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בעז‰י״˙.

˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  וי˘לח, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙˜כ„), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום 
י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  ‰פר˘‰  בעניני 

ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו 
וכ‡ן  ב˜יˆור  ‰בי‡ורים  נ‡מרו  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘ 
‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט 
ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜ 

על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

מוטב  ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים,  ˘מ˙˜˘‰  ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
וימˆ‡  ב˙וכן ‰עניינים),  עלŒ‡˙ר ‡ו  ˘נסמנו  במ˜ורי ‰„ברים (כפי  ˘יעיין 

טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'", ונזכ‰ ל˘מוע 
בז‰  ˘מיוח„˙  זו,  ב˘נ‰  עו„   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰ 
ולמען  י˘מעו  למען  ו‰טף  ב‰ "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים  ˘נˆטווינו 
כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙",  לע˘ו˙ ‡˙  ו˘מרו  ‰' ‡לו˜יכם,  ויר‡ו ‡˙  ילמ„ו 

במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

עליון  ‡Œל  בחס„י   - נ˙‚ל˙‰  מ‡ז   - ˙˜ל״ו  מ˘נ˙   - ˘נ‰  ו˘מונ‰  חמ˘ים  מ‡‰  ז‰ 
‰חומר״,  על  ‰ˆור‰  ״‰‚בר˙  ‰ו‡  ‰פנימי  ˘˙וכנ‰  ‰חב״„,  ˙ור˙   - וי˙על‰  י˙ברך 
ב‡מˆעו˙ ‰עבו„‰ ˘ל ״מוח ˘ליט על ‰לב״, ˘‰‰בנ‰ ˙עב„ ‡˙ ‰מ„ו˙ ˘בלב. ‡מנם 
זו עבו„‰ „י ˜˘‰, ‡ך חסי„ו˙ חב״„ מ‚י˘‰ ‡˙ כל ‰חומר ˘בו ‡פ˘ר לבˆע עבו„‰ זו. 
ו‰‰˙חל‰ ‰י‡ - ל‰ס˙כל על כל „בר ב˘כל ו„ע˙ בלי ל‰ט ‰מ„ו˙. מ‡‰ וחמ˘ים ˘נו˙ 
כזו  בˆור‰  עוˆבו  וחומר ‰לב  חומר ‰מוח  ˘עˆם  ברוך ‰˘ם -  פעלו -  עבו„˙ ‰חסי„ים 

˘יסייעו ז‰ לז‰.

חסי„ו˙ מ‰ ‰י‡?
מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  [כ"˜  ‡בי  נסע  רופף  ברי‡ו˙  מˆב  ב‚לל  ˙רס״‚,  בחורף  ז‰  ‰י‰ 
על ‰פרופסור  ל˜בוע ‡˙ ‰‡בחנ‰ ‰י‰  כ„י  לוינ‰ ‡ל ‡ח„ ‰פרופסורים ‰‚„ולים.  נ"ע] 

ל„ע˙ במ„ויי˜ ס„ר יומו ˘ל ‡בי, כמ‰ ˘עו˙ ‰ו‡ עוב„ וכיˆ„ מ˙בˆע˙ ‰עבו„‰.

‰פרופסור ‰˙עכב על ‰˘‡ל‰: חסי„ו˙ מ‰ ‰י‡?

ענ‰ לו ‡בי:

ל‰בי‡  ועל ‰לב  לרˆו˙,  עליו  מ‰  ל‰בין  ללב  ל˙˙  ˘על ‰מוח  "˙וכן ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ 
בחיים ‡˙ מ‰ ˘‰מוח מבין".

נפר„ים ‰ם,  עולם  חל˜י  ˘ני  ו‰לב  ז‡˙? ‰רי ‰מוח  עו˘ים  "כיˆ„  ˘‡ל ‰פרופסור: 
˘ים ‚„ול מפרי„ ביני‰ם?"

ענ‰ לו ‡בי:

"‰עבו„‰ ‰י‡ ל‰˜ים ‚˘ר בין ˘ני חל˜י עולם ‡ל‰, ‡ו לפחו˙ למ˙וח ביני‰ם חוטי 
ח˘מל וטלפון כ„י ˘‰‡ור ˘במוח י‚יע ללב. וב‰ס˙מך על מע˜בים מסויימים וח˜ירו˙ 
˘ונו˙, מוכרחני לומר – ‡מר ‡בי – ˘‡לו ˘נול„ו בז‰ – ב‰˙כוונו לחסי„ים – ‰נ‰ חומר 
‰מוח וחומר ‰לב ˘ל‰ם מ˙ול„ו˙ם, מסו‚לים מבחינ‰ פסיכולו‚י˙ ללימו„ ז‰ ולעבו„‰ 

זו".

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 162 ו‡ילך - ל˜וטי „בורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' 109 ו‡ילך)



כ‰

ח‚ כלל-עולמי
˘מ‡סרו  בב‰ירו˙,  מבין  ב˜„˜„ו,  מוח  ‡˘ר  ˘כל  ספי˜‡  וספ˜  ספ˜  ˘ום  ‡ין 
סוף  כ‡˘ר  י˘ר‡ל,  בעם  ˘‰˙רח˘ו  ‰‡ל˜יו˙  מ‰פל‡ו˙  ‰ם  ‰רבי,  ˘ל  ו˘חרורו 

‰„בר ‰בי‡ ‡ו˘ר מסויים ומיוח„ לכלל י˘ר‡ל

◇ ◇ ◇

״י״ט כסלו״ - ח‚ כלל-עולמי
בי˘ר‡ל   - ירבו  כן   - מ˘פחו˙  ‡לפי  ע˘רו˙  ˘‰רב‰  ‰‚‡ול‰,  ח‚  ‰ו‡  כסלו״  ״י״ט 

˘מחו˙ בו.

מרחבי  בכל  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‚„ול  חל˜  ב˜רב  ו˘מח‰  מ˘˙‰  יום  ‰ו‡  כסלו״  ״י״ט 
˙בל – יו"ט כלל-עולמי.

‰˘נ‰ ‰י‡ ‰˘נ‰ ‰מ‡‰ ו˘לו˘ים וחמ˘ [˘יח‰ זו נ‡מר‰ ב˘נ˙ ˙רˆ"„] מ‡ז ˘לי‰ו„ים – 
˘י‰יו ברי‡ים - בכל ‰עולם י˘נו ‰יו"ט ‰ז‰.

חב״„  חסי„י  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ‰רבי  ˘ל  ˘חרורו  לר‚ל  נ˜בע   - כסלו״  ״י״ט   - ז‰  יו"ט 
חסי„י  בפי  ‰נ˜ר‡  ערוך,  ו‰˘ולחן  ‰˙ני‡  בעל  נב‚"מ  זלמן  ˘ני‡ור  ר'  ‡„מו"ר  כ"˜   -
'פטרופובלס˜י  במבˆר ‰נ˜ר‡  י˘ב (בפטרבור‚  בו  ממ‡סר,   - ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן  חב"„ 

˜רפסט') חמ˘ים ו˘ניםŒ˘ל˘‰ ימים בערך, וביום י״ט כסלו (ב˘נ˙ ˙˜נ״ט) ˘וחרר.

מ‡סרו ו‚‡ול˙ו ˘ל ‰רבי, ל‡ זו בלב„ ˘י˘ ב‰ם ‰נ‰‚‰ ˘ל ‰˘‚ח‰ פרטי˙, ‡ל‡ י˘ 
בכך, ו„‡י, מ˘ום לימו„ ו‰ור‡‰ ב„רכי עבו„˙ ‰'.

‡ין ˘ום ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ ˘כל ‡˘ר מוח ב˜„˜„ו, מבין בב‰ירו˙, ˘מ‡סרו ו‚‡ול˙ו 
˘ל ‰רבי, ‰ם מ‰פל‡ו˙ ‰‡ל˜יו˙ ˘‰˙רח˘ו בעם י˘ר‡ל, כ‡˘ר סוף ‰„בר ‰בי‡ ‡ו˘ר 

מסויים ומיוח„ לכלל י˘ר‡ל.

דרכי החסידותדרכי החסידות
˘יחו˙ כ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

תוכן הענייניםתוכן העניינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

מ„וע חי יˆח˜ "ר˜" מ‡‰ ו˘מונים ˘נ‰?
‡ם   / מ‰˜ב"‰?  מיוח„˙  בברכ‰  נ˙ברך  ‰רי  ‡מו",  ל"פר˜  ‰‚יע  כ‡˘ר  יˆח˜   ‚‡„ מ„וע 
‡בר‰ם מ˙ חמ˘ ˘נים ˜ו„ם זמנו, מ„וע ל‡ חי יˆח˜ ˜פ"‰ ˘נ‰? / בי‡ור „ברי ר˘"י על 

„‡‚˙ ‡„ם כ‡˘ר מ‚יע לפר˜ ‰וריו, ו‰˙‡מ˙ כלל ז‰ ל˘נו˙ ‡בר‰ם, ˘ר‰ ויˆח˜

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 217 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ח פנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
יסו„ עבו„˙ ‰נכנס למˆוו˙

בן י"‚ למˆוו˙ – עניין ˘כלי ‡ו ‚זיר˙ ‰מלך / ‰˙חל˙ עבו„˙ ‰' – ב˘כל ו‰˘‚‰ ‡ו ב˜בל˙ 
עול / יסו„ ‰עבו„‰ ˘על פי ˘כל – למעל‰ מן ‰„ע˙ / ‰עבו„‰ ˘בטעם ו„ע˙ – ר˜ כי כן 

ˆיוו‰ ‰˘י"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 289 ו‡ילך, ח"„ עמ' 1211 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚ פנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚„ר ˙עני˙ ביום חופ‰

י˜˘‰ במ‰ „נחל˜ו ‰פוס˜ים ב‚„ר ˙עני˙ ביום ‰חופ‰; י˜„ים „˙לוי ב‚׳ ˘יטו˙ ‚בי ˙עני˙ 
יו‰״כ; יח˜ור בכמ‰ מ„ר˘ו˙ חז״ל ‚בי ‰‡ „ילפינן מני˘ו‡י ע˘ו „פר˘˙נו לכפר˙ ח˙ן; 

˙ול‰ ב׳ ‰פלו‚˙ו˙ זב״ז, „‰„בר ˙לוי ‡י ‰כפר‰ ‰י‡ ע״י מע˘יו ‡ו ר˜ מ‰יו˙ו ח˙ן.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ׳ 102 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
חור ˜טן ב‚וף - חור ‚„ול בנ˘מ‰ 

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
‰כנ‰ ל˜יום מˆו‰ על י„י נס? 

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
ח‚ כלל-עולמי



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מ„וע חי יˆח˜ "ר˜" מ‡‰ ו˘מונים ˘נ‰?
 / מ‰˜ב"‰?  מיוח„˙  בברכ‰  נ˙ברך  ל"פר˜ ‡מו", ‰רי  כ‡˘ר ‰‚יע  יˆח˜  מ„וע „‡‚ 
‡ם ‡בר‰ם מ˙ חמ˘ ˘נים ˜ו„ם זמנו, מ„וע ל‡ חי יˆח˜ ˜פ"‰ ˘נ‰? / בי‡ור „ברי 
‡בר‰ם,  ל˘נו˙  ז‰  כלל  ו‰˙‡מ˙  ‰וריו,  לפר˜  מ‚יע  כ‡˘ר  ‡„ם   ˙‚‡„ על  ר˘"י 

˘ר‰ ויˆח˜

◇ ◇ ◇

"וי‰יו ימי יˆח˜ מ‡˙ ˘נ‰ ו˘מונים ˘נ‰, וי‚וע יˆח˜ וימ˙ ו‚ו'" (פר˘˙נו ל‰, כח). 

‡בר‰ם.  מ‡ביו  יו˙ר  ˘נים  חמ˘  ‰ם   – ˘נ‰  ו˘מונים  מ‡‰   – יˆח˜  חיי  ˘ני  ו‰נ‰, 
ובנו‚ע לענין ז‰ פיר˘ ר˘"י בפ' ˙ול„ו˙ (כז, ב), על מ‰ ˘‡מר יˆח˜ "‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י ל‡ 

י„ע˙י יום מו˙י", וז"ל: 

"ל‡ י„ע˙י יום מו˙י – ‡מר רבי י‰ו˘ע בן ˜רח‰: ‡ם מ‚יע ‡„ם לפר˜ ‡בו˙יו י„‡‚ 
חמ˘ ˘נים לפני‰ן וחמ˘ ל‡חר כן; ויˆח˜ ‰י' בן מ‡‰ ע˘רים ו˘ל˘, ‡מר: ˘מ‡ לפר˜ 
לפר˜‰.  סמוך  חמ˘ ˘נים  בן  ו‰ריני  מ˙‰,  ו˘בע  ע˘רים  מ‡‰  ב˙  ו‰י‡  מ‚יע  ‡מי ‡ני 

לפיכך 'ל‡ י„ע˙י יום מו˙י', ˘מ‡ לפר˜ ‡מי ˘מ‡ לפר˜ ‡ב‡". 

ו‰יינו, ˘יˆח˜ ‰חל ל„‡ו‚ חמ˘ ˘נים לפני "פר˜ ‡מו" – ˘נפטר‰ ב˙ ˜כ"ז ˘נ‰ (ר"פ 
חיי ˘ר‰), ‡ולם בפועל נפטר חמ˘ ˘נים ל‡חר "פר˜ ‡ביו" – ˘נפטר בן ˜ע"‰ ˘נים (חיי 

˘ר‰ כ‰, ז); ומז‰ י˘ ללמו„ ‡˘ר "י„‡‚ חמ˘ ˘נים לפני‰ן וחמ˘ ל‡חר כן", ‰ן כ˘מ‚יע 

ל"פר˜ ‡ביו" ו‰ן כ˘מ‚יע ל"פר˜ ‡מו" (ר‡‰ ‚ם נחל˙ יע˜ב על ר˘"י ˘ם).

וי˘  בחו˘;  כנר‡‰  ‡ומרם,  ב˘ם  חז"ל  „ברי   ˙‡ מבי‡  ‡ינו  ר˘"י  כלל  ב„רך  ו‰נ‰, 
בן ˜רח‰ – ‰ו‡  י‰ו˘ע  רבי  ˘ל  ˘מו  ו‰בי‡ ‡˙  מ„רכו  ˘ינ‰  ˘בני„ון „י„ן  ˘ז‰  לומר, 
בן  י‰ו˘ע  רבי  ˘ל  ב˘מו  נרמז  לו  ˘‰י˘וב  ˜ו˘י,  בו  י˘  ז‰  בענין  „יי˜˙  ˘כ„  מ˘ום 

˜רח‰, וכ„ל˜מן. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰כנ‰ ל˜יום מˆו‰ 
על י„י נס?

‰יו  במ‡סר,  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ˘ב˙ו  בע˙ 
˙פוס  ‰י'  בו  מ‰מבˆר  בסיר‰  ‡ו˙ו  מעבירים 

למ˜ום ‰ח˜ירו˙ „רך ‰נ‰ר.

פעם ‡ח˙ בנסעם בסיר‰ רˆ‰ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ל˜„˘ ‡˙ ‰לבנ‰, ובי˜˘ ‡˙ 
לו ‡„מו״ר ‰ז˜ן ˘ביכל˙ו  סירב. ‡מר  ו‰ממונ‰  לעˆור ‡˙ ‰סיר‰,  ‰ממונ‰ 
‰סיר‰  נעˆר‰  בסירובו,  עמ„  ˘‰ממונ‰  ו‡חרי  בעˆמו,  ‰סיר‰   ˙‡ לעˆור 
מעˆמ‰, ו‰רבי ‡מרו "‰ללו ‡˙ ‰' מן ‰˘מים" ע„ לברכ‰, ו‡˙ ‰ברכ‰ עˆמ‰ 

ל‡ ‡מר ו‰סיר‰ ‰˙חיל‰ ˘וב לנסוע.

‡„מו"ר ‰ז˜ן בי˜˘ ˘וב ‡˙ ‰ממונ‰ לעˆור ‡˙ ‰סיר‰, ו‡ז עˆר ‰ממונ‰ 
‡˙ ‰סיר‰, ו‡„מו"ר ‰ז˜ן ˜י„˘ ‡˙ ‰לבנ‰.

מעˆמ‰,  נעˆר‰  כ˘‰סיר‰  ז‰ ˘ל‡ ‡מר ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡˙ ‰ברכ‰  ו‰נ‰, 
כפי ˘‰י‡  ל˜יים  י˘  מ˘ום ˘מˆו‰  כך, ‰ו‡  ל˘ם  מן ‰זול˙  לטוב‰  ז˜ו˜  ו‰י' 

מלוב˘˙ ב„רכי ‰טבע (לי˜וטי „יבורים ח"„ ˙˘נב, ב ו‡ילך).

‰טבע,  ב„רך  ל‰יו˙  ˆריך  עˆמ‰  ‰מˆו‰  ˜יום  ר˜  ˘ל‡  רו‡ים  ז‰  מסיפור 
ול‡  ב„רך ‰טבע  ל‰יו˙  ל˜יום ‰מˆו‰ (עˆיר˙ ‰ספינ‰) ˆריך  ‡ל‡ ‚ם ‰‰כנ‰ 

ע"י ענין נסי.

ו‡ף ˘ז‰ ˘‰פ˜י„ ‰סכים לעˆור ‡˙ ‰ספינ‰, ל‡ ‰י' מחמ˙ עˆמו ממ˘, 
מעˆמו  ‰ספינ‰   ˙‡ ל‰עמי„  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ˘בכחו  ˘ר‡‰  לפי  ‡ל‡ 
עˆמ‰, ‰עמ„˙ ‰ספינ‰  ו‰‰כנ‰  בעלמ‡,  ‚רמ‡  ר˜ ‰י'  ז‰  נסי, ‰רי  ב‡ופן 
ב˘ביל ‡מיר˙ ‰ברכ‰ „˜י„ו˘ ‰לבנ‰, ‰י˙‰ ע"י ‰פ˜י„ בעˆמו ול‡ ב‡ופן 

נסי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 49. ח"‰ עמ' 80 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘נו˙ן לכ‡ו"‡ „בר י˜ר כז‰ כמו ‚וף, י˘ ל‰˘˙„ל 
˘י‰י' ברי‡, ויוכל ל‰˘לים מ‰ ˘חפı ממנו ‰˘י"˙

רוח,  ˘בירו˙  על  ‰כוונ‰  ‡ין  נ˘בר‰,  רוח  ‡ל˜ים  זבחי  ˘‰‡מור  ל‰‡ריך,  ...למו˙ר 
ובפרט ˘בירו˙ ‰לב, ‰מזי˜, ח"ו, לברי‡ו˙ ופועל על ‰עˆבים - ניערווין - וביו˙ר ‡˘ר 
˘‰ם  מכמו  יו˙ר  וכב„  חריף  יו˙ר  ב‡ופן  ללב  ‰ענינים   ˙‡ לו˜חים  לב  ‰˘בירו˙  מˆ„ 
מˆ„ עˆמם, וכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע סיפר ב˘ם כ"˜ ‡ביו ‡„מו"ר 
כ"כ  '˘פכו'  ˘ב˘בילו  י‰ו„י,  ˘ל  ‚וף  י˜ר  כמ‰  "ר‡‰  פעם  לו  ˘‡מר  נ"ע,   - מו‰ר˘"ב 

‰רב‰ ˙ור‰ ומˆוו˙".

וע˙‰ כ˘נו˙ן לכ‡ו"‡ „בר י˜ר כז‰ כמו ‚וף, ˆריכים לעסו˜ ב‰˘˙„לו˙, ו‰˘˙„לו˙ 
‡ליב‡ „נפ˘י', ˘י‰י' ‰‚וף ברי‡ ובמיל‡ יוכל ל‰˘לים מ‰ ˘חפı ממנו ‰˘י"˙. וכמ"˘ 
˘ל  וב‰מכ'  ‰ו‡"  ‰˘ם  מ„רכי  ו˘לם  ברי‡  ‰‚וף  "‰יו˙  רפ"„,  „יעו˙  ‰לכו˙  ‰רמב"ם 
ב‚וף  כו˙ב "חור ˜טן  לבנו ‰˜„ו˘ ‰מל‡ך,  ב‰˙מים)  (נ„פס  ממעזריט˘  כ"˜ ‰רב ‰מ‚י„ 
„ער  ‡ין  ל‡ך  ‚רוי˘ער   ‡ מ‡כט  ‚וף  ‡ין  לעחילי  ˜ליין   ‡") בנ˘מ‰"  ‚„ול  לחור  ‚ורם 

נ˘מ‰").

‡ין כוונ˙י בז‰ ל„ר˘‡, ור˜ ˙˜ו˙י, ‡פ˘ר יפעול ז‰ עלי' ועל י„‰ ‚ם על בעל‰ ‰רב 
˘י' (‡ף ˘בז‰ר מוב‡ ‰ל˘ון ˙ו˜פ‡ „נ˘מ˙‡ חול˘‡ „‚ופ‡, יפר˘ו - חלי˘ו˙ „רי˘˙ 
‰‚וף, ‡בל ל‡ ח"ו חלי˘ו˙ ברי‡ו˙ ‰‚וף, ורו‡ים ז‰ בפועל, ˘בע˙ ˘‰‚וף ברי‡ יכולים 

לפעול ˘ל‡ בערך בכל ‰ענינים ובפרט ב‡‰ב˙ ‰˘ם ‡‰ב˙ ‰˙ור‰ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ‡‚ר˙ ‡'ס‡)

י˘מור על ברי‡ו˙ו פ˘וט כפ˘וטו בעניני ‡כיל‰ 
ו˘˙י' ו˘ינ‰ וכו' ‡˘ר עי"ז טוב י‰י' לו ‚ם ברוחניו˙

ועל ˘ל ע˙‰ ב‡˙י, ו‰יינו ˘ע"פ ‰י„יעו˙ ‰מ˙˜בלו˙ מ... וכן מ‰נוסעים ‰נ‰ כנר‡‰ 
על  ‚ם  ז‰  י˘פיע  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ‡י  במיל‡  ‡˘ר  ‰‚וף,  ברי‡ו˙  בענין  כלל  מסו„ר  ˘‡ינו 
ברי‡ו˙ ‰נפ˘, וכי„וע מ‡מר ‰רב ‰מ‚י„ לבנו ‰ר"‡ ‰מל‡ך, ‡ז ‡ ˜ליינע לעכעלע ‡ין 
וכמ"˘ ‰רמב"ם ‰לכו˙  בנ‚ל‰  פס˜  ו‰ו‡ ‚"כ  נ˘מ‰,  ל‡ך ‡ין „ער  ‚וף ‚ורם ‡ ‚רויסע 

„יעו˙ רי˘ פר˜ „', ‰יו˙ ‰‚וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי ‰˘ם ‰ו‡.

י˘מור  ‰רי  י˘מע,  ל˜ולי  ‡ם  ובמיל‡  ‰פ˘וט,  ב„בר  ‰וויכוח  על  ‰זמן  על  וחבל 
‚ם  לו  י‰י'  טוב  עי"ז  וכו' ‡˘ר  ו˘ינ‰  ו˘˙י'  בעניני ‡כיל‰  כפ˘וטו  פ˘וט  ברי‡ו˙ו  על 
ברוחניו˙. וכבר י„וע מ‡מר ‰בע˘"ט על ‰פסו˜ כי ˙ר‡‰ חמור ˘ונ‡ך ‚ו' עזוב ˙עזוב 

עמו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ‡‚ר˙ ב'נ‰)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

לפר˜ ‡בו˙יו  ‡„ם  מ‚יע  ˘"‡ם  ˘מכיון  לכל ‡„ם –  יˆח˜  בין  מ˘וו‰  ר˘"י  ‰נ‰  ב. 
י„‡‚ חמ˘ ˘נים לפני‰ם וחמ˘ ˘נים ל‡חר כן", לכן ‰חל יˆח˜ ל„‡ו‚ חמ˘ ˘נים ˜ו„ם 

"פר˜ ‡מו", ‡ולם בפועל נפטר חמ˘ ˘נים ‡חר "פר˜ ‡ביו".

בפ'  ˘כ˙וב  וכמו  מ‰˜ב"‰,  מיוח„˙  בברכ‰  נ˙ברך  יˆח˜  ˘‰רי  בז‰,  ולכ‡ור‰ ˆ"ע 
חיי ˘ר‰ (כ‰, י‡) "ויברך ‡ל˜ים ‡˙ יˆח˜" [ור˘"י ˘ם מפר˘: "נ˙ייר‡ (‡בר‰ם) לברך 
‡˘ר   ˙‡ ויברך  ‰ברכו˙  בעל  יבו‡  ‡מר:  ממנו,  יוˆ‡  ע˘ו   ˙‡ ˘ˆפ‰  מפני  יˆח˜   ˙‡
ייטב בעיניו, וב‡ ‰˜ב"‰ ובירכו"], וברור ˘בכלל ברכ‰ זו ‰י' ‚ם ‰וספ‰ ב‡ריכו˙ ימיו 
ו˘נו˙יו, יו˙ר ממ„˙ כל ‡„ם; ו‡ם כן, ‡יך ‰˘וו‰ יˆח˜ עˆמו לס˙ם "‡„ם" ˘ל‡ נ˙ברך 

בברכ‰ זו?!

בס‚נון ‡חר - ולי˙ר בי‡ור: 

מ‡רבע  ב‡ח„  פ˜ו„˙ו  ע˙  לח˘ב  לו  ˘י˘  כל ‡„ם,  במ„˙  עול‰ "כלל"  ר˘"י  מ„ברי 
‰‡ופנים: (‡) חמ˘ ˘נים לפני פר˜ ‡מו, (ב) חמ˘ ˘נים ל‡חר פר˜ ‡מו, (‚) חמ˘ ˘נים 

לפני פר˜ ‡ביו, („) חמ˘ ˘נים ל‡חר פר˜ ‡ביו. 

"ויברך  ‡˘ר  מ‰˜ב"‰,  מיוח„˙  בברכ‰  נ˙ברך  ˘יˆח˜  „כיון  בי‡ור,  ˆריך  ומע˙‰ 
כי  י˙כן  ו‡יך  ‰ר‚יל,  מ‰ס„ר  יו˙ר  ימים  ל‰‡ריך  ˆריך  יˆח˜  ‰י'   – יˆח˜"   ˙‡ ‡ל˜ים 
בפועל חי ר˜ לפי ‰‡ופן ‰„' ‰נ"ל (חמ˘ ˘נים ל‡חר פר˜ ‡ביו) ‰מ˙‡ים בטבע למ„˙ 

כל ‡„ם, ול‡ יו˙ר?!  

וביו˙ר ˆ"ב, ˘יˆח˜ עˆמו ‰חל לח˘ו˘ מי„ לפי ‰‡ופן ‰‡' ‰נ"ל (חמ˘ ˘נים לפני 
פר˜ ‡מו) – ‰כולל ‡˙ ‰מ„‰ ‰פחו˙‰ ביו˙ר במ„˙ כל ‡„ם, ‡ף ˘י„ע ˘נ˙ברך בברכ‰ 

מיוח„˙ מ‡˙ ‰˜ב"‰ ‰‡מור‰ ל‰וסיף לו ‡ריכו˙ ימים ו˘נים! 

חיי  (פר˘"י  ‰ע˜י„‰  ב˘ור˙   - מיוח„˙  סיב‰  מפני  זמנ‰,  לפני  (לכ‡ור‰)  מ˙‰  ‰רי  ˘˘ר‰  [ול‰עיר, 

לב‡ר  י˘  ובפנימיו˙ ‰ענינים  "פר˜ ‡מו";  מפני  לח˘ו˘  ליˆח˜  ˘‡ין  ב‰סבר‡  מוסיף  וז‰  ב),  כ‚,  ˘ר‰ 

ז‰ ˘יˆח˜ ח˘˘ כ"כ, ˘‰ו‡ מפני ˘מ„˙ו ˘ל יˆח˜ ‰י‡ מ„˙ ‰‚בור‰, "פח„ יˆח˜", ולכן "‰חמיר" על 

עˆמו וח˘˘ ביו˙ר]. 

‚. ו‰בי‡ור בז‰ - בפ˘טו˙: 

‚ם ‡בר‰ם ו˘ר‰ ‰˙ברכו מ‡˙ ‰˜ב"‰, ולכן ‰‡ריכו ימים יו˙ר מכפי ‰ימים ‰˜ˆובים 
ל‰ם. 

עלי‰ם  נ‡מר   – ˙˘עים  ב˙  ו˘ר‰  ˘נים  מ‡‰  בן  ‡בר‰ם  ‰י'  ˘כ‡˘ר  ˘מˆינו  וכפי 
‰ימים  כל  ימי‰ם,  בכל  נכנסו  ˘כבר  ו‰יינו,  י‡),  יח,  (ויר‡  בימים"  ב‡ים  "ז˜נים  ˘‰ם 

‰˜ˆובים ל‰ם; וז‰ ˘‰‡ריכו ימים עו„ ‰י' מˆ„ ברכ˙ ‰' ‰מיוח„˙ ל‰ם. 

וז‰ו ‡יפו‡ ‰ח˘בון ˘ע˘‰ יˆח˜: 

˘נים  חמ˘  ‰ו‡  ˘זמנו  ח˘ב  וממיל‡  ˙˘עים,  ל‚יל  ‡מו"  "פר˜   ˙‡ ‰ח˘יב  יˆח˜ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

˜ו„ם לכן – ב‚יל ˘מונים וחמ˘ ˘נים. 

נוספו˙  ˘נים  לל"ז  זכ˙‰  ולכן   '‰ מ‡˙  ‰˙ברכ‰  ˘‡מי  כ˘ם  יˆח˜,  ח˘ב  ומע˙‰, 
ל"ז ˘נים –  עו„  לי  ל‰וסיף  ברכ˙ ‰' ‡ליי ˆריכ‰  כן  (ביח„ – ˜כ"ז),  ˙˘עים  ל‡חר ‚יל 
˘נים (ל‡חר  ב‚יל ˜כ"‚  מו˙ו"  ל"יום  לח˘ו˘  ובמיל‡ ‰חל   - וחמ˘  ˘מונים  ל‡חר ‚יל 

סיום ˜כ"ב ˘נ‰, ˘‰ם פ"‰ ועו„ ל"ז). 

מ‡‰  ‚יל  ˘‰ו‡  ‡ביו",  ל‡חר "פר˜  ˘נים  חמ˘  לחיו˙  יכול  יˆח˜  בפועל ‰י'  ‡מנם 
(וכנ"ל ˘ב‰יו˙ ‡בר‰ם בן מ‡‰ ‰י' "ב‡ בימים") – ו‰יינו ‚יל מ‡‰ וחמ˘. 

ובכן – כ˘ם ˘ל‡בר‰ם ‰וסיפ‰ ברכ˙ ‰' עו„ ˘בעים וחמ˘ ˘נים על "פר˜ו" ‰טבעי 
˘‰י' ב‚יל מ‡‰, וחי ביח„ מ‡‰ ו˘בעים וחמ˘ ˘נים, כך ‰וסיפ‰ ברכ˙ ‰' ליˆח˜ עו„ 

˘בעים וחמ˘ ˘נים על "פר˜ו" ˘‰י' ב‚יל מ‡‰ וחמ˘, וחי ביח„ מ‡‰ ו˘מונים ˘נ‰. 

„. ‡מנם "˙למי„ ממולח" יכול ע„יין ל‰˜˘ו˙: 

לחיו˙  ˆריך  ‡בר‰ם  ‰י'  ˘בעˆם  טו),  טו,  לך  בפ'  וכן  ל.  (כ‰,  ˙ול„ו˙  בפ'  מפר˘  ר˘"י 
מ‡‰ ו˘מונים ˘נ‰, ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘"˜יˆר ‰˜ב"‰ חמ˘ ˘נים מ˘נו˙יו" כ„י ˘ל‡ יר‡‰ 

‡˙ נכ„ו ע˘ו יוˆ‡ ל˙רבו˙ רע‰. 

‰י'   – ‡ביו"  "פר˜  ‡חר  ˘נים  חמ˘  עו„  חי  ˘יˆח˜  ‰נ"ל  ‰ח˘בון  כל  לפי  ומע˙‰, 
יˆח˜ ˆריך לחיו˙ (ל‡ ר˜ מ‡‰ ו˘מונים ˘נ‰, כ"פר˜ ‡ביו", ‡ל‡) מ‡‰ ו˘מונים וחמ˘!  

˜רח‰  בן  י‰ו˘ע  רבי   – ‰מ‡מר  בעל  ˘ם   ˙‡ ב‰זכירו  ר˘"י  מרמז  לז‰  ‰י˘וב  ו‡˙ 
(כנ"ל ס"‡):

וכל  ימים"  ˘נ˘‡לו "במ‰ ‰‡רכ˙  ˙נ‡ים  כמ‰  על  ו‡ילך)  ב  כז,  (מ‚יל‰  מספר˙  ‰‚מר‡ 
‡ח„ מ‰ם סיפר על כמ‰ ז‰ירויו˙ מיוח„ו˙ ˘נ‰‚ ב‰ם ובזכו˙ם ‰‡ריך ימים. כ˘˘‡לו 
˘‡ל‰ זו ‡˙ רבי י‰ו˘ע בן ˜רח‰, ‰˘יב „בר ‡ח„: "מימי ל‡ נס˙כל˙י ב‡„ם ר˘ע", 

ו˙ו ל‡.

מ˘פיע‰  ר˘ע  ב‡„ם  ˜רח‰ ‰‰ס˙כלו˙  בן  י‰ו˘ע  רבי  ל„ע˙  למ„ים ‡נו, ‡˘ר  מז‰ 
ביו˙ר על ‡ריכו˙ ימים; ומע˙‰ מובן בני„ון „י„ן, ˘כיון ויˆח˜ כן ‰ס˙כל ב„מו˙ו ˘ל 
ע˘ו בנו - ˘‰י' ר˘ע (‡ף ˘יˆח˜ עˆמו ל‡ י„ע מר˘עו˙ו), ‚רם ‰„בר למיעוט ב‡ריכו˙ 
‰נוספו˙  ‰˘נים  חמ˘˙   ˙‡ ול‡  ‡ביו",  כ"פר˜  ˘נ‰  ו˘מונים  מ‡‰  חי  ‰ו‡  ולכן  ימיו, 

על "פר˜ ‡ביו". 

ומסיימים בטוב. 

כב

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי עˆו˙ ו‰„רכו˙ בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

בחיי ‰יום יום

חור ˜טן ב‚וף - חור ‚„ול בנ˘מ‰

ל˜ר‡˙ יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ „‰ו„ כ"˜ ‰מ‚י„ ממעזריט˘ זיע"‡ בי"ט כסלו ‰בע"ל, 
י˘  ב‚וף -  חור ˜טן  פ˙‚מ‡ ˜„י˘‡ „ילי' "כ˘י˘  מכ˙בי ˜ו„˘ ‡ו„ו˙  מבי‡ים ‡נו 

חור ‚„ול בנ˘מ‰"

ˆריך ל˘ים לב ל‰טב˙ מˆב ברי‡ו˙ו ‰‚˘מי 
ע"י ‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘ינ‰ ב‡ופן ‰מ˙‡ים

...ו‡˙חיל בעי˜ר ו‰ו‡ בענין ברי‡ו˙ ‰‚וף.

כו'.  ‰ו‡  ‰˘ם  מ„רכי  ו˘לם  ברי‡  ‰‚וף  ו‰יו˙  רפ"„,  „עו˙  ב‰ל'  ‰רמב"ם  פס˜ 
במל‡כ˙  ˘ממעט  מפני  ב˙עני˙  לי˘ב  ר˘‡י  ‡ינו  ˙"ח  ס"ב:  ס˙˜ע"‡  ‡ו"ח  ובט˘ו"ע 
ב‰˙מים  (נ„פס  ‰מ‚י„  ‰רב  ו‡מר  כ˙"ח.  „ינם  בˆ"ˆ  ‰עוס˜ים  וכל  ומלמ„ים  כו',  ˘מים 
˜ליין   ‡ ס'וערט  ("‡ז  בנ˘מ‰"  ‚„ול  חור  נע˘‰  ב‚וף  ˜טן  חור  "כ˘י˘  כח)  עמ'  ז  חובר˙ 

לעחיל ‡ין ‚וף ווערט ‡ ‚רוי˘ער ל‡ך ‡ין „ער נ˘מ‰"). פס˜ ‡„‰"ז ב‡‚‰"˙ פ"‚, „מˆי 
לˆעורי נפ˘י' על עבירו˙ ˘בי„ו ר˜ כ˘י˘ער בנפ˘ו ˘בו„‡י ל‡ יזי˜ לו כלל.

ברי‡ו˙ו  מˆב  ל‰טב˙  לב  ל˘ים  ˆריך  ‰י'  ל„ע˙י  ‰נ‰,  ‰‡ל‰  ‰„ברים  כל  ו‡חרי 
‰‚˘מי ע"י ‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘ינ‰ ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל‰נ"ל . . ו‰˘י"˙ בטח יˆליחו לע˘ו˙ 

פון ‚˘מיו˙ רוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ‡‚ר˙ ˙˙ˆט)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ כפר‰  ‰ירו˘למי,  „ר˘˙  פ˘טו˙  כפי 
‰‚„ול‰  ענין  עˆם  מˆ„  כול‰  ‰י‡  „ח˙ן 
יום  ˘ל  עיˆומו  כענין  ו‰יינו  „מכפר˙48, 
̆ מחיל˙  לפר˘"י  מ˘‡"כ  כפור,  ביום 
ב‡‰  ל‚„ול‰  ועול‰  ח˙ן  ˘ל  עוונו˙ 
י˘   – ˙˘וב49‰  עמ‰  י˘  כ‡˘ר  „ו˜‡ 
עˆם  מˆ„  ‡מנם  ‰י‡  ˘‰כפר‰  לומר, 
‡ל‡  ל‚„ול‰),  (ועול‰   ‰˘‡ „נו˘‡  ‰ענין 
י˘נו  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‡ל‡  ‡ינ‰  זו  ˘כפר‰ 
מע ˘יו  ˘מ˘נ‰  ב„ו‚מ˙ ‚ר  ענין ‰˙˘וב‰, 

כולן לטוב‰. 

˘ע˘ו  מפור˘  מˆינו  ˘ל‡  ‡ף  [ולכן 
˘מ‰  ‰ו‡  מחל˙  ‰˘ם  ‰רי  ˙˘וב‰,  ע˘‰ 
בע˙  ˙˘וב‰  ע˘˙‰  ˘‰י‡   – ‡˘˙ו  ˘ל 

‰נ˘ו‡ין50]. 

ל‰˙‚ייר  „ע˙ו  ˘"נ˙ן  ‰מ„ר˘  ולפי 
מחל˙ ˘מחל לו ‰˜ב"‰ על כל עוונו ˙יו", 
ו) ˘ל (‚יור  ענין  כ‡ן  ˘ל‡ ‰י'  נמˆ‡ „‡ף 
˜ירוב  ˘ל  ˙נוע‰  ר˜  ‡ל‡  ממ˘,  ˙˘וב‰ 
מועיל  ז‰  ‚ם   – ל‰˙‚ייר51   ıחפ„ לטוב 
ענין  ע"י  ˘נמחלים  עוונו˙יו  למחיל˙ 

‰נ˘ו‡ין.

ב.  ס‚,  יבמו˙  מ‰ר"ל  ‡‚„ו˙  ח„ו˘י  ר‡‰   (48
מר‡‰  ויפ‰  ‰כו˙ב  ע‰"פ.  פר˘˙נו  לפר˘"י  ‚ו"‡ 
לירו˘למי בכורים ˘ם. ועו„. ור‡‰ ˘„"ח ˘ם בסופו 

מ‰ ˘מחל˜ בין ח˙ן ל‰˘‡ר. 

מחל˙  ˙ול„ו˙:  ס"פ  ע‰"˙  ז˜נים  מו˘ב  ר‡‰   (49
נ‰‚ו  לכך  עונו˙יו  לו  מוחלין   ‰˘‡ ˘‰נו˘‡  מכ‡ן 
יום ‰כפורים  כי ‰ו‡  ביום ‰נ˘ו‡ין  ל‰˙ענו˙ ‰ח˙ן 

˘לו.

50) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 45.

51) ר‡‰ מפר˘י ‰ב"ר ˘ם – נסמנו ב‰ער‰ 43.

ב כ˙וב  ˘נרמז  לז‰  ‰טעם  מובן  עפ"ז 
עוונו˙יו"  כל  לו  מוחלין  „"ח˙ן  ז‰  ענין 
("ולמ„  י˘מע‡ל  ב˙  עם  ע˘ו  בנ˘ו‡י 
ומחיל‰  ז‰ „כפר‰  כי ‚„ר  מכ‡ן"),  ‰טעם 
מˆ„ ענין ‰נ˘ו‡ין י˙כן ר˜ בי˘ר‡ל52, ל‡ 

בעכו"ם: 

יום  ˘ל  „עיˆומו  ˘‰כפר‰  כ˘ם 
כמ"˘  ˘‰ו‡  י˘ר‡ל,  לכלל  ‰ כפורים 
˘ם)  ˙˘וב‰  ‰ל'  ברמב"ם  ‰וב‡  ל.  טז,  (‡חרי 

‡˙כם  לט‰ר  עליכם  יכפר  ‰ז‰  ביום  "כי 
על ‰‡„ם ‰יˆי‡‰  פועל  ˙ט‰רו",   '‰ לפני 
מחט‡יו53, „י"ל ‰טעם ˘‰ו‡ כיון „ כ‡ו"‡ 
(רמב"ם  ‰ מˆו˙  כל  לע˘ו˙  רוˆ‰  מי˘ר‡ל 
כפור  ביום  ‰ו‡  ע„"ז   – ספ"ב)  ‚ירו˘ין  ‰ל' 

 ‰˘‡ נו˘‡  ‡˘ר  (וכל‰)  „ח˙ן  פרטי 
זו  ‰רי  „פו"ר,  רב‰  מˆו‰  ל ˜יים  ו‰ולך 
פעול˙ ‰נ˘מ‰ ˜„ו˘‰ ˘לו, ולכן ז‰ ‚ורם 

למחיל˙ עוונו˙יו, מ˘‡"כ בעכו"ם. 

ולכן רמז‰ ‰˙ור‰ ענין ז‰ בע˘ו „ו˜‡, 
כי ע˘ו ˘‰י' בנו „יˆח˜, ‰י' לו „ין י˘ר‡ל, 
„ע˘ו  רע"‡)  יח,  (˜„ו˘ין  ב‚מ'  כ„‡י˙‡ 
˘מסופר  ‡לו  מ˘‡"כ  ‰וי,  מומר  י˘ר‡ל 
‡ו„ו˙ ני˘ו‡י‰ם ב„ורו˙ ˘לפנ"ז, ‰רי ל‡ 

‰י' ל‰ם „ין י˘ר‡ל54.

ע˘‰  ו‚ם  ‡בר‰ם  בן  ‰י'  „י˘מע‡ל  ול‰עיר   (52
˙˘וב‰ ˜ו„ם ˘מ˙ ‡בר‰ם (פר˘"י לך טו, טו. ח"˘ 

כ‰, ט), ע"„ ע˘ו – ל˜מן בפנים.

53) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ז ˘ם (ע' 128).

54) ור‡‰ לעיל ‰ער‰ 52; ל˜ו"˘ חט"ו ע' 192 – 
בנו‚ע לי˘מע‡ל. ו˘"נ. 

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

ונמˆ‡ „זמן עיבור ר‡ובן ˘מעון ולוי ‰י' ו' 
ח„˘ים וב' ימים לכל ‡ח„, כנ"ל. ‰רי לנו י"ח 
ח„˘ים וו' ימים. ‰וסף ˘בועיים לטומ‡˙ לי„‰ 
ח„˘ים  ו'  ‡ח˙  ˘נ‰  לנו  ‰רי  ו˘מעון  „ר‡ובן 

וכ' יום ו‡ז נול„ לוי.

כו‡בים",  ב‰יו˙ם  ‰˘לי˘י  „"ביום  ונמˆ‡ 
נ˙מל‡ו ללוי י"‚ ˘נ‰ ב„יו˜, ומיום ליום. 

(ע"פ ר˘ימו˙ חובר˙ כ‡, יעויין ˘ם ב‡רוכ‰)

  

כיˆ„ ˘לח יע˜ב 
˘לוחים למ˜ום סכנ‰

וי˘לח יע˜ב מל‡כים לפניו ‡ל ע˘ו 
‡חיו
מל‡כים ממ˘
(לב, „. ר˘"י)

במפר˘י ר˘"י (ר‡"ם, ‚ו"‡, ועו„) ‰˜˘ו, מ‰ו 
במל‡כים  „מ„ובר  לפר˘  ר˘"י  ˘ל  ‰כרחו 
ב˘לוחים  „מ„ובר  לפר˘  ‡פ˘ר  ‰רי  ממ˘, 

בו"„? ו˙ירˆו בכמ‰ ‡ופנים.

וי˘ ל˙רı בפ˘טו˙:

‰„ין ‰ו‡ (ר‡‰ ב‡ר ‰יטב ‡ו"ח סו"ס ˙ר"‚) „מי 
‰˘ליח,  וניזו˜  ˘ליחו˙,  ב‡יזו  ‡„ם  ˘˘לח 

חייב ‰מ˘לח לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ע"ז.

‰ולך  ˘ע˘ו  יע˜ב  ˘י„ע  כיון  ועפ"ז 
ל˜ר‡˙ו ורוˆ‰ ל‰ר‚ו, נמˆ‡ ˘˘לח ‰˘לוחים 
למ˜ום סכנ‰, ו‡"כ ‰י' ‡סור לו ל˘לוח ˘לוחי 

בו"„ לע˘ו, כי ‡ולי ינז˜ו.

˘˘לח  ˘‰˘לוחים  לומר  מוכרחים  ולכן 
יע˜ב ל‡ ‰יו בו"„, ‡ל‡ "מל‡כים ממ˘", ו‡ז 

˘פיר יכול ל˘לחם. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 389 ו‡ילך)

ב‰‰י‡ ˘ע˙‡ בני 
י"‚ ˘נ‰ ‰וו

וי˜חו ˘ני בני יע˜ב ˘מעון ולוי ‡חי „ינ‰ ‡י˘ חרבו
(ל„, כ‰)

‚מירי ˘מעון ולוי ב‰‰י‡ ˘ע˙‡ בני י"‚ ˘נ‰ ‰וו 
ו‰רוˆ‰ לח˘וב יˆ‡ ויח˘וב
(ר˘"י „"‰ ור' יוסי נזיר כט, ב)

בן  זמן  ב‡ו˙ו  ˘לוי ‰י'  לב‡ר ‰ח˘בון  י˘ 
י"‚ ˘נ‰, „‰ו‡ מ„וי˜ מיום ליום:

‰מ‡ורע  ע„  ל‡‰   ˙‡ יע˜ב  מ˘ל˜ח  „‰נ‰ 
ו˘˘‰  ˘נים  י"„  עברו  חרבו"  ‡י˘  „"וי˜חו 

ח„˘ים וכ' יום.

„ל‡חר ˘נ˘‡ ‡˙ ל‡‰ חיכ‰ ז' ימים ונ˘‡ 
ועו„  ברחל,  ˘נים  ˘בע  עב„  ו‡ח"כ  רחל,   ˙‡

˘˘ ˘נים ללבן. ‰רי י"‚ ˘נים וז' ימים.

‡ח"כ ברח מלבן ז' ימים (ר‡‰ ר˘"י ויˆ‡ ל‡, 
כ‚), לן ליל‰ ‡ח„ במעבר יבו˜ (ר‡‰ פר˘˙נו לב, 
ח„˘ים  י"ח  ˘ם  ו˘‰‰  לסוכו˙  ונסע  כב-כ‚), 

ו'  ˘נים,  י"„  לנו  ‰רי  יז),  ל‚,  פר˘˙נו  ר˘"י  (ר‡‰ 

ח„˘ים וט"ו יום.

˘ם,  פר˘˙נו  ר˘"י  (ר‡‰  בע˘"˜  ל˘כם  ‰‚יע 
‰˘ב˙,  ביום  ‚ם  לעיר   ıמחו נו˙ר  ו‡"כ  יח) 
ביום ‰ר‡˘ון יˆ‡‰ „ינ‰ ול˜ח‰ ˘כם, ו"ביום 
ולוי  ˘מעון  ל˜חו  כו‡בים"  ב‰יו˙ם  ‰˘לי˘י 
וכ'  ח„˘ים  ו'  ˘נים,  י"„  לנו  ‰רי  חרבו,  ‡י˘ 

יום.

ו‰נ‰ מ˘ל˜ח יע˜ב ‡˙ ל‡‰ ע„ ˘נול„ לוי 
 .‡ „‰רי:  יום.  וכ'  ח„˘ים  ו'  ‡ח˙,  ˘נ‰  עברו 
מט,  ויחי  ר˘"י  (עיין  ר‡˘ונ‰  מבי‡‰  נול„  ר‡ובן 
„ר"‡  בפר˜י  ‡י'  ב.  ˘לו").  ר‡˘ונ‰  טפ‰  "‰י‡   ‚

בני'",   ˙‡ ל‡‰  יל„‰  ח„˘ים  "מז'  (פל"ו) 

יול„˙  ל˘בע‰  י‡, ‡) "יול„˙  (ר"‰  חז"ל  ו‡מרו 
למ˜וטעין", ו‰יינו ו' ח„˘ים וב' ימים (עיין ˘ם 
„יל„‰  ו‡פ˘ר  „ח‚,   '‰ בליל  נמי  "טבל‰  ‡ל‡  ב˙ו„"‰ 

ביום ‡חרון ˘ל פסח").



ט

יינה של תורהיינה של תורה

יסו„ עבו„˙ ‰נכנס למˆוו˙
ו‰˘‚‰ ‡ו  ב˘כל  עבו„˙ ‰' –  ˘כלי ‡ו ‚זיר˙ ‰מלך / ‰˙חל˙  עניין  למˆוו˙ –  י"‚  בן 
˘בטעם  ‰עבו„‰   / ‰„ע˙  מן  למעל‰   – ˘כל  פי  ˘על  ‰עבו„‰  יסו„   / עול  ב˜בל˙ 

ו„ע˙ – ר˜ כי כן ˆיוו‰ ‰˘י"˙

◇ ◇ ◇

במ˜ור ‰„ין „"בן ˘לו˘ ע˘ר‰ למˆוו˙"1, מˆינו ב„ברי רז"ל ˘ני „עו˙:

‡י˘   .  . ולוי  ˘מעון  יע˜ב  בני  ˘ני  "וי˜חו  מ‰פסו˜  מפר˘˙נו,  ז‡˙  ‰למ„ים  י˘2 
חרבו"3, „˙ו‡ר "‡י˘" מור‰ על ב‚רו˙ ˘כל ו„ע˙, וב˘ע‰ זו ˘‰˙ור‰ מכנ‰ ‡˙ ˘מעון 
בר  ל"‡י˘"  י"‚ ‰וי ‰נער  ב‚יל  למ„ו ‡˘ר  ומכ‡ן  ˘נ‰,  י"‚  בני  ב˙ו‡ר "‡י˘" ‰יו  ולוי 

„ע˙, וממיל‡ ני˙ן לˆוו˙ו ל‰יו˙ ‡חר‡י למע˘יו ול‰טיל עליו עול מˆוו˙.

‰ו‡  ‡ל‡  ב˙ור‰,  מפסו˜  נלמ„  ‡ינו  למˆוו˙  י"‚  „בן  ז‰  ˘"˘יעור"  ˘למ„ו  וי˘4 
ככמ‰ ˘יעורים ‡˘ר ‰מ‰ "‰לכ‰ למ˘‰ מסיני".

בעול  ומחויב  ועו˘‰  מˆוו‰  ל‰יו˙  עבו„˙ו  ומ˙חיל  ל‡י˘  ‰יל„  נ‰י‰  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 

1) ‡בו˙ פ"‡ מכ"‡ (ל‚רס˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בס„ורו – מכ"ב).

2) ר˘"י „"‰ ור' יוסי בנזיר כט, ב. ר˘"י ורע"ב ב‡בו˙ ˘ם. מחזור ויטרי ˘ם.

3) פר˘˙נו ל„, כ‰.

4) ˘ו"˙ ‰ר‡"˘ כלל טז. ˘ו"˙ מ‰רי"ל סנ"‡. פי' ‰ב' בר˘"י ל‡בו˙ ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

יע˜ב . . ויˆו עליו . . ל‡ ˙˜ח ‡˘‰ מבנו˙ 
כנען  בנו˙  רעו˙  כי  ע˘ו  ויר‡   .  . כנען 
י˘מע‡ל  ‡ל  ע˘ו  וילך  ‡ביו  יˆח˜  בעיני 
נ˘יו  על  ‚ו'  י˘מע‡ל  ב˙  מחל˙   ˙‡ וי˜ח 
ר˘ע˙ו  על  ר˘ע‰  "‰וסיף  ופר˘"י  ‚ו'", 

˘ל‡ ‚ר˘ ‡˙ ‰ר‡˘ונו˙"44. 

Œל˘ ˘מו‡ל  (ומ„ר˘  ‰ירו˘למי  לפי 
פנינו) י˘ לומר, „בז‰ ˘‰לימו„ ‰ו‡ „ו˜‡ 
מ"מחל˙" ˘נ‡מר בנ˘ו‡י ע˘ו, ב‡ ‰כ˙וב 
ל‰˘מיענו ˘מחיל˙ עוונו˙יו ˘ל ח˙ן ‰"‰ 
ול‡  לטוב  מע˘יו  ˘ינ‰  ˘ל‡  ב‡ופן  ‚ם 
ע˘‰ ˙˘וב‰ (כמו ע˘ו ‰ר˘ע, "˘ל‡ ‚ר˘ 

‡˙ ‰ר‡˘ונו˙"); 

˙לוי  ב‰ח˙ן ‰"ז  ˘‚ם  פר˘"י  לפי  ‡בל 
Œ˙נ˘ ‚ר  ב„ו‚מ˙  לטוב,  מע˘יו  ב˘ינוי 

לו מר  מ˙‡ים  ‡יך  ביו˙ר,  ˙מו‰  ‰רי  ‚ייר, 
˘נמחלו עונו˙יו ˘ל ע˘ו – ו‰ל‡ ל‡ ע˘‰ 

˙˘וב‰ ‡ל‡ "‰וסיף ר˘ע‰ כו'"? 

נרמז  טעמ‡  ˘מ‰‡י  י"ל  ולכ‡ור‰ 
ב˘מו  (ול‡  "מחל˙"   – ‡˘˙ו  ב˘ם  ז‰ 
עונו˙י'  נמחלו  בנ„ו"„  כי   – ע˘ו)  ˘ל 
ע˘˙‰  ‰י‡  ר˜  כי  ע˘ו,   ˙˘‡ מחל˙  ˘ל 
י˘  ע„יין  ‡בל  ‰ני˘ו‡ין45.  בע˙  ˙˘וב‰ 
ז‰  „בר  ‰כ˙וב  מ רמז  טעמ‡  מ‡י  ל‰בין 

בנ˘ו‡י ע˘ו „ו˜‡? 

44) ‰בי‡ור בז‰ ע"„ ‰פ˘ט ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ 
 113 ע'  חל"‰  ˘ם.  וב‰ערו˙  ו‡ילך   169 ע'  ˘ם 

ו‡ילך.

ול‰‚ירס‡   – עונו˙י'".  "˘נמחלו  כ‰‚ירס‡   (45
˘מחיל˙  לומר,  ˆריך   – עונו˙יו"  "נמחלו  בר˘"י 
‚ם  נמ˘כ‰  ˘ל‰)  ˙˘וב‰  (מפני  מחל˙  ˘ל  עונו˙י' 
ב‡בער  מ„"˘  ב‚י'  ‰כוונ‰  זו‰י  (ו‡ולי  ע˘ו  על 
‰יינו  כו'",  לו  "˘מחל‰   (17 ל‰ער‰  (˘ו‰"‚  ‰נ"ל 

˘ב‡‰ בסיב˙‰. ו„וח˜). ועˆ"ע.

פר˘˙נו  לפר˘"י  ל„ו„  (מ˘כיל  מפר˘ים  י˘ 
„"ממ‰  ע‰"פ),  ‰˜ו„˘  במל‡כ˙  ו ע„"ז  ע‰"פ. 

למ„נו „‡ע"‚  ב‰ך ˜ר‡  ז‰  לימו„  ˘נמˆ‡ 
ליכ‡  ˙ו  ובנים „‰˘˙‡  לו ‡˘‰  י˘  „כבר 
מˆו˙ פו"ר ‡פ"‰ מוחלין לו „‰‡ ‰כ‡ ‚בי 
נ˘י  ˙ר˙י  כבר ‰ו"ל  זו  כ˘ל˜ח ‡˘‰  ע˘ו 

ובנים נמי". 

מספי˜,  בי‡ור  ז‰  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡מנם 
ב˙ור‰  מפור˘  לפנ"ז  מˆינו  ˘ל‡  ‡ף  כי 
לו  ‰יו  ̆ כבר  ל‡חר   ‰˘‡ נ˘ו‡י  ˘ל  ענין 
יע˜ב,  בנ˘ו‡י  (ו‚ם  ובנים46  ל‰נו˘‡ ‡˘‰ 
כי  ז‰,  ללימו„  מ˜ום  ‡ין  נ˘ים,   '„ ˘נ˘‡ 
מובן  ‰רי   – עוונו˙47)  לו  ‰יו  ל‡  מעי˜ר‡ 
ב˙כלי˙  ‰ם  ‰˙ור‰  עניני  ˘כל  „כיון  ‰ו‡ 
מ˙‡ים  ז‰  ˘„בר  לומר,  ˆריך  ‰„יו˜, 
ל‰˘מיענו (לר‡ ˘ונ‰) „ו˜‡ בנ˘ו‡י ע˘ו.

 ו 
ח˙ן  ב˙עני˙  „לעיל  ‰˘יטו˙  ˙ול‰ 

בפלו‚˙‡ זו, ובז‰ ‡"˘ ‰סברו˙ ˘בז‰

ב‰מבו‡ר  „‡יפלי‚ו  נימ‡  ב‡ם  ‡מנם 
לעיל, ב‚„ר ‰כפר‰ ˘ע"י ‰˙עני˙ כו', ‡˙י 

˘פיר ‰סברו˙ בחילו˜י ‰„ר˘ו˙ ˘בז‰:

על  בנוסף  פל‚˘  כ˘נו˘‡  ˘ייך  ז‰  ‡ם  וˆ"ע   (46
‡˘˙ו, כמו בס"פ ויר‡.

 ‰˘‡ וי˜ח  ‡בר‰ם  ˘"ויוסף  לז‰  בנו‚ע  וכן   (47
ו˘מ‰ ˜טור‰" (ח"˘ כ‰, ‡), ‡חרי ˘כבר ‰י' לו בן 
ב˙,  ‚ם  לו  ‰י˙‰  ב)  טז,  (ב"ב  ‡ח˙  (ול„יע‰  יˆח˜ 
ס‡,  (יבמו˙  ב"‰  ל„ע˙  ‚ם  פו"ר  מˆו˙  ˜יום  ‰יינו 
ז).  ˘ם,  ח"˘  (ר˘"י  עוונו˙  לו  ‰יו  ל‡  „‰רי   – ב)) 
ונוסף ע"ז – ‰רי ‡ז ל‡ ‰י˙‰ לו ‡˘‰ בכלל, „˘ר‰ 

כבר מ˙‰.
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חלים, ‰"ז מ˘ום ˘בו„‡י ע˘ו ˙˘וב‰. 

ולכ‡ור‰ כן מ˘מע ˜ˆ˙ מב"ר (פס"ז, י‚) 
˘מחל  מחל˙  ל‰˙‚ייר  „ע˙ו  "נ˙ן  ̆ ע˘ו 
לו ‰˜ב"‰ על כל עוונו˙יו", ‰יינו „ מחיל˙ 
‰עוונו˙ ˘ל ‰ח˙ן ב‡‰ מˆ„ „ע˙ו ל˘נו˙ 

מע˘יו37.

ומ„ר˘  „ל‰ירו˘למי  מס˙בר‡,  ולפ"ז 
‰נך  בין  ‚ר  מנו  ˘ל‡  (˘לפנינו),  ˘מו‡ל 
˘מוחלין ל‰ם עוונו˙י‰ם (ור˜ נלמ„ מ ‚ר), 
ונ˘י‡  ח˙ן  בחכם  ‰עוונו˙  מחיל˙  ‰נ‰ 
וע˘ו  מע˘י‰ם  ˘˘ינו  מפני  ב‡‰  ‡ינ‰ 
חכם  ˘נע˘ו   ‡‰ ב‚לל  ר˜  ‡ל‡  ˙˘וב‰, 
מ„יו˜  מוכח  וכן  וח˙ן38.  נ˘י‡  (˘נ˙מנ‰) 
ל˘ון ‰ירו˘למי ומ„ר˘ ˘מו‡ל "חכם ח˙ן 
"‚„ול‰"  „‡ין  מכפר˙",  ‚„ול39‰  נ˘י‡ 
כל  על  מוסב˙  ‰י‡  ‡ל‡  בפ"ע40  חלו˜‰ 
˘עˆם  „‰יינו  לפנ"ז41,  ˘נמנו  פרטים   '‚‰

ב'  ˘כולל  ע‰"פ,  פר˘˙נו  מבחיי  ל‰עיר   (37
„ע˙ו  נ˙ן  "ע˘ו  מבי‡  ˘מ˙חל‰  יח„,  חז"ל  „ברי 
כל  על  ל‰ן  מוחלין  "ו˘ל˘‰  וממ˘יך  ל‰˙‚ייר", 
עונו˙י‰ן ‚ר ˘נ˙‚ייר ו‰עול‰ ל‚„ול‰ ו‰נו˘‡ ‡˘‰ 
לו  ˘נמחלו  מחל˙  ˘נ˜ר‡˙  מן ‰כ˙וב ‰ז‰  ומוכיח 

על כל עונו˙יו".

‰ו‡  מ‚ר  ‰לימו„   (‡ ‰רי   – מ‚ר  ˘נלמ„  ו‡ף   (38
ר˜ על "חכם", מ˘‡"כ ח˙ן ונ˘י‡ נלמ„ים מ פסו˜ים 
˘‰לימו„  לומר  מס˙בר  בחכם  ‚ם  ב)  ‡חרים. 
בפועל,  ל‰מˆי‡ו˙  בנו‚ע  ר˜  ל)‚ר ‰ו‡  מ(‰סמיכו˙ 
ו‚„ר  על ‡ופן  ל‡  עונו˙יו, ‡בל  כל  על  לו  ˘מוחלין 
"‰‚„ול‰  ‰ירו˘למי  מל˘ון  ‚ם  וכ„מוכח  ‰מחיל‰. 
סו‚  כל  על  מיוח„  לימו„  ˘מבי‡  ‡ף  מכפר˙", 
בכולם,  ˘וו‰  ו‰מחיל‰  ‰כפר‰  ‚„ר  מ"מ,  בפ"ע, 

"‚„ול‰ מכפר˙", כ„ל˜מן בפנים.

˘מו‡ל  במ„ר˘  (בו‡"ו).  "ו‚„ול‰"  ול‡   (39
ט"ס.  ‰ו‡  לכ‡ור‰  ‡בל  מכפר˙".  "ו‚„ול‰  לפנינו 

וב‰וˆ‡˙ ב‡בער ‰ו‡ כבירו˘למי "‚„ול‰".

40) ו‰רי ל‡ ‰בי‡ ל‰לן ר‡י' בפ"ע על "‚„ול‰".

41) וכן מוכח מ‰ל' "מכפר˙" (ל' יחי„ ול' נ˜ב‰) 

עלי˙ם ל‚„ול‰ מכפר˙. 

‰חילו˜  סבר˙  מ‰י  בז‰,  לעיין  וי˘ 
˘מו‡ל  (ו‰מ„ר˘  ‰ירו˘למי  „ברי  בין 

˘לפנינו) ל‰„ר˘‰ ˘‰וב‡‰ בפר˘"י. 

‰נ"ל,  ‰ב"ר  ב„ברי  בי‡ור  ˆריך  ו‚ם 
עם  ‡ח„  ב˜נ‰  עולים  ‡ינם  „לכ‡ור‰ 
‰מבו‡ר לעיל, ˘‰רי מוכח ˘ם ˘ר˜ "נ˙ן 
ב˙˘וב42‰)",  ל˘וב  (‰יינו  ל‰˙‚ייר  „ע˙ו 
˘ינ‰  ˘ל‡  נ˙‚ייר,  ל‡  לפועל  ‡בל 

מע˘יו43.

 ה 
יוסיף ב‰סבר˙ מ‰ „נלמ„ „ו˜‡ מני˘ו‡י 

ע˘ו

ז‰  כללי  ˘ענין  מ‰ו  ל„יי˜:  י˘  ועו„ 
(˘ח˙ן  ו‡˘‰  ‡י˘  כל  לני˘ו‡י  ‰˘ייך 
בני˘ו‡י  נ‡מר „ו˜‡  עוונו˙יו),  לו  מוחלין 
מלב„   ‡‰„ י˘מע‡ל,  ב˙  ב˘מ˙  עם  ע˘ו 
‰יו˙ר  ‡נ˘ים  מסו‚  ‰ר˘ע  ע˘ו  ˘‰י'  מ‰ 
ל‡  עˆמם  ‚ם ‰נ˘ו‡ין  בנ„ו"„  נחו˙, ‰נ‰ 
‰יו ‡ל‡ ענין ˘ל רמ‡ו˙ – ל‰ר‡ו˙ ליˆח˜ 
˘נו˘‡ ‡˘‰ כ˘יר‰, כמסופר בפ' ˙ול „ו˙ 
 ˙‡ יˆח˜  ברך  כי  ע˘ו  "ויר‡  ו‡ילך)  ו  (כח, 

‰ול"ל  „‡ל"כ  כולם,  ‰כולל˙  "‚„ול‰"  על  „˜‡י 
˘ם  (˘לי˙‡  ˘ם  ˘מו‡ל  ביל"˘  וכ"‰  "מכפרין". 
ב ספר  וע„"ז  מכפרין".  ונ˘י‡  ח˙ן  "חכם  "‚„ול‰") 

‰פר„ס ˘ם "˘ל˘‰ מכפרין חכם ונ˘י‡ וח˙ן".

ול‡  במ„ר˘ "ל‰˙‚ייר"  כ"‰ ‰כוונ‰  לכ‡ור‰   (42
כפ˘וטו – ר‡‰ ר„"ל לב"ר ˘ם ס˜י"ט.

נזר  ˘ם.  (וב‰˜ˆר)  ‰˘לם  ˙ו‡ר  יפ‰  ר‡‰   (43
לירו˘למי  מר‡‰  יפ‰  ‚ם  ור‡‰  ˘ם.  ‰˘לם  ‰˜ו„˘ 
בכורים ˘ם; עı יוסף לירו˘למי ˘ם – „‰˙נ‡ „ב"ר 

ו‰‡ „ירו˘למי פלי‚י. ע"˘. 
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ללמו„ ‡˙  י˘  ומ˘˙י „עו˙ ‡לו  ונכון,  בסיס ‡י˙ן  על  עבו„˙ו   ‡‰˙˘ מˆוו˙, ‰רי ˆריך 
ימי  כל  י˙'  לבור‡  נ‡מן  עב„  ל‰יו˙  עבו„˙ו ‡˙ ‰˘י"˙  יבנ‰ ‰נער  עליו  ‰יסו„ ‰ר‡וי 

חייו, וכפי ˘י˙ב‡ר.

בן י"‚ למˆוו˙ – עניין ˘כלי ‡ו ‚זיר˙ ‰מלך
סיב˙ ‰יו˙ בן י"‚ מחוייב במˆוו˙, ‰רי ‰י‡ ˘ונ‰ ב˙כלי˙ בין ˘˙י „עו˙ ‰‡מורו˙, 
„ל‡ זו בלב„ ˘י˘ כ‡ן ˘ני לימו„ים ממ˜ורו˙ ˘ונים, ‡ל‡ ˘חלו˜ים לימו„ים ‡לו בעˆם 

טעם ‰יו˙ בן י"‚ מחויב במˆוו˙:

ל„ע‰ ‰˘ני‰, ˘"בן י"‚ למˆוו˙" ‰ו‡ ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני, ‰רי ‡ין סיב‰ וטעם מ„וע 
‡˘ר  טעם,  נ˙ינ˙  בל‡  מסיני  ˜בלנו  ˘כך  ר˜  במˆוו˙,  מחוייב  ע˘ר‰  ˘לו˘  בן  „וו˜‡ 

ב‰‚יע ‰יל„ ל‚יל י"‚ ול‡ ˜ו„ם לכן מוטל עליו עול מˆוו˙.

נ‡מר  ל‡  בכ˙וב "וי˜חו ‚ו'",  ב„בר, „‰ל‡  י˘  טעם ‚„ול  ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰נ‰  ‡בל 
˘‰יו ‡ז  וכיוון  ב˘ם ‰˙ו‡ר „"‡י˘",  ˘נ˜ר‡ו  ר˜  במˆוו˙, ‡ל‡  נ˙חייבו  ולוי  ˘˘מעון 
בני י"‚ ילפינן ר˜ ˘בן י"‚ נ˜ר‡ ב˘ם "‡י˘", ומכ‡ן ‰סבר‡ ‡ומר˙ ‡˘ר מכיוון ˘‰נער 
לעול  עליו ‡חריו˙  ל‰טיל  כבר  ו‚„ול, ‰רי ‡פ˘ר  בר „ע˙  ˘‰ו‡  ל"‡י˘"  נע˘‰  י"‚  בן 

מˆוו˙.

‰ר‡˘ונ‰  „ל˘יט‰  במˆוו˙:  י"‚  בן  חיוב  בסיב˙  ‰מ‰  חלו˜ו˙  ‰„עו˙  ˘˙י  כן  ו‡ם 
ב‰ן,  ול‰˙חייב  ‰מˆוו˙  בערך  ל‰כיר  ‡ז  מ˙‡ים  ‰נער  „טבע  מ˘ום  ‰ו‡  ‰חיוב  טעם 
ול˘יט‰ ‰˘ני‰ „בר ז‰ ‡ינו מˆ„ ‰טבע ‡ל‡ „ין מפי ‰‚בור‰ ‡˘ר „וו˜‡ בן י"‚ י˙חייב 

במˆוו˙.

‰˙חל˙ עבו„˙ ‰' – ב˘כל ו‰˘‚‰ ‡ו ב˜בל˙ עול
„רכים  ‰מ‰  ‰ללו  ‰„עו˙  ˘˙י  ‰רי  ‰מˆוו˙,  בעול  ‰נכנס  נער  ˘ל   '‰ בעבו„˙  ו‚ם 

˘ונו˙ ביסו„ עליו בונ‰ ‡˙ עבו„˙ו ל˜ונו:

˘לם  ˘טבעו  לפי  במˆוו˙  מחויב  נע˘‰  ל"‡י˘"  ˘נ‰י‰  נער  ‰נ‰  ‰ר‡˘ונ‰,  ל„ע‰ 
ומוכן ל‰כיר בערכן ול‰יו˙ ‡חר‡י ל˜יומן, וממיל‡ נמˆ‡, ˘עבו„˙ ‰' מיוס„˙ ‰י‡ על 
‰˘כל ו‰‰בנ‰, וכמובן מכך ˘מחייבים ‡ו˙ו במˆוו˙ ר˜ כ‡˘ר ˘כלו ˘לם, ויכול ל‰בין 

ול‰ר‚י˘ יו˜ר ‰מˆוו˙.

ובז‡˙ ˘ונ‰ ב˙כלי˙ נער ‰ני‚˘ לעבו„˙ ‰' על פי ‰„ע‰ ‰˘ני˙, ˘‡ינו עוב„ עבו„˙ו 
‰˙חל˙  סיב˙  ‡ל‡  במˆוו˙,  לחייבו  י˘  ˘כל  פי  ועל  בטבעו  ˘לם  ‰ו‡  ˘ע˙‰  מ˘ום 
‰נער  ˘י‰‡  סיני,  ב‰ר  רבנו  מ˘‰   ˙‡ עולם  ˘ל  מלכו  ˆיוו‰  ˘כן  מ˘ום  ‰י‡  עבו„˙ו 
מ˙חיל עבו„˙ו בן י"‚ ˘נ‰ – כך ול‡ ‡חר˙! ויוˆ‡, ˘עבו„˙ ‰' ‡ינ‰ מיוס„˙ על ‰˘כל, 
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‡ל‡ על ˜בל˙ עולו ˘ל ‰˜ב"‰, ‚ם ‡ם ‡ינו מבין ז‡˙ ב˘כל ו‰‚יון.

ו‡ם כן ס„ר ‰˙חל˙ ‰עבו„‰ ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על פי טעם ו„ע˙, ול„ע‰ ‰˘ניי‰ 
עליו  מ„וע  ‰˜ב"‰,  ˆיווי  ‡חר  ל‰ר‰ר  מבלי  מלכו˙  עול  ב˜בל˙  עבו„˙ו  ‰נער  מ˙חיל 

ל‰˙חיל „וו˜‡ ע˙‰ בחיוב ‰מˆוו˙.

יסו„ ‰עבו„‰ ˘על פי ˘כל – למעל‰ מן ‰„ע˙
‡ך לכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ רב˙י על ‰‡מור לעיל – ˘‡ם לומ„ים ˘יעור "בן י"‚ 

למˆוו˙" מפר˘˙נו, ‰רי ז‰ מפני ˘˙חיל˙ ‰עבו„‰ מיוס„˙ על ‰טעם ו‰‰בנ‰:

בפר˘˙נו מסופר ˘כ‡˘ר ˘מעון ולוי ˘מעו על ‡˘ר ע˘‰ ˘כם ל„ינ‰ ‡חו˙ם, ‰נ‰ 
וי‰ר‚ו   .  . חרבו  ‡י˘   .  . ולוי  ˘מעון  ו"וי˜חו  נפ˘  ומסירו˙  ˜נ‡‰  ˘ל  ברוח  נ˙לב˘ו 
טבע ‰עולם, „יע˜ב ‰וכיחם "עכר˙ם ‡ו˙י  מˆ„  ביו˙ר  מסוכן  ז‰ ‰י‰  ו‚ו'", ‡˘ר „בר 
ח˘בון  פי  ועל  ובי˙י"5,  ‡ני  ונ˘מ„˙י  ו‰כוני  עלי  ונ‡ספו   .  .  ıר‡‰ ביו˘ב  ל‰ב‡י˘ני 
ב˘ם  וכינ‰ ‰נ‰‚˙ם  ו‰וכיחם  ב‰ם  נזף  יע˜ב  ע„ ‡˘ר  ז‰,  למע˘‰  מ˜ום  ל‡ ‰י‰  ו˘כל 

"כלי חמס"6.

ו‡ם כן, ‰רי על פי טעם ו„ע˙ „טבע ‰עולם, ו‚ם על פי ח˘בונו˙ „"כיבו„ ‡ב" ‰רי 
ב˜נ‡˙ם  ˘‡ירע, ‰רי  מ‰  ב˘מעם  ז‡˙  כל  ולמרו˙  ולוי,  ˘מעון  למע˘‰  מ˜ום  ל‡ ‰י‰ 
ס„ר  פי  על  ˘ל‡  מע˘‰  לע˘ו˙  וברוחניו˙  ב‚˘מיו˙  נפ˘ם  ומסרו  עמ„ו  ל‰˘י"˙7 

ולמעל‰ מן ‰˘כל ל‚מרי!

ו„וו˜‡ מסיפור ז‰, ˘‰ו‡ מע˘‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל ל‚מרי למ„ים – ל„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ 
– ‡˘ר יל„ ב‰‚יעו ל‚יל י"‚ נכנס בעול מˆוו˙ כיוון ˘על פי ‰˘כל ר‡וי ‰ו‡ ‡ז ל‰˙חייב 

במˆוו˙, ו˙מו‰ מ‡ו„, ‰כיˆ„ י˙יי˘בו ‰„ברים?

‡ל‡ ˘מכ‡ן למ„נו יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‡˘ר ‚ם ‰מ˙חיל עבו„˙ו על פי טעם 
˘עליו  ˘מים",  מלכו˙  עול  "˜בל˙  ˘ל  ‰חז˜  ‰יסו„  ‡ˆלו  ל‰יו˙  מוכרח  ‰נ‰  ו‰בנ‰, 

לˆיי˙ לחו˜י ‰˘י"˙, ‚ם מבלי ‰בינם.

˘‡ז  לפי  ו˘כל,  טעם  פי  על  ‰י‡  ‰נער  עבו„˙  ˘˙חיל˙  זו,  ל„ע‰  ‚ם  ‡˘ר  ונמˆ‡, 
נ‰י‰ ר‡וי ומוכן מˆ„ טבעו ל˜בל עול מˆוו˙ וכנ"ל, ‰נ‰ יח„ עם ז‡˙ מ˜ור ‰לימו„ ‰ו‡ 
˘כל,  פי  ˘על  לעבו„‰  ‰יסו„  ללמ„נו ‡˘ר  מן ‰˘כל,  למעל‰  נפ˘  מסיר˙  ˘ל  מעניין 

‰י‡ ‰עבו„‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל ל‚מרי.

5) בר‡˘י˙ ל„, „.

6) ˘ם מט, ‰.

7) ר‡‰ בענין ז‰, „מע˘‰ ˘מעון ולוי ‰‚יע מˆ„ ‰מס"נ ˘ל‰ם ‡ף ˘‰וכיחם יע˜ב – בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ 
ע' 150 ו‡ילך.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰ע˙י˜  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ‡בל 
 '‚" ˘מו‡ל":  ספר  מ„ר˘  מ"‡‚„˙ 
Œ‰ו ˘נ˙‚ייר  ‚ר  עוונו˙י‰ן26  ל‰ן  מוחלין 

מז‰  [ויליף   "‰˘‡ ו‰נו˘‡  ל‚„ול‰  עול‰ 
˘"נ˜ר‡˙ מחל˙ ˘נמחלו27 עוונו˙יו"]28. 

˘מו‡ל  ומ„ר˘  ˘בירו˘למי  ‰יינו 
ונ˘י‡"  ח˙ן  "חכם  ר˜  ˜ח˘יב  ̆ לפנינו)  )
„מיני'  (‡ף  ˘נ˙‚ייר  ‚ר  עמ‰ם  נמנ‰  ול‡ 
‰טעם  „י"ל  חכם),  ‚בי  ‰ו‡  ˘כן  ילפינן 
ח„˘‰,  מˆי‡ו˙   ‰"‰ ˘נ˙‚ייר  ‚ר  כי  בז‰, 
ו˘"נ),   .‡ כב,  (יבמו˙  „מי  ˘נול„  כ ˜טן 
‰˜ו„מ˙29  למˆי ‡ו˙ו  ˘ייכו˙  לו  ו‡ין 
‡חו˙ו  לי˘‡  יכול  ‰י'  ‰„ין  ˘מן  (ע„ 
לכללו  ˘‡ין  מובן  ו‡"כ31  (מ‚יו˙ו)30), 
ועפ"ז  עוונו˙י‰ן.  ל‰ן  ˘מוחלין   '‚ ב‰נך 
י˘ לעיין טוב‡, מפני מ‰ ב‰‚רס‡ „„ר˘˙ 
ל‰ן  מוחלין   '‚" כ'  ר˘"י,  ˘‰בי‡  רז"ל 
‚ר ‰ו‡  וכו'", „‡ף  ˘נ˙‚ייר  ‚ר  עוונו˙י‰ן 
˘ני‰ם   – ונ˘י‡  ˘נ˙מנ‰  (וחכם  מ‰‚'32 

26)  כ"‰ ברוב „פוסי וכ˙"י ר˘"י (˘˙ח"י); ובב' 
כ˙"י ר˘"י (˘˙ח"י) "על כל עונו˙י‰ם". ‡בל בסוף 
לי˙‡  ‡לו  כ˙"י  בב'  ‚ם  למחל˙)  (בנו‚ע  פר˘"י 

˙יב˙ "כל".

27) ר‡‰ ‰ער‰ 17 ב˘ו‰"‚.

ע'  ח"‰  ל˜ו"˘  ‚ם  ר‡‰   – ז‰  פר˘"י  בי‡ור   (28
163 ו‡ילך.

‡„‰"ז  (˘ו"ע  ח„˘‰"  וע˘י'  ברי'  "ונע˘‰   (29
‡ו"ח סמ"ו ס"„).

רמב"ם  ˘ם.  ערו‰  וב˙ו„"‰  ˘ם  יבמו˙  ר‡‰   (30
‰רמב"ם  נ"כ  ור‡‰  ‰י"ב.  פי"„  בי‡‰  ‡יסורי  ‰ל' 

˘ם.

‰בי‡  (ס˙ס"‰)  ˜טן   ı"ב˙˘ב˘ ל‰עיר   (31
"נ˘י‡  מ‰ירו˘למי  ‡חר  בנוסח  ‰לימו„  ממ„ר˘ 
„כ˙יב מפני ˘יב‰ ו‚ו' וסמיך לי' וכי י‚ור ‡˙כם ‚ר 
˘ם "מ‰ ‚ר  ולי˙‡  ˘נול„ „מי",  כ˜טן  ˘נ˙‚ייר  ו‚ר 

מוחלין לו על כל עונו˙יו".

ב"נ  ‡ם  פלי‚י  סע"ב  מח,  ˘ביבמו˙  ל‰עיר   (32

בכלל "עול‰ ל‚„ול‰")33?

 ד 
במי  ‚ר  נמנ‰  ל‡  „לר˘"י  ‰טעם  יבי‡ 
‰ו‡  ‰כפר‰  „‚„ר  עוונו˙יו,  ˘נמחלו 

„ו„‡י ע˘‰ ˙˘וב‰

̆ מבי‡ ‚ר  ו‰נ‰ ב‰סבר˙ ‚ירס˙ ר˘"י – 
˘נ˙‚ייר בין ‡לו ˘מוחלין ל‰ם עוונו˙י‰ם 
˘נ˙‚ייר"  "‚ר  ˘מ˜„ים  ‡ל‡  עו„  (ול‡ 
„ענין  במ"‡34)  (כמבו‡ר  י"ל   – לכולם) 
‰מחיל‰ „‚ר מלמ„ על ‰˘‡ר: כ˘ם ˘ב‚ר 
עוונו˙יו  ˘מחיל˙  פ˘וט  ‰רי  ˘נ˙‚ייר 
(ר‡‰  לטוב‰  מע˘יו  ˘˘ינ‰  בז‰  ˜˘ור‰ 
˘ו"˙ חוו˙ י‡יר סי' עט35) – כך ‚ם מי ˘עול‰ 

Œנמ ˘עוונו˙י‰ם   ,36‰˘‡ ונו˘‡  ל ‚„ול‰ 

ע"ז  (נוסף  ‡בל  ‰‚ירו˙.  ˜ו„ם  ˘עבר  ז‰  על  נענ˘ 
חנן  ‡ב‡  (ר"י,  רבים  ול„ע˙  נענ˘,  ר"ח  ל„ע˙  „ר˜ 
נמˆ‡  לפ"ז  ‰רי)  נענ˘,  ‡ינו  ‡ליעזר)  רבי  מ˘ום 
„‰רי   ,‰˘˜ עונו˙י‰ם  ל‰ן  מוחלין   '‚„ „מחז"ל 
ל„ע˙ ר"ח ר˜ ב' מוחלין ל‰ם עונו˙י‰ם, ול„ע˙ ר"י 
כל  ל‚מרי  ˘מ˘ווי   ˙ˆ˜ „וח˜  ˘נול„,  כ˜טן  „‰ו"ל 
מר‡‰  יפ‰  ר‡‰  עונו˙י‰ם. ‡בל  ל‰ם  ˘מוחלין   '‚‰
ס˙רˆ"‡  חסי„ים  ספר  ור‡‰  ˘ם.  בכורים  לירו˘למי 
 ‡ (˜ל‰,  ל‰חי„"‡  ‡ח„ים  „ברים  ˘ם.  ובמפר˘ים 
רסט  (ע'  ‚ר  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ו‡ילך). 

ו‡ילך). ו˘"נ.

˘מו‡ל,  במ„ר˘  ר˘"י  מפר˘  כן  לכ‡ור‰   (33
עול‰  ‚ר,   – ‡לו  סו‚ים   '‚ כ‡ן  מבו‡רים  „בכללו˙ 
מר‡‰  ביפ‰  וכמ"˘  וח˙ן.  ונ˘י‡)  (חכם  ל‚„ול‰ 
‚ירס˙  ‰י˙‰  ˘כן  לומר  ‰כרח  ו‡ין  ˘ם.  לירו˘למי 

ר˘"י במ„ר˘ ˘מו‡ל.

34) ר‡‰ ל˜ו"˘ ˘ם ע' 170.

35) ור‡‰ יפ‰ מר‡‰ ˘ם בסופו.

‰נ"ל  (לר˘"י)  ‰‚„ול  פר„ס  מס'  ל‰עיר  ‡בל   (36
‰ער‰ 20 בסופ‰: כיון ˘זכ‰ לח˙ונ‰ מוחלין לו על 

כל עונו˙יו (ומ˘מע ˘‡ינו ˙לוי בע˘יי˙ ˙˘וב‰).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ג 
חז"ל  מ„ר˘ו˙  ‰פלו‚˙‡,  ב˘ור˘  י˜„ים 

‚בי ני˘ו‡י ע˘ו

‡לו,  ˘יטו˙  ל‚'  „‰יסו„  לומר  וי˘ 
‰ו‡  ו„יו‰"כ,  חו"כ  „˙עני˙  ‰כפר‰  ב‚„ר 

מחילו˜י „ר˘ו˙ חז"ל ˘בפר˘˙נו:

‡ח˙ מנ˘י ע˘ו ‰מנויו˙ בפר˘˙נו ‰י‡ 
‰נ˜ר‡˙   ,(‚ (לו,  י˘מע‡ל"  ב˙  "ב˘מ˙ 
ב˙  "מחל˙  ב˘ם  ט)  (כח,  ˙ול„ו˙  בפ' 
פ"‚  (בכורים  בירו˘למי  ומ בו‡ר  י˘מע‡ל". 
ו‰בי‡ו  (רפי"ז)16,  ˘מו‡ל  ובמ„ר˘   (‚"‰

˘˘מ‰   – כ‡ן  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י 
רמז  ˘נ˜' "מחל˙" ‰ו‡  ומ‰  ‰י' "ב˘מ˙" 
(˘ל  עוונו˙יו"17  (כל)  לו  ˘נמחלו  "לפי   –
 (‰˘‡ (נו˘‡  „ח˙ן  למ„ו  ומכ‡ן  ע˘ו), 

מוחלין לו כל עוונו˙יו. 

ביום  (˘ח˙ן  ז‰  ענין  בבי‡ור  ‡מנם 
ב'  מˆינו  עוונו˙יו)  כל  נמחלים  חופ˙ו 

‚ירס‡ו˙: 

˘מו‡ל  במ„ר˘  (וע„"ז  ˘ם  בירו˘למי 
נ˘י‡  ח˙ן  חכם  ‡י˙‡:  ל˘ון)  ב˘ינויי 
‚„ול18‰ מכפר˙ . . חכם, מפני ˘יב‰ ˙˜ום 
כ˙יב  מ‰  לב),  יט,  (˜„ו˘ים  ז˜ן  פני  ו‰„ר˙ 

ור‡‰  "כל".  ˙יב˙  נ˘מט‰  ˘בפר˘"י  וˆ"ע   (16
ל˜מן ‰ערו˙ 20. 26.

"˘מחלו*  ˘מו‡ל  ובמ„ר˘  בירו˘למי.  כ"‰   (17
לו על כל עונו˙יו".

˘מו‡ל  וביל"˘  "‰‚„ול‰".  ˘מו‡ל  במ„ר˘   (18
˘ם (רמז ˜יז) לי˙‡ ˙יב‰ זו. ור‡‰ ‰ער‰ 39.

עונותיו".  כל  על  לו  באבער "שמחלה (?)  בהוצאת   (*
ובפרש"י עה"פ כאן ב' גירסאות "שנמחלו (לו) עונותיו", 

"שנמחלו עונותי'" (של בשמת). וראה לקמן הערה 54.

מ‰  ‚ו'  ‚ר  י‚ור ‡˙כם19  וכי  ל‚)  (˘ם,  ב˙רי' 
חכם  ‡ף  עוונו˙יו  כל  על  לו  מוחלין  ‰‚ר 
עוונו˙יו21;  כל20  על  לו  מוחלין  ˘נ˙מנ‰ 
 ˙‡ וי˜ח  י˘מע‡ל  ‡ל  ע˘ו  וילך  ח˙ן, 
מחל˙  וכי  ˘ם)  (˙ול„ו˙  י˘מע‡ל  ב˙  מחל˙ 
˘מ‰ ו‰ל‡ ב˘מ˙ ˘מ‰ ‡ל‡ ˘נמחלו22 לו 
במלכו  ˘‡ול  ˘נ‰  בן  נ˘י‡,  עוונו˙יו;  כל 
˘נמחלו  ‡ל‡  ‰י'  ˘נ‰  בן  וכי   (‡ י‚,   ‡"˘)

לו23 (על24) כל עוונו˙יו25.

"‡˙ך"  ˆ"ל  ולכ‡ור‰  בירו˘למי.  כ"‰   (19
(כבכ˙וב). וכ"‰ במ„"˘ ויל"˘ ˘ם.

"כל  בכולם  ‡י˙‡  ובמ„"˘  בירו˘למי   (20
עונו˙יו" – ב‚ר, חכם, ח˙ן (בע˘ו) ונ˘י‡ – כבפנים. 
ב"נ˘י‡".  ר˜  ˙יב˙ "כל"  ˘ם ‡י˙‡  ˘מו‡ל  ביל"˘ 
‰ר'  ס„ר  ("‡˘ר  יל"˘  ˘בסוף  ‡חרון"  ב"˜ונ„ריס 
 – (‰יל"˘)"  ‰ספר  ז‰  ˘כ˙ב  ל‡חר  ‰„ר˘ן  ˘מעון 
נוסח ‰‰˜„מ‰ „מ‰„ור‰ ‰‡' ˘ל ‰יל"˘ על ‰˙ור‰ 
ב"חכם"  "כל"  ‡י˙‡  ˜עח  סי'  רפז))  (˘‡לוני˜י, 
פר„ס  בס'  ו"‚ר".  (ע˘ו)  ב"ח˙ן"  ל‡  ‡בל  ו"נ˘י‡" 
‰‚„ול בסופו (ל˜וטים ו˘ו"˙ לרבינו ˘למ‰) נט, ‚ – 
ב˘ם "מˆ‡ רבי במ„ר˘" – נ‡מר‰ ˙יב˙ "כל" ב‚ר 
חכם וח˙ן (ע˘ו), ‡בל ל‡ בנ˘י‡ (ר‡‰ ‰ער‰ 25).

21) במ„ר˘ ˘מו‡ל: מ‰ ‚ר נמחלו לו כל עונו˙יו 
‡ף ז‰ נמחל לו על כל עונו˙יו. וע„"ז ביל"˘ ˘ם.

מלמ„  "‡ל‡  (וביל"˘)  ˘מו‡ל  במ„ר˘   (22
˘מחלו לו".

23) במ„ר˘ ˘מו‡ל (ויל"˘): ‡ל‡ מלמ„ ˘מחלו 
לו, כנ"ל.

24) כ"‰ בכמ‰ „פוסי ירו˘למי, וכבמ„ר˘ ˘מו‡ל 
˘ם.

ובמ„ר˘  ˘נ‰".  בן  מסיים "כ˙ינו˜  בירו˘למי   (25
נע˘‰  ומלך  נ˘י‡  ממ˘יך:  ביל"˘)  (וע„"ז  ˘מו‡ל 
כ˙ינו˜ בן ˘נ‰ ˘ל‡ טעם טעם חט‡. ובספר ‰פר„ס 
נ˜י  ˘נ‰  כבן  נע˘‰  ˘מלך  "כיון   11 ˘ב‰ער‰ 
ומלובן". וביל"˘ ˘ם ‰וב‡ ל‡ח"ז: רב ‰ונ‡ ‡מר* 

כבן ˘נ‰ ˘ל‡ חט‡ מימיו. 

*) ביל"ש שם נסמן יומא (כב, ב). וביומא שם לפנינו 
"אמר רב הונא כבן שנה שלא טעם טעם חטא".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰עבו„‰ ˘בטעם ו„ע˙ – ר˜ כי כן ˆיוו‰ ‰˘י"˙
וי˘ לב‡ר ‰„בר ‰כיˆ„ יכול ‰‡„ם ל‰ˆיב לעבו„‰ ˘על פי טעם ו„ע˙, יסו„ ˘למעל‰ 

מן ‰˘כל ו‰‰בנ‰:

‡ל‡  זו,  עבו„‰  וח˘יבו˙  ˆורך  ˘מבין  מפני  ל‡  ‰˘י"˙,   ˙‡ לעבו„  ˆריך  ‰‡„ם 
עבו„˙ו,  מיוס„˙   ‡‰˙ בלב„  ז‡˙  ועל  ‰מˆוו˙,  מˆוו‰  ל‰˜ב"‰  מוחלט˙  עול  ב˜בל˙ 
˙ימˆ‡  ו˙„יר  מוחלט,  ‡ינו  ‰˘כל  ‰רי  בלב„,  ו‰‰בנ‰  ‰˘כל  פי  על  ‰י‡  עבו„˙ו  „‡ם 
„ע‰ ‰סו˙ר˙, ונמˆ‡ ˘‡ינו מסור ל‰˘י"˙ ל‚מרי ‡ל‡ ר˜ על פי ‰כרח ˘כלו ˘‰ו‡ נ˙ון 

ל˘ינויים וכ„ומ‰.

מˆיי˙  ו‰ו‡  כן ˆיוו‰ ‰בור‡,  כי  ר˜  ˘כלי˙, ‡ל‡  סיב‰  לל‡  עבו„˙ו  ו‰‡„ם ‰עוב„ 
ועבו„˙ו  מעבו„˙ו  ל‰זיזו  ˘יכול  מי  ‡ין  ‰רי  ‡חריו,  ל‰ר‰ר  מבלי  למלך  עול  ב˜בל˙ 

מ‚ע˙ מ‰˙˜˘רו˙ עˆם נ˘מ˙ו עם ‰בור‡ י˙"˘, ול‡ ˘ייך ˘ינוי בז‰ ח"ו.

עבו„‰  כי  ו„ע˙ו,  ו˘כלו  במוחו  ‚ם  לעבו„ ‡˙ ‰בור‡  חייב ‰‡„ם  כן  פי  על  ‡בל ‡ף 
ומרוממ˙  מ˜„˘˙  ו‡ינ‰  בפנימיו˙ו  חו„ר˙  ˘ל ‰‡„ם, ‰רי ‡ינ‰  ב˘כלו  ח„ור‰  ˘‡ינ‰ 
‡˙ כוחו˙יו ‰פנימיים – ˘כלו ומי„ו˙יו, ועל כן ˘ומ‰ על ‰‡„ם ל‰˙בונן ב„רכי ‰בור‡ 

י˙"˘ ו‚„ול˙ו ולעב„ו ‚ם על פי טעם ו˘כל.

‡ך ז‡˙ י˘ים ‰‡„ם ‡ל לבו ˘עי˜ר יסו„ וסיב˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ עול ‰מלך וˆיו˙ 
כן  ועל  ולבו,  במוחו  ‚ם  ‰˜„ו˘‰   ˙‡ יח„יר  ˘‰‡„ם  ˆיוו‰  ˘‰מלך  ‡ל‡  למˆוו˙יו, 
בכוחו˙יו ‰פנימיים,  ח„ורים ‚ם  ˘י‰יו  עבו„˙ ‰'  ענייני  ב„ע˙ו ‡˙  ל˙˜וע  מ˙מסר ‰ו‡ 

‡ך ‰סיב‰ ו‰יסו„ לעבו„˙ ‰˘כל – ‰י‡ עבו„˙ ‰"˜בל˙ עול" ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙.

פי  על  ˘˙חיל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡  למ„ים  מפסו˜ "וי˜חו" ‚ו'  כחומר, ‡˘ר  עול‰  ומע˙‰ 
טעם ו„ע˙, וב‰ ב˘ע‰ מ„‚י˘ים ‡˘ר ‰יסו„ לז‰ – ‰ו‡ ‰מסיר˙ נפ˘ למעל‰ מ‰˘כל, 
ל‰יו˙   '‰ עבו„˙  לנער ‰מ˙חיל ‡˙  מˆוו‰ ‰מˆוו˙, „כך ‰י‡ ‰„רך  עול ‰מלך  ו˜בל˙ 
עבו„˙ו מיוס„˙ על מסיר˙ נפ˘ ו˜בל˙ עול, וב‰ ב˘ע‰ ל‰ח„יר‰ במוחו ולבו ול˜„˘ם.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

"‚ירו˙" בעניני עולם ‰ז‰
עם לבן ‚ר˙י . . וי‰י לי ˘ור וחמור ˆ‡ן 
ועב„ ו˘פח‰
עם לבן ‚ר˙י – ו˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י
(לב, ‰-ו. ר˘״י)

"‚ר"  מל˘ון  ‰ו‡  ב"‚ר˙י"  ‰פ˘וט  ‰פירו˘ 
(‰יפוכו ˘ל "˙ו˘ב"), ˘מ˙‚ורר ˘ם ר˜ ב‡ופן 

‡רעי.

 – ‚ר˙י  לבן  ב"עם  ‰פ˘ט  עומ˜  ˘ז‰ו  וי"ל 
‰˙‚ורר  ˘יע˜ב  ˘‡ף  ˘מר˙י",  מˆוו˙  ו˙רי"‚ 
ביח„ עם "לבן ‰‡רמי", ו‰יו לו כל עניני עו‰"ז 
‰יו  עכ"ז  ו˘פח‰",  ועב„  ˆ‡ן  וחמור  כ"˘ור 
˘˜וע  ול‡ ‰י'  זרים ‡ˆלו,  כ„ברים  ענינים ‡לו 

ב‰ם.

בבחי'  ‡ˆלו  ‰יו  עו‰"ז  ˘עניני  עי"ז  ור˜ 
‰ˆליח  ‰‡רמי  לבן  בבי˙  ‚ם  ‰נ‰  "‚ירו˙", 
‡ו˙ו  בלבלו  ול‡  ˘מר˙י",  מˆוו˙  ˘"˙רי"‚ 

עניניו ‰‚˘מיים מעבו„˙ ‰˘י"˙. 

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 68 ו‡ילך)

מ„וע י˜ר‡ו לע˘ו 
"‡„וני" לע˙י„ לבו‡?

ע„ ‡˘ר ‡בו‡ ‡ל ‡„וני ˘עיר‰
ו‡ימ˙י ילך, בימי ‰מ˘יח, ˘נ‡מר, ועלו מו˘יעים ב‰ר 
ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘ו
(ל‚, י„. ר˘"י)

לע˙י„  ר˜  י˜ויים  ז‰  ענין  ‰רי  לעיין,  י˘ 
לבו‡, ו‡"כ מ„וע נ˜ר‡ כ‡ן ע˘ו ב˘ם "‡„וני", 
‰רי בימו˙ ‰מ˘יח ל‡ י‰י' ע˘ו "‡„ון" ליע˜ב?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‚˘מיים  „ברים  ‚ם  ˘בעולם,  „בר  כל 
˜„ו˘‰.   ıניˆו ב‰ם  י˘  ביו˙ר,  ופחו˙ים 
יו˙ר,  מט‰  למט‰  נמˆ‡  ˘‰„בר  ככל  ו‡„רב‰, 
‰רי ז‰ מור‰ ˘‰ניˆוı ˜„ו˘‰ ˘בו ‰ו‡ ממ˜ום 
ביו˙ר  ‰‚בו‰  "כל  ‰י„וע  כ‰כלל  יו˙ר.  עליון 
לז,  ˘לח   .‚ ל„,  ל˜ו"˙ ‡מור  (ר‡‰  יו˙ר"  למט‰  יור„ 
מוס˙ר   ıניˆו‰ ‰‚לו˙  ˘בזמן  ‡ל‡,  ובכ"מ)   .‡

ונעלם במ˜ום ‰˙ח˙ון ו‡ינו ‚לוי לכל.

‡ך בימו˙ ‰מ˘יח, כ‡˘ר "ו‡˙ רוח ‰טומ‡‰ 
כל  ויבוטלו  ב),  י‚,  (זכרי'   "ıר‡‰ מן  ‡עביר 
‰ניˆוˆו˙  כל  י˙‚לו  ‡זי  ו‰‰ס˙רים,  ‰‰עלמו˙ 

‰˜„ו˘ים.

יו˙ר  למט‰  נמˆ‡  ˘‰„בר  ˘ככל  ועפ‰נ"ל, 
 ıניˆו‰˘ נמˆ‡  יו˙ר,  נעל‰  ˘בו   ıניˆו‰ ‰רי 

˘בע˘ו ‰ר˘ע ‚בו‰ ‰ו‡ ביו˙ר.

לע˘ו  י˜ר‡ו  ‰מ˘יח"  "בימי  „ו˜‡  ולכן, 
˘נעל‰  ˘בו,   ıי˙‚ל‰ ‰ניˆו ˘‡ז  מפני  "‡„וני" 

‰ו‡ ביו˙ר.

(ע"פ '˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙' ˙˘„"מ ח"‡ עמ' 
559 ו‡ילך)

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

יו‰"כ  ˙˘וב‰  ע˘‰  ר˜ ‡ם   – רבנן  ול„ע˙ 
מכפר. 

Œ˙מ„ „‰‡ומרים  בנ„ו"„,  ‰ו‡  וע„"ז 
„י„‰ו,  ויו"כ  סליח‰  יום  „‰וי  מ˘ום  ענין 
˙˘וב‰  ע˘י˙  ˆריכים  וכל‰  „ח˙ן  ס"ל 
˙˘ו ב11‰  ˘ל  ˙עני˙  ˙וכן  „ז‰ו  לכפר˙ן10, 
 (12‡"‰ פ"‰  ˙עניו˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  (כמ"˘ 
לפ˙וח  ‰לבבו˙  לעורר  "כ„י  ‰ו‡  „‰ˆום 
‰טעם  ˘נ˜טו  ו‡לו  ‰˙˘וב‰"),  „רכי 
מˆ„  ‰י‡  „‰כפר‰  ס"ל   – ‰נ"ל  ו‰‚'  ‰ב' 
רבי  „ע˙  ע"„  (חופ˙ן),  יום  ˘ל  עיˆומו 

(‰נ"ל) בנו‚ע ליו‰"כ.

 ב 
יב‡ר „‡ף ‚בי יו‰"כ מˆינו ‚' ˘יטו˙, ע"פ 

„רך ‰רמב"ם ‰מחו„˘˙ ב˘יט˙ רבנן 

מˆינו  „יו‰"כ  לכפר‰  ב‰נו‚ע  ‡מנם 
˘יט‰ מחו„˘˙ ב„ברי ‰רמב"ם, „‰ו‡ סבר 
˘‡פילו לרבנן „ס"ל ˘‡ין יו"כ מכפר בלי 
˙˘וב‰, מ"מ, ‡ין ‰כפר‰ ב‡‰ מ‰˙˘וב‰, 
‡ל‡ מעיˆומו ˘ל יום ‰כפורים, ור˜ ˘‰ו‡ 
מכפר  יו‰"כ  ˘ל  „עיˆומו  ב„בר,  ˙נ‡י 
„ו˜‡ כ‡˘ר י˘נ‰ ˙˘וב˙ ‰‡„ם, כ„מוכח 

מ„בריו בז‰ (‰ל' ˙˘וב‰ פ"‡ סוף ‰"‚)13. 

‰רמב"ם  ˘כ˙ב  מז‰  מזו14:  וי˙יר‰ 

‡ו"ח  ˘ו"ע  לרמ"‡  ‰‚ר"‡  בי‡ור  ר‡‰   (10
ס˙˜ס"ב ס"ב.

‚וף  נז˜י  ‰ל'  חו"מ  חל˜  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  ר‡‰   (11
כו'".  ל˙˘וב‰  ל‰˙ענו˙  מו˙ר  "ולכן  ס"„  ונפ˘ 

ור‡‰ ‡‚‰"˙ פ"‡.

לרמב"ם  רו˜ח  מע˘‰  ‰"ב.  פ"‡  ˘ם  ור‡‰   (12
˘ם.

13) ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"„ ע' 1150 ו‡ילך. 

14) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ז ע' 126 ו‡ילך.

מכפר  ‰כפורים  יום  ˘ל  „"עיˆומו  ˘ם 
התשובה"  עם  "מכפר  ‡מר  ול‡  ל˘בים" 
מועיל‰  ‰רמב"ם  „ל„ע˙  מוכח  וכיו"ב, 
כפר˙ עיˆומו ˘ל ‰יום ‚ם לז‰ ˘ל‡ ע˘‰ 
עם  (˙˘וב‰  חט‡יו  על  (‚מור‰)  ˙˘וב‰ 
כל ‚„רי' ו˙נ‡י' – חרט‰ על ‰עבר ו˜בל‰ 
טוב‰ על ל‰ב‡ בוי„וי „ברים), ‡ל‡ ˘‰ו‡ 
˘˘ב  "˘ב",  ˘ל  ו‚„ר  ב˙נוע‰  ר˜  נמˆ‡ 

ופונ‰ ל‰'. 

ב‡ופן  ˘יטו˙   '‚ ˘י˘  נמˆ‡  ז‰  וע"פ 
‰סליח‰ ומחיל‰ „יו"כ ויחוס‰ ל‰˙˘וב‰: 
ב˘ביל  ל˙˘וב‰  ˆריך  ˘‡ין  רבי  „ע˙   (‡
˘ˆריך  (בפ˘טו˙)  רבנן  ב) „ע˙  ‰סליח‰; 
(לפי  ‰רמב"ם  ˘יט˙   (‚ ממ˘;  ˙˘וב‰ 
˘ל  ˙נוע‰  ˘ˆ"ל  רבנן)  ב„ע˙  פירו˘ו 

˘יב‰, ‡בל ל‡ מע˘‰ ˙˘וב‰ ממ˘. 

‡לו  ˘יטו˙  ˘ל˘  ˘מעין  לומר,  וי˘ 
‰סליח‰  ב‚„ר  ‰נ"ל  ‰˘יטו˙   '‚ ‰ן  ביו"כ 

ומחיל‰ ביום ‰חופ‰: 

ב˘ביל  ר˜  ‰י‡  ˘‰˙עני˙  ‰טעם  לפי 
˘‡ין  נמˆ‡   – ב˘ע˙ ‰˜נין  ˆלילו˙ ‰„ע˙ 
לפי  עˆמ‰;  עם ‰˙עני˙  ˘ייכו˙  ל‰סליח‰ 
כמו  ˙˘וב‰ – ‰"ז  ˘ל  ˙עני˙  ‰טעם „‰וי 
ולפי ‰טעם  רבנן (בפ˘טו˙)15;  ל„ע˙  יו"כ 
י"ל  חביבו˙ ‰מˆו‰,  מ˘ום  ˘‰˙עני˙ ‰י‡ 
˘‰רי   – ביו"כ  ˘יט˙ ‰רמב"ם  ע"„  ˘‰ו‡ 
‰רי  ל˙˘וב‰,  ‡ינ‰  ˘‰˙עני˙  ‡ף  סו"ס 
ב‰  י˘   – ‰˜ב"‰  מˆוו˙  ˘ל  בחביבו˙ 

˜ירוב ו˘יב‰ ל‰˜ב"‰.

„נחל˜ו  ˙י˙י  מ‰יכי  ‚ופ‡,  ב‰‡  ויל"ע 
‚בי ח˙ן לומר „‡יכ‡ בז‰ ‚' ‚„רים.

15) ל‰עיר מל˜וטי לוי"ˆ – ‡‚רו˙ ע' רז.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מיו˘ב˙  י‰י' „ע˙ן  ול‡  ̆ ˙כרו  י ב) "˘מ‡ 
 ıמינ מ‰ר"מ  ב ˘ע˙ ‰˜י„ו˘ין" (˘ו"˙  עלי‰ן 
˘ם4); ‚) "מפני ˘מˆו‰ חבי ב‰ עלי‰ם (לכן 

‰ר‡˘ונים  חסי„ים  ˘עו˘ין  כ„רך  נו‰‚ין) 
כ‚ון  ‰חביב‰,  מˆו‰  על  מ˙ענין  ˘‰יו 

לולב ו˘‡ר „ברים" (רו˜ח סי' ˘נ‚).

בין  בפוס˜ים  ˘נ‡מר  מ‰חילו˜ים  ו‡' 
‰ני טעמי ‰ו‡ (ב"˘ וב‡ר ‰יטב ˘ם5), „לטעם 
˘ל‡  ‰˙עני˙  ˘עו˙  ̆ לים  ל‰ ר‡וי   '‡‰
לטעם ‰ב'  מ˘‡"כ  סוף ‰יום6,  ע„  ‰˙ענ‰ 
ו‰‚' – ‡"ˆ ל‰˘לימן, כפ˘וט (ול‡י„ך ‡ם 
לטעם   – ˆ‰"כ  ‡חר  ע„  ‰חופ‰  ̇ ‡חר‰  נ
ולטעם  ˆ‰"כ,  ע„  ר˜  ל‰˙ענו˙   ˆ"‡  '‡‰
‡חרי  ע„  ל‰˙ענו˙  ˆריכים   – ו‰‚'  ‰ב' 

‰חופ‰). 

 '‡‰ לטעם  ˘‚ם  ‡˙"ל  ˘‡פי'  וי"ל 
ˆריך  ‡ין  ˘ל‰ם)  סליח‰  יום  („‰ו‡ 
˘עו˙  ˘˙עני˙  „נ‡מר  ‰˙עני˙,  ל‰˘לים 
מ"מ,  ˘ם7),  ל‡‰"ע  מ˜ו„˘  (עזר  ˙עני˙  ‰וי 
טעמי   '‚ ‰ני  בין  עי˜רי  חילו˜  ‡יכ‡ 
י˘   '‡‰ „לטעם  ‰˙עני˙,  מ‰ו˙  ב‰‚„ר˙ 

וכיון  נמחלין  עוונו˙יו  ‰מ˙על‰  ב‚מ'  „‡מרי' 
ומ˜בל  וי˙בטל  ‰חט‡  י‚רום  ‡ולי  ל‚„ול‰  „עול‰ 
ו‰„ר  חופ˙ו  ע„ „סיים  בעלמ‡  וˆער‡  ˙˘וב‰  עלי' 

‡כיל".

4) ‰וב‡ בב"˘ וב‡ר ‰יטב ‡‰"ע ˘ם. מ‚"‡ ˘ם. 
ור‡‰ ˘ו"˙ מ‰ר"י ברונ‡ ˘ם ב˙חל˙ו.

5) כנס˙ ‰‚„ול‰ ‡‰"ע סס"ב ‰‚‰ו˙ ‰טור ס˜ט"ו. 
פ˙חי ˙˘וב‰ ˘ם סס"‡ ס˜"ט. ועו„. ור‡‰ ב‡רוכ‰ 

˘„"ח ˘ם.

˘ם  ברונ‡  מ‰ר"י  ב˘ו"˙  ‰ל˘ון  ר‡‰  ‡בל   (6
(נע˙˜ לעיל ‰ער‰ 3). ור‡‰ ˘„י חמ„ ˘ם.

˙˜ע‚.  ר"ס  ‡ו"ח   (‡"‡) בפרמ"‚  מ˘מע  וכן   (7
‚"כ  „מיח˘ב  ‰יום  חˆי  "ע„  פ"‚   ˙"‰‚‡ ור‡‰ 

˙עני˙ בירו˘למי". ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡‰. 

כ‡ן חלו˙ „ין ˙עני˙ ממ˘ על ‰‚בר‡ ו‚ם 
„‡ין  ו‰‚',  ‰ב'  לטעם  מ˘‡"כ  ‰יום8;  על 
בז‰ חלו˙ ˙עני˙, ‡פי' על ‰‚בר‡, כ"‡ ר˜ 

˘ליל‰ ו‰ע„ר ‰‡כיל‰. 

ל‰פוס˜ים  (‚ם  „לכו"ע  פ˘וט  ו‰נ‰ 
‰חופ‰  יום  ‰רי  ו‰‚')  ‰ב'  ‰טעם  ˘נ˜טו 
ו‰כל‰  ל‰ח˙ן  וסליח‰  מחיל‰  יום  ‰ו‡ 
ומ„ר˘  בירו˘למי  רז"ל  „ר˘˙  (כפ˘טו˙ 
ˆ"ל,  ולפ"ז  ל‰לן).  ‰מוב‡  ˘מו‡ל 
˘‰פוס˜ים ˘נ˙נו טעמים ‡חרים ל‰˙עני˙ 
‡ינ‰  ‰חו"כ  ˘ל  ˘מחיל˙ם  ל‰ו  סביר‡ 
‡ל‡  ˙˘וב‰,  ˘ל  ו˙עני˙  ב˙˘וב‰  ˙לוי' 

‰מחיל‰ ב‡‰ ע"י ‰ נ˘ו‡ין לב„. 

‰ח˙ן  ˘ל  חופ˙ם  יום  ˘לכו"ע9  ומכיון 
(ע"„  וסליח‰  מחיל‰  יום  ‰וי  ו‰כל‰ 
בין  ˘‰מחלו˜˙  לומר,  י˘  כיפור),  יום 
ז˜ו ˜ים  ‡ם   – ˘בפוס˜ים  ‰נ"ל  ‰טעמים 
ב˘ביל ‰כפר‰ – ‰י‡  ˙˘וב‰  ˘ל  ל˙עני˙ 
כפר˙  בענין  ˘מˆינו  ‰פלו‚˙‡  ב„ו‚מ˙ 
ל„ע˙  ו˘"נ):   .‡ י‚,  (˘בועו˙  ‰כפורים  יום 
רבי בין ע˘‰ ˙˘וב‰ בין ל‡ ע˘‰ ˙˘וב‰ 
מכפר,  יו‰"כ  ˘ל  „עיˆומו  מכפר,  יו‰"כ 

‰"ט  פ"‡  ˙עניו˙  ל‰ל'  ˆפע"נ  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (8
‚„ר  „עי˜ר  בערכו)  כללים  בˆפע"נ  (נע˙˜  ובכ"מ 
˙עני˙  נ˜ר‡  ‰יום  ˘י‰‡  ‰יום  על  ‰י‡  ˙עני˙ 
(לז,  ˘ם ‰י"‡  ˙עניו˙  וב‰ל'  ל‡כול.  וממיל‡ ‡סור 
ל‡,  ˘עו˙  ‚בי  ‰יום,  עˆם  על  חל  "„˙עני˙  כ'   (‡
לפי  ולכ‡ור‰  נפ˘י'".  לˆעורי  ב‚„ר  לכו"ע  ז‰  ר˜ 
ר‡"˘  ˘ם),  בˆפע"נ  ל„, ‡. ‰וב‡  ב˙וס' (ע"ז  מ"˘ 
ל˜בל  ˆריך  ˘עו˙  ˙עני˙  „‚ם  סי"ב),  פ"‡  (˙עני˙ 
ב˙עני˙  „‚ם  מ˘מע  יום,  מבעו„  מ‡˙מול  עליו 
˘עו˙ חל על (חל˜ ז‰ „)‰יום ˘ם "˙עני˙". ו‡כ"מ.

(„רכי  במחלו˜˙  ל‰רבו˙  ˘‡ין  ‰כלל  וי„וע   (9
ל'  ‡ו˙  ‰˘"ס  כללי   (˙"‰˜ חמ„,  (ב˘„י  ˘לום 

סרנ"ז).

י„

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

‚„ר ˙עני˙ ביום חופ‰
˘יטו˙  ב‚׳  „˙לוי  י˜„ים  ‰חופ‰;  ביום  ˙עני˙  ב‚„ר  ‰פוס˜ים  „נחל˜ו  במ‰  י˜˘‰ 
ע˘ו  מני˘ו‡י  „ילפינן   ‡‰ ‚בי  חז״ל  מ„ר˘ו˙  בכמ‰  יח˜ור  יו‰״כ;  ˙עני˙  ‚בי 
ע״י  ‰י‡  ‰כפר‰  ‡י  ˙לוי  „‰„בר  זב״ז,  ‰פלו‚˙ו˙  ב׳  ˙ול‰  ח˙ן;  לכפר˙  „פר˘˙נו 

מע˘יו ‡ו ר˜ מ‰יו˙ו ח˙ן

 א 
ב‰˙עני˙,  ‚„רים   '‚ ‰פוס˜ים  מן  יבי‡ 
וי˜„ים „˙לוי במח' רבי ורבנן ‚בי יו‰"כ

‡י˙‡ בפוס˜ים (‰וב‡ ל‰לכ‰ ברמ"‡ ˘ו"ע 
ו‰כל‰  ˘‰ח˙ן  „"נ‰‚ו  ס"‡),  סס"‡  ‡‰"ע 

טעמים  וכמ‰  חופ˙ן",  ביום  מ˙ענין 
„י„‰ו  סליח‰  "„‰וי   (‡ ע"ז:  נ‡מרו1 

˘ב‰ער‰  ‰˘ו"ע  נ"כ  ר‡‰  ל˜מן  ‰ב‡  בכל   (  (1
וכל‰  ח˙ן  מערכ˙  „ינים  ‡סיפ˙  חמ„  ˘„י  ‰ב‡‰. 
˘כ  (ע'  ח˙ן  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ס"„. 

ו‡ילך). ו˘"נ.

„י„‰ו"  כפור  ויום  עוונו ˙י‰ן  ˘נמחלין 
(˘ו"˙ מ‰ר"ם מינı סי' ˜ט („"‰ ור‡י˙י רבו˙י2)3; 

‰יטב  ב‡ר  ס˜"ו.  ˘ם  ‡‰"ע  בב"˘  ‰וב‡   (2
 ‡‰ (ו‰˘מיטו  ˙˜ע‚  ר"ס  ‡ו"ח  מ‚"‡  ס˜"‰.  ˘ם 
ס"פ  ע‰"˙  ז˜נים  מו˘ב  ור‡‰  „י„‰ו").  "וי"כ  „כ' 
מ‰ר"י  וב˘ו"˙   .(49 ‰ער‰  ל˜מן  (נע˙˜  ˙ול„ו˙ 
ברונ‡ "‡מר˙י בינ˜ו˙י . . מ˘ום „‡מרינן . . „מלך 
ויומ‡  ו‰ו‡יל  למלך  „ומ‰  וח˙ן  יום  בכל  ני„ון 
„„ינ‡ ‰ו‡ ל‚בי' בעי מ˙ענ‰ כמו ביום כפור", ‡בל 
בר"‰  בני ‡„ם „מ˙ענים  י˘  טעמ‡  ממ˘יך "ומ‰‡י 

לפי ˘יום „ין ‰ו‡". ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡‰.

"כ„„ר˘ינן  ממ˘יך  ˘ם   ıמינ מ‰ר"ם  ב˘ו"˙   (3
על ‰‡ „כ˙יב וי˜ח ‡˙ מחל˙ כו'". וב˘ו"˙ מ‰ר"י 
לפי  ˘מע˙י  "ועו„  בפ"ע  כטעם  ‰בי‡  ˘ם  ברונ‡ 


