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כח

ברכו˙ ˘מונ-‰ע˘ר ‰בעבו„˙ „‡‰ם
וע״ז נס„ר ס„ר ‰ברכו˙ ב‰ב˜˘ו˙ „˘מונ-‰ע˘ר‡„ .‰חר ˘ל˘ ר‡˘ונו˙ ˘ענינם
˘˜˙‰רו˙ נפ˘ו ונ˘מ˙ו בנ˘מ˙ ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים וב˘ר˘ נ˘מ˙ו למעל‰ ,‰נ ‰ברכ‰
וב˜˘ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙ :לי„ע ול‰כיר ‚ם ‡˙ „˜ו˙ ‰רע .ו‰ו‡ על י„י
‡ ‰‚˘‰ל˜י˙˘‡ ,ר על י„י י„יע ‰ו‰כר ‰זו ב„˜ו˙ ‰רע‰ ,רי ‰ו‡ ב‡ לי„י ˙˘וב‰˘ ,‰י‡
ברכ˘ ‰ני׳ ,בב˜˘˙ עזר מלמעל‰˙˘ ‰י' ˙˘וב˙ו ‡מי˙י˙ ומכיר בחט‡ו ומב˜˘ סליח‰
ומחיל ‰על ‰עבר.
ובז‰ ‰נ‰ ‰ו‡ ב‡ לי„י ב˜˘˙ ‡‚‰ול˘ ‰י‚‡ל ‡˙ ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ממיˆר ‰נפ˘
‰ב‰מי˙ ,וב‡ לי„י ב˜˘˙ רפו‡ ,‰לרפ‡ו˙ ‡˙ נפ˘ו ‡‰ל˜י׳ מ‰ריח רע ומן ˙‰חלו‡ים
˘נ„ב˜ו ב ‰ב‰יו˙ ‰ב‚לו˙ בנ"‰ב .ומז ‰ב‡ לי„י ב˜˘˙ ברכ˙ ˘‰נים במזונו˙ „˙ור‰
ועבו„ ‰וכו' ב˘‡רי ‰ברכו˙ ˘‰ן ב˜˘ו˙ ב‚ילוי ‡ל˜ו˙ בנפ˘ו ובעולם „על י„י ז‰ ‰רי
‰ו‡ מכרי˙ ‚ם ˜„‰ו˙ „„˜ו˙ ‰רע.

מ„וע "‰ווי„וי" נ‡מר ר˜ ‡חר "˘מונ ‰ע˘ר?"‰
וז‰ו ‰טעם מ‡˘ ‰חר ˘מונ ‰ע˘ר„ ‰ו˜‡ ‡ומרים וי„וים – ‡˘מנו ב‚„נו כו׳.
„לכ‡ור‰ ‰נ ‰ענין ‰וי„וים מ˜ומם ˜ו„ם ˙‰פל‡ ,‰בל ‡חר ‰עבו„„ ‰פסו˜י „זמר‰

‚úיון ˙ˆ‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˙˘‡ ˘˙'‰ﬠ"‰

ברכ˙ ˜״˘ ו˜"˘ ועו„ יו˙ר – ‰ברכו˙ ו‰ב˜˘ו˙ „˘מונ ‰ע˘ר ,‰מ ‰מ˜ום לוי„וים?
‡ך ‰ענין ‰ו‡ „‰נ˜ ‰ו„ם ˙‰פל„ ,‰רך ‡י˘ י˘ר בעיניו כ˘ל‡ ע˘ ‰עביר ‰ו‡„רב‡
ע˘‡ ‰יז ‰מˆו‡ ‰ו למ„ ˙ור ,‰נ„מ ‰לו ˘‰ו‡ ˜רוב ל‡ל˜ו˙ ו‡ינו מר‚י˘ כלל ב‰רע
˘בו‡ .מנם ע״י ˆ‰ירוף „˙פל˘ ,‰מˆרף לכסף כו' ,ו"‡י˘ לפי מ‰ללו" ‰יינו ב‰‰ילול
ו˘‰בח „˙פל˘ ‰מב˜˘ ˜רב˙ ‡ל˜ו˙ – ‡ז מר‚י˘ ‡˙ ‰סי‚ים ו‰פסול˙ ˘בו ˘מונעים
ומעכבים ‡ו˙ו מ‚‰ילוי.
‡ל‡ ˘בפסו„״ז ו˜״˘ מר‚י˘ ר˜ ב‚סו˙ ‰רע לב„ ול‡ ב„˜ו˙ ‰רע ,כי ל‚בי מ„רי׳

מ ‰ﬠניין "כ"ף יווני˙" úפ˘וטו-ú˘-מ˜ר‡?
כופין ‡ו˙ו ﬠ„ ˘יי˙ן "מטבﬠ ˘"˘‡ ú

˙ח˙ונו˙ ‡ין „˜ו˙ ‰רע מעלים ומס˙יר כ״‡ ל‚בי מ„רי׳ עליונו˙˘ ,ם מעלים ומס˙יר
„˜ו˙ ‰רע ‚״כ .ולז‡˙ „ו˜‡ כ˘מ‚יע ל˘מו״ע˘ ,רוˆ ‰ל‰יו˙ בבחי׳ ˜‰ירוב ל‡ו‡״ס
˘‡ין ערוך ‡ליו‡ ,ז מר‚י˘ ‚ם ב„˜ו˙ ‰רע ˘בו ומ˙מרמר מ‡„ ע״ז ˘עי״ז מכרי˙ ‚ם

ב‡„ ‡‰ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘úו

‡˙ ‰רע ˘ב„˜ו˙ .וז‰ו״ע ‰וי„וים ˘‡חר ˘מו״ע „‰יינו „חיי˙ ‰רע.

˙‰פי ‰úכ"˜˘˙" ‰נúחמ˙ ברﬠ מרחו˜
)ספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ עמ' (98
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כז

ו‡ו˙‡ ‰נו מב˜˘ים ב˘מונ-‰ע˘ר˘ – ‰יומ˘ך ‚ילוי ‡ל˜ו˙˘ .ז‰ו ענין "ברוך ‡˙‰

פתח דבר

‰וי׳"‰˙˘ ,י׳ ‰ברכ ‰ו‰‰מ˘כ ‰למט ‰בבחינ˙ ‚ילוי .ו‰יינו כ˘מ˙בונן ברוממו˙ ‡ל˜ו˙
˘‡ין ערוך ‡ליו כלל ,ו‡יך ˘‰ו‡ רחו˜ מ‡ל˜ו˙ ב˙כלי˙ על י„י ז ‰י˙מרמר מ‡„ ומב˜˘
מעומ˜‡ „ליב‡ ˘יומ˘ך ‚ילוי ‡ל˜ו˙ למט.‰

˙‰פיל ‰בכוח ‰ל‰רו‚ ‡˙ ˘‰ונ‡ עו„ ב‰יו˙ו רחו˜
בעז‰י״˙.

ו‰נ ‰על י„י "ב˜˘ו˙" ‡לו נע˘ ‰בחינ˙ "˜˘˙" 1ל‰רו‚ ‡˙ ‰חיˆונים‰‰„ .פר˘ בין

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙˘‡‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙ˆ‡(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

"חרב" ל"˜˘˙" ‰ו‡ ˘‰חרב ‰ור‚ ‡˙ ˘‰ונ‡ ˘עומ„ ‡ˆלו ב˜רוב‡ ,בל ˘‰ונ‡ ˘עומ„
מרחו˜ ‡ינו יכול ל‰ר‚ו בחרב‡ ,בל ע״י  ˙˘˜‰יכול ל‰רו‚ ‚ם ‡˙ ˘‰ונ‡ ˘עומ„
מרחו˜ ˙˘˜‰ .כל ˘מו˘כים ‡ו˙ו יו˙ר על ‚בי ‰י˙ר מ‚יע למרחו˜ יו˙ר.
וכך ‰ו‡ ענין ˙‰פל‰˘ ‰ב˜˘ו˙ נע˘ו˙ בבחינ˙ "˜˘˙" ל‰רו‚ ‡˙ „˜ו˙ ‰רע ˘בו.
וכל מ˘ ‰מו˘ך ‡˙  ˙˘˜‰יו˙ר‰ ,יינו ˘י˙מרמר יו˙ר על ריחו˜ו ,י‚יע יו˙ר למרחו˜

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

ל‰רו‚ ‚ם ‡˙ ‰רע ˘ב„˜ו˙ מ‡„‡˘ ,ינו מר‚י˘ ‡ו˙ו כלל )וכמ״˘ ‡וילים מ„רך פ˘עם(,
לפי ˘‡ינו מר‚י˘ ב‰רע ˘ב„˜ו˙ ,ונ„מ ‰לו ˘‡ין בו כלל ,לפי ˘‡ינו נו˙ן „ע˙ו על ז‰
)"ער כ‡פט זיך ניט ‡ז ב‡ ‡ים ‡יז פ‡ר‡ן ‡זעלכע ניט ‚וטע ז‡כען"( ‡ו ˘‡ינו חו˘בם
לרע כלל˜„ .ו˙ ‰רע ˘בו‰ ,מ ‰עו˘ים במח˘ך מע˘י‰ם ‡˘ר מורי„ים ‡ו˙ו ח״ו מעט
מעט ,ע„ ˘מורי„ים ‡ו˙ו ר״ל ברע ‚מור.

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

"„˜ו˙ ‰רע" ו"‚סו˙ ‰רע"
„‰נ ‰י˘ „ברים ב„˜ו˙ ‰רע ˘‰ם ˜˘ים ‰רב ‰יו˙ר מ‚סו˙ ‰רע‚„ .סו˙ ‰רע ‰נ‰
‰ו‡ נר‡ ‰וניכר ו‡י ‡פ˘ר לטעו˙ בו .ומ‡חר ˘יו„ע ברור ˘‰ו‡ רע‰ ,רי ‰ו‡ נז‰ר בז.‰
ו‡ם ח״ו ל‡ עמ„ בנסיון ועבר‰ ,נ„‰ ‰בר ˘עבר עביר ‰מעי˜ לו וחוזר בו ומ˙חרט על

◇ ◇ ◇

ז ‰ועוס˜ ב˙˜וני ˙˘וב.‰

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

‡בל „˜ו˙ ‰רע‡˘ ,ינו ניכר כל כך‰ ,רי ‡ינו יו„ע ממנו ,ופעול˙ו ˜˘ ‰יו˙ר מ‚סו˙
‰רע – מ˘ ‰מ˜רר ‡ו˙ו˘‡ ,ר ‰ע„ר "מˆו˙ ע˘‡ "‰ינו נו‚ע לו ו"ל‡ ˙ע˘‡ "‰ינו
מפחי„ו )"„ער ניט מ˜יים זיין ַ‡ מˆו ‰רירט ‡ים ניט ָ‡ן ‡ון ַ‡ ל‡ ˙ע˘˘ ‰רע˜ט ‡ים

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ניט"( ,וחוזר ‡חרי ‰‰י˙רים ו˜‰ולו˙"‰˘ ,ב„יעב„" ‰ו‡ ‡ˆלו "לכ˙חיל ,"‰וככ ‰יור„
מ„חי ‡ל „חי ע„ ˘נע˘˜ ‰ל ˘ב˜לים .ו˙‰‰חל‰ ‰י‡ – מ˜‰רירו˙ „„˜ו˙ ‰רע.

˘‰ (1ייכו˙ ˘ל "˜˘˙" ל"ב˜˘ – "‰ע"פ ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ע"‰פ )בר‡˘י˙ מח ,כב( "בחרבי וב˜˘˙י" –
"בˆלו˙י ובבעו˙י" )‰ער˙ ‰מערכ˙(.

כו

דרכי החסידות
˘יחו˙ כ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

"˜˘˙" ˙‰פיל ‰נלחמ˙ ברע "˜„"‰

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

"ענין ˙‰פל‰ ‰ו‡ ˘‰ב˜˘ו˙ נע˘ו˙ בבחינ˙ "˜˘˙" ל‰רו‚ ‡˙ „˜ו˙ ‰רע ˘בו.
וכל מ˘ ‰מו˘ך ‡˙  ˙˘˜‰יו˙ר – ‰יינו ˘י˙מרמר יו˙ר על ריחו˜ו – י‚יע יו˙ר
למרחו˜ ,ל‰רו‚ ‚ם ‡˙ ‰רע ˘ב„˜ו˙ מ‡„"

◇ ◇ ◇

˙וכן ברכ˙ "חונן „‰ע˙"
‰ . .נ ‰רוב ברכו˙ ˘מונ-‰ע˘ר‰ ‰ן ב˜˘ו˙ .וכמו ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙ ,עזר˙ ˘˙‰וב,‰
סליח‡‚ ,‰ול ,‰רפו‡ ‰וכו'‰˘ ,ן י״ב ברכו˙ ‡‰מˆעיו˙ ˘‡„ם ˘ו‡ל ˆרכיו ב‰ן .וענין
‰ב˜˘‡ ‰ינו ˘ייך כי ‡ם כ˘חסר לו – כ˘יו„ע ומר‚י˘ ‡˙ ‰חסר לו ‰רי ‰ו‡ מב˜˘
˘ימול‡ ‰חסרון‡ ,בל כ˘‡ינו מר‚י˘ ויו„ע ˘חסר לו ‡ינו ˘ייך ב˜˘.‰
ו‰נ‰ ‰ב˜˘ו˙ „˘מונ-‰ע˘ר‡ ‰ינן ר˜ ˘מב˜˘ על ˆרכי ‚ופו לב„ ,מ˘ ‰חסר לו
ב‚˘מיו˙ ,כי ‡ם מב˜˘ים על מ˘ ‰חסר לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ .וב‡מ˙ ‰נ ‰עי˜ר
‰ב˜˘ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ על ‰חסרון ברוחניו˙‰ ,יינו מ‡˘ ‰ינו מ‡יר לו ‚ילוי ‡ל˜ו˙
בנפ˘ו ובעולם.
וז‰ו ענין ס„רי ‰ברכו˙ ו‰ב˜˘ו˙˙„ .חל˙ ‰כל ‰י‡ ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙˜‰˘ ,ב״‰
יחוננו ב„ע˙ לי„ע ול‰כיר ‡˙ ‡‰מ˙ ‡˘ר עי˜ר ‰חסרון ‰ו‡ ‰חסרון ‰רוחני ,וז‚ ‰ורם
‡˙ ‰חסרון ב‚˘מיו˙‡„ .ם ‰י׳ מ‡יר ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ממיל‡ ‰י׳ טוב ‚ם ב‚˘מיו˙ .וכמו
בזמן ‰בי˙ ˘‰י׳ מ‡יר ‚ילוי ‡ל˜ו˙ בעולם‰ ,י׳ ל‰ם ריבוי ˘‰פע‚ ‰ם ב˘‰פעו˙ ‚˘מיו˙,
˘‰יו ‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו ו‡י˘ ˙ח˙ ˙‡נ˙ו .ומ˘ ‰חסר ב‚˘מיו˙ ,ז‰ו מˆ„ ‰חסרון ברוחניו˙.

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב חיים „ו„ )ברי"נ( וילהלם ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום
חריטונוב ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה
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תוכן העניינים

כ‰

וע"„ ˆ‰חו˙ י"ל ˘כיון ˘‡מרו ע"ז ˜˘ ‰זוו‚ם כ˜רי"ס‰ ,נ ‰ב‡יז‡ ‰ופן נ˜רע ‰ים
„ו˜‡ ע"י ˜פיˆ˙ ‡י˘ י‰ו„י ל˙וך ‰ים בלי ח˘בונו˙ י˙ירים ,ור˜ ˘י„ע ˘ז‰ו רˆון
˜‰ב" ,‰ונטי˙ ‰מט ‰ע"י מ˘ ‰רבנו.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘ – בכ"ף יווני˙ „יי˜‡
מ ‰נו‚ע ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˆור˙ ‰מ˘יח / ?‰מ ‰עניין מ˘יח˙ מלכים לפר˘˙נו?  /מ˘יח‰
ל˘ם כ‰ונ ‰נרמז˙ בכ"ף יווני˙ )ר"˙ כ‰ונ (‰מ˘‡"כ מ˘יח˘ ‰ל‡ ל˘ם כ‰ונ / ‰רוב כוחם ˘ל
‰כ‰נים ל‰עלו˙ ל˜„ו˘˜ ˙‡ ‰ליפ˙ יוון
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו ˘יח ‰ב' לפר˘˙נו(

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

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˘ני ‡ופנים בעבו„˙ ˜‰טור˙
במ ‰נ˘˙נ˙ ‰עבו„˙ ˜‰טור˙ מ˘‡ר ˜רבנו˙ ˘במ˜„˘˘ ,מחמ˙ כן ‰י‡ ב‡ ‰מעניינים נחו˙ים,
סממנים ˘‡ינם ר‡ויים למ‡כל ‡„ם?  /כיון ˘עניין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ל‰עביר זו‰מ˙ ‰יˆר ‰רע ,מ‰ו
‡ם-כן עניין ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ביום ‰כיפורים לפני ולפנים?  /ומ„וע ב˜טור˙ „יום ‰כיפורים‡ ,ם
ל‡ נ˙ן ב˜טור˙ ‰ע˘ב ˜‰רוי "מעל ‰ע˘ן" – חייב מי˙ ,‰מ˘‡"כ ב˜טור˙ „כל ˘‰נ - ?‰בי‡ור
על פי ‰חילו˜ בין ˘ני ‡ופני ˘˙‰וב˘˙ :‰וב ‰מ‡‰ב ‰ו˙˘וב ‰מיר‡‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ ˘יח ‰לפ' וילך(

פנינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טז

„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז

כב˜˘˙ו ‡זכירו על ˆ‰יון ˘ '˜‰ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע לענין
‰נ"ל‡ ,בל י„וע ‚"כ מרז"ל ˘לפ˙יח˙ פ˙ח כפ˙חו ˘ל ‡ולם ˆריך עכ"פ לע˘ו˙ נ˜ב
כחו„ו ˘ל מחט.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ‡‚ר˙ ב'˙˜כ‚(

כ˘עו˘„‡‰ ‰ם ‰מוטל עליו מסייעים בי„ו מלמעל‰
ומוליכים ‡ו˙ו למחוז חפˆו ולמטר˙ו ‰ו‡
...כן מ‰˘ ‰ו‡ נבוך˘ :ב‡יז‡ ‰ופן ‡פ˘ר לכווין ‡˙ ˜‰י˘ור פנימי בין נ˘מ˙
˙‰למי„ ו‰רב ,ו‡יך י‰י' בטוח ˘מˆ‡ ‡˙ ‰נכון .ול„ע˙ו ‡פ˘ר ˘יבו‡ ז˘˜ ‰ר פנימי
„ו˜‡ ל‡חר ˘י‰י' ˜˘ר חיˆוני.
 ‰נ ‰בנו‚ע ל‡‰חריו˙‰ ,רי ‚„ול ‰מזו רו‡ים בכל יום ויום ,ו‰ו‡ בעניני ˘י„וכין˘מבו‡ר בז‰ר )חל˜ ‡' „ף פ" ‰ע"ב( ‡˘ר נ˘מ˙ ‰בעל ו‰ ‰˘‡‰ן חˆ‡י נ˘מ‰
‡ח˙˘ ,בירי„˙ ‰למט ‰נ˙לב˘ ‰לחˆ‡ין ,זו ב‚וף ‰בעל וזו ב‚וף  ,‰˘‡‰ו‰רי מובן
˘‡˙‰ח„ו˙ ˘ני חˆ‡י נ˘מ‡ ‰ח˙ ˘בל‡ ז ‰פל‚‡ ‚ופ‡ ‰ו‡‡ ,חריו˙ עו„ ‚„ול ‰מ‡˘ר
˜ירוב נ˘מ ‰פרטי˙ לנ˘מ‰ ‰כללי˙ ˘ל ,‰ובכל ז ‰נע˘ים ˘י„וכים בכל יום,
וע"כ ˆ"ל ‡˘ר ˘‰י"˙ ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ומ˘‚יח בו ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,וכ˘עו˘‰
„‡‰ם כל ‰מוטל עליו ע"פ ˙ור ‰מסייעים בי„ו מלמעל ‰ומוליכים ‡ו˙ו למחוז חפˆו
ולמטר˙ו ‰ו‡ .ו ‰"‰ב˜˘ר ˘בין ˙למי„ לרב וחסי„ לרבו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ‡‚ר˙ ‚'˜כ„(

ב‡„ ‡‰ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו
יבי‡ „ברי "˘‰ס „‰יכ‡ „‡יכ‡ ‚ילוי „ע˙ ל‡ ‡מרינן „‡ינו ‡וסר ,ועפ"ז י˜˘ ‰לענין ע˘יי˙
‡‰רן בע‚ל ‡ף ˘ל‡ ‰י' ˘לו  /י˜˘ ‰במ"˘ ‰רמב"ם „ב‚ילוי „ע˙ בעינן מע˘ ‰וב˘"ס נר‡‰
„ב‚ילוי „ע˙ לחו„ ס‚י ,ויח„˘ „‰רמב"ם ‰וכיח מ‰סו‚י‡ „ˆ"ל „ו˜‡ ‚ילוי „ע˙ במע˘/ ‰
עפ"ז מיי˘ב „ ‡‰בעי בסו‚יין לענין ז˜ף ביˆ ,‰ומיי˘ב ‚ם „ ‡‰ל‡ ‰י' ‡יסור ‡ˆל ‡‰רן כיון
˘‰מע˘‚„ ‰ילוי „ע˙ ‰י' ר˜ ‡ח"כ במ„ ‰פלחו י˘ר‡ל  /יפלפל עו„ „‚„ר ‚ילוי „ע˙ ‰ו‡ ר˜
˘יכול חבירו ל‡סור ב‡ם מ˙כוון ,מי‰ו בנ„ו"„ ל‡ נ˙כוון ל‡סור.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח '‡ ‰לפר˙˘נו(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
˜˘ ‰לזוו‚ם כ˜ריע˙ ים סוף

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו
"˜˘˙" ˙‰פיל ‰נלחמ˙ ברע "˜„"‰

כל ‰עו˘ ‰בז˘ ‰כרו ‚„ול ביו˙ר
...נ‰ני˙י ממ"˘ ˘˘ני‰ם מ˘˙„לים בעניני ˘י„וכין ˘ל ˙למי„י ‰י˘יב ,‰ובפרט
‡לו ‚‰למו„ים וכו' ,וי"‰ר ˘חפ '„ ıבי„ם יˆליח ,ומובן ‚ו„ל ‰ענין ממ"˘ ומ‰˘‡ '‰
מ˘כל˙ ,ו‡מרז"ל˘ ,עו„ מ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ˜‰ב"„ ‰ו˜‡ מזוו‚ זיוו‚ים ,וכל ‰עו˘‰
בז˘ ‰כרו ‚„ול ביו˙ר ,וכמבו‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ‡‚ר˙ ‚'˙˜כו(

...במ"˘ ‡ו„ו˙ ˘ . .י' ˘˜˘ ‰מ‡„ לזוו‚ו ,בו„‡י ‡ינו ˜˘ ‰יו˙ר מ˜רי"ס ו‰רי ‡מרו
רז"ל ז ‰ב‰נו‚ע לכל ˘י„וך וביח„ עם זˆ ‰יוו על ‰ענין ,וˆיווי ˙‰ור"‰ ‰ז ‚ם נ˙ינ˙ כח,
וכמ„ובר בכ"מ ב„‡"ח בל˘ון ˆ‰יווים ˘‰ם ‚ם ל˘ון ‰בטח.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ‡‚ר˙ ˜˙'‰ע(

‰

כ„

תורת חיים

מקרא אני דורש

מכ˙בי עˆו˙ ו„‰רכו˙ בעבו„˙ ˘‰י״˙
בחיי ‰יום יום

˜˘ ‰לזוו‚ם כ˜ריע˙ ים סוף
◇ ◇ ◇

˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘ – בכ"ף יווני˙ „יי˜‡
מ ‰נו‚ע ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˆור˙ ‰מ˘יח / ?‰מ ‰עניין מ˘יח˙ מלכים
לפר˘˙נו?  /מ˘יח ‰ל˘ם כ‰ונ ‰נרמז˙ בכ"ף יווני˙ )ר"˙ כ‰ונ (‰מ˘‡"כ מ˘יח‰
˘ל‡ ל˘ם כ‰ונ / ‰רוב כוחם ˘ל ‰כ‰נים ל‰עלו˙ ל˜„ו˘˜ ˙‡ ‰ליפ˙ יוון

˜רי"ס ב‡ לפועל ע"י חוז˜ ‰בטחון ו‡‰מונ‰
במענ ‰על מכ˙בו מ  . .בו כו˙ב ˘‚‰יע לעונ˙ ˘‰י„וכין וע„יין ל‡ נמˆ‡ˆ‰ ‰ע‰
מ˙‡ימ ‰ב˘בילו ומˆטער מז.‰

"ומ˘ח˙ בו ‡˙ ‡‰ל מוע„ ו‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙ .ו‡˙ ˘‰ולחן ו‡˙ כל כליו ,ו‡˙ ‰מנור‰

‰נ ‰י„וע מרז"ל ˘˜˘ ‰לזוו‚ם כ˜ריע˙ ים סוף‰ ,רי י„וע ˘ב˜רי"ס ב‡ לפועל ע"י
חוז˜ ‰בטחון ו‡‰מונ ‰ב˘‰י"˙˘ ,במיל‡ מובן ˘ב„רך כז"ˆ ‰ל ‚"כ בענין ‰זיוו‚ים,
וככל ‡˘ר י˙חז˜ בבטחונו )ומובן ‡˘ר ביח„ עם ז‰ ‰רי ˆריך ‚"כ לחפ˘ ב‡ופן
‰מ˙‡ים( ‰רי ˙ו˜„ם ‚"כ ‰‰ב‡ ‰בפועל.

ו‡˙ כלי ,‰ו‡˙ מזבח ˜‰טור˙ .ו‡˙ מזבח ‰עול ‰ו‡˙ כל כליו ,ו‡˙ ‰כיור ו‡˙ כנו.
ו˜„˘˙ ‡ו˙ם ,ו‰יו ˜„˘ ˜„˘ים ,כל ‰נו‚ע ב‰ם י˜„˘ .ו‡˙ ‡‰רן ו‡˙ בניו ˙מ˘ח,
ו˜„˘˙ ‡ו˙ם לכ‰ן לי".
ור˘"י מפר˘" :כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙ ,חו ıמ˘ל מלכים ˘‰ן כמין נזר".

י„וע מ‡מר ‰ז‰ר ‡ '˜‰ס˙כל ב‡וריי˙‡ ובר‡ עלמ‡‰ ,ן עולם כפ˘וטו ו‰ן כל פרטי
חייו ˘ל „‡‰ם ‰נ˜' עולם ˜טן ,ובמיל‡ עליו ל‰וסיף בלימו„ ‰ן ב˙ור˙ ‰נ‚ל ‰ו‰ן
ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו˘‰י"˙ יˆליחו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ‡‚ר˙ ב'˙ס(‰

‰זיוו‚ ˆ"ל ע"י ˜פיˆ ‰ל˙וך ‰ים בלי ח˘בונו˙
י˙ירים ,ר˜ ˘י„ע ˘ז‰ו רˆון ˜‰ב"‰
...בנו‚ע לענינו ‰פרטי‰ ,נ ‰כמ„ומ˘ ‰כבר כ˙ב˙י לו מ‡ז במרז"ל נחו˙ „ר‚‡ ונסוב
‡י˙˙‡ ,וכנר‡˘ ‰ע„יין ל‡ ‚‰יעו „‰ברים ,וכ‰פירו˘ בל˜ו"˙ ר"פ ˘מיני‚‰ ,יעו –
‡נ‚ערירט ]מל˘ון נ‚יע.[‰

בפר˘˙נו

ב‡ ˆ‰יווי על ע˘יי˙ ˘מן ‰מ˘ח ,‰ו‰כ˙וב ‡ומר )פר˜ ל ,פסו˜ים כו-ל(:

ולכ‡ור:‰˘˜ ‰
פירו˘ ר˘"י על ˙‰ור‡ ‰ינו ספר ‰לכו˙‡ ,ל‡ – כמו ˘מעי„ ר˘"י על עˆמו

)בר‡˘י˙

‚ ,ח .וע„"ז ˘ם ,כ„ .ובכ"מ(‡" :ני ל‡ ב‡˙י ‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" .ובכן:
)‡( מ ‰מכריח ‡˙ ר˘"י לב‡ר ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡˙ ˆור˙ ‰מ˘יח?‰
)ב( בפר˘˙נו – וכן בפסו˜ים ופר˘יו˙ ˘לפני ז – ‰נזכר˙ ר˜ ‰מ˘יח˘ ‰ל ‰כ‰נים,
וכן מ˘יח˙ ‰מ˘כן וכליו; ‡ולם מ˘יח˘ ‰ל מלכים – ל‡ נזכר˙ כלל בפר˘˙נו )ו‡פילו
ב‰מ˘ך כל חמ˘ ‰חומ˘י ˙ור ‰ל‡ מˆינו מ˘יח ‰במלך( .מ„וע ‡פו‡ ˆריך ר˘"י
ל˘‰מיענו ˘ˆור˙ מ˘יח˙ מלכים ‰י‡ ˘ונ ‰מכל ‰מ˘יחו˙ – "כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף
יוני˙ חו ıמ˘ל מלכים כו'"? ובמלים פ˘וטו˙" :מלכים" – מ‡ן „כר ˘מי?‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו
ב.

בפ˘טו˙ י˘ לב‡ר:

‡ף ˘בחמ˘ ‰חומ˘י ˙ור ‰ל‡ מפור˘˙ מ˘יח ‰במלכים‰ ,רי ˙‰למי„ – "בן חמ˘
למ˜ר‡" )‡בו˙ ספ" – (‰ע˙י„ ללמו„ ב˜רוב ‡ו„ו˙ מ˘יח˙ ‰מלכים ,כ˘י‚יע לספרי
‰נבי‡ים )˘מו‡ל ‡-טז .‡ ,ובכ"מ( .וי˙כן ˘‚ם בלמ„ו פר˘ ‰זו כבר יו„ע ˙‰למי„ ממ‰
˘˘מע סיפורים ‡ו„ו˙ מ˘יח˙ „ו„ ו˘למ ‰כו'.
]ול‰וסיף˘ ,בפירו˘ ר˘"י בפר˘יו˙ ˜ו„מו˙

)וי˘לח ל‚ ,י„ .ויחי מט ,י-י‡˘ .מו˙ „ ,כ„(

כבר ‰זכיר ‡ו„ו˙ "מלך ‰מ˘יח" ,נוסף על מ˘ ‰בוו„‡י ˘מע ˙‰למי„ מרבו˙יו ובני
מ˘פח˙ו כו' – ו‰רי "מ˘יח" נ˜ר‡ כן על ˘ם ‰מ˘יח ‰ב˘מן[.
ומע˙ ,‰כיון ˘פר˘ ‰זו מ„בר˙ ‰י‡ בע˘יי˙ ˘מן ‰מ˘ח" ‰ל„ורו˙יכם" )ל ,ל‡(,
ויו„ע ˙‰למי„ ˘"ל„ורו˙" ˙˘‰מ˘ו ב˘מן ‰מ˘ח‚ ‰ם עבור מ˘יח˙ מלכים‰ ,רי
מס˙בר ˘בפסו˜ים ‡לו י˘ רמז עכ"פ ‚ם למ˘יח˙ ‰מלכים ,ומ‡‰י טעמ‡ מזכיר ר˘"י
בפר˘ ‰זו כמ ‰פעמים ‡ו„ו˙ מ˘יח˙ מלכים

)ל ,כו˘ .ם ,כט˘ .ם ,ל‚ .ול‰עיר מפר˘"י ˙ˆו‰

כט ,כט(.
‡מנם בעומ˜ יו˙ר י˘ לב‡ר ב„ברי ר˘"י ‰נ"ל – "כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙
חו ıמ˘ל מלכים ˘‰ם כמין נזר" – ˘ב‡ ל˙˙ טעם למ˘יח˙ ‰מ˘כן וכליו ‰מפור˘˙
בפר˘) ‰ול‡ למ˘יח˙ מלכים ˘ל‡ נזכר ‰בפר˘ ,(‰וכ„ל˜מן.

‚.

בי‡ור ‰עניין:

‡‰ברבנ‡ל )˙ˆו ‰כט ,ז .פר˘˙נו ב"‰עי˜ר ‰ו'" – פרטי ‰מ˘יח (‰מ˙עכב על ז˘ ‰מו˘חים
‰כ‰נים ב‡ופן ˘ל "כ"ף יוני˙" ,ומב‡ר בז ‰וז"לˆ" :ור˙ מ˘יח˙ ‰כ‰ן ‰י ‰כמין כ"ף,
לרמוז ˘‰ו‡ כ‰ן ויח„ו ˜‰ב" ‰לעמו„ ל˘ר˙ במ˜„˘ו ,כי ‰כ"ף ירמוז ‡ל ‰כ‰ן ˘‰י‡
‡‰ו˙ ‰ר‡˘ונ ‰מ˘מו".
וי˘ לומר˘ ,בי‡ור ז ‰נכון ומ˙‡ים ‰ו‡ ‚ם ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"„ ,רכו ˘ל ר˘"י
בפירו˘ו על ˙‰ור) ‰י˙ב‡ר בעז" ‰עו„ במ„ור ז ‰ב˘"פ וי˜ר‡ ‰בעל"ט(‡ .מנם י˘ לב‡ר מ‰
˘ר˘"י כו˙ב כ‡ן ˘"כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙" ,ול‡ ר˜ ‰מ˘יח˘ ‰ל ‰כ‰נים
)˘מ˙חיל ב‡ו˙ כ"ף(‡ ,ל‡ ‚ם ‰מ˘יח˘ ‰ל ‰מ˘כן וכליו )˘‡ין ר‡˘י˙-יבו˙ ˘מו˙י‰ם
ב‡ו˙ כ"ף(!
]ו„וח˜ לומר‰˘ ,ו‡ ר˜ ב˘ביל ז‰˘ ‰כ‰נים ‰יו מ˘ר˙ים במ˘כן˘ ,לכן מו˘חים ‡˙ ‰מ˘כן ו‰כלים

"כמין כ"ף יוני˙" – על ˘ם ‰כ‰נים ˘מ˘ר˙ים ב‰ם[.
‰‰סבר ‰בז:‰
‡ליב‡ „ר˘"י"‰ ,כ"ף יוני˙" ‰י‡ ר‡˘ ˙‰יב ‰ו‰עניין )ל‡ ר˜ ˘ל ˙‰יב" ‰כ‰ן"
˘‰י‡ ˘ם ˙‰ו‡ר ל‡‰רן ובניו‡ ,ל‡ ˘ל ˙יב˙ ועניין( "‰כ‰ונ˘‰ – "‰ירו˙ ˘ל כ‰ונ.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

מע˘‰ ‰ע‚ל )בפ' ˜„ו˘ים( ,ו‡ף ל„ע˙

ממ˘ ‰חור ‰וכיחם ע„ ˘נ‰ר‚ ע"ז מ˘מע

ר"ע )סוט ‰לז ,ב( ˘"כללו˙ ופרטו˙ נ‡מרו

„‡יסור ‰י' כ‡ן .ולב„ מז ‡‰ ,‰במר ‰כבר

בסיני" – ‰י' ז ‰ר˜ ‡חר ירי„˙ מ˘ ‰מן

נˆטוו על „‰ינים ,ובפרט ‡‰רן ˘עליו

‰‰ר .ו‡"כ בזמן ‰ע‚ל ל‡ ‰י' בז‡ ‰יסור.

)ועל חור( ‡מר מ˘˜ ‰ו„ם עלו˙ו ל‰ר "מי

‡ל‡ ˘מל' ‰כ˙וב בטענ˙ מ˘ ‰ל‡‰רן

בעל „ברים י‚˘ ‡לי‰ם" )מ˘פטים כ„ ,י„(.

"מ ‰ע˘ ‰לך ‚ו'" – ל‡ מ˘מע כן .ו‚ם

וˆ"ע בכ"ז[.

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

"˘‡ין ‡„ם מי˘ר‡ל ‡וסר „בר ˘‡ינו

ובס‚נון ‡חר ‡‰ :כל ‚„ר „‰בר מ‰

ו‰יינו˘ ,מ˘יח˙ ‡‰רן ובניו ‡ין ענינ ‰ר˜ ˘‰ם נע˘ים כ‰נים‡ ,ל‡ "ו˜„˘˙ ‡ו˙ם לכ‰ן

˘לו ˘‡ין כוונ˙ו ‡ל‡ לˆערו"„ ,עפ"ז

˘ב‚ילוי „ע˙ ‡„ם ‡וסר מ‡˘ ‰ינו ˘לו

לי"‰˘ ,מ˘יח ‰פועל˙ ב‰ם ˜„ו˘˘ ‰מכ˘יר‡ ‰ו˙ם ל‰יו˙ ר‡ויים לעבו„˙ ‰כ‰ונ,‰

י"ל ˘‡ף ‚ילוי „ע˙ ע"י בעל ‰חפ‡"‡ ı

‰ו‡ מ˘ום „˘ליחו˙י' ˜‡ עבי„ – ופ˘יט‡

ל˘רר ‰ול˘ירו˙ במ˘כן

˘יועיל לומר „כוונ˙ ‰עו˘‰ ‰י‡ ל‡יסור,

„‡‰רן ל‡ ˜יבל ע"ע ˘ליחו˙ כזו.

ור‡ ‰ב‡רוכ ‰במ„ור ז ‰לפ' ˙ˆו˘˙ ‰ע"‡ ,ו‰ו‡ מל˜ו"˘ ח"ו עמ'  170ו‡ילך(.

ו‚„ר ‚ילוי „ע˙ ‰ו‡ ר˜ לענין ˘יכול
‰עו˘ ‰ל‡סור ב‡ם ירˆ‰ ,‰יינו ˘ע"י
‚ילוי „ע˙ ‡ין מניע ‰בז ‰מˆ„ בע"‰ב
˘יי‡סר „‰בר ,מי‰ו ע„יין ˆריכים ‡נו
לי„ע מ ‰בכוונ˙ ‰עו˘ ‰עˆמו ,ובס˙ם
‰יכ‡ „‡ינו ˘לו ‡מרינן כנ"ל „נ˙כוון
לˆער ול‡ ל‡סור.

]‡מנם ע„יין י˘ לפלפל במע˘‰
„‡‰רן„ ,לכ‡ו' ע„יין י˘ מ˜ום לומר ˘‰י'
לו ˜ˆ˙ ˘ייכו˙ ל‡‰יסור ‡‰„ ,על י„ו
נכ˘לו י˘ר‡ל ב‡יסור ,ו‡"כ ‰ו‡ בכלל
"לפני עור ל‡ ˙˙ן מכ˘ול"

13

)˜„ו˘ים יט,

י„( .ובפרט ‡י ‡זלינן כ˘‰יט˘ ‰לפני
עור ‡ינו ‡סור כללי בפ"ע מ˘‡ר ‡יסורי

ובז ‰מובן ‡ף לענין ‰ע‚ל„ ,בו„‡י ל‡

˙ור ,‰ר˜ ‰ו‡ ‡יסור פרטי בכל ל‡ו‰ ,יינו

‰ועיל ‚‰ילוי „ע˙ „י˘ר‡ל )‡ף בˆירוף

˘‰ו‡ פרט ב‰ל‡ו ˘בו מכ˘יל ‡˙ חבירו,

‰מע˘˘ (‰יי‡סר ‰ע‚ל ע"י ‡‰רן‡ ,חר

כי„וע ח˜יר˙ ‡‰חרונים בז„ .14‰ל„רך זו

˘כוונ˙ו ל‡ ‰י˙ ‰ל‡סור˘ ,12בפירו˘

נמˆ‡ ˘‰י' בו מ˜ˆ˙ ‡יסור ע"ז.

‡מר ל‰ם )פר˘˙נו לב" (‰ ,ח‚ ל‚ '‰ו'".
ונוסף לז ,‰בנ„ו"„ ל‡ מˆינו ‚ילוי „ע˙

מי‰ו˙‰ ,ירו ıבז ‰לכ‡ו' פ˘וט‡‰„ ,
על לפני עור נˆטוו י˘ר‡ל זמן רב ‡חר

‰י' ‚ילוי „ע˙ מפור˘ .ומ‡˘ ‰מרו לפנ"ז
"ע˘ ‰לנו ‡ל˜ים ‚ו'" ל‡ ב‡ ‡ל‡ על
ˆ„ טעו˙ם "כי ז ‰מ˘‚ ‰ו' ל‡ י„ענו מ‰
‰י' לו" ,ו‡"כ‰ ,וי כעין ˙נ‡י ˘‡ילו ‰יו
יו„עין "מ‰ ‰י' לו" למ˘ ‰ל‡ ‰יו רוˆים
בע˘יי˙ ‰ע‚ל.

 (12ו‡ף ˘ל‡ ‰יי˙ ‰כוונ˙ו לˆערם – ‰רי ‡ין
‰פי' ˘ˆ"ל „ו˜‡ "לˆעורי ˜מכוין" ,כ"‡ לכוונ‰
ˆ„„י˙ ˘‡ינ ‰ל‡יסור ,ובפרט עפ"י מ"˘ ב˘מ"ח
סי' „ סעיף י‡ וב˙בו"˘ ס"˜ יט „כל ענין לˆעורי
˜מכוין ‰ו‡ לפי ר‡ו˙ עיני ‰מור‰ ,‰רי בו„‡י
˘‡ם י˘ ל˙לו˙ בענין ‡חר ˙ולין ,ו‰ל˘ון "לˆעורי
˜מכוין" ‰ו‡ לפי ˘זו‰י סיב ‰כללי˙ ˘‰ייכ˙ בכל
‡‰ופנים )מ˘‡"כ ˘‡ר ‰סיבו˙ ˙לויו˙ כ‡ו"‡
ב‰מ‡ורע ‰פרטי( – ובנ„ו"„ ‰י˙ ‰כוונ˙ו ל„חו˙ם
)כפר˘"י פר˘˙נו לב .‰ ,ור‡‚ ‰ם פר˘"י ˘ם ,ב(.

ומ‡‰י טעמ‡ ˘ייכ˙ "‰כ"ף יוני˙" ‚ם למ˘יח˙ ‰מ˘כן וכליו:
כ˘ם ˘מ˘יח˙ ‡‰רן ובניו מ˜„˘˙ ‡ו˙ם ל‰יו˙ ר‡ויים ל˘ירו˙ ועבו„˙ ‰כ‰ונ ,‰כך
‰מ˘יח˘ ‰ל ‰מ˘כן וכליו פעל ‰ב‰ם ˜„ו˘‰ ‰עו˘‡ ‰ו˙ם ר‡ויים ל‰עבו„ ‰ו˘ירו˙
˘על י„ם.

„.

וז‰ו מ‰לך „ברי ר˘"י:

ר˘"י מ˙חיל ו‡ומר "כל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙" .ו‰טעם ˘מו„יע לנו „בר ז‡) ‰ף
˘‡ין ענינו ללמ„ ‰לכו˙ ‡ל‡ פירו˘ ‰מ˜ר‡(‰ ,ו‡ כ„י ל‰סביר ול‚„‰י˘ ‡˙ מ˘ ‰נ‡מר
˜ו„ם לכן )ל ,כ .‰וע„"ז ˘ם ,ל‡-לב( "˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י‰˘ – "‰מ˘יח ‰פועל˙ ˜„ו˘.‰
‰יכן מˆינו ˘‚„רו ˘ל ˘מן ‰מ˘ח‰ ‰ו‡ „˜‰ו˘ ?‰ז ‰מפר˘ ר˘"י ב‡מרו "כל
‰מ˘יחו˙ )ב˘מן ‰מ˘ח (‰כמין כ"ף יוני˙" – ˘‰י‡ ‡‰ו˙ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל ˙יב˙ "כ‰ונ,"‰
˘בז ‰נרמז ˘„‰בר ‰נמ˘ח מ˙˜„˘ ונע˘ ‰ר‡וי לכ‰ונ ‰ו˘ירו˙.
וב˙ור ר‡י ‰ו‰וכח ‰ל„בר ז‡˘ ,‰ופן ‰מ˘יח") ‰כמין כ"ף יוני˙"( י˘ לו ˘ייכו˙

כ˘˜יבל ‡‰רן ‰ז‰ב לי„יו לומר ˘כוונ˙ו
˙ ‡‰ל‡סור‡„ ,ז )˜ו„ם ˘פלחו( ע„יין ל‡

)ר‡ ‰פר˘"י ˙ˆו ‰כח ‚ ,ובמפר˘י ר˘"י ˘ם .ל˜ו"˘ ח"ו ע'  171ו‡ילך.

 (13ו‡ף ˘‡יסור ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ ‰יכ‡ "„˜‡י ב˙רי
עברי נ‰ר‡" )ע"ז ו ,ב( "„‡י ל‡ י‰יב לי' ל‡ מˆי
˘˜יל" )פר˘"י ˘ם „"˜„ ‰יימ‡(‰ ,רי ‚ם בנ„ו"„
‰י' כעין ז˘ ,‰בל‡ ‡‰רן ל‡ ‰יו עו˘ים ‰ע‚ל,
כ„מוכח מז"˘ ‰וי˜‰ל ‰עם על ‡‰רן" „ו˜‡.
˘ (14ו"˙ ˆפע"נ ירו˘לים ˙˘כ" ‰סי'  .‰ו˘"נ.
וי"ל ˘˙לוי ב„‰עו˙ )ר‡ ‰מנ"ח מˆו ‰רל"ב
וב‰‚‰ו˙ ‰רי"פ פערל‡ ל˘ם .וכבר ‰עירו מזח"‚
פ .‡ ,‰רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"ו ‰י"„ ור‡ב"„ ˘ם( ‡ם
‰נו˙ן מכ˘ול לפני עיור – כפ˘וטו – עובר בל‡ו ז.‰
˘לפי ˘יט ‰זו )˘חל˜ ‰כ˙וב ופי' – עפ"י ‰כלל
„‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו – ‡ופן ‡ח„ „‡‰יסור(
לחל˜ יˆ‡ בכל ‡‰יסורין )‡ף ˘מחול˜ מ‰ענין
„‰בער ‰לחל˜ יˆ‡˙ – „כ‡ן ‰ו‡ לפרט ול‡ לחל˜(,
ו"‰ז פרט בכל ענין בפ"ע.
]‡ו י"ל ל‰יפך :כיון ˘יח„ו ‰כ˙וב – "‰ז ‰וכח‰
˘‰ו‡ ענין בפ"ע .ומו˘יט יין לנזיר "‰ז פרט בלפני
עיור ול‡ בנזיר[
מ˘‡"כ ל„‰יע‡˘ ‰ינו עובר ב‡ופן ז‡ – ‰יסור
כללי ‰ו‡.

למטר˙ ‰מ˘יח) ‰כ‰ונ ,(‰מוסיף ר˘"י ˘כ‡˘ר מ„ובר בענין ˘‡ינו ˘ייך ל˜„ו˘˙
‰כ‰ונ‰ ,‰רי ‰מ˘יח‰ ‰י‡ ב‡ופן ‡חר – "חו ıמ˘ל מלכים ˘‰ן כמין נזר" :מ˘יח˙
מלכים‡˘ ,ינ˘ ‰ייכ˙ לכ‰ונ‡ ,‰כן ‡ינ ‰ב‡ופן ˘ל "כ"ף יוני˙"‡ ,ל‡ ב‡ופן ‰מ˙‡ים
ל‚„ר ‰מלכו˙ – "כמין נזר".

.‰

וע„יין ˆריך בי‡ור – בפנימיו˙ „‰ברים :מ„וע נרמז ענין ‰כ‰ונ„ ‰ו˜‡ ב"כ"ף

יוני˙"?
ו‰ענין בז:‰
מבו‡ר בחסי„ו˙ )˙ור‡ ‰ור מ‡ ‡ ,ו‡ילך˘ .ערי ‡ור ‰"„ ‰כ˙יב כי ‡˙ ‰נרי פט"ז ו‡ילך .ובכ"מ(,
בז˘ ‰בימי מ˙˙י‰ו ב‡ו "‰יונים" ו"טמ‡ו כל ˘‰מנים ˘ב‰יכל" )˘ב˙ כ‡ ,ב( ˘"˘ -מן"
מור ‰על מ„ר‚˙ ‰חכמ„˜„ ‰ו˘‰

)ר‡ ‰מנחו˙ פ ,‰ב :מ˙וך ˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ חכמ ‰מˆוי‰

ב‰ן( ,ו‰יוונים ‰ם ‰מנ‚„ים לחכמ˘ ‰ב˜„ו˘ ‰ו‰כניסו טומ‡ ‰ר"ל ב"˘מנים ˘ב‰יכל".
ו‰ביטול ˘ל "˜ליפ˙ יון" ב‡ על י„י ‡ו˙ו "פך ˘מן" ˘‰י ‰ח˙ום "בחו˙מו ˘ל כ‰ן
‚„ול"‰˘ ,ו‡ ממ„ר‚˙ "˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘" ˘למעל ‰מ‰חכמ ;‰ולכן ,במ„ר‚ ‰זו ‡ין
ל‰יוונים כח ל‰כניס טומ‡ ,‰ו‡„רב – ‰בכח ˘"‰מן מ˘ח˙ ˜ו„˘" מנˆחים ומבטלים
ל‚מרי ‡˙ "˜ליפ˙ יון".

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

וז‰ו ‡יפ˘ ‰מˆינו כ‡ן ,בענין ˘מן ‰מ˘ח˘" ,‰מן מ˘ח˙ ˜ו„˘"˘ ,מ˘˙מ˘ים

בסו‚יין„ ,ב‚מ' ˘ם מיבעי לי' ‰יכ‡ "˘ז˜ף

„נזכר ב˘"ס ‡מיר˙ י˘ר‡ל "‡ל‡ ‰ל˜יך

ב"כ"ף יוני˙" – ˘‰ו‡ בבחינ˙ "„˜‰מ˙ רפו‡ ‰למכ :"‰ל‡ זו בלב„ ˘‡ין כח ל‰יוונים

ביˆ ‰ל˙˘‰חוו˙ ל ‰ול‡ ˙˘‰חוו ‰ל‰

י˘ר‡ל" ‡ינו ענין ל‰כ‡‚‰ ‡‰„ ,ילוי „ע˙

לנ‚„ ל˜„ו˘˙ ˘מן ז‡ ,‰ל‡ י˙יר ‰מזו – ˘בכח ˘מן ז‰ ‰ופכים ‡˙ ‰ל˘ון ‰יוני˙ עˆמ‰

וב‡ עכו"ם ו˙˘‰חוו ‰ל "‰מ‰ו‡ ,י ‡סור‰

‰י' ‚ם ע"י מע˘ ,‰ו„‰יבור ‰י' ר˜ ל‰וסיף

ומ˘˙מ˘ים ב ‰לענין ˘ל ˜„ו˘ ‰וכ‰ונ) ‰ור‡ ‰מ‚יל ‰ט ,ב .ירו˘למי ˘ם פ"‡ "‰ט(.

‡ו ל‡ו" ,לבינ‰ ‰ו‡ „מינכר‡ ז˜יפ˙‰

פירו˘ ל‚‰ילוי „ע˙ ˘במע˘ ,‰כנ"ל.

)ופר˘"י˘" :רחב ‰יו˙ר על עבי' וכ˘‰י‡
ז˜ופ ‰נר‡י˙ ‚בו‡ ("‰בל ביˆ ‰ל‡ ‡ו
„למ‡ ל‡ ˘נ‡" .וב‡ם נפר˘ כ„לעיל,
„למס˜נ˙ "˘‰ס ‰עי˜ר ‰ו‡ ב‚ילוי „ע˙
ו‡י"ˆ למע˘‡ – ‰ינו מובן ,למ‡י נפ˜"מ
‡י מינכר‡ ז˜יפ˙‡ ‰ו ל‡ו  ‡‰עכ"פ י˘
כ‡ן ‚ילוי „ע˙ ˘ניח‡ לי' בע"ז.
ועו„ יו˙ר ˘˜‰ו ‡‰חרונים בז‰

ובז ‰מ˙ור ıלנו ‰יטב „ ‡‰בנ„ו"„
מן „‰ין ל‡ ‰י' בי„י ‡‰רן ל‡סור ‰ע‚ל,
„ ‡‰ר˜ ע"י מע˘ ‰נ‡סר˙ ע"ז ,ובזמן
˘ˆר ˆור˙ ‰ע‚ל ע„יין ל‡ "פלחו" ל‰ע‚ל,
ו‡"כ ל‡ ‰י' ‡ז מע˘ ‰ר˜ ‚ילוי „ע˙
‚רי„‡ )ממ‡˘ ‰מרו ‡ח"כ "‡ל‡ ‰ל˜יך
י˘ר‡ל" ,ו‚ילו מח˘ב˙ם למפרע( ,ובז‰

)בנין

‡ין „י ל„חו˙ ‡„ ‡‰ין ‡„ם ‡וסר „בר

˘למ) ‰לר"˘ ˜לו‚ער( על ‰רמב"ם ˘ם(‡‰ ,

˘‡ינו ˘לו„ ,בעינן „ו˜‡ ‚ילוי „ע˙ ˘ע"י

מפור˘ ב‚מ' „‡פילו ‡מיר˙ "‡ל‡ ‰ל˜יך

מע˘ .‰ו‰כ‡ ˘ל‡ ‰י' מע˘ ‰ע„יין ‡יכ‡

י˘ר‡ל" י˘ ב‚ ‰ילוי „ע˙ „ניח‡ ל‰ו בכל

ל‰כלל „‡ין ‡„ם ‡וסר כו' .ומחוור˙‡

ע"ז ,ו‡"כ כ"˘ בפעול ‰זו „ז˜ף ביˆ‡) ‰ף

כמע˜יר‡ ˘ל‡ ‰י' כ‡ן „ין ע"ז בזמן ˘ˆר

‰יכ‡ „ל‡ מינכר‡ ז˜יפ˙„˘ (‰י ב ‰ל‰יו˙

‡‰רן .
10

‚ילוי „ע˙.

„

‡מנם ,לפי ‰מ˙ב‡ר לעיל ב˘יט˙
‰רמב"ם ‡"˘„ ,בעי‡ זו ‰י‡ „ו˜‡ למס˜נ˙
"˘‰ס „נ˜טינן ‡‰י כלל‡ ˘ב‚‰ילוי „ע˙
ˆריך ל‰יו˙ ‚ם מע˘„ ,‰לפ"ז י˘ לח˜ור

יפלפל עו„ „‚„ר ‚ילוי „ע˙ ‰ו‡ ר˜ ˘יכול
חבירו ל‡סור ב‡ם מ˙כוון ,מי‰ו בנ„ו"„
ל‡ נ˙כוון ל‡סור

‰יכ‡ „ל‡ "מינכר‡ ז˜יפ˙‡˘ "‰ין ז‰
‡ל‡ "מע˘ ‰זוט‡" ]‡ף ˘בו„‡י י˘ בו

עו„ מˆינו ל˙ר ıבז ,‰מ„ ‡‰כ˙ב

מ˘ום ‚ילוי „ע˙[ ‡י ‰וי ב‚„ר מע˘‰

‰רמב"ם

‰מועיל ‡ו ל‡ו„ .ו„‡י לענין ז ‰י˘ סבר‡

‡ (11לענין ‰כלל „‡ין ‡„ם ‡וסר כו' –

)‰ל' ˘חיט ‰פ"ב ‰כ"‡ מחולין מ‡,

לחל˜ בין מע˘ ‰רב‡ למע˘ ‰זוט‡ .9ו‡‰

 (9וכ‰מחל˜ים בין מע˘ ‰רב ‰למע˘ ‰כל „‰ו
בנו‚ע ל„ע˙ ‡מור‡ים ‡לו )חולין מ ,ב( ˘‡ף ‰יכ‡
˘ע˘ ‰מע˘‰) ‰עו˘‡‰ ‰יסור( ‡"‡ ל‡סור „בר
˘‡ינו ˘לו )ר"ח ‰וב‡ בר‡"˘ ור"ן )˘ם( ובמ"מ
‰ל' ˘חיט ‰פ"ב ‰כ"‡ .ובמ˘מר˙ ‰בי˙ ל‰ר˘ב"‡
בי˙ ‡‡ .י˙ „מפר˘י בר˘"י )„"‡ ‰ין ‡„ם – חולין
˘ם(( .ו‡כ"מ.

 (10ו‡ף ˘‰בי‡ו לו ‡˙ ‰ז‰ב – ‰רי מוכח
מ‚‰מר‡ ˘‡י"ז מע˘ ‰מספי˜‡„ ,ל"כ למ‡˜ ‰מר
"˘פלחו" – ‰ול"ל "˘‰בי‡ו ‡˙ ‰ז‰ב )‡ף „י"ל
„ע„יפ‡ מיני' ˜‡מר‡ .בל „וח˜ – כי ‰מבי‡ים
‰יו "כל ‰עם" ופלחו – ר˜ מ˜ˆ˙( ,ו‰בי‡ור בז‰
י"ל‡ :ין נזם ז‰ב ר‡וי לע"ז ˘ב˜˘ו ,ול‡ עו„ ‡ל‡
˘בפי' ˘ללו ז" :‰ע˘‚ ‰ו'"‰ ,יינו ˘ע„יין מחוסר
מע˘‡) ‰ין ‰ע"ז במˆי‡ו˙ ע„יין(.
 (11ר‡ ‰לעיל ‰ער˘ 4 ‰כן „ע˙ ‰רב ‰פוס˜ים.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

ו˜ו˘י‡ זו ב„ברי ‰רמב"ם‡ ,ינ ‰ר˜

„ל‡ כנ"ל ˘‚„ר ‚‰ילוי „ע˙ ‰ו‡ ˘מ‚ל‰

˘˘ינ ‰מן "˘‰ס לומר טעם ‡חר ˘ל‡ נזכר

מח˘ב˙ו ˘‰י˙ ‰כבר לפני ז :‰ר˜ ‰ו‡

בסו‚י‡‡ ,ל‡ י˙יר ‰מזו – לכ‡ור ‰בז‰

פעול ‰חיובי˙ ‰נע˘י˙ ע"י ‰מע˘‚„ ‰ילוי

‚ופ‡ ‰ו‡ עי˜ר כל חי„ו˘ מס˜נ˙ "˘‰ס

„‰ע˙ .וז‰ו ˘„יי˜ "˘‰ס "מ„פלחו י˘ר‡ל

בסו‚יין˘ ,ב‚ילוי „ע˙ לחו„ מ‰ני ול‡ בעי

לע‚ל )במע˘ ‰בפועל„˘ ,ו˜‡ ב‡ופן ז‰

מע˘ ,‰ו‰רמב"ם נר‡˘ ‰נ˜ט כ‡ן כ‰‰ו"‡

מ‰ני( ‚לו ‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ ל‰ו בע"ז".

˘בסו‚יין‰„ .נ ,‰לפי ˜‰ס"„ ˘ב‚מ'
˘‡‰פ˘רו˙ ל‡סור ‰לבינ ‰בע"ז ˙לוי
ב"˙פיס˙ י„י ‡„ם" ˘פיר ˘ייך „‰בר לענין
‰מע˘˘ ,‰ע"י ‰ז˜יפ ‰ע˘ ‰ב ‰מע˘‰
ובז ‰חל ‰ב˙" ‰פיס˙ י„י ‡„ם" .מ˘‡"כ
למס˜נ˙ "˘‰ס „‰ז˜יפ‰ ‰י‡ ר˜ ב‚„ר
‚ילוי „ע˙ „ניח‡ לי' "ול‡ מ˘ום מע˘"‰
)פר˘"י ˘ם „" ‰לבינ – (‰מנ"ל ל‰רמב"ם
ל˙לו˙ו ל‰לכ ‰בענין ‰מע˘?7‰
ולז ‰נר‡ ‰לב‡ר„ ,מ˜ור ‰רמב"ם ‰ו‡
מ„ברי ‰סו‚י‡ ˘‰וב‡ו ברי˘ „ברינו,
"מ„פלחו י˘ר‡ל לע‚ל ‚לו ‡„ע˙יי‰ו
„ניח‡ ל‰ו בע"ז"‰„ .נ ,‰ב‡ם נפר˘
כנ"ל ˘למס˜נ˙ "˘‰ס ‡מרינן „‚ילוי „ע˙
‚רי„‡ מ‰ני בל‡ ˘ום מע˘ ,‰י˘ ל˘˜‰ו˙
ב„ברי "˘‰ס כ‡ן‡ ‡‰ ,ין לך ‚ילוי „ע˙

ומ˘ ‰מסיים ˘ם ב‚מ' „בז‡˘ ‰מרו
"‡ל‡ ‰ל˜יך י˘ר‡ל" ‚ילו „ע˙ם „ניח‡
ל‰ו ‚ם ב˘‡ר ע"ז – ‡ין ר"ל ˘ב‡‰מיר‰
עˆמ‚ ‰ילו „ע˙ם ,ר˜ ˘ב‡מיר ‰זו פיר˘ו
‡˙ כוונ˙ם ב‚‰ילוי „ע˙ „מע˘‰ ‰ע‚ל,
˘ב‰מע˘"„ ‰פלחו" ניח‡ ל‰ו ל‡ ר˜
ב‰ע‚ל ‡ל‡ בכל ˘‡ר ע"ז.
ולכך „יי˜ ‰רמב"ם לומר "˘ז˜יפ˙‰
מע˘."‰

‚
עפ"ז מיי˘ב „ ‡‰בעי בסו‚יין לענין ז˜ף
ביˆ ,‰ומיי˘ב ‚ם „ ‡‰ל‡ ‰י' ‡יסור ‡ˆל
‡‰רן כיון ˘‰מע˘‚„ ‰ילוי „ע˙ ‰י' ר˜
‡ח"כ במ„ ‰פלחו י˘ר‡ל
ו‰נ ,‰ל‰מבו‡ר כ‡ן י˙ור ıעו„ ˜ו˘י

לנ˜וט „ ‡‰פלחו לע‚ל ול„יי˜ ˘בז‚" ‰לו
‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ ל‰ו בע"ז"?!
ומז‰ ‰כריח ‰רמב"ם ˘‡"‰נ עי˜ר
מס˜נ˙ "˘‰ס ‰ו‡ ˘ˆ"ל ‚ילוי „ע˙ ,מי‰ו
‚ילוי „ע˙ זˆ ‰ריך ˘י‰י' ע"י מע˘„ ‰ו˜‡,
ו‡ין מספי˜ ‚ילוי „ע˙ ב„רך ‡חר‰ .8יינו,

 (7ופ˘וט ˘‡ין לומר ˘כוונ˙ ‰רמב"ם ב"ז˜יפ˙‰
מע˘‰ "‰י‡ ˘ע"י ‰ז˜יפ ‰מינכר‡ ‚‰ילוי „ע˙.
 (8ו‰‰סבר ‰בז ‰י"ל :ז‚˘ ‰ילוי „ע˙ מועיל ‰ו‡

˘"‰ב˙" „ע˘„"‰
ו"˘ב˙" „פר˘˙נו

לפי ˘‡ז  ‰"‰כעין ˘לוחו ,וכ„יו˜ ל˘ון ‚‰מר‡ "וכי
‡˙‡ עכו"ם ופלח ל˘ ‰ליחו˙‡ „י„י' ˜עבי„" ‡ -בל
‡ין ז˘ ‰ליחו˙ ‚מור‰„ ‰רי "‡ין ˘ליח ל„בר עביר"‰
)וי„וע˜˘‰ ‰ו"ט ‡ם ‚ם ב˘ליח עכו"ם ‡מרינן כן,
ועו„ „ע"ז מז' מˆו˙ ב"נ ‰י‡ ו˘ייך בו „ברי ‰רב וכו'(
ורוב ‰פוס˜ים סוברים )וכן ‰י‡ „ע˙ ‡„"‰ז ב˘לחנו
)סי' ˙מח סעיף יו"„ ובכ"מ(( „‡ין ˘ליחו˙ לעכו"ם
‚ם כ˘˘‰ליח ו‰מ˘לח ‰ו‡ עכו"ם )‡ו מומר( )ר‡‰
י„ ‡בר‰ם ˘ם( – לכן ˆ"ל ‰וכח ‰מ˜ו„ם על רˆון חז˜
כו'‡˘ ,ז נע˘‡ ‰ח"כ כעין ˘ליחו˙ ,ולכן ˆ"ל מע˘‰
„ו˜‡ ‰מור ‰על ˙ו˜ף רˆונו )ע„ ˘עו˘ ‰מע˘.(‰

מ„וע כפל ר˘"י בי‡ורו
למ ‰ל‡ ח˘יב ‡˙ ‚‰ר‚˘י?

ו‡˙„ ‰בר ‡ל בני י˘ר‡ל ל‡מר ‡ך ‡˙
˘ב˙ו˙י ˙˘מורו כי ‡ו˙ ‰י‡ ביני וביניכם
ל„רו˙יכם ל„ע˙ כי ‡ני  '‰מ˜„˘כם

‰נני ‚ור˘ מפניך ‡˙ ‡‰מורי ו‰כנעני
ו‰ח˙י ו‰פרזי ו‰חוי ו‰יבוסי˘‰ .מר לך פן
˙כרו˙ ברי˙ ו‚ו'

‡ע"פ ˘‰פ˜„˙יך על מל‡כ˙ ‰מ˘כן,
‡ל י˜ל בעיניך ל„חו˙ ‡˙ ˘‰ב˙ מפני ‡ו˙‰
מל‡כ‰
)ל‡ ,י‚ .ר˘"י(

ו' ‡ומו˙ י˘ כ‡ן כי ‚‰ר‚˘י עמ„ ופנ ‰מפני‰ם

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי על ˘‰ב˙ נˆטוו כבר
בע˘ר˙ „‰ברו˙ ,ומ„וע ˘י‰י˜ ‰ס"„ ל„חו˙
‡˙ ˘‰ב˙ ב˘ביל מל‡כ˙ ‰מ˘כןˆ˘ ,ריך ˆיווי
מיוח„?
וי˘ לב‡ר בז:‰

„ניח‡ ל‰ו בע"ז טפי מ‡„ ‡‰מרו רˆונם
בפירו˘ "ע˘ ‰לנו ו‚ו'" ,ול"ל ל‚‰מ'

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‰חי„ו˘ „פר˘˙ ˘ב˙ בפר˘˙נו ל‚בי פר˘˙
˘ב˙ בע˘‰ „"‰ו‡ ˘בפר˘˙נו ‰ו‚„ר ‰מ‰ו˙‰
‰חיובי˙ ˘ל יום ˘‰ב˙‡"˘ ,ו˙ ‰י‡ ביני
וביניכם ל„ורו˙יכם ל„ע˙ כי ‡ני  '‰מ˜„י˘כם".
„בע˘ „"‰נ‡מר ר˜ ˘ב˘ב˙ י˘ ל˘בו˙ ממל‡כ,‰
‡ך בפר˘˙נו ני˙וסף ˘˘‰בי˙ ‰ב˘ב˙ ‡ינ‰
ר˜ ˘ליל˙ ע˘יי˙ מל‡כ‡ ,‰ל‡ "‡ו˙ ‰י‡ ביני
וביניכם" ו"˜ו„˘ ‰י‡ לכם" )פר˘˙נו ל‡ ,י„( ˘י˘
ב˘‰ ‰ר‡˙ ˜„ו˘ ‰בי˘ר‡ל .וכמבו‡ר במכיל˙‡
על ‰פסו˜ "˜ו„˘ ‰י‡ לכם" – "מ‚י„ ˘˘‰ב˙
מוספ˙ ˜„ו˘ ‰על י˘ר‡ל".
חילו˜ ז‰ ‰ו‡ מ˜ור ˜‰ס"„ ל„חו˙ ‡˙ ˘‰ב˙
ב˘ביל מל‡כ˙ ‰מ˘כן˘ :כן בע˘˘ „"‰מעו ר˜
˘עניינ˘ ‰ל ˘‰ב˙ ‰ו‡ ˘בי˙˙ מל‡כ .‰ולכן ‰י‰
מ˜ום לומר ˘˘בי˙ ‰זו נ„חי˙ מפני עוˆם ˜„ו˘˙
‰מ˘כן ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ˘ ‰בו ,וכמו ענין "ע˘‰
„וח ‰ל‡ ˙ע˘."‰
וז‰ו ‰חי„ו˘ ב"˘ב˙" „פר˘˙נו" :כי ‡ו˙
‰י‡ ביני וביניכם ‚ו' כי ‡ני  '‰מ˜„י˘כם ‚ו'".
˘˘‰בי˙ ‰ב˘ב˙ ‰י‡ ל‡ ר˜ ˘ליל˙ ע˘יי˙
מל‡כ‡ ,‰ל‡ ˘ע"י ˘‰בי˙ ‰ומנוח˙ ˘‰ב˙ י˘נ‰
˘‰ר‡˙ ˜„ו˘ ‰בי˘ר‡ל .ועל כן ‡ין ˘‰ב˙ נ„חי˙
מפני ˜‰מ˙ ‰מ˘כן.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' (195

)ל„ ,י‡-יב .ר˘"י(

˘˜‰ו ‰מפר˘ים‰ ,רי כבר לעיל – על ‰פסו˜
"ו‚ר˘˙י ‡˙ ‰כנעני ‡‰מורי ו‰ח˙י ו‰פרזי ‰חוי
ו‰יבוסי" )ל‚ ,ב( – פיר˘ ר˘"י‡ ‰˘˘" :ומו˙ ‰ן,
ו‚‰ר‚˘י עמ„ ופנ ‰מפני‰ם מ‡ליו" .מ„וע ‡פו‡
חוזר ר˘"י ומפר˘ עניין ז˘ ‰וב כ‡ן?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
לעיל מ„ובר על ז˘ ‰י‚ר˘ ˜‰ב"‡‰ ˙‡ ‰ומו˙
מן ‡‰ר .ıמפר˘ ר˘"י „˘ ‡‰ל‡ ח˘יב כ‡ן
"‚ר‚˘י"‰ ,ו‡ מפני ˘‚‰ר‚˘י ל‡ ‚ור˘ מ‡רı
י˘ר‡ל ב‡ופן ˘וו ‰ל˘‡ר ‡‰ומו˙‡ ,ל‡ "עמ„
ופנ ‰מפני‰ם מ‡ליו".
‡ך בנ„ון „י„ן ,ל‡ מ„ובר ר˜ על ‚ירו˘
‡‰ומו˙ מן ‡‰ר‡ ,ıל‡ בעי˜ר ‡ו„ו˙ ‡‰ז‰רו˙
˘נˆטווינו ביחס ל˘בע‡‰ ‰ומו˙ ,כמו "˘‰מר
לך פן ˙כרו˙ ברי˙" ו‡‰ז‰רו˙ ‡‰חרו˙ ˘נפרטו
ב‰מ˘ך ‰פר˘ .‰ו‡"כ ˜˘‰ ,‰רי ב‡ז‰רו˙ ‡לו
כלולו˙ כל ˘בע˙ ‡‰ומו˙ ,ו‚‰ר‚˘י בכללם,
ומ„וע ל‡ נח˘ב כ‡ן?
וע"ז מפר˘ ר˘"י "ו' ‡ומו˙ י˘ כ‡ן" – „ז‰
˘בכ˙וב ח˘יב ר˜ ˘˘‡ ‰ומו˙ ול‡ ‚‰ר‚˘י ‰ו‡
כי ב‡ר ıי˘ר‡ל פ‚˘ו י˘ר‡ל ר˜ "ו' ‡ומו˙" " -כי
‚‰ר‚˘י עמ„ ופנ ‰מפני‰ם" .ובמיל‡ ל‡ ‰י' נו‚ע
ל‰ז‰יר על ‚‰ר‚˘י ,כי ל‡ ‰יו ב‡ר ıי˘ר‡ל בזמן
‰‰ו‡ .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ'  223ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

יינה של תורה

כ˘פלחו י˘ר‡ל נע˘ ‰ע"ז( ,ו˘פיר ל‡

מ‰ני מ‡˘ ‰ינו ˘לו ,6ו„‰ר‡ ˜ו˘יין

עבר על ‡יסור ע"ז. 5

ל„וכ˙‡ .ו‡ף ˘ˆור˙ ‡‰רן ‰י˙˜ ‰ו„ם

‡בל ל‰מבו‡ר בסו‚יין – ‡ינו„ ,כנ"ל
במ˜ום ˘‚לו ‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ ל‰ו ל‡

‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו" )„‰רי ‡ם ‡ין כוונ˙ו
ל‡יסור ,ב„רך ממיל‡ ל‡ נע˘ ‰ע"ז ,ול‡ עבר על
‰ע˘י'( – כי סבר‡ זו ˘ל‡ כיוון ל‡יסור ‡מרינן ר˜
ב˜˘ר ל„‰ין ˘"‡ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו".
ו‡כ"מ.

˘ני ‡ופנים בעבו„˙ ˜‰טור˙
במ ‰נ˘˙נ˙ ‰עבו„˙ ˜‰טור˙ מ˘‡ר ˜רבנו˙ ˘במ˜„˘˘ ,מחמ˙ כן ‰י‡ ב‡‰
מעניינים נחו˙ים ,סממנים ˘‡ינם ר‡ויים למ‡כל ‡„ם?  /כיון ˘עניין ˜‰טור˙
‰ו‡ ל‰עביר זו‰מ˙ ‰יˆר ‰רע ,מ‰ו ‡ם-כן עניין ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ביום ‰כיפורים
לפני ולפנים?  /ומ„וע ב˜טור˙ „יום ‰כיפורים‡ ,ם ל‡ נ˙ן ב˜טור˙ ‰ע˘ב ˜‰רוי
"מעל ‰ע˘ן" – חייב מי˙ ,‰מ˘‡"כ ב˜טור˙ „כל ˘‰נ - ?‰בי‡ור על פי ‰חילו˜
בין ˘ני ‡ופני ˘˙‰וב˘˙ :‰וב ‰מ‡‰ב ‰ו˙˘וב ‰מיר‡‰

בפר˘˙נו נ‡מר ˆ‰יווי על ע˘יי˙ ˜‰טור˙ )ל ,ל„ ו‡ילך(" :וי‡מר ‡ '‰ל מ˘˜ ‰ח לך
סמים נטף ו˘חל˙ וחלבנ ‰ו‚ו'".
ונ˘˙נ˙˜‰ ‰טר˙ ˜‰טור˙ מ˘‡ר ˜‰רבנו˙˘ ,כל ˜‰רבנו˙ ‰יו נל˜חים מ„ברים ‰ר‡ויים
למ‡כל ‡„ם ,ומ‰מובחר ו˘‰מן „ו˜‡ )ר‡ ‰רמב"ם סוף ‰ל' ‡יסורי מזבח( ,מ˘‡"כ ˜‰טור˙
‰יי˙ ‰נע˘י˙ מסממנים ˘‡ינם ר‡ויים למ‡כל ‡„ם˘ ,ז ‰מור ‰על כך ˘„ברים ‡לו ענינים
נחו˙ים ‰ם .ובפרט ˘ב˜טור˙ ‰יי˙‚ ‰ם "‰חלבנ"˘ "‰ריח ‰רע" )כרי˙ו˙ ו ,ב(˘ ,ז ‰מור‰
על נמיכו˙ ‚„ול ‰עו„ יו˙ר.1
ו„‰בר ˆריך בי‡ור ,במ ‰נ˘˙נ˙ ‰עבו„˙ ˜‰טור˙ מ˘‡ר ˜רבנו˙ ˘במ˜„˘˘ ,מחמ˙
 (1ור‡ ‰כרי˙ו˙ ˘ם ˘‰חלבנ ‰מור ‰על פו˘עי י˘ר‡ל.

יט

 (5ו‡ף ˘בל‡"‰כ ‰רי ס˙ם במ˙ני' )ע"ז נ‡ ,ב
– וכ" ‰ברמב"ם )‰ל' ע"ז  („"‰וב˘ו''ע )יו"„ סי'
˜ל"ט ס' ‡(( פ"ז כר"ע )ול‡ כר' י˘מע‡ל – מוב‡
ב‚מר‡ ˘םב( ˘"ע"ז ˘ל עכו"ם ‡סור ‰מי„ ו˘ל
י˘ר‡ל ‡ין ‡סור ‰ע„ ˘˙יעב„" ,ו‰רי כ‡ן ע„יין
ל‡ עב„ו ‡˙ ‰ע‚ל בע˙ ע˘יי˙ ‡‰רן – מ"מ מוכרח
ב‚מר‡ )˘ם נב‚˘ (‡ ,ם לר"ע "מ˘ע˙ ע˘י' ˜ם
לי' בחט‡  . .וב‡רור"‡„ ,ל"כ ‰י˙‚‰ ‰מר‡ ˆריכ‰
לפר˘ למ ‰מיבעי לי' ר"ע פסו˜ים ‡לו ˘ממנו יליף
ר"י ˘"מ˘ע˙ ע˘י' כו'" ,כ„מפר˘ ב‚מר‡ בנו‚ע
ל‰פסו˜ים ˘ממנו לומ„ ר"י ˘"ע"ז ˘ל עכו"ם ‡ינ‰
‡סור ‰ע„ ˘˙יעב„ ו˘ל י˘ר‡ל ‡סור ‰מי„" .וכן
מוכרח לומר ‚ם בפ˘טו˙‰˘ ,רי מפור˘ בע˘„"‰
"ל‡ ˙ע˘ ‰לך פסל ‚ו" ]ו„ ‡‰ב˘"ס מבי‡ ˜ר‡י
‡חריני – כי ב‰ם מפור˘ יו˙ר כו' ו˜"ל[.
ב( בביאור יסוד מחלוקת ר"ע ור"י י"ל ע"פ משנ"ת
הגש"פ – ביאורים – הדרן למס' פסחים )י"א ניסן,
תשל"ב( יסוד כללי בשיטות מחלוקתם של ר"ע ור"י,
שלר"ע העיקר במצות וחיוביהם וכו' הוא כמו שהוא
מצד "בעלות" הקב"ה ,ולר"י העיקר הוא כמו שהוא
מצד "בעלות" בנ"י ,עיי"ש בארוכה – עד"ז י"ל
בנדו"ד:
מצד )הציווי עצמו של( הקב"ה ,הרי האיסור של
ע"ז חמור יותר בבנ"י דבנים אתם לה"א ,כמובן.
והרי זה שולל שייכות בנ"י לע"ז יותר ,ובמילא צ"ל
פעולה יותר חזקה שישראל יפעול מציאות של ע"ז,
משא"כ מצד )פעולת( האדם ,הרי היזק והפסד עבירת
האיסור דע"ז הוא יותר בבנ"י )מצד טעם הנ"ל גופא
– שהרחיקם הקב"ה יותר( ,ובמילא גם פעולה קלה
בבנ"י די ההיזק לעשותו ע"ז ,וק"ל.

˘‡מרו "‡ל‡ ‰ל˜יך י˘ר‡ל" )„בז‚ ‰לו
‡„ע˙יי‰ו ,כנ"ל בסו‚יין( ,מ"מ‡ ‡‰ ,מיר‰
זו מ‚ל ‰מ‰˘ ‰י' ב„ע˙ם למפרע מ˙חיל.‰

ב
י˜˘ ‰במ"˘ ‰רמב"ם „ב‚ילוי „ע˙ בעינן
מע˘ ‰וב˘"ס נר‡„ ‰ב‚ילוי „ע˙ לחו„
ס‚י ,ויח„˘ „‰רמב"ם ‰וכיח מ‰סו‚י‡
„ˆ"ל „ו˜‡ ‚ילוי „ע˙ במע˘‰
ו‰נר‡ ‰לח„˘ בז ,‰ב‚„רי „‰ין „‡ין
‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו ,ב„˜‰ם מ"˘
‰רמב"ם )‰ל' ע"ז פ"ח " :(‚"‰י˘ר‡ל ˘ז˜ף
לבינ ‰ל˙˘‰חוו˙ ל ‰ול‡ ˙˘‰חוו ‰ל‰
וב‡ עכו"ם ו˙˘‰חו ‰ל‡ ‰סר ‰ב‰נ‡‰
˘ז˜יפ˙ ‰מע˘."‰
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו ‰ב„ברי ‰רמב"ם
כ‡ן במ"˘ „ז˜יפ˙ ‰מע˘‰„ ,‰נ ,‰מ˜ורו
˘ל ‰רמב"ם בז‰ ‰ו‡ בסו‚יין

)ע"ז ˘ם .מו,

‡( „מבו‡ר ˘‰טעם ˘נ‡סר ‰ב‰נ‡‰ ‰ו‡
לפי "˘ז˜ף לבינ‚ ‰לי‡ „ע˙י' „ניח‡ לי'
בע"ז וכי ‡˙ו עכו"ם ופלח ל˘ ‰ליחו˙‡
„י„י' ˜עבי„"‰ ,יינו ˘‰ז˜יפ ‰מ‰ני‡ כ‡ן
מ‚„ר ‚ילוי „ע˙ ,ומ‰ו ˘כ˙ב ‰רמב"ם
„מ‰ני‡ מחמ˙ ˘‰וי מע˘!?‰

 (6ולכ‡ור ,‰מ„ל‡ חיל˜‚‰ ‰מ' בז ,‰מ˘מע ˘כן
‰ו‡ ‚ם במ˜ום ˘י˘ לומר ˘ל‡ כיוון ל‡יסור – „‚ם
‡ז ‡ם ‚יל‰) ‰בע"‰ב( „ע˙ו „ניח‡ לו ,ל‡ ‡מרינן
˘ל‡ כיוון )‰עובר( ל‡יסור .וכ"כ ‰י„ ‡בר‰ם )יו"„
סי' „ סעי' „( מיוס„ על ˙‰וס' )ב"˜ ע‡‰˘ (‡ ,יכ‡
„‚יל„ ‰ע˙ו ל‡ ‡מרינן לˆעורי ˜מכיון.
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יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡מר ˜ר‡ ‡ל‡ ‰ל˜יך י˘ר‡ל מלמ„ ˘‡יוו

ולב„ מז ‡‰ ,‰מ˙חיל‡ 3‰מרו לו

ל‡לו˜ו˙ ‰רב ‰כו'".

"ע˘ ‰לנו ‡ל˜ים ‚ו'"‰ ,יינו ˘‰ז‰ב נ˘‡ר

)˘ם(‡ ,

י‡

כן ‰י‡ ב‡ ‰מענינים נחו˙ים ,סממנים ˘‡ינם ר‡ויים למ‡כל ‡„ם.
***

חזינן „לענין ‰ע‚ל ˘‚לו י˘ר‡ל

בבעלו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‡ף בע˙ ˘ˆר ‡‰רן

‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ ל‰ו – ו„‡י ל‡ ‡מרינן

‡˙ ‰ע‚ל .וכיון ˘כנ"ל ‡"‡ ל‡סור „בר

פמ"˘ ,(‰נˆטווינו בז ‰על מנ˙ ל‰טיב ‰ריח בבי˙ ‰מ˜„˘„ .כיון ˘נע˘ו בו עבו„ו˙

„‡ין ‡„ם ‡וסר ˘‡ינו ˘לו ,ועפ"ז י˘

˘‡ינו ˘לו ‰יינו יכולים לומר „ˆור˙ ‡‰רן

˘ל ˘חיט ,‰חי˙וך ב˘ר ,רחיˆ˙ ‡יברים פנימיים˘ ,ריפ ‰וכו' ,לכן ‰יו ˆריכים ל˜טור˙

ל‡ ‡סר‰ ˙‡ ‰ז‰ב כלל 4לע˘ו˙ו ע"ז )ור˜

ב˘ביל ל‰טיב ‰ריח ,וכן ל‰טב˙ ריח ‰עוב„ים בבי˙ ‰מ˜„˘.

לפלפל לענין מע˘‰ ‰ע‚ל „פר˘˙נו.
‰נ ,‰ב‰מבו‡ר בכ˙ובים מˆינו לכ‡ור‰
˙מי ‰‰רב˙י‚„ ,בי ‡‰רן נ‡מר

)פר˘˙נו לב,

ב˘ („-בי˜˘ ‡˙ י˘ר‡ל "פר˜ו נזמי ‰ז‰ב
ו‚ו' ו‰בי‡ו ‡לי ו‚ו' ויבי‡ו ‡ל ‡‰רן",
ול‡ח"ז "וי˜ח מי„ם ויˆר ‡ו˙ו בחרט
ויע˘‰ו ע‚ל מסכ‚ ‰ו'" – נמˆ‡ לכ‡ור‰
מפור˘ בכ˙ובים ˘עבר ‡‰רן ‡יסור ע"ז
במˆ˘ ‰ר ˆור˙ ‰וז ‰ו„‡י ‡ינו ,ועל
כרחינו ˆריך לב‡ר „‚‰ר בז„ ‰ל‡ ‰י' כ‡ן
˘ום „ין ‡יסור ע"י ‡‰רן.
וב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י' בי„ינו ל˙ר ıבז‰
בפ˘יטו˙ ˘‰ו‡ מ‰כלל ‰נ"ל „‡ין ‡„ם
‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו ‡‰„ ,מפור˘ ב˜ר‡
˘‡מר ‡‰רן "פר˜ו נזמי ‰ז‰ב ‚ו' ו‰בי‡ו
‡לי"‰ ,יינו ˘„יי˜ לומר ˘ר˜ יבי‡ו לי„יו
‡˙ ‰ז‰ב‡ ,בל ל‡ ‡מר ˘י˙נו‰ו לו ,ובז‰
‚יל„ ‰ע˙ו ˘‡ינו רוˆ ‰ב˜נין ‰ז‰ב ˘י‰י'
˘לו ,ו‡"כ ל‡ נ˜נ ‰לו‡„ ,ין ˜נין בע"כ.2
 (2ו‡פילו לפמ"˘ ‰נמו˜"י בב"מ )י) (‡ ,על מ"˘
ב‚מר‡ ˘ם "כיון „נפיל ‚לי „ע˙י' „בנפיל ‰ניח‡
לי' „נ˜ני ב‡רבע ‡מו˙ ל‡ ניח‡ לי' „נ˜ני"(" :וזו
כיון „˙˜נ˙ חכמים ‰י‡ ˘ומעין לו ב‡ומר ‡י ‡פ˘י
ב˙˜נ˙ חכמים כ‚ון זו" )‰רי ˘‡פילו ‰יכ‡ ˘מ‚ל‰
„ע˙י' בפירו˘ "„ל‡ ניח‡ לי" ‡עפי"כ ‡י ‰ו˜ ‰נין
„‡וריי˙‡ ˜ני בע"כ( – ‰רי כ˙ב ‰ח˙"ס )חיו"„ סי'
˘י‚ .ח‡ב"‰ע סי' ˜סו .וכ" ‰ב˘ו"˙ רע˜"‡ מ„‰ו"˙
סי' ˆו( "„ל‡ ‡מר‡ ‰ל‡ במי ˘רוˆ ‰ל˜נו˙ „בר ז‰
ע˙ ‰ב˘ום ˜נין וכו' ‡בל ‡ם ‡ין „ע˙ו ל˜נו˙ כלל
ל‡ ‡מר ˘י˜נ ‰על כרחו" )ור‡˙ ‰ירו‰ ıמ˘ל"מ

ו‰נ ,‰בטעם ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ ,כ˙ב ‰רמב"ם בספרו מור ‰נבוכים

)ח"‚

ומובן בפ˘טו˙‡˘ ,י ‡פ˘ר לומר בכוונ˙ ‰רמב"ם˘ ,טעם ז˘ ‰ל ‰עבר˙ ‰ריח ‰רע
)‰ל' זכי' ומ˙נ ‰פ"ב "‰ט( בס˙יר˙ פס˜ ˘‰ו"ע
)חו"מ סי' רסח ס"‡( „ל‡ ‡מרינן "כיון „נפיל ‚לי
„ע˙י' וכו'" ,למ˘ ‰פס˜ )סי' ער ‰סכ"‡( כ˘יט˙
‰רמ""„ ‰כיון ˘ל‡ כיון ל˜נו˙ם ‡ל‡ ע"י בנין ובז‰
ל‡ ˜נ‡) "‰ור‡ ‰פ˙חי ˙˘וב ‰סי' רסח ˘ם( .ומובן
˘עפ"ז ‚"כ ‡ין ס˙יר ‰למ˘ ‰פס˜ בנו‚ע עו„ר
בנכסי ‚‰ר – סי' ער ‰סכ" .(‰ועפ"ז ˙˙ור˜ ıו˘י˙
‰ר˘ב"‡ )מוב‡ ב˘טמ"˜ ב"מ ˘ם( על ˘‰יט‰
˘ב˜נין „‡וריי˙‡ ‚ם ‡ם ‡ין מכוין מ‰ני מ‰סו‚י‡
„עו„ר בנכסי ‚‰ר‡.
 (3ור˜ ‡ח"כ ‰י' מˆ„ם "וי˙נו לי" )לב ,כ„(.
ו‡ף ˘כ˙ב ‰נמו˜"י בב"ב )מ‡ ,(‡ ,ו‰ר˘ב"‡
בחי„ו˘יו ב‚יטין )כ (‡ ,ו‰ריטב"‡ ביבמו˙ )נב ,ב(
ובב"ב )˘ם(‰˘ ,יכ‡ „„ע˙ ‡חר˙ מ˜נ˜ ,‰ונים ‚ם
בל‡ כוונ‰ – ‰רי חיל˜ ˆ˜‰ו"‰ח )סי' ער ‰סכ"(‰
"„‰יינו „ו˜‡ בל‡ כוונ‡ ‰בל ‡ם כיוון ˘ל‡ ל˜נו˙
ו„‡י ‡ינו ˜ונ ‰בע"כ".
וˆ"ע ‡ם סבר‡ זו ˘ל ˆ˜‰ו"‰ח ‰י‡ „ו˜‡ ‰יכ‡
˘ל‡ כיוון ל˜נו˙ כלל ,מ˘‡"כ ‡ם כיוון ל˜נו˙
ב˜נין ‡חר‰ ,נ‡ ‰ף ˘בפירו˘ כיוון ˘ל‡ ל˜נו˙
ב˜נין ז˜ ,‰נ ‰בע"כ ,כנ"ל ‰ער .2 ‰ו‡כ"מ.
 (4ו‡ף ˘ל„ע˙ רוב ‰פוס˜ים )נסמנו ב‡נˆ˜'
˙למו„י˙ ערך „בר ˘‡ינו ˘לו( ע"י מע˘˘) ‰ל
‰עובר ‡יסור( ˘פיר יכול ל‡סור „בר ˘‡ינו ˘לו
)ובנ„ו"„ ‰רי ע˘‰‡ ‰רן מע˘ – (‰מ"מ ל„ע˙
‰רב ‰פוס˜ים )נסמנו ˘ם( ‰רי ז ‰ר˜ בעכו"ם‡ ,בל
בי˘ר‡ל ‡מרינן ˘ל‡ כיוון ל‡יסור.
ו‡ין ל˘˜‰ו˙ „‡"כ למ ‰לן ל˜˘רו עם „‰ין „"‡ין
א( העיר חכם א' שמ"ש כאן בשם החת"ס )והרעק"א(,
ושעפ"ז מתורצת קושיית הרשב"א בשטמ"ק – שכ"כ
בשו"ת צ"צ חיו"ד סי' רל ובחלק אה"ע סי' קנט.
אבל בפס"ד או"ח סי' תמח תירץ לכאו' תירוץ אחר.

‰ו‡ כל ‰‰סבר ו‰טעם לעבו„„‚ ‰ול‰ ‰לזו )וכל˘ון רבינו בחיי )˙ˆו ‰ל" (‡ ,חס ו˘לום
˘נ˙ל‰ ‰עי˜ר „‚‰ול ˘בסו„ ˜‰טור˙ כו' בטעם ‰חלו˘ ‰ז .("‰ובוו„‡י ˘‚ם בטעם ז‰
‚ופ‡ ˘כ˙ב ‰רמב"ם ,רמז לטעם פנימי ועמו˜ יו˙ר.
וי˘ לומר‰˘ ,רמב"ם רמז בטעמו ל‰מוב‡ בז‰ר בבי‡ור ענין ˜‰טור˙

)ז‰ר ח„˘ ˘˘"‰

ע"‰פ מ˘כני ‡חריך ,ור‡‚ ‰ם זח"ב ריח ,ב .ו˘ם ˘˙לוי במעל ‰ע˘ן )ר‡ ‰ל˜מן((‰˘ ,ו‡ ל‰עביר ‰זו‰מ‡
ו‰טינוף „יˆר ‰רע.
וב‰סבר ז˘ ‰בספר ‰זו‰ר˘ ,ענין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ל‰עביר ריח‡ „יˆר ‰רע ,יבו‡ר ‚ם
‰נזכר לעיל˘ ,ב˘ונ ‰מ˜‰רבנו˙ ,נע˘˙˜‰ ‰טור˙ מ‰סממנים ˘‡ינם ר‡ויים למ‡כל
‡„ם˘ .כיון ˘ענין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ל‰עביר ‰זו‰מ‡ „יˆר ‰רע ,לכן נע˘˙ ‰מענינים
נחו˙ים˘ ,כן ז‰ו ענינ ,‰ל˜ח˙ ענינים נחו˙ים ונמוכים ,ל‰עביר זו‰מ˙ם ול‰עלו˙ם
ל˜„ו˘.‰
„כ‡˘ר לו˜חים ‰סממנים˘ ,מˆ„ עˆמם ‰ם במ„ר‚ ‰נמוכ ,‰ומ˜טירים ‡ו˙ם ל'‰
ב‡ופן ˘ל "ריח ניחוח ל‰ ,"'‰נ ‰על י„י ז‰ ‰ם מ˙עלים ל˜„ו˘ ,‰וכמ"˘ בכמ ‰מ˜ומו˙
בספרי חסי„ו˙

)„רו˘ ו‰ו‡ כח˙ן ˙רנ"ט ל‡„מו"ר מ‰ור˘"ב נ"ע פט"ו )ור‡˙ ‰ור‡ ‰ור ˆט ,(‡ ,ועו„(

‡˘ר ענין ˜‰טור˙ ‰ו‡ לברר ‡˙ ‚' ˜‰ליפו˙ ‰טמ‡ו˙ ל‚מרי.

◇ ◇ ◇
‡ל‡

˘‰סבר ז˜‰˘ ,‰טר˙ ˜‰טור˙ ענינ‰ ‰ו‡ ל‰עביר ‰זו‰מ ,‰ול‰עלו˙ ענינים

נחו˙ים ל˜„ו˘ ,‰מˆריך עיון ל‚בי ˜‰טר˙ ‰ביום ‰כיפורים לפני ולפנים.
˘‰רי י„וע˘ ,ביום ‰כיפורים ‡ין ל˘טן ˘ליט ‰כלל ,וכמוב‡

)ר‡ ‰יומ‡ כ .‡ ,וי˜ר‡

רב ‰פכ"‡ .„ ,ועו„( "ביומ‡ „כיפורי לי˙ לי' ר˘ו˙‡ ל‡סטוני'" .וכיון ˘ענין ˜‰טור˙
‰ו‡ ל‰עביר זו‰מ˙ ‰יˆר ‰רע ,מ‰ו ‡ם-כן ענין ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ביום ‰כיפורים לפני
ולפנים?
]ו‡ין ב˜ו˘י‡ זו ענין ל˜‰טר˙ ˜‰טור˙ על מזבח ‰פנימי˘ ,ז‰ ‰י' ביום ‰כיפורים
כבכל יום‡„ ,ף ˘לי˙ לי' ל˘טן ˘ליט ‰ביום ז‰ ,‰רי ‡ין ‰פירו˘ ˘‡ינו ˜יים ונ˙בטל
כליל‰˘ ,רי ר˜ בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו י˙בטל ‰רע מכל וכל )ור‡˙ ‰ני‡ )פ"ז(" :כי יבו‡
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יומם ויבולע ‰מוו˙ לנˆח כמ"˘ ו‡˙ רוח ‰טומ‡‡ ‰עביר מן ‡‰ר ,("ıולכן˜ ,ו„ם בי‡˙
‰מ˘יח ,כ˘ע„יין ל‡ נ˙בטל ‰רע ל‚מרי ,ז˜ו˜ים ‚ם ביום ‰כיפורים ל‰עביר זו‰מ˙
‰יˆר ‰רע כבכל יום.

חידושי סוגיות

‡ל‡ ˘˜‰ו˘י‡ ‰י‡ ,מ ‰מ˜ום י˘ לעבו„ ‰מיוח„˙ זו ˘ל ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ ביום
„˜‰ו˘ לפני ולפנים„ .ב‡ם כל ענין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ר˜ ל‰סיר ‰זו‰מ‡ „‰יˆ"‰ר‰ ,י‡ך
יי˙כן ˘„ו˜‡ ביום ז ‰יוˆרכו ל˜‰טר ‰מיוח„˙ ,בעו„ ‰זו‰מ ‰ביום ז‰ ‰י‡ בחלי˘ו˙
יו˙ר מ˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‰˘ ,‰רי מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ ‰יום מ˙בטל˙ ‰זו‰מ ‰במי„‰
‡‰פ˘רי˙ בזמן ‰ז.[‰
‡ל‡ ˘ז‚ ‰ופ‡ מ˘מיענו˘ ,עבו„˙ ˜‰טור˙ ˘ל יום ‰כיפורים ענינ˘ ‰ונ ,‰ו‡ינ‰
ב„ומ ‰ל˜טור˙ ˘בכל יום ,וכפי ˘י˙ב‡ר בז.‰

◇ ◇ ◇
ו‰נ,‰

‚ם בעבו„˙ ˘˙‰וב ‰מˆינו ˘י˘נו חילו˜ ‚„ול בין כל ימו˙ ˘‰נ ‰ליום

‰כיפורים ,וב‰בנ˙ חילו˜ ז ,‰נבין ‚ם ‰חילו˜ ביני‰ם לענין ˜‰טור˙.
„‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מ' )יומ‡ פו ,ב( ˘‰עו˘˘˙ ‰וב ‰מ‡‰ב" ‰ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙"
ו˘‰ב מיר‡" ‰נע˘ו לו כ˘‚‚ו˙" .ומבו‡ר בכ"מ

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור) ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע( ˙ˆ‡

לט ‡ ,ו‡ילך .סוכו˙ פ‡˘ .‡ ,מע"ˆ פז .‡ ,ור‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1150ו‡ילך( ˘ז‰ו ‚ם
‰חילו˜ בין ˘˙‰וב˘ ‰בכל ˘‰נ ‰ל˙˘וב ‰ביום ‰כיפורים˘ ,בכל ˘‰נ˘˙‰ ‰וב‰ ‰י‡
מיר‡ ,‰ולכן "נע˘ו לו כ˘‚‚ו˙" ,וביום ‰כיפורים ˘˙‰וב‰ ‰י‡ מ‡‰ב ‰ולכן "נע˘ו לו
כזכיו˙".

ב‡„ ‡‰ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו
יבי‡ „ברי "˘‰ס „‰יכ‡ „‡יכ‡ ‚ילוי „ע˙ ל‡ ‡מרינן „‡ינו ‡וסר ,ועפ"ז י˜˘‰
לענין ע˘יי˙ ‡‰רן בע‚ל ‡ף ˘ל‡ ‰י' ˘לו  /י˜˘ ‰במ"˘ ‰רמב"ם „ב‚ילוי „ע˙
בעינן מע˘ ‰וב˘"ס נר‡„ ‰ב‚ילוי „ע˙ לחו„ ס‚י ,ויח„˘ „‰רמב"ם ‰וכיח
מ‰סו‚י‡ „ˆ"ל „ו˜‡ ‚ילוי „ע˙ במע˘ / ‰עפ"ז מיי˘ב „ ‡‰בעי בסו‚יין לענין ז˜ף
ביˆ ,‰ומיי˘ב ‚ם „ ‡‰ל‡ ‰י' ‡יסור ‡ˆל ‡‰רן כיון ˘‰מע˘‚„ ‰ילוי „ע˙ ‰י' ר˜
‡ח"כ במ„ ‰פלחו י˘ר‡ל  /יפלפל עו„ „‚„ר ‚ילוי „ע˙ ‰ו‡ ר˜ ˘יכול חבירו ל‡סור
ב‡ם מ˙כוון ,מי‰ו בנ„ו"„ ל‡ נ˙כוון ל‡סור

ו‰נ‰ ‰חילו˜ ‡ם עו˘„‡ ‰ם ˙˘וב ‰מ‡‰ב‡ ‰ו מיר‡‰ ‰ו‡˘‰˘ ,ב מיר‡‡ ‰ינו בטל
ל‚מרי בפני ˘‰י"˙„ ,כיון ˘˙˘וב˙ו ‰י‡ מחמ˙ פח„ו ויר‡˙ו מ˜‰ב" ,‰פירו˘ „‰בר
˘‰ו‡ ‡יננו בטל ב‡מ˙ ל˜‰ב"„ .‰מˆ„ עˆמו ‰י' נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו כפי ˘‰י' ˜ו„ם
˘˙‰וב ,‰ור˜ מחמ˙ ˘מוטל˙ עליו ‡ימ˙ „‡‰ון ˘ב ‰ו‡ ב˙˘וב .‰וכיון ˘כן ,ח˘יב ז‰
כ‡ילו ˘ב בעל כורחו ,ול‡ ˘מבטל עˆמו ב‡מ˙ ל.'‰
וז ‰מ˙בט‡ ‚ם ב‡ופן ובˆור˘ ‰ל ˘˙‰וב„‡‰˘ ,‰ם נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו ˜‰ו„מ˙,
ו˘˙‰וב˘ ‰לו ‰י‡ מ‰˘ ‰ו‡ עוב„ ל˘לול ול‰עביר ‡˙ ‰ענינים ˘‰ליליים ˘בו‡ ,ך
‰ו‡ ‡ינו ‰ופך עˆמו למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל ‡„ם ‰בטל ל.'‰
וכיון ˘כן ,זו‰י ‚ם ˙‰וˆ‡˘ ‰ל ˙˘וב˙ו‰˘ ,ז„ונו˙ ‡ינם נע˘ים למˆי‡ו˙ ח„˘‰
)˘ל זכויו˙( ,כ"‡ ˘על י„י ˘˙‰וב ‰מוח˜ים לו ‡˙ ‰ז„ונו˙„ .כיון ˘‰ו‡ עוב„ ל˘לול
ול‰עביר ‡˙ ‰ענינים ‰רעים ˘בנפ˘ו‚ ,ם ‰ז„ונו˙ ˘לו נמח˜ים ונ˘ללים ו"‡ין מזכירים
לו „בר וחˆי „בר ביום „‰ין" )ר‡‚‡ ‰ר˙ ˘˙‰וב ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"ב(‡ .ך מכל-מ˜ום נ˘‡ר
‡יז ‰רו˘ם מ‰חט‡ ,וכנ"ל‡˘ ,ין ‰ז„ונו˙ נ‰פכים למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל זכויו˙.

ו‡˘רי‰ם ˙˘רפון ב‡˘ ,ומכ„י ירו˘‰ ‰י‡

‡
יבי‡ „ברי "˘‰ס „‰יכ‡ „‡יכ‡ ‚ילוי „ע˙
ל‡ ‡מרינן „‡ינו ‡וסר ,ועפ"ז י˜˘‰
לענין ע˘יי˙ ‡‰רן בע‚ל ‡ף ˘ל‡ ‰י'
˘לו

מ‡בו˙י‰ם ו‡ין ‡„ם ‡וסר „בר ˘‡ינו
˘לו )ופר˘"י" :ומכ„י ‡‰ר ıוכל ‰מחובר
ל ‰ירו˘ ‰לי˘ר‡ל ‰י‡ מ‡בו˙י‰ם כו'
ו‚וים ˘ב‡ו ‡חרי כן ל‡ יכלו ל‡סרן
ב˙˘‰חוו‡ ("‰כו'‡ .ל‡ מ„פלחו י˘ר‡ל

‡י˙‡ בע"ז )נ‚ ,ב( לענין ‡„ ‡‰ין ‡„ם

לע‚ל ‚לו ‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ ל‰ו בע"ז ,וכי

1

‡˙ו עכו"ם ˘ליחו˙‡ „י„‰ו עב„י וכו'.

‡וסר „בר ˘‡ינו ˘לו‡" :מר רחמנ‡

)ומ˜˘ ‰ב‚מ'( ו„למ‡ בע‚ל ‰ו‡ „ניח‡
 (1ר‡ ‰יב ב.

ל‰ו במי„י ‡חרינ‡ ל‡ ניח‡ ל‰ו) .ומ˘ני(

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

„רו˘ ו‡‚„‰

י‚

מ˘‡"כ ביום ‰כיפורים‡ ,ז ‰ו‡ זמן ˘˙‰וב ‰מ‡‰ב .‰וענינ˘ ‰ל ˙˘וב ‰מ‡‰ב‰
‰י‡‡˘ ,ין „‡‰ם ˘ב בעל כורחו מחמ˙ יר‡˙ו ,כ"‡ ˘‰ו‡ ˘ב ב˙˘וב˘ ‰לימ ‰מעומ˜‡

כופין ‡ו˙ו ע„ ˘י˙ן
מטבע ˘ל ‡˘
ונ˙נו ‡י˘ כפר נפ˘ו ל‚ '‰ו' ז ‰י˙נו ‚ו' מחˆי˙
˜˘‰ל
‰ר‡ ‰לו כמין מטבע ˘ל ‡˘ כו' ו‡מר לו כז ‰י˙נו
)ל ,יב-י‚ .ר˘"י(

י„וע˜‰ ‰ו˘י‡ ,מ‰ ‰י˜‰ ‰ו˘י „‚‰ול ˘ל
מ˘ ‰ע„ ˘‰וˆרך ˜‰ב" ‰ל‰ר‡ו˙ לו מטבע ˘ל
‡˘? ובי‡ר ˙‰וס' )חולין מב ‰"„ ‡ ,ז‡˙( "˙מ‰
על „‰בר :מ ‰יוכל ‡„ם לי˙ן כופר נפ˘ו? ‰ר‡‰ו
˜‰ב" ‰וכו'".
ו˙מו‡ ,‰יך ˙יר˜‰ ıב"˙ ˙‡ ‰מי ˙‰מ˘‰
‡יך יוכל ‡„ם ל˙‰כפר על עוון חט‡ ‰ע‚ל ,בז‰
˘‰ר‡ ‰לו מטבע ˘ל ‡˘?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ע"פ מ˘ ‰מˆינו ˘„‰ין
ב"מחˆי˙ ˜˘‰ל" ‰ו‡ ˘"כופין ‡˙ מי ˘ל‡ נ˙ן ע„
˘י˙ן כו' ולו˜חין עבוטו בעל כרחו" )רמב"ם ‰ל'
˘˜לים פ"‚ "‰ט .ו˘"נ( .ונמˆ‡"˘ ,כופר נפ˘ו" ב‡
‚ם ע"י נ˙ינ‡˘ ‰ין „‡‰ם רוˆ ‰ב ‰כלל .וי˙יר‰
מזו ,ב˜רבנו˙ מˆינו ˘"כופין ‡ו˙ו ע„ ˘י‡מר
רוˆ‡ ‰ני" )ר˘"י וי˜ר‡ ‡ ,‚ ,מ˙ו"כ ,ובכ"מ(‡ ,ך
בנ˙ינ ‰זו ל‡ מˆינו ˘ˆריך לומר "רוˆ‡ ‰ני".
וע"ז ˙מ ‰מ˘‡ ‰יך ‡פ˘ר ˘יכופר עוון חט‡
‰ע‚ל ע"י נ˙ינ‡˘ ‰ין „‡‰ם רוˆ ‰ב ‰כלל?
וז‰ו מ‰˘ ‰ר‡ ‰לו ˜‰ב"" ‰מטבע ˘ל ‡˘":
בכל מˆב ˘ימˆ‡ י‰ו„י י˘ בו "‡˘" )"‡
פייערל"( ˘‰י‡ עˆם ‰נ˘מ") ‰נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙"(
˘˜‰ור ‰ל˜‰ב" ‰בכל מˆב ˘י‰י' .ו˜˘ר ז ‰נמˆ‡
ל‡ ר˜ בעˆם ‰נ˘מ‡ ,‰ל‡ בכל פעולו˙ „‡‰ם.
„מכיון ˘‚ם פעולו˙יו ˘ל „‡‰ם ב‡ו˙ מעˆם חיו˙ו
– עˆם ‰נ˘מ – ‰נמˆ‡ ˘כל פעולו˙ „‡‰ם ˜˘ורו˙
ל"‡˘" זו ול"נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙" ˘בו.
ולכן ‚ם ‡ם נר‡˘ ‰נ˙ינ˙ "מחˆי˙ ˜˘‰ל"
‰י‡ בעל כרחו ו˘ל‡ ברˆון ‰י‰ו„י ‰נ‡‰ ‰מ˙
‰י‡ ˘‚ם נ˙ינ ‰כזו ˜˘ור ‰עם ˘ ˘‡"‰בנ˘מ,"‰
ו‰רי ‰י‡ "מטבע ˘ל ‡˘" .ולכן י˘ בכוח נ˙ינ ‰זו

ל‚לו˙ ‡˙ ˘˜‰ר בין ‰י‰ו„י ו˜‰ב" ,‰ולכפר ‡פילו
על חט‡ ‰ע‚ל ר"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  390ו‡ילך(

י‰ו„י "˘לם" – מחובר עם
˜‰ב" ‰ועם י‰ו„י ‡חר
ז ‰י˙נו ‚ו' מחˆי˙ ˜˘‰ל ב˘˜ל ˜‰ו„˘
)ל ,י‚(

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע ל‡ נˆטוו ל˙˙ „בר ˘לם,
˘˜ל ˘לם ,כ"‡ "מחˆי˙" מ˘˜ל?
וי˘ לומר ˘רמוזים בז˙˘ ‰י ‰ור‡ו˙ נפל‡ו˙
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‡ .כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˆריך לי„ע ול‰ר‚י˘ ˘‰ו‡
לב„ו ‡ינו ‡ל‡ "מחˆי˙" ,ור˜ ע"י ˘מ˙‡ח„ עם
רע‰ו ,ומ˜יים מˆוו˙ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך"‰ ,נ‰
עי"ז נע˘˘" ‰לם" ו‰רי ‰ם ביח„ "˘˜ל ˘‰לם".
ב" .י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„" )ר‡‰

זח"‚ ע‚ .(‡ ,ומב‡ר מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘ נ"ע
˘י˘ר‡ל ו˜וב"‰ ‰ם כמו ˘ני "חˆ‡י ˆורו˙",
˘"כל ‡ח„ בעˆמו ‡ינו ב˘לימו˙ ו‡ינו ר˜ חˆי
ˆור "‰ור˜ "˘ני‰ם ביח„ ‰וי ˆור˘ ‰לימ‡") "‰ור
˙‰ור "‰מ „ ,‰ו‡ילך( .ולכן נ˙נו "מחˆי˙ ˜˘‰ל" כי
‰י‰ו„י לב„ ‡ינו ‡ל‡ מחˆי˙ ,וכ‡˘ר מ˙‡ח„ עם
˜‰ב" ‰נע˘˘" ‰לם".
וב‡מ˙ ˘ני בי‡ורים ‡לו ˜˘ורים ז ‰לז ,‰כי
‡‰ב‡ ‰מי˙י˙ בין י‰ו„י ‡ח„ לרע‰ו ב‡ ‰ע"י
˘מר‚י˘ים ‡˙ ˘˜‰ר ו‡˙‰‰ח„ו˙ עם ˜‰ב".‰
וכמו ˘מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע בספר
˙‰ני‡ )פר˜ לב(‰‡˘ ,ב˙ י˘ר‡ל ‰ו‡ מˆ„ "˘ור˘
נפ˘ם" ˘ל י˘ר‡ל "ב‡ '‰ח„"„ ,מכיון ˘כל י˘ר‡ל
˜˘ורים ומו˘ר˘ים ב"‡ '‰ח„" לכן "כולן מ˙‡ימו˙
ו‡ב ‡ח„ לכולנ ,‰ולכן נ˜ר‡ו י˘ר‡ל ‡חים ממ˘".
ונמˆ‡˘ ,כ‡˘ר נר‚˘ ‡ˆל י˘ר‡ל ˘˜˘ורים
עם ˜‰ב" ‰ו"˘ני‰ם ביח„ ‰ם ˆור˘ ‰למ‰ "‰רי ז‰
פועל ‚ם ˘יר‚י˘ו ויפנימו ‡˙ ˘˜‰ר ו‰‡‰ב˘ ‰ל
י‰ו„י ‡ח„ לרע‰ו.
)ע"פ ˘יח˙ ˘"פ וי˜‰ל ˙˘נ"ב ; "˙ור˙ מנחם" ˙˘נ"ב
ח"ב עמ'  361ו‡ילך(

„ליב‡ ,מחמ˙ ‡‰ב˙ו „‚‰ול ‰ל˘‰י"˙‰˘ ,ו‡ חפ ıורוˆ ‰לי„ב˜ בו בכל מ‡ו„ו ,ו‰ו‡
מוסר ‡˙ עˆמו לבטל מˆי‡ו˙ו ל˜‰ב" ‰מכל וכל.
ו‰יינו˘ ,עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ‰לו ‡ין עניינ‰˘ ‰ו‡ נ˘‡ר במˆי‡ו˙ו ˜‰ו„מ˙ ור˜ ˘עוב„
ל‰עביר ‰פ˘עים ,כ"‡ ˘‰ו‡ מבטל עˆמו ל '‰וחפ ıל„ב˜ ‰בו ב‡מ˙˘ ,ענין עבו„ ‰זו
‰י‡ לפעול מˆי‡ו˙ ח„˘˙˘ .‰מור˙ ‰יו˙ו מˆי‡ו˙ נפר„˙ מ„‡ ,'‰ם ˘עובר על רˆונו
י˙'‰ ,ו‡ ‰ופך ‡˙ עˆמו למˆי‡ו˙ ח„˘„‡ – ‰ם „‰ב˜ ב '‰ובטל ‡ליו מכל וכל.
וכיון ˘עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ‰לו ‰י‡ עבו„ ‰חיובי˙ – לע˘ו˙ מעˆמו מˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל
‡„ם ‡‰ו‰ב ‡˙  – '‰כן ‰ו‡ ‚ם ב˙וˆ‡ ‰מעבו„˙ו˘ ,נ‰פכים לו ‰זכויו˙ ונע˘ים ‚ם ‰ם
למˆי‡ו˙ ח„˘" – ‰זכויו˙".
]וי˙יר ‰מזו‰ ,טעם ˘על י„י ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰נ‰פכים ‰ז„ונו˙ לזכויו˙‰ ,וי מ˘ום
˘˘˙‰וב ‰מ‡‰ב ‰ענינ„‡‰˘ ‰ם מ˙על ‰מעל ‚‰בלו˙יו ,ועוב„ ‡˙ " '‰בכל מ‡ו„ו",
˘מוסר עˆמו ל„בו˜ ב '‰ל‚מרי.
וכיון ˘„‡‰ם מ˙על ‰מעל ל‚‰בלו˙יו ,מ‚יע ‰ו‡ על י„י ז ‰ל„ר‚‡ בל˙י מו‚בל˙.
ומˆ„ ‰ע„ר ‚‰‰בלו˙ ˘ל „ר‚‡ זו ,י˘ ב‚ ‰ם ‰כח ל‰פוך ‰ז„ונו˙ לזכויו˙[.
ומ‰נ˙ב‡ר ע„ ע˙ ‰נמˆ‡ מובן˘˙‰˘ ,וב˘ ‰בכל ˘‰נ ‰נ˜ו„˙ ענינ – ‰פעול‰
˘לילי˙ ,ל˘לול ולמחו˜ ול‰עביר ‰עוונו˙„ .כיון ˘„‡‰ם עˆמו נ˘‡ר עומ„ במˆי‡ו˙ו,
ענין ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ למחו˜ ול‰עביר ‰עוונו˙ ˘לו.
‡ך ˘˙‰וב˘ ‰ביום ‰כיפורים נ˜ו„˙ ענינ – ‰פעול ‰חיובי˙„‡‰˘ ,ם נע˘ ‰למˆי‡ו˙
ח„˘ ‰מחמ˙ ‡‰ב˙ו ל ,'‰ומחי˜˙ ‰עוונו˙ על י„י ˙˘וב ‰זו ‡ינ ‰ב„רך ˘ליל ,‰למחו˜
ול‰עביר ‰עוונו˙ ,כ"‡ לע˘ו˙ מ‰ם מˆי‡ו˙ ח„˘ ,‰מˆי‡ו˙ ˘ל זכויו˙.

◇ ◇ ◇
ובז‰

י˘ ל‰סביר ‰חילו˜ ˘בין כל ימו˙ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים ‚ם בנו‚ע ל˜טור˙,

˘ענינ‰ ‰ו‡ )כנ"ל( ‰עבר˙ ‰זו‰מ‡ „יˆר ‰רע‰ ,יינו לפעול בענינים ‰נמוכים ל‰עלו˙ם
ל˜„ו˘‚˘ .‰ם בעבו„ ‰זו י˘נם ב' ‡ופנים – ב„רך ˘ליל) ‰בכל ˘‰נ ,(‰וב„רך חיוב
)ביום ‰כיפורים(.
„בכל ˘‰נ‰ ‰עבר˙ ‰זו‰מ‰ ‰י‡ על י„י ˙‰‰עס˜ו˙ ב„ברים ‰נמוכים ל˘לול ‰רע
˘ב‰ם ול‰עביר זו‰מ˙ם .מ˘‡"כ ביום ‰כיפורים לו˜חים ‡˙ „‰ברים ‰נמוכים ופועלים
ב‰ם ב‡ופן חיובי‰˘ ,ופכים ‡ו˙ם למˆי‡ו˙ ח„˘ ,‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘.‰
ובז ‰י˙ור ıמ‰˘ ‰ו˜˘ ‰לעיל )˘ב‡ם ענין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ‰עבר˙ זו‰מ‡ ,מ ‰טעם י˘

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

לעבו„ ‰זו ביום ‰כיפורים(‡„ ,ף ˘‡ין ˘‰טן מ˘טין ביום ‰כיפורים‡ ,עפ"כ י˘ ביום

וזו ‰סיב„˘ ‰ו˜‡ ביום ‰כיפורים "‰מעל ‰ע˘ן" מעכב כל כך ,כיון ˘ענין ז‰ ‰ו‡

‰כיפורים עבו„ ‰מיוח„˙ ˘ל ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ לפני ולפנים„ .ענין ˜‰טור˙ ביום ז‡ ‰ין

„ו˜‡ ביום ‰כיפורים כמבו‡ר לעיל ,מ˘‡"כ ב˜טור˙ ˘ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‡ ,‰ז ענין

ענינ ‰ל˘לול ‰רע ˘ב„ברים ‰נמוכים ,כ"‡ ל‰עלו˙ם ול‰ופכם ,לע˘ו˙ מ‰ם מˆי‡ו˙

˜‰טור˙ ‰ו‡ ל˘לול ול‰עביר ‰זו‰מ‡ )ול‡ מו„‚˘˙ ‰עלי' מעל ‰מעל ‰ע„ ל„ר‚‡

ח„˘˘ ‰ל ˜„ו˘.‰

בל˙י מו‚בל˙ ,כ"‡ ר˜ ‰עבר˙ ‰זו‰מ˘ ‰ב„ברים ˙‰ח˙ונים( .ולכן ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‰

ולכן ‰ו˜טר˜‰ ‰טור˙ ‰מיוח„˙ „יום ‰כיפורים „ו˜‡ ב˜„˘ ˘„˜‰ים˘ ,בו מ‡יר ‡ור
נעל ‰ע„ מ‡ו„˘ ,למעל ‰מכל מ„י„ ‰ו‚‰בל‰ ,‰יינו ˘‡ין כ‡ן ˘ליל˙ ‰זו‰מ‡ ,כ"‡ ‰על‡˙
‰סממנים ‰נחו˙ים ל˜„ו˘˘ ‰י‡יר ב‰ם ‡‰ור ‰נעל˜„ ‰ו„˘ ˜‰ו„˘ים‰ ,נעל ‰ממ„רי‚˙
„˜‰ו˘˘ ‰מ‡יר ‰ב˜ו„˘ – מ˜ום ˜‰טר˙ ˜‰טור˙ בכל ˘‰נ‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע,

„רו˘ ליום ‰כיפורים ,עמ' ע.(‡ ,

‡ינ‚ ‰ורר˙ חיוב מי˙.‰
‚ם י˘ ל‰סביר בז‰ ‰טעם ˘˘‰יעור ˘ל "‰מעל ‰ע˘ן" ‰ו‡ "כל ˘‰ו‡"

)כרי˙ו˙ ו,

‡(„ ,כיון ˘עניינו ‰על‡˙ ‰סממנים למעל‰ ,‰על‡ ‰למ„ר‚ ‰בל˙י מו‚בל˙ ,לכן ‡ין לו
˘יעור מסויים ,מ„ו„ ומו‚בל„„ ,בר ˘י˘ לו ‡יזו ‚‰בל‡ ‰ז ‚ם מי„˙ו ‰י‡ במ˘ור,‰
ב‡ופן מסויים „ו˜‡ ,מ˘‡"כ "‰מעל ‰ע˘ן" ˘עניינו ‰ו‡ ל‰עלו˙ ‡˙ ‰סממנים בלי

◇ ◇ ◇
וע"פ

‰‰כרח ˘י‰י' ב˜טור˙ ‚ם "‰מעל ‰ע˘ן" ‡ינו כביום ‰כיפורים ,ו‰חסר˙ו מ˜‰טור˙

‚בול‚ ,ם מי„˙ו ‡ינ ‰ב‚‰בל ‰מסוימ˙ ,ו„י לו ב"כל ˘‰ו‡".

בי‡ור ז ‰בענינ˘ ‰ל ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים ,י˙ב‡ר ‡' ‰חילו˜ים ˘מוˆ‡ים

ב‰ם ‰פר˘ ב„ין בין ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים ל˜טור˙ „˘‡ר ימים )במ˘נ‰

)יומ‡ מ‚ ,ב(

נמנו כו"כ חילו˜ים ביני‰ם‡ ,ך ‰חילו˜ ˘יבו‡ר ‰ו‡ חילו˜ נוסף ל˘יט˙ ‰רמב"ם (.
2

˘ב˜טור˙ „יום ‰כיפורים‡ ,ם ל‡ נ˙ן ב˜טור˙ ‰ע˘ב ˜‰רוי "מעל ‰ע˘ן" – חייב מי˙,‰
מ˘‡"כ ב˜טור˙ „כל ˘‰נ‡ ‰ין ‰חסר˙ ע˘ב ז‚ ‰ורר˙ חיוב מי˙.‰
וע"פ ‰נ˙ב‡ר לעיל˘ ,ענין ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים ‡ינו ליר„ ל„ר‚˙ם ˘ל ‰ענינים
‰נחו˙ים ל‰עביר ול˘לול ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰רע ˘ב‰ם ,כ"‡ ל‰פכם למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל
˜„ו˘ ,‰על י„י ˘מ˜טירים ‡ו˙ם ב˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים ,ע"„ ˘בעבו„˙ ˘˙‰וב„ ‰יום ז‰
נע˘„‡‰ ‰ם למˆי‡ו˙ ח„˘ ‰ומ‚יע ל„ר‚‡ בל˙י מו‚בל˙.
‰נ ‰בז ‰יובן ‰‰כרח ˘י‰י' ב˜טור˙ ‰ע˘ב ‰נ˜ר‡ "מעל ‰ע˘ן"„ ,י˘ לפר˘
˘בעליי˙ ע˘ן ˜‰טור˙ מעל ‰מעל ,‰ב‡ לי„י ביטוי ענינ˘ ‰ל ˜‰טור˙ ל‰עלו˙ ‡˙
„‰ברים ‰נחו˙ים מעל ‰מעל ,‰ולע˘ו˙ מ‰ם מˆי‡ו˙ ח„˘ ,‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘‰
‰נעלי˙ מכל ‚‰בל.‰
„כ˘ם ˘ב‚˘מיו˙ פועל ע˘ב ז˙˘ ‰על˜‰ ‰טור˙ ע˘ן רב מעל ‰מעל‰ ,‰נ ‰עליי˙
‰ע˘ן ב‚˘מיו˙ מור ‰על ‰עלי ‰ברוחניו˙˜‰˘ ,טור˙ מעל„‰ ˙‡ ‰ברים ‰נחו˙ים ל„ר‚‡
נעלי˙ מ‡ו„ .וע"„ ‰‰לכ˘ ‰בבי˙ ‰כנס˙ י‰יו חלונו˙ )ר‡ ‰ברכו˙ ל„ ,ב ו˘"נ(˘ ,ענין ז‰
‰ו‡ ‚ם בכ„י ˘יעברו ˙‰פילו˙ „רכם לירו˘לים ,כ„מוכח מכך ˘‰חלונו˙ ˆריכים ל‰יו˙
„ו˜‡ "כנ‚„ ירו˘לים" )רמב"ם ‰ל' ˙פיל ‰פ""‰ ‰ו .ור‡ ‰בספרים ˘נסמנו במ˜ור „‰ברים ‰ער,(11 ‰
˘‚ם ב‰לכ ‰זו רו‡ים ˘‰עלי' ברוחניו˙ ˜˘ור ‰וי˘ ל ‰ביטוי בעלי' ב‚˘מיו˙.

 (2ר‡ ‰יומ‡ מ‚ ,ב ,ובירו˘למי יומ‡ פ"„  ,‰"‰רמב"ם ‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"‰ ‰כ" .‰ועיין במ˘ ‰נסמן
במ˜ור „‰ברים ‰ער .*6 ‰ועיי"˘ ‰ע'  6בטעם ˘ל‡ נמנ ‰חילו˜ ז ‰במ˘נ‰ ‰נ"ל.

