
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÔÂˆ¯Ï ˙Â�·¯˜‰ ÂÏ·˜˙È˘ ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÔÈÏÏÙ˙Ó ÍÈ‡  
‰Ê‰ ÔÓÊ· ˙Â�·¯˜ Â�Ï ÔÈ‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב' א'Ô·¯˜ ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì„‡ .  
  

‰�ÂÓ˘· עשרה בברכת רצה מתפללין ואשי ישראל ותפלתם 
  .מהרה באהבה תקבל ברצון

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: כ איך ''א, הרי בזמננו אין לנו בית המקדש
הרי אין לנו קרבנות , קבל ברצון את הקרבנותמתפללים שי

  .וכן באליה רבה שם, כ''ח סימן ק''וכן הטור אור, א''י ע''מנחות ק' כך מקשה התוס, היום
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
מיכאל שר הגדול מקריב נשמתן של דבמדרש פ מה דאיתא '' ע.‡

,  ועל זה תיקנו ואשי ישראל,צדיקים על המזבח של מעלה
  .א''י ע''מנחות ק' כך תרצו בתוס, יםהיינו הצדיק
˙Â˘˜‰Ï ˘È: על פירוש זה איך אמרינן ואישי ישראל ותפלתם 

כך , ה יקרב את מיתת הצדיקים''וכי מתפללים שהקב, במהרה
  .מקשה באליה רבה

 ¯ÙÒ·Â‰˘Ó ‰ËÓ יש ספרים דלא אמרינן כתב ד ט'' קממןסי
ÎÈÓ ÈÎ Ï‡דלא לומר מהרה י מגרמייזא מיחה " וכן ר,במהרה

‰¯‰Ó· ¯ÓÂÏ ÔÈ‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙Â˘Ù� ·È¯˜Ó ,מ קשה על ''אבל מ
  .השיטות שכן גורסים

‰·¯ ‰ÈÏ‡·Â ולעניות דעתי לקיים  כתב לתרץ כ''ח סימן ק''אור
חדא דהא יש עוד שני פרושים בטור , נוסחותינו במהרה

אף דהביא , גרסו כן י''מנחות ק' ועוד קשה בתוס, מבואר לקמןכ
 צריך לומר דזה וודאי קצב היא  אלא,ל"שם דברי מדרש הנ

ואין אנו מתפללין אלא על הקבלה שיקבלו , שמיכאל מקריב
 ,ו על מיתת צדיקים"ולא הוי כלל כמתפלל ח, ה מהרה"הקב

  .גם קרוב שמקריבין נשמת צדיקים שכבר מתו שנים רבות
ÈÎ¯„‰ ¯Ó‡˘ ‡ÏÙ�‰ ˘Â¯ÈÙ ÚÂ„ÈÂ ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ‰·Â˘˙ ח ''במדבר כ

‡Â Ï‡¯˘È È�· ˙‡ Âˆ È˘‡Ï ÈÓÁÏ È�·¯˜ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡ ˙¯Ó" 'ב
Â„ÚÂÓ· ÈÏ ·È¯˜‰Ï Â¯Ó˘˙"שבת ל ''פ מה שאמרו חז'' ופירש ע

' ואיתא במדרש המובא בתוס,  הצדיק נתפס בעון הדורב''ג ע''ל
ה ''ועל זה הזהיר הקב, ה מקריב נשמותיהן של צדיקים''דהקב

שהוא נשמותיהן , צו את בני ישראל דאת קרבני לחמי לאשי
שלא יסתלק מן , תשמרו להקריב לי במועדו, של צדיקים

  .ל רק במועדו''העולם קודם זמנו בשביל עון הדור ר
‰¯‰Â''˘‡Ë˜�ÂÓÓ ˜ ÈÊ'' ¯ÊÚÏ‡ ˙Á�Ó‰ ÏÚ· Ú בעת שהספיד

ל מה ''ע אמר את הפירוש הנ''ק מקאמארנא זי''את חמיו הגה
ÌÈÎÒ� ÍÈ¯ˆ Ô·¯˜ ÏÎ ‰�‰ , ÂÈ‰È, והוסיף על זה, ששמע מאביו

· Ï˘ ˙ÂÚÓ„‰ ‡� È‡‰ Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ÏÚ ‰Ó ÌÈÎ·Ó‰ Ï‡¯˘È È�
ÌÈÎÒ� ÌÂ˜Ó· ˜È„ˆ.  

Ï˘·Â''‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡È· Ô˙˘¯Ù· ˘Â„˜‰ ‰ : הא דכתוב
,  דהיינו מעצמכם יקריבו"‡„Ô·¯˜ ÌÎÓ ·È¯˜È ÈÎ Ì"בפרשתן 

   .דהיינו הנשמות של צדיקים
 ‰ÚÂ˘È ˙¯ËÚ ¯ÙÒ·Âפרשת אחרי ‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ï ·˙Î: מה שאמר 

 א''ו ל''ויקרא כע כשהגיע לפסוק ''זיק המגיד ממקוזניץ ''הרה
"ÌÎ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â"והסביר ,  שאמר מתי נזכה לכך

עטרת ישועה שהכוונה על המזבחות שלמעלה שיהא ריק 
  . מנשמות של צדיקים

 מתפללין על התפלה שהיא במקום ,פ שאין עתה עבודה"אע .·
   .כ''ח סימן ק''כך תירץ בטור אור, י" שתתקבל ברצון לפני הש,הקרבן

·ÂË" ÌÈÈÁ Á¯Â‡ Êכ''סימן ק ‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙ : כ מהו ''אקשה
 לו ה הי, בא לפרש מהו אישי ישראלם וא,כפל ותפלתםה

  .ו"לומר תפלתם בלא וי
ı¯˙ÓÂ:במקום ה היה תפלה בזמנחדמיני תפלות הא'  דיש ב 
שכר תפלה יהבי  א''ו ע''ברכות כ' תא בגמ ואחר זמנה אי,קרבן

 קאי ותפלתם ל זה ע,ה לא יהבי לי שכר תפלה בזמנה,הלי
  .מקום אישי ישראלב שהיא לא ,לכלול אף תפלה שלא בזמנה

 והכי פירושו והשב , על מה שלמעלה ממנוש מפרשיםי .‚
 ותפלתם תקבל ברצון ,העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל

  .א''י ע''מנחות ק' כך תרצו בתוס, תחלת דבר הוא

והיינו , ין למעלהמקריביש מי שאומר כבשים של אש  .„
דאמרינן בשמונה עשרה בעבודה ואשי ישראל ותפלתם מהרה 

        .א''י ע''מנחות ק' כך תרצו בתוס, באהבה תקבל ברצון
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 Á·ÊÓ‰ ‰�·È˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂÓ· ˜¯ ÚÂ„Ó  
ÌÈÏ‚¯Â ˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ· ‡ÏÂ?  

ÔÂÈˆ· ˘„Á Á·ÊÓ " בתפלת מוסף של ראש חודש מתפללים ‰�‰
ÔÈÎ˙" נעשה ברצון, שעירי עזים, אש חדש נעלה עליועולת רו ,

  .ובעבודת בית המקדש נשמח כלנו
  

ËÈÏ˘ ¯·Â‡Ë ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ „ÈÒÁ‰ ·¯‰ È„È„ÈÓ È˙Ï‡˘�'' ‡
‰‡ÏÙ� ‰¯Ú‰ ÈÒ�‡ÓÓ : מדוע בתפלת המוספין של שבת וכן של

ורק כאן , לא מוזכר תפלה ובקשה על המזבח, שלש רגלים
  .זובמוסף של ראש חודש מבקשים אנו בקשה 

  

Á˜Â¯‰˘ È˙‡ˆÓÂ ט'' תרכמ''פירושי סידור התפילה לרוקח ע ÔÎ ‰˘˜‰ ¯·Î 
יותר מימים " מזבח וזבחים"למה אומרים בראש חדש ל ''וז

,  והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתובלפי שכתו, טובים
לפי שבכל חדש מהפכין ו, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים

נות מכפרין על אש של והמזבח והקרב, יםאש של גהנם לרשע
לכך תקנו מזבח חדש וקרבנות וכפרה בראשי חדשים , הנםיג

  .בתפילה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:לכן , כיון דראש חודש זמן כפרה הוא,  נראה לתרץ
  .מזכירים את המזבח

  

ı¯˙Ó˘ ˘È:ט לכן '' משום דבנין בית המקדש אינו דוחה שבת ויו
  .אין מבקשים רק בראש חודש שהוא בימות החול

  

 Ï·‡ˆ''Ú:הרי זה נמי אין , כ איך מבקשים על בית המקדש'' דא
  .ט''בונין בשבת ויו

  

‰˘˜ „ÂÚ:שבנין שלעתיד א''סוכה מ' ראש השנה ל'  הרי כתבו התוס 
  .ט''שירד מהשמים אף בשבת ויו

  

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‡ÏÂ Á·ÊÓ‰ ÏÚ ÌÈ˘˜·Ó ‰ÈÁÓ‰ ÏÚ· ˜¯ ÚÂ„Ó?  
Ó‚· ‡˙È‡ 'מ א''ד ע''ברכות מ'  ˘Ï˘ ÔÈÚÓ ˙Î¯··„ Ô�È¯Ó‡‰ ÌÁ¯ '

 ÏÚÂ Í˘„˜Ó ÏÚÂ Í¯ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚÂ ÍÓÚ Ï‡¯˘È ÏÚ Â�È‰Ï‡
ÍÁ·ÊÓ.  

  

ËÈÏ˘ ¯·Â‡Ë ÏÎÈÓ Ï‡ÈÁÈ „ÈÒÁ‰ ·¯‰ È„È„ÈÓ È˙Ï‡˘�'' ‡
‰‡ÏÙ� ‰¯Ú‰ ÈÒ�‡ÓÓ : מדוע רק בברכת מעין שלש מבקשים על

  . ובברכת המזון אין מבקשים על המזבח, המזבח
  

 ‰ÓÏ˘ ˙Î¯· ¯ÙÒ· È˙‡ˆÓÂא''ד ע''ברכות מ˘  ÔÎ ‰˘˜‰ל יש ''וז
ולמה בברכת , לעיין למה בברכת מעין שלש נזכר זכרון המזבח

  .המזון דהיא ברכה יותר מבוררת אינו נזכר המזבח כלל
  

ı¯˙ÓÂ :והיו מנסכין יין , כיון דברכת מעין שלש נתקנה על היין
וכן בפרי עץ הרי יש שמן דמברכין עליו גם כן על , על המזבח

קריבין על גבי המזבח שמן לנסכים העץ ועל פרי העץ והיו מ
ובעל המחיה הרי היה סולת לנסכים , ושייך גם כן זכרון המזבח

, דלא היה אפייתן בתנור כלל ושפיר שייך אצלו זכרון המזבח
לכן לא מפורט , כ לחם לא היו מקריבין על גבי המזבח כלל''משא

  . ס''מ ש''וכך כתוב בספר ויעש אברהם ע, שם מזבח
  

‰˘˜Ó Í‡:דמברכים עליהם   'מ ב''ה ע''מנחות ע ל''רי במנחות קימ דה
המוציא והרי מכל המנחות היו מקריבין ממנו הקומץ על גבי 

ודוחק ,  כ הא מקריבין גם מין לחם על גבי המזבח''א, המזבח
לומר דהואיל ואין מקריבין ממנו אלא הקומץ בלבד והעיקר 

  .לכן אין מזכירין, נאכל לכהנים
  

ı¯˙ÓÂ:ומר דבלחם דאין מזכירין המזבח אף דהיו  דאפשר ל
משום דהקומץ אינו קרבן בפני , מקריבין ממנו הקומץ ממנו

דהרי אם חסרו השירים או , עצמו אלא להתיר השירים הוא בא
הרי דעיקרו בא להתיר , נטמא השירים קודם הקטרה פסולה
  . השירים ולכך לא חשוב קרבן מזבח כלל

ÏÚ· ‡È·‰Ï Â�ÈÂËˆ�˘ ÌÚË‰ ‰Ó˙Â�·¯˜Ï ÌÈÈÁ È?  
·Ó¯‰ ‰�‰''Ì  בעבור , טעם הקרבנותכתב ד ו''ג מפרק במורה הנבוכים

אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם , שהמצרים והכשדים
 ,כי המצרים עובדים לטלה, היו עובדים לבקר ולצאן, מעולם

ואנשי , והכשדים עובדים לשדים אשר יראו להם בדמות שעירים
 בעבור כן צוה לשחוט ,בקר לעולםהודו עד היום לא ישחטו 

אלה השלשה מינין לשם הנכבד כדי שיודע כי הדבר שהיו 
ובו , חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא

 כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדוי ,יתכפרו העונות
  . כי כל מדוה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהפכו, הנפש

  

·Ó¯·Â''ÈÏÚ ‰Ó˙ Ô˙˘¯Ù· ÔÂ :ירפאו שבר , הנה הם דברי הבאי
מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של רשעים ' יעשו שולחן ה, גדול

  .והכתוב אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח ,וטפשי עולם
  

‰˘˜‰ „ÂÚÂ:נח בצאתו מן התיבה עם שלשת בניו אין בעולם  ד
 א'' כ'בראשית חואמר בו ' כשדי או מצרי הקריב קרבן וייטב בעיני ה

 והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ,את ריח הניחוח' ח הויר
 ולא היה עדיין ' ד'שם דאל הבל ואל מנחתו ' וישע ה, ומחלביהן

 ובלעם אמר את שבעת המזבחות ערכתי ,ז כלל"בעולם שמץ ע
ואין דעתו עתה לשלול ממנו ' ג ד''במדבר כואעל פר ואיל במזבח 

לקרבה אל האלהים אבל עשה כן , ולא נצטוה בכך, אמונות רעות
ולשון הקרבנות את קרבני לחמי לאשי , כדי שיחול עליו הדבור

 וחלילה שלא יהא בהם שום תועלת ורצון רק ,יריח ניחוח
  .ז מדעת השוטים"שוללות ע

  

Â·Ó¯‰ ·˙ÂÎ''ÌÚË‰„ Ô:  כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים
, צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, במחשבה ובדבור ובמעשה

וישרוף , ויתודה בפיו כנגד הדבור,  ידיו עליו כנגד המעשהיסמוך
והכרעים כנגד , באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה

ויזרוק הדם על , ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו
כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי , המזבח כנגד דמו בנפשו

וישרף גופו וראוי לו שישפך דמו , חטא לאלהיו בגופו ובנפשו
לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא 

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי , נפש תחת נפש, דמו תחת דמו
 וקרבן ,והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו, אבריו
ועיין בתורת משה , בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד, התמיד

  .ין זהלחתם סופר בפרשתן מה שכתב בענ

  
  

Â�Âˆ¯Ó ‡Ï˘ Ì„‡ ÌÏˆÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·‰ 'Î''‚ÏÊ‚ ¯˘‡ ‰ÏÈÊ‚‰ ˙‡ ·È˘‰Â .  

  

 ‰�‰Â˘·"ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ סימן 'חלק ד ת בצל החכמה"שומובא ב, ט" ימןב סי"ח 

דכיון שאינו ,  דן השואל אם מותר לצלם בר ישראל נגד רצונוה''פ
' דו ואפימזיקו ואינו מחסרו כלום אולי אינו יכול למחות בי

היינו על ' א ו"קמ' ד סי"ת יו"י קבלה דשורה רוח טומאה פ"והגם דנזכר עפ, לכתחילה

ל דאסור " ואפ,ואולי אין זה מזיק כלל לבעל הפרצוף שצולם, התמונה המצויירת
Ô¯ÓÂ , דשייך בזה כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו

È¯‰Ó ÔÂ‡‚‰"ˆÊ „ÏÚÙ��ÂÊ Á"Ú ·È˘‰ Ï"Ê, של  אין זה בפרתו
י מעשה עצמו ואם יציירו מדעתו וכי יוכל לאסור "א ע"חבירו כ

  .אין אדם אוסר דבר שאינו ברשותו על חבירו
  

·ÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ וב ' ראיתי להגאון מרוגצכתב ו''ח סימן רנ''אור
שזה , בשלמת יוסף לענין אם יכול למחות שלא יצלמו אותו

ן חברו אף שלא  אסור להנות מממו אםב''ז ע''מ קי''ב ' בגמאתלי
·ÂÓ ÍÈ‡ ÔÈ�Ú˙¯ , ש''א דלצורכו אסור עי"ע' מ ל"וציין גם לב, חסרו

Ì„‡ ˙¯Âˆ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È È¯‰ Ì„‡ ÌÏˆÏ ,Ò˘˙ Â¯˙È ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''Â.  

   בעניני גזילה-עמי אשר מט
 

  ט''ויקרא תשס, הרי בגזל לא מהני תשובה עד שמחזיר, מ שהוא צדיק ונמצא רשע מקודשת שמא הרהור תשובה בלבו''איך יכול להיות שהמקדש אשה ע

 ז''שופטים תשס, דרוב אנשים נכשלים בגזל' איך מקבלים עדות משום אדם שבעולם הרי אמרינן בגמ

  ט''תשסויקרא  משום חשש גזלנה לו תשובה האם חייב להחזיר מי ששלח בול לרב שיע

  ט'' תשסויקראמי שגזל והנגזל נסע למרחקים האם צריך להטריח עצמו לרחוק 

  ט'' תשסויקראמי שגזל אתרוג מחבירו ובתוך המועד פייסו על זה האם יוצא 

  ט'' תשסויקראאדם שהחליף כובע בבית הכנסת האם מותר ללבשו 

  ט'' תשסויקרא מותר להחזירו בשבת הגוזל כסף האם
  ט'' תשסבהר בחקותימדוע המקיים מצוה בדבר גזול אינו יוצא הא ניחא ליה לאינש ליעבד מצוה בממוניה 

  ח'' תשסבראשיתבלא רשות האם מותר ליטול מי נטילה של השני 

  ח'' תשסויקראם מותר הא עובר על לא תחמוד ''ד דסובר דגזל עכו''איך יש מ
  ח'' תשסויקרא האם איכא תקנת השבים נכרי שגזל

 .ח'' תשסויקרא ,גזל דבר שאצלו שוה פרוטה ולנגזל לא



ÔÈ„ ˙È· ˙ÈÈÙÎ· ‰·È�‚‰ ˙‡ Â¯ÈÊÁ‰˘ ÔÏÊ‚Â ·�‚  
‰·È�‚‰ ˙‡ Â¯ÈÊÁ‰˘ „ÈÓ ˙Â„ÚÏ ÌÈ¯È˘Î Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·‰ 'Î''‚È˘‰Â ÏÊ‚ ¯˘‡ ‰ÏÈÊ‚‰ ˙‡ ·.  
  

 ¯Â˜ÁÏ ˘È גנב וגזלן שהחזירו את הכסף שגנבו וגזלו האם
   .כשירים לעדות או דילמא פסולים

  

‰ ‰�‰·Ó¯"Ì פ שהחזירו הגנב "אע כתב 'הלכות עדות פרק י הלכה ד
 ,והגזלן הממון שגנבו וגזלו ושילם העד זומם הממון שהוזם עליו

  . לעדותפסולים
  

ÂÈÏÚ ‰˘˜‰Â¯ÂË‰  ואיני יודע למה לא יוכשרו אחר  ד''מ סימן ל''חו
  .שהחזירו הממון

  

Â¯ÂË‰ ı¯˙Ó :ד "פ ששלמו כיון דבכפיית ב"ל אע"אפשר שר
  .שילמו פסולים עד שישובו מעצמם

  

¯ÂË‰ Ï˘ ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙ ‰�˘Ó ÛÒÎ·Â: שזה דבר פשוט הוא ולא 
   .היה צריך רבינו להזכירו

  

·Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ ‰�˘Ó ÛÒÎ‰ ı¯˙ÓÂ''Ì:החזיר ברצונו לואפי ש 
ם למד את זה מהא ''והרמב, את הגניבה והגזילה נמי פסול

' מאימתי חזרת מלוי ברבית וכו ב''ו ע''סנהדרין כ' דאמרינן בגמ
 הכי לא לוומשמע דכשהחזיר ממון האיסור ברצונו עסקינן ואפי

 ,פ שהחזירו הממון" וכן בדין שאע,מתכשרי עד שיעשו תשובה
  . וצריכים תשובה ממנה,דמכל מקום עבירה דעבוד עבו

  

¯ÂË‰ ˙ÂËÈ˘Ï ˙Â˘˜‰Ï ˘È:דבמלוה בריבית לא מהני  מאי שנא 
כ בגוזל כשחוזר ברצון ''משא,  אף כשחוזר ברצוןחזרה לחוד

  .ז''ק  י''ד  ס''מ סימן ל''ע חו''כך מקשה הסמ, מהני
  

ı¯˙ÓÂ:בריבית לא מהני בחזרה דוקא במי שהרגיל נפשו בכך ד 
 וכן , בפעם אחת והחזירו מעצמו דיאבל כשעושה גזילה, לבד

  .ז"ע סקי"סמה כך תירץ , בריבית
  

ÂÓ¯‰ ˙Ú„ ÔÎ''‡ פ שהחזירו ''דהגנב והגזלן אע ט" סעיף כד ''מ סימן ל''חו
אבל מי , דכל זה דווקא במי שרגיל לגזול ולגנובפסולים לעדות 

הוי , מיד שהחזיר מה שגנב וגזל, שגנב וגזל באקראי בעלמא
י "אבל אם לא החזיר רק ע,  החזירו מעצמו ודוקא אם,תשובה
   .לא מהני החזרה עד שיעשה תשובה, ד"כפיית ב

  

Ï·‡·‰ "¯ÂË‰ È¯·„ ÏÚ ·˙Î Á: ד דאף זה אינו "ומיהו נלפעל ''וז
אבל מי שלא גנב או גזל אלא פעם , אלא במוחזק לגנב ולגזלן

ד מיד "י כפיית ב"י שלא היתה השבה אלא ע"אחת אעפ
  . הגזילה הרי הוא כשר לעדות ולשבועהכשהחזיר הגניבה או

  

Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜‰·Â ק ''ד ס''סימן ל·'·‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ¯È·Ò‰ ''„ Á ‡¯È·Ò
Ú ÂÏÈÙ‡ ‰¯ÊÁ„ ‰ÈÏ"‰ÈÙÎ È‰¯ÊÁ ‡ÈÂ‰ :  כיון דהוא מקיים והשיב

ג דהוי " ואע,י כפיה זהו תשובתו" אפילו עג'' כ'ויקרא האת הגזילה 
 'ג א''מכות כי כאחיך וכמו חייבי מלקות אחר שלקה הו, על ידי כפיה

  .ד הוא"ג דהמלקות על ידי ב"אע
  

Ó„ ˙Âˆ˜‰ ¯ÈÚÓÂÒÂ˙‰'Ó¯‰ È¯·„Î ¯‡Â·Ó "‡:  דמציעא בבא דהקשו

 אמאי ,ההוא רעיא דאכל תרתי מינייהוב ה דחשיד אממונא"ב ד"ע' ה
י עדים " דמה שהוא משלם עומתרצים, הרי חייב לשלםפסול 

 טעמא דכופר והיינו, אין זה השבה מעליא דעל כרחו משלם
 ומבואר דאפילו בפעם אחת כגון עובדא ,בפקדון פסול לעדות

ולכן , י עדים"דההוא רעיא או כופר בפקדון נמי לא מהני חזרה ע
  .א"העיקר כהרמ

  

ÂÂ‰‚‰·˙ÍÂ¯· È¯Ó‡  ם " לבאר לשון הרמבכתב ז"ז סק"ד בטו"ל' מ סי"חו
ומסקנתו דכל שהשיב גוף הדבר שגזל וקיים , ודברי הטור שם

ד באופן "ות והשיב את הגזילה אף שלא החזירו רק בכפית בימצ
כיון דלא נקרא רשע , מ לא נפסל לעדות"שאין כאן תשובה מ

ורק בלא החזיר גוף החפץ שגזל אלא שילם שויו , איך לפסלו
לבעליו אז לא מתכשר אלא כששילמו מרצונו הטוב שזה עצם 

  .ש"תשובתו ע
  

ˆ ˘È¯ÙÈ Â˙ÂÓ È�ÙÏ Ì„‡˘ ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰ÌÈ·¯ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰˜„?  
 ‰�‰Ï·‡ ¯‰ ¯ÙÒ· רמת רחל סימן כז -ת ציץ אליעזר חלק ה "שו מובא בבדיני גוסס 

, ל אמינא מילתא זוטרתא וגדולה היא אלי"וזכתב ה כן אזכור "ד
 כי ,לדעת יצוה האדם קודם מותו שיפריש מהונו לצורכי רבים

מ "בחון נפסק כד ו"צ' ק ד"ב 'יתא בגמוא, רובן בגזל ה''ב קס''ב' איתא בגמ

 ואולי יש בידו ,גזל ואינו יודע למי גזל יעשה צורכי רביםו "שס' סי
  .איסור גזילה ממה שאינו יודע למי ישיב ויתכפר לו

¯ÈÊÁÈ˘ ÂÈ˘¯ÂÈÏ Â˙ÂÓ È�ÙÏ ‰ÂÂÈˆ˘ Ì„‡Â È�ÂÏÙÓ ÏÊ‚˘ ÛÒÎ   
ÂÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‡‰?  

 ¯Â˜ÁÏ ˘Èני באדם שציווה לפני מותו ליורשיו שגזל כסף מפלו
ורוצה שיתנו לו את הכסף האם צריך לשמוע בקולו או דילמא 

ל שאין אדם משים עצמו רשע אינו נאמן ואין צריך ''כיון דקימ
  .לשמוע בקולו

  

Â˘· ‰�‰"·˜ÚÈ ˙Â·˘ ˙ נשאל באחד מקציני ארץ ע''סימן ק' חלק א 
, שציווה לפני מותו שיתן לפלוני מאתים זוז עבור שגזלו כל כך

וצים ליתן כלום באמרם שאין אדם משים והיורשים אינם ר
  .עצמו רשע ואין אביהם נאמן בזה

  

·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ˜ÈÒÓÂ: דודאי על כיוצא בזה אמרו דהני יתמי 
ואין להם בזה טענה , דאכלי דלאו דידהו ליזלו בתר שבקייהו

דאין אדם משים עצמו רשע לחייבו , וחזקה דגזלן ובן גזלן לומר
  .פ הודאת עצמו"ממון ע

  

Ú ˘ÈÂ‡�È�˙Â ‰·È˙Î ÈÎ ˙ÂÏÈ·Á ˙ÂÈ‡¯ ‰Ê Ï:   
‰·È˙Î:והתוודו את עונם .  

  

‡�È�˙Â:האומר גנבתי ה''ק ע"ב'  בכמה סוגיות כגון הא דאיתא בגמ 
, וכן האומר לשנים גזלתי ממכם מנה, אבל לא טבחתי ומכרתי

ג טובא דיוכל אדם לחייב עצמו בהודאת פיו אף שמשים "וכה
 באומרים העדים עדות א''ע' גמכות ' וכן מבואר בגמ, עצמו רשע

ש זה שצוה לפני "וכ, פ הודאת עצמן"שקר העדנו דחייבו ממון ע
  .מותו כדי להצדיק מעשיו ולקיים שוב יום אחד לפני מיתתך

  

ÍÎ· Ú˘¯ ÂÓˆÚ ÌÈ˘Ó ‰Ê ÔÈ‡Â: רק להשיב את הגזילה אשר גזל 
צדיקים גמורים אינם ' ובמקום שבעלי תשובה עומדים אפי

È˘‰Â Ì˘‡Â ‡ËÁÈ ÈÎ ‰È‰Â· ‡˙ המקרא צווח ו, יכולים לעמוד
‰ÏÈÊ‚‰ י בחומש"עיין בפרש דמיירי בהודאת עצמו.  

  

ÒÂ˙‰ Â·˙Î ÔÎÂ' גבי שנים אומרים אכלת ב''ע' ג מ''א וכן ב''ב ע''כריתות י 
ג דאין "אע, דאמרינן דיכול לומר מזיד הייתי ואיני בר קרבן, חלב

 אלא שהוא לפי שאינו משים עצמו רשע, אדם משים עצמו רשע
  .עושה תשובה ואינו רוצה להביא חולין לעזרה

  

˜ÈÒÓÂ: דבנדון שלפנינו אין לספוקי כלל דיכול אדם לחייב עצמו 
ש במקום שעושה כן "בממונו אף במקום שמשים עצמו רשע וכ

שוב מצאתי בתשובה חות , משום תשובה ואין מקום לשאלה
פ שטענו על "על וא" שכתב על כיוצא בנדון כזה וזא"סימן רליאיר 

כל דברי ומעשה אביהם בתשובתו כי אין אדם משים עצמו רשע 
ויצא הדין דאחר ששב בתשובה לא נקרא משים עצמו רשע ודבר 

ובודאי מהירת הקולמס פלטתו כל זה ואין , ל"ע מאוד עכ"זה צ
צ לפנים כלל דודאי אדם יכול לחייב עצמו "מקום עיון בזה וא

משים עצמו רשע ומצוה לקיים ליתן נכסיו למי שירצה אף אם 
  .דברי המת בנכסיו

  

  ‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó  
Í¯Ú�Â ·„Â� ‰Ê ¯Â„Ó Ú''Â�È„È„È È ËÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰'' ‡ÔÈÏ Ẫ̄ ·  

  

˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ  
1 [„ÁÈ ˙Â·Â˘˙‰ ÏÎ ˙‡ „·Ï· ˘„ÂÁ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ ÁÂÏ˘Ï ˘È ,

 ˘„ÂÁ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ˙Â·Â˘˙‰ ˙ÏÈÁ˙· ÁÏÂ˘‰ Ì˘ ˙‡Â.  
2 [‡·‰ ˘„ÂÁ‰ Ï˘ È�˘‰ ÚÂ·˘‰ ÛÂÒ „Ú ÁÂÏ˘Ï ¯˘Ù‡.  
3 [ ˘„ÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙ÂÙ‰ ÏÎ] Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Â„„Â· ˙ÂÏ‡˘ ËÚÓÏ

˙Î¯ÚÓÏ Û‡ ‰·Â˘˙[ , ÍÒ· Ò¯Ù ÏÚ ‰Ï¯‚‰Ï Ò�ÎÈÈ1000§  , Â˜„·È ‰ÎÂÊ‰
ÂÈ˙Â·Â˘˙ ,ÓÂ ˙Â�ÂÎ� ÂÈ˙Â·Â˘˙ Ì‡ ˜¯Â Í‡ Ò¯Ù‰ ˙‡ Ï·˜ÈÂ˙ÂË¯ÂÙ.  

  
˙ÂÏ‡˘:  

 האם קרבן שהיה עליו דין תורה בין שני אנשים ואחד משניהם ]1
מובא בספר ברכת מרדכי [? האם ראוי להקריבו לגבוה , זכה בו בדין

 -אדם 'שכתב , י"על פרשת ויקרא שחידש והוכיח מדברי רש, א"מ אזרחי שליט"מהגרב
אף אתם לא ,  שלושהכל היה, מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, למה נאמר

אלא אף בהמה , שלא רק שגזל נאסר, ז נאמר כאן חידוש גדול"שלפי', תקריבו מן הגזל
, אפילו שהאחד זכה בדין ראוי שלא להקריבה, שהיה עליה דין תורה בין שני אנשים

שכמו שאצל אדם הראשון הרי לא היה , בפרשה' אדם'וזה החידוש שלמדנו מהפסוק 
ל גלאט כשר "כך הבהמה שמקריבים צ, ו ללא שום פקפוקבריה בעולם והכל היה של

  ].האם מצינו מקור נוסף לדין זה, ללא שום עוררין

 איך יתכן חמץ שמותר לאכול אותו בפסח ומחוייב לבערו מחמת ]2
  ?שעובר עליו בבל יראה 

 איך יתכן כלי שאסור להגעיל אותו ויש זמן אחד שמותר ]3
  ?ומדוע , להגעילו

לספר האם יש מצווה ועניין , יל הסדר רק עם גוי מי שנמצא בל]4
 ?דרך שאלה ותשובה , לו יציאת מצרים

  



    
  

  

óøùð åúéáù ùðåòá à÷ååã ùðòð úáù ììçîù éî òåãî 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'é÷ úáù''ò è''á î ' äéøá äãåäé áø øîà

úáù ìåìéç ùéù íå÷îá àìà äéåöî ä÷éìãä ïéà áøã äéîùî ìàåîù áøã , øîàðù
é åäéîøé''æ åâå àùî úàù éúìáìå úáùä íåé úà ùã÷ì éìà åòîùú àì íàå ' ùà éúöäå

íéìùåøé úåðîøà äìëàå äéøòùá , à÷åã ùðòð úáù ììçîù éî òåãî úåù÷äì ùéã
åéñëð úôéøù ìù äæë ùðåòá ,øçà ùðåòá àìå ,íéðôåà äùìùá íúöøúå  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù øòììéî ïåéî ïá â'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò''äåæá àúéàã äî ô'' ÷ äîåøú úùøô ìù ùàä ÷éìãî úáù ììçîù éîã
úáùá íâ íåðäéâá ïåãéðå íåðäéâ , ìù ùà ÷ìãéù íøåâù úáù ììçîù éîã ïáåî äæ éôìå

óøùð åúéáã åùðåò íåðäéâ .  
  

úáùá úåàôä ìñìñì øåñéà ùé íàä  
ñåôä íùá íúáúëù äîò úáùá úåàôä ìñìñì øåñéà ùéã íé÷''îé÷ã äî ô'' ìøåà'' ç

ù ïîéñ úáù úåëìä''ë óéòñ â''å íù äøåøá äðùîá ïééòå ãúáùá äøòù äùàä òåì÷ì øåñà , ïðáøãî
ïéðáì éîãã.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî 
åîàà íùá íéàéáî éúéàøã øéòäì äàøð''÷åöæ ø''ëù øîàù ì''î ÷éøäî ïø''÷åöæ ã'' ì

úàèçî éðùùåç øîàå úåàéô ìñìñî øåçá äàø àæìòáî.  
  

èéìù ñàøâ øåãâéáà éáø ïåàâä'' à  
åî''òù á÷òé úåìéä÷ äàøåä úéáá ö''éâä é''èéìù ïøèù î''áéìà÷ íéìùåøéã àéøôåù úáéùé ùàøå à  

ë ãéô÷äå øéäæä äîë òåãéã øéòäì äàøð''åîãàä ÷''éæ øåâî ìàøùé úéáä ø''ò éî ìò 
úáùá åéúåàôá ÷ñòúî åäàøù , áåçøá ÷òåö äéä ìñìñî ãçà äàøù íéîòô äáøäå

úáù ììçî ,äøäî éúòîù àãáåòå''èéìù õéá÷ñåé éëãøî ç'' åðçìùá íòô ãîòù à
éæ ìàøùé úéáä ìù øåäèä''ìàøùé úéáä ìù àñëä øåçàî íù ãîòå ò , òöîàáå

åéúåàô ìñìñî äìäù ìàøùé úéáä úåàøá åðçìåù ,ðôäæá åì øîàå ä'' ïëúéä ì
úáùá úåàôä ìñìñì øåñàù òãåé àì äúàù , øìãàé äùî éáø ïåàâä éì áúë ïëå

èéìù''çîá à''úáùä øåàî ñ.  
   

äøä''èéìù êééø ïñéð â'' àùîù úéá æðàö ììåë  
 íééç úåëéìäáã øéòäì äàøðò''é÷ î'' æéæ áéöé éøáãä ïøî éâäðîî'' ãéô÷î äéäù øàåáî ò

äæ ìò ãåàî.  
  

äøä''èéìù ïîèñáøä äùî øéàî â'' àùîù úéá àæìòá ììåë  
åùáã øéòäì äàøð'' äîìù äðùî úèéìù ñàøâ äîìù éáø ïåàâäì''îåã à'' ïîéñ ÷øàô àøàáá àæìòá ö

ë'' àãéá ìñìñî íà úáùá úåàéôä ìåñìñ øéúäì êéøàä ,øòù úùéìú ùùç ïéà íâå ,
çàå''úåèéùôá øéúäì åáúëù íéìåãâ äîëî àéáî ë ,á ìàåîù úåãìåú øôñ ïå÷éúä çåìá

ì äåöî úåèîùäå'' øùå÷ úëàìî á ïéà úåòáöàä éùàøá úáùá úåàéôä ìñìñì åâäðù äîù
ùùç íåù ,åù ìòá íñøåôîä ïåàâä íùá ïë íâ àéáîå''éù úøåùú ú , úçðî øôñá ïëå

 úìåñà ÷ìç 'ì äåöî''ë äëàìî óåñ á'' åúåàéôä ìåñìñ øéúä ,ìå äòéì÷á ÷ø êééù äðåáã à
ìåñìñá , íåìù áéùî øôñá ïëåð ïîéñ ù÷àìî ïåàâäì''á úåà à ' ùùç åá ïéàù úåèùôá øéúä

ììë  .  
  

îúøë áééç ãéæîáù øáãá ÷ø úàèç ïéàéáî ïéà éøä úàèç áééç ââåùá úáùá ùà øéòáîä òåã  
îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'é úáù''ò á''á î' ì øðä øåàì àø÷é à

 úáùáé àîùäè,òùéìà ïá ìàòîùé éáø øîà ,äèà àìå àø÷à éðà , àø÷ úçà íòô 
 äèäåúáùá øð éúéèäå éúéø÷ òùéìà ïá ìàòîùé éðà åñ÷ðô ìò áúëå , úéá äðáéùëì

äðîù úàèç àéáà ùã÷îä ,îâá àúéàã àäî úåù÷äì ùéã 'å úåîáé 'ò'' áåäì'' éáøã à
úàöé åàìì äøòáäã éñåé éáøë äéì àøéáñ ìàòîùé ,à êéàïë øîåì øùô ,îé÷ éøä'' ì

ç úåéøåä 'äúéî ïéáééç ãéæîáù øáãá ÷ø ââåùá úàèç ïáø÷ ïéàéáî ïéàã ,à'' êéà ë
åàì ÷ø úáùá äøòáäù øáåñù øîåì øùôà ,à'' ïáø÷ àéáäì êéøö äéä òåãî ë

úàèç ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,ò''øãà øôñá àéáäã äî ô åäéìà úé úáù''ò á''á íéîëç úðùîä ìòáì 

öæ øìãà ïúð éáø íùá øôåñ íúçä íùá'' ìàòîùé éáø øîàã äîá àìôð ùåøéô ì
 àéáàäðîù úàèç ,ïáø÷ àéáäì ìåëé åðéà úáùá ïðáøã øåñéà ìò øáåòäã áúëå , éë

 øôëúé åæ úôñåúáù éãë ïîù àéáéå óéñåé ïáø÷ àéáéùë íìåà äøåú øåñéà ìò øáò àì
ìïðáøãä íâ å ,íééìôëá àèçù àöîð äèäå àø÷ ìàòîùé éáøùë ïë íàå , ìò øáò

äèäå àèçùë äøåú øåñéà ,àø÷ùë ïðáøã øåñéà ìò íâå ,äðéîù úàèç áééçúð ïëì ,
ðä éôì''ç íàù äéä åúðååëã áùééì äàøð ì'' úøë åðåãæù øåñéà ìò úáùá øåáòé å

øòáä ìò éîð øôëì éãë äðéîù úàèç àéáäì êøèöé øùôà éàù åàìá ÷ø àåäù ä
ãåçìá ïáø÷ äæ ìò àéáäì  .  

  

úìåñôä úà áøòéå øåæçéù äð÷ú åì ùé íàä ìëàîä øñàðå úáùá øøåá øåñéà ìò øáòù éî  
íùá íúàáäù äîôä íéãâî éø éù ïîéñá"àá è"÷ñ à"à  åà úáùá ââåùá øøáù éîá ÷ôúñðù

øæçá áøòì äð÷ú åì ùé íàä åìëàì øåñàù àåä ïéãäù ãéæîá÷ôñá åçéðîå úìåñôä úà ä.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé â'' àíéìùåøé  
øåñàì ùéã íéãâî éøôä úòãì óàã áúë äîìù úçðîã øéòäì äàøð , à÷ååã åðééä

äéúùå äìéëà ïéðòì , äøéáòî äðäð åðéàù ïåéë íéìëå íéãâáä øåøéáá äàðä ïéðòì ìáà
øúåî äæ éøä.  

  

ðéù éãâá íéãìéì ùéáìäì øúåî íàääìéìä ìù äðéù êøåöì äçðî ïîæá íééøäöá úáùá ä  
 íùá íúàáäù äîåù" äùî úåøâà úã ÷ìç íééç çøåà'÷ ïîéñ ''ã ä"â ä ' ùéáìäì íàä ìàùðù

 øúåî úáù ïééãòùë íéðè÷ä íéãìé ùéáìäìá íãå÷ù òãåéå íäá íéðùéù íéãâá
ìåçì úáùî äðëä äæ áùçð íà ïùéì åëìé àì äìãáä ,úà äùéáìî íàã áúëå ÷ø äæ 

øåñà úáù éàöåîá ïîæ êåñçì éãë éò''úåëéøàá ù .  
  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
 øúåîù úáù éàöåîá ìçù íéøåôá íé÷ñåôä åáúëã àäî àðù éàî øéòäì äàøð

úö÷ íäá ãîåì íà äìéâîä úà úáùá àéáäì ,äîøò àéåäã óà , àåä éøä éîð ïàëå
àéöîá ùáåìøåñà àäéù òåãîå úáùá óà äæá äðäðå íéãâáä úà øáë úå.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøä ìàéðã äãåäéïééèùì÷ðéô  èéìù'' àíéìùåøé  
æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

áåè ìæî úëøáå  
 áøä ãáëðä ãéâðä åéáàìíééç èéìù'' àïàôøòåèðà  

åðéãéãé åéîçì áåè ìæî úëøáå  

 áøäãéøô ìùøòä èéìù'' àáéáà ìú  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

áãåð äæ ïåéìâ  éåìéòì úîùð  
 íéãéîìú ìù úåááø ãéîòäù úåáéùéä ùàø ï÷æ ïøî

íúçìöä ïòîì åùôð øñîå  
äâä'' éáø öâøáðéù ñçðô íééç öæ'' ì  

øåà äøåú úáéùé ùàø  
ùë äîéîùä äøòñá äìò''ú àúù éàä øãà å.ð.ö.á.ä.  

 ïâú äáéùéä ùàø ìù åúåëæù àåòø àäé  
áèéîã éìéî ìëá êøáúäì åúéá éðá ìòå íøåúä ìò  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäø÷ååö éåìä äùî ìè èéìù'' à  
ùîù úéá  

åðá ñðëéä úçîù ìâøì  
 øîëãåã éëãøî éð'' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 éàöåé ìëî úçð äåøéäðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç  
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