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 ד"בס

 אנשים ותשובה, על חזירים

 נבון. מ' ר
 

  ב:כא תענית
: להו אמר -. מפסדן קא לא: ליה אמרו. תעניתא גזר. ]ארבה [קמצי אתו: יהודה לרב ליה אמרו
. תעניתא גזר. בחזירי ]מחלה מדבקת [מותנא איכא: יהודה לרב ליה אמרו? בהדייהו אייתו זוודא
 דדמיין חזירי שאני, לא -? המינין מכל משולחת אחד ממין משולחת מכה יהודה רב קסבר נימא

 והא: ליה אמר. תעניתא גזר. חוזאי בי מותנא איכא: לשמואל ליה אמרו. אינשי לבני מעייהו
: נחמן לרב ליה אמרו .]להו פסיק מעברא וכי: א"ג [ליה דפסיק הכא מעברא ליכא: אמר -! מרחק
 טעמא. שכן כל לא שפחה - לוקה גבירה אם :אמר. תעניתא גזר. דישראל בארעא מותנא איכא

 בי מותנא איכא: ]אבנהרדע [לשמואל ליה אמרו והא. לא - ושפחה שפחה הא, ושפחה דגבירה
  .]הןבא עממתלווה ו [בהדיה ואתיא דלווי שיירתא דאיכא כיון, התם שאני -! תעניתא גזר, חוזאי

 

  ב עמוד כא דף תענית מסכת תוספות
 לחוש ויש אדם בני של למעים דומין חזיר של מעיו שבני פירוש - ... יהודה לרב ליה אמרו
 להתענות ויש לחוש שיש כוכבים עובדי על דבר יהיה שאם נראה מכאן אדם בני על שיהא
 שכן וכל אדם לבני מעייהו דדמו משום בחזירין שהיה מדבר תעניתא דגזר חזינן הכא דהא

 .לישראל דדמו דנכרים
  

  ב עמוד כא דף תענית תמסכ א"הריטב חידושי
 דמכה ג"ואע. תעניתא וגזר בחזירי מותנא איכא יהודה לרב ליה אמרו בגמרא אמרינן

 ויש, לאינשי מעייהו דדמו חזירי שאני מינים בשאר משולחת אינה אחד במין משולחת
 מין וגוים ישראל חשיבי וטפי מחזירי גרע דלא דגוים מותנא על שמתריעים מכאן למדין
 וחזירי דכן וכיון גריר דאינשי בתר חיות דכולהו דדינייהו חזירי דשאני אומרים ויש, אחד
 מין שהם פ"ואע לעצמם רשות חלקו גוים אבל, אדם בבני אף שהדין חיישינן לאינשי דמו
 .יותר נראה הראשון והלשון, מתדנין אינון דיני ובתרי לעצמם חלוקה גזירתם עניני אחד

 
  ב עמוד כא דף יתתענ מסכת למאירי הבחירה בית
 מעיניהו דדמו מ"י באור לענין מ"ומ ... גופם כלל ל"ר לאינשי מעיניהו דדמו ואמרו ...

 הפסד הגורמת סבה שאותה לחוש ויש אדם בני כדרך הפנימי כרס להם שאין לאינשי
 :אדם לבני סבה כ"ג הוא לחזירים

 
  ב עמוד כא דף תענית מסכת י"רש

 .הוא רע וסימן, בהמה כשאר הפנימי כרס להן שאין, שלהן מעיין בני - מעייהו
  

  א פרק תעניות הלכות ם"רמב
 שנאמר, הצבור על שתבא צרה כל על בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה מצות) א הלכה

 בצורת כגון לכם שייצר דבר כל כלומר, בחצוצרות והרעותם אתכם הצורר הצר על+ 'י במדבר+
 . והריעו עליהן זעקו בהן וכיוצא וארבה ודבר
 שבגלל הכל ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן, הוא התשובה מדרכי זה ודבר) ב הלכה

 להסיר להם שיגרום הוא וזה', וגו הטו עונותיכם+ 'ה ירמיהו +ככתוב להן הורע הרעים מעשיהם
 . מעליהם הצרה
 נקרה זו וצרה לנו אירע העולם הגממנ זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל) ג הלכה
, אחרות צרות הצרה ותוסיף, הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך זו הרי, נקרית
 כשאביא כלומר, קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי והלכתם+ ו"כ ויקרא +בתורה שכתוב הוא

 . קרי אותו חמת לכם אוסיף קרי שהוא תאמרו אם שתשובו כדי צרה עליכם
 

 עמאר שלמה הרב הראשי 
וירבו , ט"ג אייר התשס"אנו קוראים בזה לכל מי שיכול להתענות לקבל עליו תענית ליום חמישי י

או יקבל עליו , יתענה לכל הפחות חצי יום, ומי שקשה עליו התענית...תפילות וסליחות באותו יום 
 .תענית דיבור באותו יום

 ~סולוביציק ' לפי רתשובה ~ 
 

R. Soloveitchik, Halakhic Man, p.110-117 
Repentance, …, is an act of creation – self-creation. 

  א:א תשובה ם"רמב
 כשיעשה בשגגה בין בזדון בין מהן אחת על אדם עבר אם תעשה לא בין עשה בין שבתורה מצות כל

 והתודו' וגו יעשו יכ אשה או איש שנאמר הוא ברוך האל לפני להתודות חייב מחטאו וישוב תשובה
   ...דברים וידוי זה עשו אשר חטאתם את
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  ח אישות ם"רמב
 ויתרגם התורה שיקרא צריך, לקרות יודע שאני מנת על בזה לי מקודשת את הרי לאשה האומר] ד[

 מספק מקודשת זו הרי גמור רשע אפילו צדיק שאני מנת על] ... ה...  [, הגר אנקלוס תרגום אותה
 . .., בלבו בהתשו הרהר שמא

 
  יב עדות ם"רמב

, לכשרותו חוזר דין בבית שלקה בין תשובה שעשה בין מלקות שנתחייב מי כל - ד הלכה
 צריכין ששלמו פי על אף שגזלו או שחמסו ממון משום פסולין שהן עדות פסולי שאר אבל

 . הרע מדרכן בהן שחזרו שיודע עד פסולין הן והרי תשובה
 חזרה בהן ויחזרו, מעצמן שטרותיהן משיקרעו ברבית מלוים חזרת מאימתי - ה הלכה
 . ם"לעכו אפילו ברבית ילוו שלא גמורה
 חזרה בהן ויחזרו, פסיפסיהם את משישברו בקוביא המשחקין חזרת מאימתי - ו הלכה
 . בחנם אפילו יעשו שלא גמורה

 
  ב:לו יומא
 ויקרא +אומר הוא משתלחה בשעיר וכן, וחטאתי פשעתי עויתי? מתודה כיצד: רבנן תנו
 ... מדבר הכתוב דברים בכפרת - וכפר: רבנן תנו...  עונת כל את עליו והתודה+ טז

 
 ב הלכה ב תשובה ם"רמב
 עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא ומה

 יודע עליו ויעיד, נחמתי שובי אחרי כי שנאמר שעבר על יתנחם וכן', וגו דרכו רשע יעזוב שנאמר
 וצריך', וגו ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר ולא שנאמר לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות
 . בלבו שגמר אלו עניינות ולומר בשפתיו להתודות

 
homo religiosus … views repentance from the perspective of atonement, only as a guard 
against punishment, as an empty regret which does not create anything, … He mourns for 
yesterdays that are irretrievably past … 
Halakhic man does not indulge in weeping and despair, … He does not regret an irretrievably 
lost past but a past still in existence, one that stretches into and interpenetrates with the 
present and the future. … Halakhic man is concerned with the image of the past that is alive 
and active in the center of his present tempestuous and clamorous life and pulsating, 
throbbing future that has already been “created”. 
 
• Law of Causality (physical realm):  (active cause) a → (passive effect) b  
• Law of Causality (eternal realm) additionally:  (passive cause) a ← (active effect) b  

“The cause is located in the past, but the direction of its development is determined by the future.” 
 

  ב:פו יומא
 שנאמר, הגאולה את]+ שמביאה: [ס"הש מסורת) +שמקרבת (תשובה גדולה: יונתן רבי אמר

 פשע דשבי משום - גואל לציון ובא טעם מה. ביעקב פשע ולשבי גואל לציון ובא+ נט ישעיהו+
 שובה+ יד הושע +שנאמר ,כשגגות לו נעשות שזדונות, תשובה גדולה: לקיש ריש אמר. ביעקב
 ריש והאמר? איני. מכשול ליה קרי וקא, הוא מזיד עון הא. בעונך כשלת כי אלהיך' ה עד ישראל
 ועשה מרשעתו רשע ובשוב+ לג יחזקאל +שנאמר, כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה: לקיש
 - כאן, מאהבה - כאן; קשיא לא -! יחיה]+ הוא: [ס"הש מסורת) +חיה (עליהם וצדקה משפט
, אדם של שנותיו שמארכת תשובה גדולה: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר. מיראה
 .יחיה]+ הוא: [ס"הש מסורת) +חיו (מרשעתו רשע ובשוב+ יח יחזקאל +שנאמר

  
The past by itself is indeterminate, a closed book.  It is only the present and the future that can 
pry it open and read its meaning.  There are many different paths, according to this 
perspective, along which the cause can travel.  It is the future that determines its direction and 
points the way. 

 ד הלכה ז תשובה ם"רמב
 אין, שעשה והחטאות העונות מפני הצדיקים ממעלת וחקמר שהוא תשובה בעל אדם ידמה ואל

 הרבה ששכרו אלא עוד ולא, מעולם חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד אהוב אלא כן הדבר
 תשובה שבעלי מקום :)ברכות לד (חכמים אמרו, יצרו וכבש ממנו ופירש החטא טעם טעם שהרי

 מעולם חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלתן כלומר, בו לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין
 . מהם יותר יצרם כובשים שהן מפני
 

  ".ביעקב פשע ולשבי גואל לציון ובא" שנאמר, הגאולה את שמקרבת תשובה גדולה: יונתן רבי אמר
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