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    טז תענית 
  משה שווערד

  

 שערים מצויינים בהלכה .1

  
  

 רמב"ם יד החזקה הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק יא   .2
עיר (כא)   ובמעמדות    רחובה של  בתעניות  בו  כנסיות  אע"פ שהעם מתפללין  ואין בתי  מפני שהקיבוץ רב 

אין בו קדושה מפני שהוא עראי ולא נקבע לתפלה וכן בתים וחצרות שהעם מתקבצין בהם לתפלה   מכילין אותן
  לל בתוך ביתו: אין בהם קדושה מפני שלא קבעו אותם לתפלה בלבד אלא עראי מתפללים בהן כאדם שמתפ 

  
 מעשה רקח על הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק יא הלכה כא  .3

וכו'.   רב  לא נמצא שם בגמראמפני שהקיבוץ  זה שכתב רבינו  (תענית דף ט"ז)   טעם  ובפרק סדר תעניות 
איפליגו אמוראי דלמה יוצאים לרחוב ר' חייא בר אבא אמר צעקנו בצנעא ולא נענינו נבזה עצמינו בפרהסיא.  
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 הרי דבין למר בין למר אין הטעם מפני שהקיבוץ רב וכו' ש אמר גלינו גלותינו מכפרת עלינו ע"כ  ריש לקי
ועוד דסמיך וכו' ע"כ    והרב מעיל שמואל ז"ל תירץ דצ"ל דטעם זה שכתב רבינו לא קאי אלא אמעמדות

ה בעי  אפשר דאין הכי נמי דעיקר הטעם שהיו יוצאים לרחוב היה בשביל הקיבוץ הרב וכו' אלא דאפ"
אי משום הריבוי עם שלא היה הבית הכנסת מכילן אכתי היו יכולים לישב    בגמרא דלמה יוצאים לרחוב

ולא יעשו פרסום גדול כזה לצאת לרחוב להתפלל ולזה   קצתם חוץ לביהכנ"ס בעזרה או באיזה מקום סמוך
  ועיין בדברי רבינו פ"ד דהלכות תענית. תירצו וכו'

  
 בן יהוידע על תענית דף טז/א  .4

, ואם בעבור הנחת האפר שהם מבקשים רחמים בפרהסיא  קשה מאי בזיון איכא בזהנבזה עצמינו בפרהסיא.  
דמניחין שם, הנה כשהיו בצנעא בבית הכנסת לא נתבזו שלא הניחו אפר, ועוד בפרושא אתמר על הזמנה ולא 

בעת שישראל עושים סליחות ותחנונים על גשמים או על איזה צרה שלא  ונראה לי בס"ד כי  על האפר.  
תבא ואין נענים, הם מתבזים הרבה בעיני האומות, כי אומרים איה המה דבריכם שאתם אומרים מי גוי 

ולכן אומרים בזינו עצמינו (כצנועה) ,  גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלקינו בכל קראינו אליו
ועתה נבזה  ,  כנסת שצעקנו ולא נענינו, ובזה נתבזינו אצל בני האומות ששמעו בדבר הזה[בצנעה] בבית ה

עצמינו בפרהסיה ברחוב העיר, שהכל רואין אותנו בעיניהם, ובודאי אחר כך ילעגו לנו כאשר רואין שלא  
  : נענינו

  
 יכין מסכת תענית פרק ב משנה א  -תפארת ישראל  .5

וע היה לנו ונתבזה בעוונינו, ר"ל שע"י עוונינו יתהווה רעבון,  לומר כלי צנב) התיבה. הארון עם הס"ת,  
בזינו התורה לבלי להשגיח ונצטרך להתבטל מעסק התורה עי"ז , [אב"י ל"מ נ"ל כפשוטו, דבמה שחטאנו 

  במצותיה, וזהו שכ' רש"י [דט"ז א'] בד"ה בעוונינו וודוי הוא, וזה כדברינו]: 
  

  ילקוט ישעיהו  .6

   
  

  ילקוט ישעיהו  .7
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 תוספות מסכת תענית דף טז עמוד א .8
דאלמלא שלא היה   דת יצחקפירוש אותו אפר הוה מדבר הנשרף מעצמות אדם כדי לזכור עקי -אפר מקלה 

  בא אלא כדי לומר שהרי אנו לפניך כאפר כמו כן מהני עפר סתם והיינו פירוש איכא בינייהו עפר סתם.
  

 לבירור הענין ף טו ראה מקומות לדעיין במ  
  

 א חידושי הריטב"א מסכת תענית דף טז עמוד .9
ולמה יוצאין לבית הקברות, לא מצינו זה בשום מקום שאמר זה לא במשנה  הא דאמרינן למה מתכסין בשקין  

, וכבר כתבנו בפ"ק דר"ה (ט"ז א') כיוצא בו שהוא שאלה על המנהג,  אלא שהם היו נוהגים כן   ולא בברייתא 
, ית הקברות משום לועג לרשודבר פשוט הוא שאין יציאתם לבית הקברות להתפלל שם שאסור להתפלל בב

אלא להכניע  וכל שכן שאסור בקברי גוים, וברחוב הוא דמתפללין כדאיתא במגילה בפרק בני העיר (כ"ו א'),  
  .לבם שהם חשובים כמתים, או כדי שיבקשו המתים עליהם רחמים היו יוצאין שם אחר שהתפללו

  
 מהר"ץ חיות מסכת תענית דף טז עמוד א .10

הנה במשנה שלנו לא נזכר מאומה מהליכה לבה"ק. ורש"י הרגיש בזה  גמ' למה יוצאין לבית הקברות. נ"ב 
וכ' דסמך ע"ד הירושלמי. ומכאן ראיה לדברי רב אלפס שכ' סוף עירובין דש"ס ירושלמי היה כבר מסודר 

דמפ"ז אין ח"ב כללי ב' התלמודים שהביא דברי רבינו יהונתן    ועי' בספר יד מלאכי  חותמי תלמוד בבלי  לפני
הבבלי נגד  לירושלמי  חוששין  כהלכה   אנו  שהם  הסברות  אותן  בו  הביאו  הבבלי  שסדרו  רבנן  דאותן 

ראים בשם רבי  וכל הנק  ורוב תלמוד בבלי מן הירושלמי נובע כגון דברי ר' יוחנן ור"ל  הנאמרות בירושל'
שהרי מקשה כאן ביה"ק למה על ענין שאין לו שום רמז בבבלי רק סמך על מה   ומכאן ראיה גמורהע"ש 

ועי' (נדה ח' ע"א) ואמר ר"א הלכה כר"א דאומרה ברכה רביעית בפ"ע וכ' רש"י ד"ה ואמר    שמבואר בירוש'
  וש': ר"א בירוש' ברכות ע"ש ראינו גם שם דהבבלי סמך על ענין המבואר ביר

  
 תוספות מסכת תענית דף טז עמוד א .11

שהרי ט"ב הוי תענית צבור כמו   מכאן נוהגין בכל מקום לילך לבית הקברות בט' באב  -יוצאין לבית הקברות  
  שהיו עושין מפני הגשמים. 

  
  ילקוט ישעיהו  .12
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  במדבר -צא שלל רב וספר כמ .13
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 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן מג .14
אם מותר ללכת לקברי אבות וקברי צדיקים בעת צרה לבקש רחמים, ואמירת הסליחות דמלאכי רחמים ו.  

  ומידת הרחמים עלינו התגלגלי
ם לבקש רחמים מהשי"ת, אם יש בזה  ובדבר אלו ההולכים בעת צרה לקברות אבותיהם ולקברות הצדיקי

,  משום דורש אל המתים. עיין בש"ך יו"ד סימן קע"ט ס"ק ט"ו שמביא מתשובת מהר"ח שמפקפק בזה 
הנה בהא שנמצא בפיוטים ובסליחות שמבקשים למלאכים שיתפללו .  ומהב"ח ס"ס רי"ז שאין איסור בדבר

דבעלי הפיוטים שהיו ג"כ  .  לגלי, חזינן שאיכא מחלוקתעבורנו, כהא דמלאכי רחמים, וכהא דמידת הרחמים עלינו התג
לומר פיוט דמכניסי  גדולי ישראל, הרי תיקנו והנהיגו לומר כן. אבל הרבה מרבותינו האחרונים אוסרין זה, ובחת"ס חאו"ח סימן קס"ו הובא ממהר"ל מפראג שמיאן  

דמלאכי רחמים, וסליחת י"ג מידות האמורות בחנינה. והחת"ס עצמו אמר סליחות אלה עם    רחמים בסליחות. וכתב שם בסוף, דלדבריו דמהר"ל יש למנוע מלומר פזמון
א כמהר"ל  הציבור, ורק במכניסי רחמים היה מאריך בנפילת אפים עד שהגיע ש"ץ לשומר ישראל, וממילא לא היה אומר. ומשמע מלשונו שאף שלא אמר טעם של

 מפראג, מ"מ אמר זה עם הציבור.  
ון הוא  יון תפילה, שהגיה במקום מלאכי רחמים חלו נא, שיאמרו יחלו נא פני. וזכורני שא"א הגאון זצ"ל לא אמר בשום מקום בסליחות ובפיוטים שהלשומצינו בסדור ע

"כ בתפילת נעילה,  כמבקשים מהמלאכים, אך בפזמון מלאכי רחמים היה אומר אבות העולם אהובי עליון חלו נא, ובסליחת י"ג מידות שאומרים בחמישי לעשי"ת וביו
אף שא"א להגיה זה בלשון המחבר ר' אמתי, שהרי נגמר בלשון הקרא    -היה אומר מדת הרחמים עלינו נגלגלה ולפני קוננו תחינתנו נפילה ובעד עמנו רחמים נשאלה 

', שהביא שהגאון ר' חיים מוואלאזין היה אומר ג"כ תחת  וכן אני נוהג בעצמי אחריו. ועתה ראיתי בסדור אוצר התפלות בהמבוא באות ג   -כי כל לבב דוי וכל ראש לחלי  
וכן לא היה אומר    מלאכי רחמים חלו נא, בלשון אבות העולם אהובי עליון חלו נא. ואולי מה שאמר כן אאמו"ר זצ"ל, היה משום ששמע שכן אמר הגר"ח מוואלאזין.

 ם מטעם זה.  אאמו"ר זצ"ל בליל ש"ק, כשאומרים שלום עליכם, את החרוז ברכוני לשלו
יזה טעם, אף שיודע  וטעם המתירין שהיו ג"כ גאוני עולם מרבותינו הראשונים, מוכרחין לומר דכיוון דהם מלאכים שנתמנו מהשי"ת שיהיו סנגורים עלינו לפניו מא

נגוריא. שהרי על מה שהם כבר שלוחים  בעצמו כל הסנגוריא יותר מהמלאכים, לכן שייך שנבקשם שיעשו שליחותם באהבה, ויוסיפו גם בקשה לבד עצם מעשה הס
ירושו בחומש  מהשי"ת, שייך שיתפללו על שליחותם שיקבל השי"ת סנגוריא שלהם. ואין זה בכלל האיסור להתפלל ולבקש מהמלאכים שום דבר, כדהביא הרמב"ן בפ

תועלת כי אין הכח והיכולת בלתי לה' לבדו אם תקראני לא אענך פ' וישלח (ל"ב, ל') על הקרא דאמר המלאך ליעקב למה זה תשאל לשמי, שאמר אין לך בידיעת שמי  
כ"ג) ובגמ' (שבת  וגם מצרתך לא אושיעך. שלכן על הדבר שנשתלחו המלאכים, כמלאכי הסנגוריא ומלאכים הממונים להיות מליצי יושר, כמפורש בקראי (איוב ל"ג, 

הסנגוריא. ורק זה מותר לבקש, שיעשו זה באהבה ובשמחה כדאשכחן במלאך גבריאל (פסחים  ל"ב ע"א), שייך לומר שניתן להם לרשות איך להמליץ ואיך לעשות  
ל ולבקש  ב), ועל דרך זה הוא מה שתיקנו בסליחות ובפיוטים. והאוסרין, אולי סברי דגם על מה שביד המלאכים אין להתפלל להם ולבקש מהן, אלא להתפל  -קי"ח ע"א  

 בה. ואם הוא רוצה בסנגורים מאיזה טעם, יעמיד השי"ת ממילא כשישמע תפילותינו סנגורים טובים ומליצי יושר טובים.  מהשי"ת שהוא יעשה לנו כל בקשתנו לטו

עכ"פ במלאכים לכו"ע אסור לבקש שהם יעשו דבר עבורנו, וגם לא שיבקשו מהשי"ת עבורנו בדברים שלא  
שליחותם יעשו באופן היותר טוב  שייכי המלאכים. אך איכא מחלוקת רבותינו הראשונים לבקש מהם שהם ב

 ... . אבל לבקש אדם כשהוא בחיים להתפלל ולברך, הוא דבר הראוי והנכון. לפנינו, דיש אוסרין גם זה
נזי מרומים שייך שתתפלל עבור אלו החיים, שלאלו דסוברים דלמלאכים אסור יש לעיין אם גם  אך לאדם שמת, שכבר לא שייך שהוא יתפלל, אלא שנשמתו שהיא בג 

 לבנ"א שמתו אסור. ולמה שכתבתי, הא אף המתירין לבקש מהמלאכים הוא רק בדבר שנשלחו המלאכים, שבנשמות משמע שלא שייך זה.  
שמתו, או שנשמות מבנ"א שמתו עדיפי, וגם לדעת האוסרים לבקש מן המלאכים מותר לבקש  א"כ גם להמתירין לבקש ממלאכים נמי יש לעיין בנשמות, דהוא לבנ"א  

ל ולבקש רחמים,  מהנשמות. דמצד הסברא יש טעם לכאן ולכאן. דנשמות דאינשי אחר שמתו, שאין מחוייבין במצוות שוב, דבמתים חפשי, וליכא עלייהו חיוב להתפל 
קש מהם שיתפללו ושיברכו. ורק שהבנים שהן בחיים, ואף אחרים, בעצמן שייך שיתפללו להשי"ת, שיענה אותם בזכות  אסור לנו, ואף לבניהם שהן בחיים אסור, לב 

ין אותו, וכ"ש בצער הצדיקים שהרבו זכיות בחייהם, שהם ג"כ מצטערין בצער בניהם, כדאסיק הגמ' בברכות דף י"ח ע"ב. וכמו כן ודאי מצטערין בצער כל שהיו מכיר
עינן  בל לבקש מהם שהם יתפללו אסור, כמו שאסור להתפלל למלאכים. וממילא הם עוד גריעי, דלא נמסר להם שליחות מהשי"ת, ואף אם נמסר הרי לא ידכל ישראל. א

 מזה.  
ם בעצמן, ושייך שנעורר  וגם יש סברא לומר שעדיפי לענין זה מהמלאכים. דמאחר דהם ידעי בצערא דאינשי בהאי עלמא, כדמסיק הגמ' בברכות, שלכן מצטערין מזה ג 

שראל, והמלאכים  אותם בבקשה להם שיתפללו ויבקשו מהשי"ת שיסלק הצרות מעלינו. ואף בלא זה שמצטערין גם בעצמן, הא עליהם לחוש לצער בניהם וגם לצער כל י
 אולי לא מרגשי כל כך בצערא דאינשי.  

שמות כמו שאסור לבקש ממלאכים. אבל מחמת שאיכא טעם דסברא גם לומר שעדיפי ממלאכים,  ולכן פליגי בזה. דהש"ך בשם מוהר"ח בתשובה סובר שאסור לבקש מהנ
) דקאי למי שמרעיב לזה הוצרך לאסור זה מקרא דודורש אל המתים (דברים י"ח, י"א). אבל אף שהקרא אינו מיותר, דהא מפורש בברייתא בגמ' (סנהדרין דף ס"ה ע"ב 

 ה עליו רוח טומאה. וכן הוא בטור ובש"ע יו"ד סימן קע"ט סעיף י"ג.  עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שתשר 
פירוש על לשון  הוא  מה ששאל עליו,  ויודיעו  בחלום  מת  שיבוא  כדי  בבית הקברות  ולן  והולך  זה המרעיב עצמו  הי"ג,  בפי"א מע"ז  טומאה    והרמב"ם שכתב  רוח 

השי"ת, מסתבר למהר"ח שאין להפקיע  אבל כיוון שאיכא סברא לאסור מצד עצם הבקשה זולת מ  שבברייתא.
הקרא דודורש אל המתים מפשוטו, דהוא איסור גם מלבקש מהמתים שהם יתפללו עבורנו. והב"ח (ס"ס  

. וממילא  רי"ז הנ"ל) סובר כסברא שניה, דעדיפי לעניין זה ממלאכים, ולכן שייך לבקשם שיתפללו בעדנו
 .  ..כדי שתשרה עליו רוח טומאה דורש אל המתים הוא קאי רק למרעיב עצמו ולן בבה"ק

  
 שו"ע או"ח סימן תקפא   .15

נוהגין לטבול בערב ראש השנה משום קרי). (כל בו) ויש מקומות   בערב ר"ה.(ד) מכבסין ומסתפרין   (ויש 
  (כל בו): שם בתחנות, ונותנים צדקה לעניים נוהגין לילך על הקברות ולהרבות

  
 משנה ברורה על או"ח סימן תקפא  .16

אך אל ישים מגמתו נגד    הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפלה נתקבלה שם יותרדביה"ק    -(כז) הקברות  
ויתן צדקה קודם    אך יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר ויקיף הקברות   המתים
  התחנות. ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום אחד: שיאמר 

  



7 
 

 בית הלוי על בראשית פרק יח פסוק כז   .17
היה בו צורה חשובה רק יכול לקבל צורה  ואנכי עפר ואפר. השפיל עצמו בשני הקצוות, דעפר מעולם לא 

ואפר מקודם היה בו צורה רק  .  חשובה דיכולין לזרוע בו ויגדל כל הצמחים או לעשות ממנו כלי חשוב
וזהו שאמר על עצמו דמעולם  .  שעתה אינו יכול לעשות ממנו מאומה דאינו בר גיבול וגם אינו מגדל צמחים

וזהו שאמרו במסכת חולין (דף י"ח) דבשכר  . צא ממנו דבר חשובלא היה דבר חשוב וגם אינו עומד להיות יו
שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכה לעפר סוטה ואפר פרה. דאפר פרה הוא לטהר להטמא מכאן ולהבא.  

  ועפר סוטה הוא לברר שהיתה מקודם טהורה עד עתה. ושניהם הם מדה כנגד מדה: 
  

 קרן אורה על מסכת תענית דף טו/א  .18
רש"י בד"ה אפר מקלה כו' ואפר מקלה גנאי יותר מעפר סתם. הא דאיצטריך להכי היינו משום דפליגי אמוראי  

ולדידי' תיקשי למה תנן במתניתין  לקמן (ט"ז ע"א) למה נותנין אפר וחד אמר לומר הרי אנו חשובין לפניך כאפר  
כתב רש"י ז"ל דבאפר מקלה יש גנאי יותר וגם הוא מודה דלכתחילה נותנין אפר מקלה   אפר מקלה לזה

 אבל למ"ד כדי להזכיר עקידת יצחק בעינן דווקא אפר מקלה .  אלא דאם אין אפר מקלה נותנין עפר סתם
בזה.   מהל' תעניות ה"א) מש"כ  (פ"ד  בלח"מ  יותר מדאמר  וכן  ועיין  מגונה  משמע מקרא דאברהם דאפר 

(בראשית י"ח, י"ז) ואנכי עפר ואפר. ונראה דעפר אמר על שפלות גופו כי הוא עפר מן האדמה ואפר 
וכן אמרו ז"ל (ילקוט שמעוני תזריע רמז    הוא על שפלות הנפש, כי בערך אש העליונה היא נחשבת לאפר

וידוע כי שם אדם על צורת הנפש ובשר הוא שם הגוף  ה.  תקנ"א) אדם אפר דם מרה בשר בושה סרוחה רמ
ומפני זה זכה אברהם בשכר שני אלו לשני מצות עפר סוטה ואפר חטאת, אפר חטאת לטהר טומאות הנפש 
כמו שנאמר (ויקרא כ"א א') לנפש לא יטמא כו' ועפר סוטה לטהר טומאות הגוף כמו שאז"ל (ברכות  

ובירושלמי (פ"ב ה"א) אמרו הטעם כדי להזכיר זכותו של אברהם אבינו ע"ה. ועל פי  .  דת לבניםל"א ע"ב) אם היתה יולדת שחורים יול
י נתן אבל למה שכתבנו  מה שכתבנו בכוונת רש"י ניחא נמי הא דיקשה מאי פליגי אמוראי לקמן בזה הא כבר איפליגי תנאי בזה בברייתא בגמרא (בעמ' ב') תנא קמא ורב 

  תרווייהו ס"ל כמתניתין דבעינן לכתחילה אפר מקלה ודו"ק: ניחא דאמוראי 
  

 תוספות מסכת תענית דף טז עמוד א .19
(בראשית   על שם אברהם שקראוהו הר ה' יראהי"מ דזה ירושלם שנקרא    -הר שיצאה ממנו הוראה לישראל  

והעיר היה נקרא כבר שלם כדכתיב (שם יד) ומלכי צדק מלך שלם ונקרא ירושלם על שם יראה ועל כב)  
  וההר נקרא מוריה על שם תורה   שם שלם לכך אין אנו נותנין יו"ד בירושלם בין למ"ד למ"ם על שם שלם

המוריה זה  והוא לשכת הגזית  ב (דברים לג) יורו משפטיך ליעקבכדכתיב (ישעיה ב) כי מציון תצא תורה וכתי
כדכתיב (תהלים עו) ארץ יראה   סיני ונקרא מוריה על שם שממנו יצא מורא לעובדי כוכבים במתן תורה

  . אי נמי רצה לומר דירושלם נקרא מוריה על שם שיש מורא לעובדי כוכבים על גדולתה ומתפחדיםושקטה  
 

 שערים מצויינים בהלכה .20
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 א  רש"י על תענית דף טז/ .21
  בעל קומה, שישמעו ויקבלו דבריו להמריך את הלב: -אדם של צורה 

  
 הר"ן על הרי"ף מסכת תענית דף ו עמוד א .22

  שישמעוהו ויקבלו דבריו בהכנעת הלב: צורה. בעל קומה כדי
  

 מאירי על תענית דף טז/א   .23
  מעמידים אדם של צורה ר"ל אדם מסויים ושענינו מפורסם במעלה וחסידות ודבריו נשמעים 

  
 בן יהוידע על תענית דף טז/א  .24

"א שפירש חכם ולפי דברי מהרש.  פירוש בעל דרך ארץ ומצויין במלבושיו ומהלכו ודיבורושם אדם של צורה,  
. ובני ידידי נראה לי להכי קרי ליה בעל צורה, כי מילי דעלמא הם צורה ודמיון למילי דשמיא,  במילי דעלמא

הי"ו   יעקב  לומר צדיק שיש לו צלם אלקים על פניוכה"ר  להלביש דברים בתוך  פירש רצה  נמי שיוכל  אי   .
  דברים, עד כאן דבריו נר"ו: 

  
 בן יהוידע על תענית דף טז/א  .25

ונראה לי בס"ד    ראין אפקירותא.קשה לפי פשוטם נ שם אם אין אתה מרחם עלינו אין אנחנו מרחמים על אלו.  
הכונה, כיון דבהמות נוצרו בעבור האדם, ואם אין אתה מרחם עלינו לבטל הגזרה, אין אנחנו צריכין לרחם על 

  אלו, כי אין צורך בהם:
  

 דף על הדף תענית דף טז עמוד א .26
 בגמ': אדם שיש בו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בו, למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו שאפי' טובל וכו'. 

והובאו הדברים ברמב"ם (פ"ב דתשובה הלכה ג') ע"ש. אחרונים הסתפקו לגבי "טובל ושרץ בידו",  
והגר"ח מבריסק  , או ר"ל דהטומאה הקודמת לא סרה ממנו, האם ר"ל דנחשב כאילו נטמא מחדש בשרץ

זצ"ל בספרו (סטנסיל ע' רפג) הוכיח מזה שהגמ' מדמה אדם שמתוודה ואינו חוזר בו לטובל ושרץ בידו, 
וזה ודאי דאם מתודה ואינו חוזר לא חשיב כלל וידוי, ולפי"ז מוכח דג"כ טובל ושרץ בידו ר"ל שאין כאן  

 ודפח"ח.  כלל טהרה עכ"ד
 

וראה ברבינו יונה בשערי תשובה (שער א' אות י"א) שכתב לגבי מתודה בדברים ולא עוזב דחשיב כטובל ושרץ  
 הנ"ל ודו"ק. בידו וז"ל: עוד טומאתו בו ולא הועילה לו טבילה עכ"ל. ומפורש כדברי הגר"ח

 
  - ענין פלא ברי"ף פרק יוהכ"פ שאי' שם: אדם שיש בידו עבירה ומתודה וחוזר בו    והנה בגמ' לפנינו וכנ"ל: אדם שיש בו עבירה ומתודה ואינו חוזר בו וכו', ויש לציין

  למה הוא דומה לאדם שתופס שרץ בידו וכו' ע"כ. ויש הרבה לפלפל בזה.
  

  ילקוט ישעיהו  .27
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 בן יהוידע על תענית דף טז/א  .28
עוד נראה לי ביתו רצה לומר גופו ריקם מן העבירה, כי העבירות רשומין על עצמות גופו של אדם, כדכתיב ו  ...

  [יחזקאל ל"ב כ"ז] ותהי עונותם על עצמותם:
 

 שערים מצויינים בהלכה .29

  
  

 פתח עינים מסכת תענית דף טז עמוד ב .30
וריד לפני  והדין נותן שאין לה. כתוב בלקוטי מהר"א פליף משם גליון.  זה ש"ץ היורד לפני התיבה שאינו הגון

ואם אינו הגון הרי  כדאמרו בר"ה ריש ראוהו ב"ד    התיבה שום אדם שאינו הגון דאין קטיגור נעשה סניגור
עכ"ל ובדרושים כתבנו טעם לחומר הדיבור אסור דקנה   כל הצבור נענשים מפני שעולה רוגז בעבור תפלתו

והדברים הקהל תלויים בו חוטא ומחטיא.  של אדה"ר לא נפגם וזה שהוא פוגמו גדול עונו. וכ"ש שליח צבור דכל  
וכלפי לייא מעורר הדין ויבא . ודעתם שיהיו מתוקנים על ידו  ק"ו היכא דנוטל שכרו משלם מכלל ופרט

שרחמ"ה ס"ר ודינא יתיב    תא חזי כמה גדול עונשו של ש"ץ הזה שלוקח ממונם ועלובה עדת ישראל.  רוגז
  עד כי"ר: ועל הכל יביא אלהים במשפט וה' הטוב יכפר ב

  
  וכך הנהיג רבי חלפתא בציפורי :לבירור העניןף טו ראה מקומות לדעיין במ .31

  
  
  
  

==============================================================================================
==============================================================================================  
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  וני הלכה יהגדת הג
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