיכא דאמרי דאמר ר

יוחנן דאית ' אבל ללישנא קמא דר' רמז לקבורה מן התורה כו

ליה דקרא דקבור תקברנו מריבוי דרשינן אפילו שאר מתים 

יון דהיא מצוה  דכספקוהמלין מתו עובר בלא תעשה ליכא 

 ,מן התורה לקבור מתו לאו כל כמיניה לומר שלא יקברוהו

'  כלישנא קמא דרסנהדרין' ו מהל"בפרק טפסק ש ם'''לכן הרמבו

שאין יוחנן דהמלין מתו עובר בלא תעשה כתב כאן הטעם 

 ולא כתב משום דהקבורה היא מצוהיכול לעקב הקבורה 

   .'ב הלכה א'' פרק ילחם משנה הלכות אבלכך כתב ב, משום בזיונא

 אי מה הטעם , דאורייתא קבורה אפילו אם' הספק של הגמ.‚

 בי יוחנן  רק לרספקם דה"ל לרמב"משום בזיון או כפרה וס

ל "דסבי שמעון  שהוא סתם רבי שמעון בר יוחאיבשם ר

 אי דרשינן 'נסתפק הגמ הדרשינן טעמא דקרא להקל לדידי

מ כשמצווה אל "ונטעמא דקרא משום בזיון או משום כפרה 

פ "יקברוהו לטעמא משום כפרה שומעין לו והולכין להקל ע

ל בכל מקום "ש אבל לפי דקיי"ז לר"דרישת טעם התורה וכ

דלא דרשינן טעמא דקרא להקל גם כאן אין לנו לדרוש 

ם דמצוה "הרמב' ש דכ"טעמא להקל וליכא למבעיא כלל וא

 ,פ'' סימן קד''סופר יורת כתב "שוכך תירץ ב, הוא ואין לנו לדרוש טעמא

   .ב'' סימן שמח''רת האלף לך שלמה או"שווכן ב

  

[‰¯ÙÎ ‰ˆÂ¯  Â
È‡Â ‰˘Ú˘ ‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ ‰¯ÙÎ ·ÈÈÁ˘ Ì„‡  

Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ Ì‡‰?  

Ó‚Ó ‰
‰ '
‰'''Ï משמע דאם חיוב קבירה משום כפרה אם אינו 

  .רוצה כפרה אין קוברין אותו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :ניחא ליה  אמרינן כאן אי משום כפרה לא איך

 והלא מבואר בחייבי חטאות שמשמתין אותו על כל ,בכפרה

 ה יקריב אותו"א ד"ע' ראש השנה ו' כמבואר בתוספנים לאחר שעבר בל תאחר 

  .ד'' סימן ס'ת דברי חיים יורה דעה חלק א"שוכך מקשה ב
  

ÌÈÈÁ È¯·„‰ ı¯˙ÓÂ: עי אם לא ניחא ליה בכפרה אינו מכפר לו '

 רק בחייבי חטאת אגב שכופין אותו  אמרה הא"י סנהדרין שם ד"רש

ם " והרמב,שיאמר רוצה אני ואגב החיוב גמר ומשעבד נפשיה

 דבאמת כל אדם מישראל יו נתן טוב טעם לדברכ"ב ה"הלכות גירושין פ

 אבל כשכופין אותו ,רוצה לקיים דברי תורה ורק היצר מונעו

ודו  ואם כן לפי זה אתי שפיר דכל זה שייך בע,שוב מרוצה באמת

 אבל אם צוה שלא יקברוהו ,בחיים ואם כופין אותו גמר ומרצה

דלא ניחא ליה בכפרה אין קוברין אותו דאין לו כפרה גם אם 

יקברוהו כיון שלא ניחא ליה בחיים חיותו בכפרה והשתא הוא 

 ומי שטרח בערב שבת 'ו' תהלים ופטור מהמצות ובשאול מי יודה 

 ,ניחא ליה שוב לא יהיה לו כפרה ואם בחיים לא א"ע' ז ג"ע' עי' כו

מה שאין כן בעודו בחיים בחטאת שכופין אותו אם יקריבנו 

ת דבר '''כך תירץ בשו, ם"להחטאת שוב באמת מרוצה וכדברי הרמב

  .ד''ד סימן ס'''חיים יור

  
˙È¯·· ˜„
ÒÎ ˘Ó˘Ï ¯˙ÂÓ Ô
Â‡ Ì‡‰?  

ÛÒÂÈ ÈÎ¯· ÏÚ Â„ÏÈ ‰˘
Ó Ô· ¯ÈÎÓ È
· Ô˙˘¯Ù·.  
  


Â‰È ÌÂ‚¯˙· ·˙ÎÂÔ˙גזירינון ורבינון יוסף  , ÌÂ‚¯˙‰ ˘Â¯ÈÙ·Â

·˙Îנ יש '' יכול להיות שדעתו כי מל אותם על ברכי הסנדק א

  .וזה הפירוש על ברכי יוסף, לומר שיוסף היה הסנדק

  

Â˘· ‰
‰'''˙‰˜„ˆ ˘Ó˘  רצה להתיר קודם שנקבר ' סימן טד'''יור 

ד ליכא שום איסור בעשיית הסנדק "המת לעשות סנדק וכתב לע

 היינו דוקא בברכות משום חומר ,ף דפטור מכל המצותדא

צ או " אבל בעשיית מצוה גרידא דליכא חומר ברכה שאתדברכו

  . ש במצוה שאינה בגופו" וכ, אחרינא מהיכא תיתי לאוסרוסוראי
  

· Ï·‡Â˘"„Â„Ï Ì˙ÎÓ ˙ ב'''יורה דעה סימן נ ÂÈÏÚ ‰Ó˙:  דהא אסרוהו

 אסור דהוי הדומת וכ"נ ת"פ שאינו מברך וה"ש אע"לקרות ק

נ "ג דליכא חומר ברכה וה"בכלל כל מצות האמורות בתורה אע

ג דאין אמן יתומה כיון ששומע ברכה "אסרוהו לענות אמן אע

 ואם במצות חמורות אסרוהו ,ה אסרוהו משום כבוד המת"ואפ

 ,ש במצוה שאינה בגופו" והרב רצה לומר דכ,ו במצוה קלה כזו"ק

במצות שבגופו ורמיא עליה  אם הופליאה דעת ממני דאדרב

ת "שוו, א'''ד סימן שמ'''ל בברכי יוסף יור'''מובא מחלוקת הנ, ש בזה"אסרוהו כ

   .א"ועיין בבית אפרים הלכות אונן סימן י, ו''יהודה יעלה יורה דעה סימן שנ



 ÂÈ·‡ ˙¯Â·˜ ÏÚ ÛÒÎ ÌÏ˘Ï Ì„‡Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰  

Ì„‡ Ì˙ÒÓ ¯˙ÂÈ ·ÂÈÁ ˘È ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘ ÏÚ Ì‡‰Â?  

˘¯Ù· Ô˙ז ל''מ' È˙¯·˜Â ÌÈ¯ˆÓÓ È
˙‡˘
Â È˙Â·‡ ÌÚ È˙·Î˘Â 

Â‚Â Ì˙¯·˜·'.  
  

יש לחקור האם יש חיוב לאדם להוציא ממון על קבורת אביו או 

  .דילמא אין לו חיוב להוציא ממון על קבורת אביו
  

· ‰
‰Â˘"¯‰Ó ˙"ı
ÈÓ Ì נשאל מאדם שאביו מת ולקח  ג''סימן נ

 חייב אדם לשלם מקופת צדקה כסף לקבורתו ושאל האם מדינא

  .את קבורת אביו או דילמא יכול לקחת כסף מקופה של צדקה
  

‰¯Â·˜ ÈÎ¯ˆ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ„ ˜ÈÒÓÂ:ומביא ראיה מהא דאיתא בגמ  '

, י"פרש, ר שמעון בן יוחי קבורה מן התורה מנין"א  ב'''ו ע'''סנהדרין מ

ל כי קבור תקברנו מכאן "ת, רמז קבורה דחייב אדם לקבור מתו

איבעיא להו הספדא יקרא דחיי הוא או , תא שםוהדר אי' כו

י א,  דאמר אל תספדוני לההיא גבראמ'''אי נפקלמ, יקרא דשכבא

אי , י לאפוקי מיורשים על כרחיהם"פרש,  לאפוקי מיורשיםנמי

ואי לא אמר ,  כי אמר אל תספדוני צייתינן ליהייקרא דשכב

 וכן ,י"ואמרי יורשים לא ניחא לן כייפינן להו ליורשים כדפרש

מוציאים מידם , ל ואם לא רצו היורשים להספידו"א וז"איתא בס

וכל צרכי ,  למת בן גילו לפי משפחתות לעשוםכל מה שרגילי

ן דאב חייב בקבורת " ראבת'''שו וכן איתא ב,הקבר ואבן למצבה

 הא יש לו ,םבנו מדתניא איזהו מת מצוה כל שקורין ואין לו עוני

 ועוד מדאמר , והקרוב קרוב קודם דעלייהו רמיםמשו,  לאםעוני

 מכלל שהמתים האמורים בפר' בתורה לכהנים ליטמא לז

ש שבן "כ מכ"א, דאי לא מחייבים אמאי מטמאים, דמחייבים להן

הגם יש לי יתר ראיות ,  ואין להאריך מזה,וחייב בקבורת אבי

  .ולכן ציוה שיחזיר מיד מה שלקח מהקופה של צדקה, וטעמים
  

·ÂÂ˘"È‡È ˙ÂÂÁ ˙¯ ואני מסופק אם הבן עני מדוכא  כתבט'''סימן קל 

 יש לו כדי קבורה לוויש כאן קופה של צדקה אי כייפינן לבן אפי

 דמנלן דמוטל ,לקבור אביו מדין תורה אם אינו יורש ממנו כלום

ל מכבדו במותו לא עדיף "ימעליו לקברו דאם מפני כיבוד אב דק

ניח נכסים ודאי לא ירית לה כ בשה"משמשל אב דרק ל "ימממכבדו בחייו דק

א על דכתבינן בכל שטרי שהקנה לו "לדעת י' ש התוס"בן ומקרי של אב כי זה כל אדם כמ

אי גווונא ס לא נקט מכבדו במותו בכה" וגם השא קרקע שלו"ד

  .שמשלם לו קבר
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: אם החיוב של קבורה מונח על כל הקרובים 

חיוב  שב'''ז ע'''בות מכתו' כ מדוע מבואר בגמ'''א, שמטמא להם

 תיקנו חכמים כנגד ירושת נדונייתה  של אשתוקבורתה

כ יש לו חיוב '''א, הרי לאשה מותר לכהן להיטמא, סה לושהכני

כך מקשה , ומדוע היה צריך לזה תקנה, לקבור את אשתו מן התורה

  .א'''ש אלישיב שליט'''וכן בספר הערות להגרי, ג'''ן סימן ל''ת הראב'''בשו
  

ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡:  

 החיוב של קרובים לקבור את המת יותר משאר אדם היה .‡

לכן היה חייבים לתקן , להם דרשה שאינה מבוררת ומקובלת

  .ג'''ן סימן ל''ת הראב'''כך תירץ בשו, קבורתה תחת כתובתה

מקרא ב '''ו ע'''סנהדרין מ'  הרי החיוב מן התורה לקבור נלמד בגמ.·

כ אין צריך לבזבז על '''וא, ת עשהוהויא מצו, דקבור תקברנו

כ יש לומר '''וא, זה יותר מחומש נכסיו כככל מצות עשה

ל על הבעל היתה שיקברנה כפי כבודה ואף '''דתקנת חז

ש אליישיב '''כך תירץ בספר הערות להגרי, להוציא על זה כל ממונו

  .א'''שליט

‰
È‚
· ‰ÓÈÚ
· ÈÂ„ÈÂ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ÌÈ„Â˙Ó˘Î ÚÂ„Ó 

ÈÎ·· ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·
 'Î'‰·ÂËÏ ‰·˘Á ÌÈ˜Ï‡ ‰Ú¯ ÈÏÚ Ì˙·˘Á Ì˙‡ .  
  

 Â·˙Î ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ÔÎÂ ‰˘Ó ˙¯Â˙· ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‰
דכוונת ‰

, אבל אלקים חשבה לטובה ,חשבתם עלי רעהדאתם  הפסוק

 נהפך מזדונות ל ידי זה ע,י שעשו תשובה גדולה" שערושפי

  .ולכך אלקים חשבה לטובה, ונעשה מזה מצוותלזכיות 
  

Â¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‰
כתב חידוש  דרשה לשבת תשובה ט''מ י''ע' דרשות חלק א ‰

 ,„ÊÂ ''' Ï‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ˘ ÈÓבענין תשובה מאהבהגדול 

ÏÎ‡˘ ‰ÏÈ·
 ˙ÈÊÎ ÏÎ ,ÌÈÏ˘Â¯È· Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÊÎ ÂÓÎ ‰˘Ú
.  
  

ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÌÈ¯‡·Ó ‰Ê·Â:גדולי ב''ד ע''ברכות ל'  מה דאיתא בגמ 

עלי תשובה שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים ב

היינו משום שאם עושים תשובה על , גמורים יכולים לעמוד

עבירות שלהם יהא להם כל כך הרבה זכיות הרבה יותר 

  .מצדיקים
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע אומרים וידוי ביום כיפור בנעימה ובניגון  ,

 ישראל על המשניות סוף כך מקשה בתפארת, הרי היה צריך למרר בבכי בוידוי

  .וכן בשיר מעון שבסוף ספר תורת משה להחתם סופר על יום כיפור, מסכת תענית
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  

כ עושה ''א,  כיון דבתשובה מאהבה זדונות נעשה לו כזכיות.‡

כך תירץ בתפארת  ,לכן אומר את זה בנעימה, עכשיו הרבה מצוות

כן בשיר מעון שבסוף תורת משה על החתם ו, ישראל על המשניות סוף מסכת תענית

  .סופר על יום כיפור

לכן אומרים את ,  כיון דודוי נמי מצוה צריך לעשותו בשמחה.·

כך תירץ בשיר מעון שבסוף תורת משה על החתם סופר על יום  ,זה בנעימה

  .כיפור
  

 ˙Â˘ÚÏ „ÂÚ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ‰ÏÈÁÓ Â
ÓÓ ˘˜È·Â Â¯È·Á· Ú‚Ù Ì„‡˘Î

Â· Ú‚Ù˘ ÏÚ ‰·Â˘˙?  


‰· ‰Ï˘" ‰·˙˘¯ÙÔ  ט '''פרק כדרך חיים תוכחת מוסרÊÂ ·˙Î''' Ï ‡
 ‰‡¯

Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‡ËÁ· ‰ÏÈÁÓ‰ ·ÂÈÁ ‰ÓÎ „Ú ‰ËÈ·‰Â, ראה 

איך עשו , שבטי יה אשר הם מלאכי אלהים, נא אלו הגדולי עולם

 ומה יעשה ,יאמרו הננו לך לעבדיםו, הכנעות ויפלו לפניו ארצה

או ,  דיבה ובהכאה וכיוצא בזההדיוט החוטא נגד חבירו בהוצאת

על כל זאת צריך ,  ואף שחבירו מרוצה,דברי מסה ומריבה

 והשבטים הקדושים אף ,תשובה שימחול לו הקדוש ברוך הוא

מכל מקום היה חטאתם שמור עד נקמת , שפייסו את יוסף

 זה שרמז יוסף במה ,עשרה הרוגי מלכות גדולי ואבירי ישראל

אבל ,  רמז עתה אין לכם לירא' וגו"ועתה אל תיראו אנכי"

הנה , כי יוסף ראה דבר זה ברוח הקודש, באחרית הימים תיראו

  .מדבריו לכאורה לא משמע שעשו השבטים תשובה מאהבה
  

·˜ÚÈ ÔÂÈÚ·Â ב'''ה ע'''יבמות ס ÛÒÂÈ ÈÁ‡Ï ÏÁÓ
 ‡Ï ÔÎÏ„ ·˙Î,פ ''' ע

 אחרי המספר כל  אמר רבי יצחק'ט עמוד א''ברכות י' מה דאיתא בגמ

ולא  דידעיאו  ,ידעי דלא או משוםהאבן  אחרי מספר כאלו תהמ

פפא חד אישתעי מילתא  רב אמר והא 'בגמ ומקשה ,להו איכפת

, בתריה דמר שמואל ונפל קניא מטללא ובזעא לארנקא דמוחיה

דקודשא בריך הוא תבע , שאני צורבא מרבנן' ומתרץ הגמ

 כי  כדכתיבכ יש לומר נמי ביוסף שהיה צורבא מרבנן'''א, ביקריה

  .תבע ביקריה ה'''הקב ,שמחל פ'''אע בן זקונים
  

„ÈÁ‰Â''‡ ב'''ה ע'''פתח עינים יבמות ס‰Á„  ÂÊ ‰È‡¯: דהיכא דלא איכפת 

 ה'''הקב מחילה ולא ליה כגון שדיבר אחרי מותו דלא היה קפידא

נכנע ושאל ממנו  רע והעושה אבל בחיים דקפיד, ביקריה תבע

, מחילה אפילו יהא צורבא מרבנןמחילה ומוחל בלב שלם מהני 
ט פרשת ויגש דברים '''טעמים מדוע לא נמחל עיין בספר מעדני אשר שנת תשס ויש עוד

  . נפלאים



    

  
  

ò óñåé úà óñåé éçà åøéëä àì òåãî''îâá ïðéøîà éøä åìå÷ ô 'ò úåäæì íéìåëé íãà ìëã''ìå÷ä ô 
à íéèáùä åøëéä àì òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîåìù ìå÷ä éôì óñåé ú ,îâá àúéà éøä ' ïéèéâ

ë''ò â'' àò øéëäì øùôà íãà ìëã'''ìå÷ä ô ,à'''óñåé úà åøéëä àì óñåé éçà òåãî ë , òáøàá íúöøúå
íéðôåà.  

  

ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  

 õøúì äàøðìå÷ä ìò áì íéùî æà åúùà øéëäì äöåøù àîåñ ïåâë íãà øéëäì äöåøùë ÷øã , ìáà
à ìå÷ä øéëäì äöåø åðéàùë'''ìå÷ä éô ìò åðøéëé àìå äæ ìò áì íéùî åðéà ë ,èéìù ñåøâ áøäå"à 

ïôåà ãåòá õøéú ,äæì äøéúñ ïéàùë ÷ø äæ ìå÷ä ìò ïðéëîñã àäã ,ùøäîá øàåáî êë'''á à'''ë÷ á''' â ìáà
ëìå÷ì äøéúñ íéèáùì äéä ïàëù ïåéëå äæ ìò ïðéëîñ àì ìå÷äì äøéúñ ùéù ,êìî äéä óñåé éøäã ,

êìî ãáò ïéà àäã íéøöîá êìî äéäé ãáò äéäù óñåéù éøùôà äéä àì íúòãáå , äøéúñ ùéã ïåéëå
ìå÷ìäæ ìò åëîñ àì ïëì êìî äéäù äîá .  

  
èéìù âøòáðéåå ãåã ïúð áøä''' àïàãðàì áåáàá ììåë  

ääá'''éð éåì äãåäé ìàéúå÷é ç''' åäéðúð æðàö úáéùé  
õøúì äàøð ,ò'''áîøä éøáã ô''' ÷çöéî úåëøáä úà úç÷ì åðéáà á÷òé ñðëðùë äæ ïéòë äù÷äù ï

ò åäøéëéù ùùç àì êéà'''åìå÷ é , ãçà äéä á÷òé íâù ïëúéå íìå÷ úåðùì íéìåëéù íéùðà ùéã õøéúå
íäî , äéäù óñåé íâã øîåì ùé äæ éôìåìå÷ úåðùì ìåëé äéä åéáà á÷òéì äîåã åìù ïéðå÷éà åéæ ,

ò åéçà åøëéä àì àìéîéîå'''ìå÷ä é .  
  

äìçú áøòä ïî ïéòøôð ïéà éøä åîöò ìò ìèðù äãåäé ìù úåáøòä éðäî äî  
øâäå íéîåúä íùá íúù÷äù äî''' ùâéå úùøôá áåúëã àä ìò à"øòðä úà áøò êãáò éë " ùéã

ù úåáøòä éðäî äî úåù÷äìäãåäé ì ,äìéçú áøòä ïî ïéòøôð ïéà éøä ,à àìà'''äåìì ïéà ë , ïàëå
à íéøöî éðåãàî òåáúì êìé àìù''äãåäé áééç àäé àì ë ,à'''úåáøòä éðäî äî ë ,íúöøúå .  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
õøúì äàøð ,î éôìáùøä áúëù ä'''åùá à''' úá íéøåáâ éèìùá àáåî'''ò÷ á'''ò ä''' á äãåäéã äùòîá äéä àìù

ììë äåì ,íéçàì ïéîéðá úðéúð ãâðë åîöò áééç äãåäé àìà , ïôåàá íâ àåä úåáøò ïéãù ïàëî çéëåäå
áøò ïéãî áééç êì éðà áééçúàå éðåìôì äðî ïú øîåàä íâ àìà áééçúî ïéàù ,ðä éôì''' éúà ìøéôù ,

åðîî òåáúì äåì äéä àì ïàëã ,äìéçú áøòî òåáúì øùôà øéôù ïëì .  
  

èéìù ïééèùøåîøî éáö éìúôð éáø ïåàâä''' àîåã äéðúð æðàö úéø÷'''äéáá ö'''íéìùåøé úåðåîî éðéðòì ã  
èéìù ïé÷öåì ÷çöé áøä''' ààìàéá àâøù úéá ììåë  

õøúì äàøð ,ò'''áèéøä áúëù äî ô''' àá''ò÷ á'''ò â'' á äéä äãåäéå íéåìä åéä íä íéèáùä øàùå ïáåàøã
 äæ éôì íäìù áøòäà"ùäåìä ïî éîð ç÷éì íéìåëé øéôù ïàë éøäã  .  

  

ìéòåî åðéà íãà ìù åôåâì úåáøò éøä ïéîéðá úà àéáäì äãåäé ìù úåáøòä ìç êéà  
  

ïéîéðá úà àéáäì äãåäé ìù úåáøòä éðäî äî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,îé÷ éøä''' ìåç'''ì÷ ïîéñ î''' à

ñ'''é ÷''' áîì áøò éðàå åäåìä åøéáçì øîàù é àéáä äåì ìù åôåâàúëîñà àéåäã íìùì áééç åðéà ,à''' ë
ïéîéðá ìù åôåâ úà àéáäì äãåäé ìù úåáøòä ìç êéà ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä''' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
àøùé á÷òé áøäèéìù øòðæééî ì''' àïåãðåì  

õøúì äàøð , éøä íìùì áééç úåáøòä íéé÷ì ìåëé åðéà íàå óåâ ìò áøò úåéäì ãáòúùî íà à÷åãã
àúëîñà åæ , ìçå àúëîñà äæá ïéà äöøéù ïîæ ìë åðàéáéù åðééäã åôåâ ìò áøò ÷ø íà ìáà

ãåáòéùä ,à'''ðåîîî ìò àìå åôåâ ìò ÷ø äéä úåáøòä ìëù ïåéë äãåäéá ë åðàéáà àì íà øîà éøäù å
íéîéä ìë éúàèçå ,à'''úåáøòä ìç øéôù ë.  

  
  

ãåãîä øáãá äéåöî äëøáä ïéà éøä ïîùä çôá ïîùä äáøúðù úåéäì ìåëé êéà  
ïîùä çô ñð ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,ãäáøúä ïîùäù úåéäì ìåëé êéà ,îâá àúéà éøä '

ç úéðòú 'ò''á î ,'á ïëå''î î''ò á'' àáä ïéàùãåãîä øáãá äéåöî äëø , äéä ïîùä êôá äéäù ïîùä úåîë éøäå
ãåãîä øáã ,ãçà íåéì ÷éìãäì éãë âåì éöç åá äéä éøäù ,à''ïîùä äáøúðù øùôà êéà ë, íúöøúå 

íéðôåà òáøàá.  
  

èéìù áéìèåâ íäøáà áøä''' àíéìùåøé  
åãîä øáãá óà ìåçì øéôù ìåëé ñð íå÷îáã íúáúëù ãåñéì äéàø àéáäì äàøðéåðîäå ìå÷ùäå ã ,

 áåúë åðéáø äùî äùòù äøåðîä éøäùë úåîù'''ì ä''' àùø ùøôîå äùòú äù÷î''' øëëä úà êìùä é
ùøá íùå äéìàî úéùòð àéäå øåàì''' àìä äéìàî úéùòð êéàå øúåé àìå úåçô àì øëë äéä äì÷ùî é

ìå÷ù àåä ,òá àìà'''ãåãîäå ìå÷ùä øáãá óà úåéäì ìåëé ñðù ë .  

  

àì òåãî íéðù äáøä êë ìë íéøöîá àåäù åì øôñì çìù àìå åéáà ìù øòöì óñåé ùùç  
åéáà ìù øòöì óñåé ùùç àì òåãî íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî , çìù àìå

íéðù äáøä êë ìë íéøöîá àåäù åì øôñì íéðôåà äùùá íúöøúå.  
  

äøä'''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
éá õøéúù äî ïééöì äàøðò òéãåäì àøééúî äéäã äùî çîù''' ùùç éë íãà íåù é

îâá àúééîã àãáåòë úéîåàúô äçîùä úåáøá çåøä çøôúù 'ñ úåáåúë'' á äéä ïëì
 äðëñ ïéàã ïôåàá åì øîåì êéà åòãéå ï÷æ íäéáàù íéòãåé íäå åòéâä åéçàù ãò äëçî

úåîéù.  
  

äøä''èéìù øìä éåìä äùî â''' àíéìùåøé ìàøùé úéá ììåë  
øäèéìù ìééà íøîò á''' àíéìùåøé íééçä øåà ììåë  

 áúëù äî õåøéú ãåò ïééöì äàøðáîø" ïî ÷øô úéùàøá''è ÷åñô á ' ïëìã íäì ãéâäì äöø àì
íëéçà óñåé éðà , íòôá íäîò äùò øùàë úåìâòä çìùéå éáà ìà åìòå åøäî øîàìå

äéðùä ,÷ôñ àìá ãéî àá åéáà äéä éë,åùàøä íåìçä íéé÷úðù éøçàå  íäì ãéâä ï
éðùä íåìçä íéé÷ì, íéîé åãéîòäìå åéáà úà øòöì ìåãâ àèç àèåç óñåé äéä ïë éìåìå 

åéìòå ïåòîù ìò ìáàå ìåëùá íéáø , àì êéà úö÷ åéçà úà øòöì åðåöø äéä íà óàå
åéáà úáéù ìò ìåîçé , åîéé÷úéù òãé éë úåîåìçä íéé÷ì åúòá äôé äùò ìëä úà ìáà

úîàá.  
  

á÷òé éëãøî áøäèéìù âåñéãøô ''' àíéìùåøé  
 åäòéáùä óñåé úà åøëîù éðôìù íéðåùàøä  íùá íéöåøúä ïî ãçàá íúàáäù äî

íùì øåæçé àìå åéáàì íåìë øôñé àìù åúåà ,à øéòäì ùé''' äøåúá áåúë êéà ë
äòåáùä äéä éøä íéøöîá éç àåäã åéáàì øîåì çìù íäì äìâðù øçàìã , éúàöîå

àøä ùåøéôá''éúäù áúëù ùäòåáùä úà ø.  
  

èéìù ãåé ìàøùé áøä''' àøàô ïåëîî ÷øá éðá  
ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô' ô úáù''ò è''ò  î'' á  éáø øîà àáà øá àééç éáø øîà

ìæøá ìù úåàìùìùá íéøöîì ãøéì åðéáà á÷òé äéä éåàø ïðçåé , åì äîøâ åúåëæù àìà
åëå 'ðä éôì''' åì òéãåäì çìù àì ïëìã õøúì äàøð ì åì íøåâ äéäå åéìà ãøåé äéä éøäù
çà'''ìæøá ìù úåàìùìùá úãøì á÷òé êøèöéù ë åì äìéâ àì ïëì.  
  

èéìù õøòä äéîçð áøä''' à÷øá éðá  
åéáàì úåìâì àìù òáùð óñåéù íéöåøúä ïî ãçàá íáúëù äî , ìç êéà øéòäì ùé

åæ äòåáù ,äåöîä úà ìèáì äòåáù àéåä éøä.  
øùà éðãòî:î íãå÷ äéä éøä äøåú ïú , áà ãåáéë úåöîá äååöî åðéà éåâ úåèéù äáøäìå

äåöîä úà ìèáì òáùð äéä àì ïëì.  

        

ò áãåð äæ ïåéìâ''é  

 áøä åðéãéãéä ïîìæòøì èéìù'' à  
íéìùåøé  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì'''è  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ'''åðéãéãé é  
 áøäèìôåã íéøôà èéìù''' à  

íéìùåøé  
æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì'''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 áøä õòîðééèù äùîèéìù'' àéðåééèéñ ïà  

äáä åðá éàåùð úçîù ìâøì'' çéìúôð éð'' å  

áò'' áøä úá âøòéåøá óñåé èéìù'' à÷øá éðá  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
ìòì''åð÷æ ð  

 áøäóñåé  áøä ïáäéøà äãåäé ãìôðéáåø æ''ì 
áìð"é ò''ú úáè â.ð.ö.á.ä.  

äøä åðøåî úîùð éåìéòìå''' ÷  

 éáøïúð áøä ïá õøàäðøèù õøòä éìúôð öæ''ì  
áìð"ú úáèá äøùò ò.ð.ö.á.ä  

 íøåúä ïéîéì ãåîòé àìåìéää ìòá ìù åúåëæù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéù  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðãéãé é  
äðåîàá øåáéö éëøöá ÷ñåòä ïðáøã àçåìù  

 áøäøîèù ùéøòá áã èéìù''à  
æðàö íéììåëä æëøî ìäðî  

åéáà úîùð éåìéòì  
 áøä éáö áøä ïáøîèù á÷òéæ ''ì  

æðàö éãéñç éáåùç éð÷æî  
áìð"òè ''ñùú úáè å''è ú.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'''åðéãéãé é  

 áøäóñåéøìéî øåãâéáà èéìù ''' àíéìùåøé  

äáä åðá éñåøéà úçîù ìâøì''' ç äîìùéð''' å

áò'''â  áøä úáø÷åì øæòéìà äùîèéìù ''' àãåãùà  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
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åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  

äøä''' éáø âóà÷ ÷çöé èéìù''' à  
ãåîìú ìäðîå ãñééî äøåú "öòúîà ú"  

åðáì úá åúãëð éàåùð úçîù ìâøì  áøäáàæèéìù ''' à  
áò'''äáä â''' çïøåäðééà àøæò íééç éð''' å  

 áøä ïáìëéî ìàéçé èéìù'''à  
 åéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

 àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá 


