
עיונים ובי‡ורים בעניני
ר‡˘ ‰˘נ‰ ויום כיפור



בעזהי״ת.
בפרו˘ עלינו ‰ימים ‰נור‡ים ‰בעל"ט, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ 
 – ‰מוע„ים'  '‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל 
˙˘רי,  חו„˘  מוע„י  על  ‰מוע„ים"  "‡וˆרו˙  ספר  מ˙וך  ˙„פיס 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ר"‰ ויו‰כ"פ, מלו˜ט ממרחבי ˙ור˙ו ˘ל 
זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡ 

נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  במ˜ורם,  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים 
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ 
על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר 

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰„ברים,  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

כלל  ויח˙מו  ויכ˙בו  עמו,  ˘ווע˙  ˜ול  ‰˘י"˙  ˘י‡זין  וי‰"ר 
בי˙ י˘ר‡ל ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰, ונזכ‰ ˙יכף ומי„ לחזו˙ בבי‡˙ 

‚ו‡ל ˆ„˜ ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

 פ˙ח „בר 



˜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



ל˜„˘י  ל‰כנס  בכ„י  לו,  עונים  ז‰  ועל 
ˆורך  ‡ין  ז‰ב,  ב‚„י  נ„ר˘ים  ‡ין  ˜„˘ים, 
נ„ר˘  ‡ל‡  בˆבעים.  ול‡  ב"ˆחˆוחים" 
ור‡˘  וממור˜  נ˜י  לב  נ˜יים,  לבנים  ב‚„ים 

נ˜י וממור˜.

בערב  ‰טביל‰  ל‡חר  י‰ו„י  לכל  י˘  וז‰ 
‰„ברים  כל   ˙‡ ‰˘וטפ˙  טביל‰  כיפור,  יום 

‰ל‡ טובים ו‰ל‡ מ˙‡ימים.

כל ‰עבו„‰  ל‡חר  נ‰‚  ˘‰כ‰ן ‚„ול  כ˘ם 
˙פיל‰ ˜ˆר‰,  לומר  לבן,  ובב‚„י  ז‰ב  בב‚„י 
טוב‰  ˘נ‰  פועל  ‰י‰  ‡לו  ספורו˙  ובמילים 
‰עולם  בכל  י˘ר‡ל  ולעם  ל˘בטו  לעˆמו, 
י‰ו„י,  כל  ‚ם  כך  ב‚˘מיו˙.  ‚ם  כולו, 

˜„˘ים  ב˜„˘י  ‰עבו„‰   ˙‡ עוב„  כ‡˘ר 

ובזמן  ספורו˙  ˘במילים  ‰רי  ˘בפנימיו˙ו, 

˜ˆר מבי‡ ‰ו‡ ‡ו˘ר בכל ימי ‰˘נ‰.

כל  עבור  ‰י˙‰  ‚„ול  כ‰ן  ˘˙פיל˙  וכ˘ם 

ביום  י‰ו„י  כל  ˙פיל˙  ‚ם  כך  י˘ר‡ל,  עם 

ט‰ור  לב  ועם  לבן  בב‚„י  מ‚יע  ‡˘ר  כיפור, 

עבור  ר˜  ל‡   – ‰ו‡  פועל  טוב‰,  ובכוונ‰ 

בני  כל  עבור  ‚ם  ‡ם  כי  ומ˘פח˙ו,  עˆמו 

י˘ר‡ל, „י˘ר‡ל "ערבים ז‰ בז‰"3, ל‰מ˘יך 

˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰ ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙.

3) ˘בועו˙ לט, ‡.

ראש השנה
‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ו‡לין ו„ור˘ין

מ‰ לˆ„˜‰ ב„ין? 
˘ני ‡ופני ‰נ‰‚‰ כלליים ב‰˘פע˙ ˆרכי ‰‡„ם מ‡˙ ‰': ב˙ור˙ ˆ„˜‰ - ‡ˆל מי ˘‡ינו זכ‡י, וב˙ור˙ „ין - 
‡ˆל ‰זכ‡ים  / מ„וע כו˙ב ‰רמב"ם ˘י˘ ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ בע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ כ„י לזכו˙ ב„ין - מ‰ מ˜ום 
י˘ לערב עניין ˘ל לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, כ˘‰‡„ם עומ„ ב„ין, לפי מ‰ ˘‰ו‡?  / יסו„ וחי„ו˘ בעניין ‰„ין 

ומ˘פט למעל‰

יב פנינים  עיונים ˜ˆרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עיונים ובי‡ורים: "˙פיל‰ וˆ„˜‰" - ‰‡ם ˙˘וב‰ לב„ ל‡ מספי˜‰? / ח˙ימ˙ ‰מלכויו˙ - בפסו˜ 

˘‡ין מפור˘ בו מלכו˙? / ‰"עולם מל‡" ˘ל ‰זול˙

„רו˘ ו‡‚„‰: ˙למי„ חכם ˙ו˜ע "ב˘ב˙" ו"במ˜„˘"  / ˙˜יע˙ ˘ופר – ˜ול פ˘וט  / ‰עי˜ר ‰ו‡ 
‰"ˆוע˜" / "מיˆר" ו"מרחב" בכל ענייני ‰˘ופר  

˘יחו˙ ˜ו„˘: יו˜ר ‰"˘נ‰ טוב‰" ˘ל ‰זול˙ /  "לחטוף" ‡˙ ‰ר‚עים ‰‡חרונים

◇ ◇ ◇

יום הכיפורים
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט ˘ו‡לין ו„ור˘ין

‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל!
ריך רבי ע˜יב‡ ל‰וכיח  ב˘מים" ‰ו‡ ‰"מט‰ר ‡˙כם"? / מ„וע̂  "‡ביכם̆  מ‰ ‰חי„ו˘ ב„ברי רבי ע˜יב‡̆ 
רבי  ב„ברי  מחו„˘  בי‡ור   / ˙ט‰רו"?   '‰ "לפני  בחומ˘:  כ˘מפור˘  ובירמי‰,  ביחז˜‡ל  מכ˙ובים  „בריו 

ע˜יב‡, „‡˙י לח„˘ ביסו„ וסיב˙ כפר˙ יום ‰כיפורים 

פנינים  עיונים ˜ˆרים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
„רו˘ ו‡‚„‰: ביום ‰כיפורים ‡ין 'רע˘' / ˙˘וב‰ למחר˙ יום ‰כיפורים? / ב' „ר‚ו˙ ב˙˘וב‰ 

י˘  במ‰   / וממור˜  נ˜י  לב  נ˜יים;  לבנים  ב‚„ים   / ‰‚‡ול‰  ˜ו„ם  ‡ח„  יום  ˘וב  ˜ו„˘:  ˘יחו˙ 
"‚ע˘מ‡˜" כ‡˘ר נמˆ‡ים בעולם ‰‡ˆילו˙? 

 ˙וכן ענינים 



מ‰ לˆ„˜‰ ב„ין?
י˘ ˘ני ‡ופני ‰נ‰‚‰ כלליים ב‰˘פע˙ ˆרכי ‰‡„ם מ‡˙ ‰': ב˙ור˙ 
ˆ„˜‰ - ‡ˆל מי ˘‡ינו זכ‡י, וב˙ור˙ „ין - ‡ˆל ‰זכ‡ים  /  מ„וע כו˙ב 
ב„ין  לזכו˙  כ„י  ˙˘וב‰  ימי  בע˘ר˙  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙  ˘י˘  ‰רמב"ם 
- מ‰ מ˜ום י˘ לערב עניין ˘ל לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, כ˘‰‡„ם עומ„ 

ב„ין, לפי מ‰ ˘‰ו‡?  / יסו„ וחי„ו˘ בעניין ‰„ין ומ˘פט למעל‰

ב׳ ‡ופני ‰נ‰‚‰ למעל‰ - ב׳˙ור˙ ˆ„˜‰׳ וב׳˙ור˙ „ין׳ 
 – למעל‰  ומ˘פט  ‰„ין  עניין  בבי‡ור  ‰רמב״ם  מ‡ריך  ˘לו,  ˙˘וב‰  ב‰לכו˙   .‡
‡˘ר  ˘מב‡ר  ול‡חרי  ר‡˘-‰˘נ‰;  ˘בכל  ‰„ין  ו‰ן  ‰‡„ם  חיי  כללו˙  ‡ו„ו˙  ‰„ין  ‰ן 
נ‰‚ו  ז‰,  עניין  ״ומפני  מסיים1:  זכו˙,  לכף  מ‡זני ‰„ין  מכרע˙  טובים  במע˘ים  ‰‰וספ‰ 
יום  וע„  מר‡˘ ‰˘נ‰  במˆו˙  ולעסו˜  טובים  ובמע˘ים  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙  י˘ר‡ל  בי˙  כל 

‰כיפורים י˙ר מכל ‰˘נ‰״. 

ו‰נ‰, מכך ˘בפרטי ‰מע˘ים טובים ˘נ‰‚ו לע˘ו˙ בכ„י ל‰כריע ‰כף לזכו˙, ‰וˆי‡ 
‰רמב״ם ‡˙ עניין ‰ˆ„˜‰ מן ‰כלל, וכ˙בו בפני עˆמו, ו‡ף ‰˜„ימו (״ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ 
בימים ‡לו,  ו‰‰וספ‰  ˘עי˜ר ‰‰˙חז˜ו˙  מ˘מע   – במˆוו˙״)  ולעסו˜  טובים  ובמע˘ים 

ˆריכ‰ ל‰יו˙ בעניין ‰ˆ„˜‰.

י˙נ‰‚  מי„‰׳  כנ‚„  ˘ב׳מי„‰  בכ„י  בˆ„˜‰ ‰י‡ –  ו‰ריבוי  מטר˙ ‰‰וספ‰  ובפ˘טו˙, 

1) פ״‚ ‰״„.

˘וב יום ‡ח„ ˜ו„ם ‰‚‡ול‰
ב‡' מ‰„ר˘ו˙ ˘‰י‰ „ור˘ מ‰רי"ל ב˘ב˙ 
ווָ‡רט" [‡ימר‰  ‚ע˘מַ‡˜ער   ‡ַ" י˘נו  ˘וב1‰ 

נפל‡‰], ˘רˆוני לחזור ע˙‰:

‡י˙‡ ב‚מר‡: "˙נן ‰˙ם ר' ‡ליעזר ‡ומר 
˙למי„יו  ˘‡לו  מי˙˙ך.  לפני  ‡ח„  יום  ˘וב 
‡˙ ר' ‡ליעזר וכי ‡„ם יו„ע ‡יז‰ו יום ימו˙, 
ימו˙  ˘מ‡  ‰יום  י˘וב  ˘כן  וכל  ל‰ן,  ‡מר 

למחר ונמˆ‡ כל ימיו ב˙˘וב‰".

‡מנם, ב„ר˘‰ ‰נ"ל מב‡ר מ‰רי"ל ‰טעם 
ב‡ופן  ב˙˘וב‰"  ימיו  "כל  ל‰יו˙  ˘ˆריך 
מ˜בלין  ‡ין  ‰מ˘יח  „לימו˙  "מ˘ום   – ‡חר 
‚רים  מ˜בלין  ‡ין  ז‰  ו„ו‚מ˙  ב˙˘וב‰, 
‰˘ם  מ‡‰ב˙  עו˘‰  ‡ין  ‡ז  „‰מ˙‚ייר  ‡ז, 
ומ‡חר  י˘ר‡ל,  ב˘מח˙  ל˘מוח  ר˜  י˙ברך, 
„‡נו מˆפין לי˘וע‰ בכל יום, מי ˘‡ינו ˘ב, 
ויב‡ מ˘יח במ‰ר‰ בימינו, ˘וב ל‡ מˆי ˘ב, 
"לחטוף"  י˘  ולכן  בחט‡יו",  ח"ו  וי˘‡ר 

ולע˘ו˙ ˙˘וב‰ ˘לימ‰ ב‰˜„ם ‰‡פ˘רי.

˘כן,   – ווָ‡רט"  ‚ע˘מַ‡˜ער   ‡ַ" ז‰  ו‰רי 
ימיו  "כל  ענין  על  ל„בר  ˆריכים  מ‰  ל˘ם 
כו'",  לפני  ‡ח„  יום  "˘וב  מטעם  ב˙˘וב‰" 
‚ע˘מַ‡˜ער")  סך   ‡ַ") יו˙ר  ˘נעים  ב˘ע‰ 
˙˘וב‰  ולע˘ו˙  לחטוף  ˘ˆריכים  לומר 

1)  מנ‰‚י מ‰רי"ל, ‰לכו˙ ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ ס"ז.

˘מ˘יח  ויום  יום  בכל  ‰˙˜ו‰  מˆ„  ב‡מ˙, 
יבו‡ מחר ממ˘!

◇ ◇ ◇ 

̃ י  ב‚„ים לבנים נ˜יים; לב נ
וממור˜

ול‰כין  ל‰˙בונן  י‰ו„י  על  כיפור  ביום 
עˆמו לכניס‰ ל˜„˘י ˜„˘ים ˘ב˜רבו פנימ‰.

מ‰ו ענינו ˘ל ˜„˘י ˜„˘ים?

ר˜  נמˆ‡  ˘בבי˙ ‰מ˜„˘,  ב˜„˘י ˜„˘ים 
˘ל  ופירו˘ו  ‰לוחו˙.  נמˆ‡ו  וב‡רון  ‰‡רון, 

„בר:

˘ל ‰לוחו˙ –  מ˜ומן  ˜„˘י ‰˜„˘ים ‰ו‡ 
˙ור‰ ב‡ופן „ח˜י˜‰. וז‰ו ‚ם ענינו ˘ל ˜„˘ 
י‰ו„י.  כל  ˘ל  בפנימיו˙ו  ‰נמˆ‡  ‰˜„˘ים 
‰˜˘ר ˘ל י‰ו„י עם ‰˙ור‰, ˙ור˙ חיים, ‰ינו 
‡ו˙יו˙  „רך  על   – ח˜י˜‰  ˘ל  ב‡ופן  ˜˘ר 
עלי‰ם  ‰‡בן  עם  ‡ח„  „בר  ˘‰ם  ‰ח˜ו˜ו˙, 

‰ם ח˜ו˜ו˙2.

ל‰יכנס  י‰ו„י  ועל  כיפור  יום  מ‚יע  כ‡˘ר 
˘‡ל‰:  ‡ˆלו  מ˙עורר˙  ‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘ 
‰כיˆ„ יכול ‡ני ליכנס ב˜„˘י ˜„˘ים, ב˘ע‰ 

˘‡ינני "מˆוחˆח" ("פַ‡רּפוˆט") כ„בעי?

2)  ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ מ‰, ‡.

שיחות קודששיחות קודש
עבו„˙ ‰' בענייני ‰מוע„



כז אוצרות המועדים פנינים  

ב' „ר‚ו˙ ב˙˘וב‰
"‡מר ר"ע ‡˘ריכם י˘ר‡ל לפני מי ‡˙ם מט‰רים ומי מט‰ר ‡˙כם ‡ביכם 
˘ב˘מים"
(מ˘נ‰ יומ‡ פ"ח מ"ט)

‡˙כם".  מט‰ר  ו"מי  מט‰רים"  ‡˙ם  מי  "לפני  ל˘ון:  כפל  לכ‡ור‰  י˘  זו  במ˘נ‰ 
ו„רו˘ בי‡ור מ‰ רמזו בז‰?

וי˘ לב‡ר:

בירי„˙ ‰נ˘מ‰ ˘ני פרטים: ‡. עˆם ‰ירי„‰ ב‚וף ‰י‡ ירי„‰ עˆומ‰ לנפ˘ "מ‡י‚ר‡ 
רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡"9. ב. כ‡˘ר ‰‡„ם חוט‡ ר"ל, ‰"‰ מורי„ ‡˙ ‰נפ˘ ופו‚ם ב‰.

כנ‚„ ˘˙י ירי„ו˙ ‡לו, י˘נן ˘˙י „ר‚ו˙ ב˙˘וב‰:

‡. ˙˘וב‰ כפ˘וט‰, ‰ב‡‰ על חט‡ ועוון. ˙˘וב‰ זו ‰י‡ בכוחו ˘ל כ‡ו"‡, וחוב˙ו 
˘ל כל ‡„ם ל˘וב ב˙˘וב‰ על חט‡יו.

‡ל  ˙˘וב  "ו‰רוח  כמ"˘  למ˜ור‰,  ‰נפ˘  ‰˘ב˙  ˘ענינ‰  יו˙ר,  נעלי˙  ˙˘וב‰  ב. 
‰על‡˙‰  ‡ם  כי  מחט‡,  ‰נפ˘  נ˜יון  ‡ינ‰  זו  ˙˘וב‰  פעול˙  נ˙נ‰"10.  ‡˘ר  ‰‡לו˜ים 
למˆב ˘‰י˙‰ בו ˜ו„ם ירי„˙‰ "מ‡י‚ר‡ רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡" ל‰˙לב˘ ב‚וף11. ˙˘וב‰ 
זו ב‡‰ ל‡חר ‰˙˘וב‰ ‰ר‡˘ונ‰, ו‡ינ‰ נמˆ‡˙ בכח ‰‡„ם מˆ„ עˆמו, כי ‡ם ‰י‡ ב‡‰ 

מˆ„ ‚ילוי מלמעל‰ ‰נמ˘ך ל‡„ם לעוררו ול˜רבו ל‰˘י"˙.

ו‰ם ‰ם ב' ‰ענינים ‰נזכרים במ˘נ‰: "לפני מי ‡˙ם מט‰רין" ˜‡י על ‰˙˘וב‰ ‰‡' 
‰ב'  ‰˙˘וב‰  על  ˜‡י  ‡˙כם"  מט‰ר  ו"מי  מט‰רין"),  ["‡˙ם  מˆ"ע  ‰‡„ם  בכח  ˘‰י‡ 

‰ב‡‰ מלמעל‰ ["מט‰ר ‡˙כם").

9) ל˘ון חז"ל – ח‚י‚‰ ‰, ב.

10) ˜‰ל˙ יב, ז.

11) ר‡‰ ל˜ו"˙ ר"פ ‰‡זינו.

 ראש השנה אוצרות המועדיםו

מ˘ור˙  לפנים  ז‰ו  במ˘פט ‡ף ‡ם  ויזכ‰ ‡ו˙נו  וחס„,  ב‡ופן „ˆ„˜‰  עימנו  ‡ף ‰˜ב״‰ 
‰„ין.

"ל‰רבו˙ בˆ„˜‰" עבור כפר˙ חט‡

ב. ‡ך ˆריך ל‰בין:

„‰נ‰, על ‰פסו˜2 ״˘מעו ‡לי ‡בירי לב ‰רחו˜ים מˆ„˜‰״ ‡י˙‡ ב‚מ׳3 – ״כל ‰עולם 
כולו נזונין בˆ„˜‰ (בˆ„˜˙ו ˘ל ‰˜ב״‰, ול‡ בזכו˙ ˘בי„ן. ר˘״י), ו‰ם – נזונין בזרוע 
(בזכו˙ ˘בי„ם. ובˆ„י˜ים מ˘˙עי ˜ר‡, ו˜רי ל‰ו רחו˜ים מˆ„˜˙ו ˘ל ‰˜ב״‰. ר˘״י)״.

ומכ‡ן נ˘מע, „‰ם ב׳ ‡ופני ‰נ‰‚‰ כלליים ב‰˘פע˙ ˆרכי ‰‡„ם מ‡˙ ‰׳: ‡) ב˙ור˙ 
‰ו‡  ‰רי   – ‰„ין  מן  ˆרכיו  ל˜בל  מע˘יו,  ˜ל˜ול  מˆ„  זכ‡י,  ˘‡ינו  מי  ‡ˆל   –  ‰˜„ˆ
ל˜בל  זכ‡ים  מע˘י‰ם  ˘מˆ„  „ין – ‡ˆל ‡לו  ב˙ור˙  ב)  וחס„ ‰׳.  ב˙ור˙ ˆ„˜‰  מ˜בלם 

ˆרכי‰ם מן ‰„ין.

ולכ‡ור‰, בנ„ון „י„ן – כיון ˘עס˜ינן ב‰וספ‰ במע˘ים טובים בכ„י לזכו˙ ב„ין, בו 
״˘ו˜לין4 עונו˙ כל ‡ח„ ו‡ח„ מב‡י ‰עולם עם זכויו˙יו״ ו˘ופטים ‡ו˙ו כפי מע˘יו – 
מ‰  כפי  ני„ון  („‰‡„ם  „ין  ב˙ור˙  ור˜  ‡ך  ‰ו‡  כ‡ן  ‰‰נ‰‚‰  ˘‡ופן  נו˙נ˙,  ‰„ע˙  ‰רי 

˘‰ו‡), ול‡ ב˙ור˙ ˆ„˜‰ ורחמים5.

˘י‰י‰  לפעול  בכ„י   ,‰˜„ˆ ˘ל  עניין  כ‡ן  לערב  י˘  מ˜ום  מ‰   – מובן  כן, ‡ינו  ו‡ם 
לפנים מ˘ור˙ ‰„ין6?!

 ‰˜„ˆ ‡ו‰ב  ״מלך  ע˘ר˙-ימי-˙˘וב‰  ב˙פיל˙  ˘‰חו˙ם  ‰„יעו˙  בטעם  [וכמפור˘ 

2) י˘עי׳ מו, יב.

3) ברכו˙ יז, רע״ב.

4) ל׳ ‰רמב״ם ˘ם פ״‚ ‰״‚.

‰˙˘וב‰  חבור  (ר‡‰  ‰„ין  מ˘ור˙  ול‡  ‰˜ב״‰  ˘ל  וחס„יו  מרחמיו  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰  ענין  ˘כללו˙  ו‡ף   (5
ל‰מ‡ירי מ‡מר ‡׳ פ״‡ (ובפירו˘ו ל‡בו˙ פ״‚ מי״ח). עי˜רים מ״„ פכ״‰). וכמו ˘‡ומרים כמ״פ בסליחו˙ 
כ‡ן ‡ין ‰מ„ובר ‡ו„ו˙  פי״‡) – ‰נ‰  ר‡‰ ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰  ו˘נ‰,  ˘נ‰  ˘בכל  ל‰˙˘וב‰  ב˘ייכו˙  (ופ˘יט‡ 

עניין ‰˙˘וב‰ ˘בימים ‡לו, ‡ל‡ ‡ו„ו˙ ‰„ין ומ˘פט ˘ב‰ם, כמבו‡ר ל˜מן ס"‚ וב‰ער‰ 13.

6) ו‡ע״פ ˘ל‚בי ˆ„י˜ים (˘״ניזונין בזרוע״, ב„ין) מˆינו ˘״‡ע״פ ˘י˘ ל‰ם לˆ„י˜ים ל˙לו˙ במע˘י‰ם 
‰טובים ‡ין מב˜˘ים מ‡˙ ‰מ˜ום ‡ל‡ מ˙נ˙ חנם״ (ל׳ ר˘״י ר״פ ו‡˙חנן. ור‡‰ ספרי ו„ב״ר ˘ם), ז‰ נ‡מר 
י˙׳  מ‡˙ו  לב˜˘  כ״‡  ‰˜ב״‰  מ‡˙  ל˙בוע  ˆריכים  ˘‡ינם  לומר  מ˙‡ים  בז‰  ‡˘ר  וב˜˘‰,  ל˙פל‰  בנו‚ע 
מ˘‡״כ  ס״‰).  סˆ״ח  ˘ו״ע ‡„‰״ז ‡ו״ח  (ור‡‰  במע˘י‰ם ‰טובים  ל˙לו˙  ˘יכולים  חנם, ‡ף  מ˙נ˙  ב„רך 
כ˘‰מ„ובר ב„ין, ˘‰˜ב״‰ ˘ו˜ל זכיו˙ ‰‡„ם כו׳ ו˘ופט ‡ו˙ו ע״פ מע˘יו, ‰רי ‡ין מ˜ום לערב בז‰ ב˜˘˙ 

רחמים וˆ„˜‰.



ז אוצרות המועדים  תוכן ענינים   
ומ˘פט״ וסיים ˙פיל˙ו ˆריך לחזור לר‡˘ ‰˙פיל‰: ״מ˘ום7 „י˘ ‰פר˘ בין ׳מלך ‡ו‰ב 
ˆ„˜‰ ומ˘פט׳ ל׳‰מלך ‰מ˘פט׳ – „בכל ‰˘נ‰ ‰ˆ„˜‰ עי˜ר ולכך ‰˜„ימו‰ו למ˘פט, 

‡בל בימים ‰ללו ‰מ˘פט עי˜ר ולכך ‡ין מזכירין ˆ„˜‰ כלל״].

ב‡מ˙  בˆ„˜‰״,  ״ל‰רבו˙  כ‡ן ‰רמב״ם  ˘נ˜ט  לב‡ר – „מ‰  לכ‡ור‰ ‰י‰ ‡פ˘ר   .‚
˘בימים  ו‰כפר‰  ‰˙˘וב‰  לעניין  ב˘ייכו˙  מ‡זני ‰„ין, ‡ל‡  ל‰כרע˙  ב˘ייכו˙  ז‰  ‡ין 
לכן ˆריך   – פרו˜״  בˆ„˜‰  ״וחט‡ך  וכמ״˘8  חט‡,  מכפר˙  ˘נ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰  ‡לו; „כיון 

ל‰יו˙ בימים ‡לו, ״מר‡˘ ‰˘נ‰ וע„ יום ‰כיפורים״, ריבוי מיוח„ בˆ„˜‰.

חיוב  בˆ„˜‰״ – „לכ‡ור‰,  ״ל‰רבו˙  ל˘ון ‰רמב״ם  יובן ‚ם „יו˜  ז‰,  בי‡ור  ועל-פי 
מˆו˙ ‰ˆ„˜‰ ‰ינו ב˘יעור מסוים: מע˘ר לחיוב ‰˘וו‰ ‡ו חומ˘ למˆו‰ מן ‰מובחר9, 
‡ך ל‡ יו˙ר מז‰ (״כל ‰מפזר כו׳ ‡ל יפזר יו˙ר מחומ˘״10) – ומ‰ו ˘כ˙ב ˘‰מנ‰‚ ‰ו‡ 

ל‰רבו˙ בˆ„˜‰, ול‡ ˜בע ˘יעור לˆ„˜‰ זו?

‡ך לפי ‰נ״ל, ˘ריבוי ‰ˆ„˜‰ בימים ‡לו ‰ו‡ עבור כפר˙ עוונו˙, ‰רי ז‰ מובן. כפי 
יו˙ר  יבזבז  ‡ל  מ˘ום  לחו˘  ״‡ין  ‰נפ˘  לפ„יון  ˘‰י‡  ˘בˆ„˜‰  ‰ז˜ן11,  רבינו  ˘מב‡ר 
מחומ˘, „ל‡ מ˜רי בזבוז בכ‰‡י ‚וונ‡ מ‡חר ˘עו˘‰ לפ„ו˙ נפ˘ו . . ול‡ ‚רע‡ מרפו‡˙ 
‰‚וף ו˘‡ר ˆרכיו״. וכיון ˘ˆ„˜‰ כזו ‡ין ל‰ ˘יעור, לכן כ˙ב ‰רמב״ם ״ל‰רבו˙״ ב‰, 

בל‡ ˜ביע˙ ˘יעור12.

‡ך לכ‡ור‰, ז‰ו „וח˜:

ו‰ן  ״בˆ„˜‰״,  יח„יו ‰ן ‡˙ ‰ריבוי  בז‰  כולל  ״ל‰רבו˙״,  ˘כ˙ב ‰רמב״ם  מ‰  „‰רי 
‰ריבוי ״במע˘ים טובים ולעסו˜ במˆוו˙״. וכיון ˘‰ריבוי במע˘ים טובים ובמˆוו˙ ‰ו‡ 
בב׳  כ‡ן  ו˜‡י  „בריו  ˘מחל˜  לומר  מס˙בר  ‡ין  זכו˙,  לכף  ‰„ין  מ‡זני  ל‰כריע  בכ„י 
עניינים ˘ונים: ריבוי ˆ„˜‰ – ב˙ור חל˜ ממע˘‰ ‰˙˘וב‰, וריבוי מע˘ים טובים – עבור 
‰כרע˙ מ‡זני ‰„ין13! ‡ל‡ מס˙בר, ˘‡ף ריבוי ‰ˆ„˜‰ ‰ו‡ ב‡ו˙ו עניין – ‰כרע˙ מ‡זני 

7) ˘ו״ע רבינו ‰ז˜ן ס˙˜פ״ב ס״ב, מט״ז ‡ו״ח ס˜י״ח ס˜״ב.

8) „ני‡ל „, כ„ (ו˘ם: וחטיך). ור‡‰ ‚ם מ‰ ˘‰‡ריך בז‰ רבינו ‰ז˜ן בספר ‰˙ני‡ ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ״‚.

9) ר‡‰ רמב״ם סוף ‰ל׳ ערכין וחרמין. פירו˘ ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב״ם פ‡‰ רי˘ פ״‡. טו˘ו״ע יו״„ ר״ס רמט.

10) רמב״ם ˘ם.

11) ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ ˘ם.

12) ול‰עיר מל˘ון ‰רמב״ם (‰ל׳ ˙˘וב‰ פ״ב ‰״„) ״ועו˘‰ ˆ„˜‰ כפי כוחו״. ‡בל ˘ם ‰מ„ובר ב״„רכי 
‰˙˘וב‰״, ‰נ‰‚˙ בעל ˙˘וב‰ ל‡חרי ˘כבר ע˘‰ ˙˘וב‰. ועˆ״ע.

כו׳״  טובים  ובמע˘ים  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙  כו׳  נ‰‚ו  ז‰  ענין  ״ומפני  זו  ‰לכ‰  סיום  ˘כל  לפר˘  ו„וח˜   (13
˙וכנו ר˜ עניין ‰˙˘וב‰ (˘מ„בר ‡ו„ו˙‰ בסוף ‰״‚ לפנ״ז ״ו‰בינוני ˙ולין ‡ו˙ו ע„ יום ‰כפורים ‡ם ע˘‰ 
לחפ˘  לכל ‡„ם  ״וי˘  ס˙ר״‚)  – ‡ו״ח  ו‡„‰״ז  ל˘ון ‰רמ״‡  (ע״„  כי ‡ז ‰ול״ל   – לחיים״)  נח˙ם  ˙˘וב‰ 

ולפ˘פ˘ (ולמ˘מ˘) במע˘יו ול˘וב מ‰ם בע˘י״˙״.

 יום הכיפורים אוצרות המועדיםכו

‡ך ז‰ו בכל ‰˘נ‰ כול‰, כ˘י˘ מ˜ום לחט‡ים ועוונו˙, ר"ל, „‡זי י˘ כ‡לו ˘עבו„˙ם 
מי˘ר‡ל  ‡ח„  בכל  מ˙‚לי˙  ˘בו  ‰כיפורים,  ביום  ‡ולם  ‰רע.  מן  בבריח‰  ברע˘,  ‰י‡ 
עˆם נ˘מ˙ו, ˘ב‰ ‡ין פ‚ם „חט‡ים ועוונו˙ כלל וכלל – ‡זי נכנס ‰כ‰ן-‚„ול ‡ל ‰˜ו„˘ 
בל‡ רע˘, כי ‡ז עומ„ים כל בני י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ‰ביטול ל˜ב"‰ – "ב˜ול „ממ‰ „˜‰".

◇ ◇ ◇ 

˙˘וב‰ למחר˙ יום ‰כיפורים?

למחר˙  פעם  מבי‡:  נ"ע,  מליוב‡וויט˘  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ˜ו„˘ו  ב„ברי 
ו‡˘‡ל  נ"ע]  מו‰ר˘"ב  כ"˜ ‡„מו"ר  כ"˜ ‰ר‰"˜ [‡ביו,  נכנס˙י ‡ל ‰ו„  יום ‰כיפורים 
‡ו˙ו: ומ‰ ע˙‰? ויענני: ע˙‰ בייחו„ ˆריך לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ("‡יˆטער ער˘ט „‡רף מען 

˙˘וב‰ ט‡ן").

כל  נ˙כפרו  ˘כבר  ל‡חרי  לכ‡ן,  ˙˘וב‰  עניין  מ‰   – בז‰  בי‡ור  „רו˘  ולכ‡ור‰ 
‰חט‡ים ביום ‰כיפורים6?

וי˘ לב‡ר: 

כי  מחו„˘˙.  ˙˘וב‰  לעבו„˙  ‰ו‡  ˆריך  יו˙ר,  נעלי˙  ל„ר‚‰  ‰‡„ם  ˘מ˙על‰  בע˙ 
עילוי  ל‚בי  ‡בל  וחיסרון,  כחט‡  ‡מנם  נח˘בו  ל‡  ‰˜ו„ם  מˆבו  ˘ל‚בי  עניינים  י˘נם 

„ר‚˙ו ע˙‰, נח˘בים ‰ם לחיסרון וחט‡, וˆריך ל˙˘וב‰ על כך7.

˘‰‚יע  ˜ו„ם  מי˙‰"8:  חייב  ב‚„ו  על  רבב  ˘נמˆ‡  חכם  "˙למי„   – ל„בר  [„ו‚מ‡ 
ל„ר‚˙ "˙למי„ חכם" ל‡ ‰י‰ רבב ז‰ ב‚„ר חסרון ‡ˆלו כלל, ‡ך ל‡חרי ˘‰‚יע ל„ר‚˙ 

"˙למי„ חכם" – נע˘‰ ז‰ לחסרון, ו˘וב ‡ינו יכול ל‰לך עם ב‚„ ז‰].  

ועפ"ז מובן בענייננו – „מˆ„ ‚ו„ל עילוי מעמ„ו ומˆבו ˘ל כל י‰ו„י ביום ‰כיפורים, 
נ„ר˘˙ ממנו למחר˙ יום ‰כיפורים עבו„˙ ˙˘וב‰ נעלי˙ יו˙ר – ‚ם ביחס לעניינים כ‡לו 
לע˘ו˙  בייחו„ ˆריך  לכן – "ע˙‰  כלל.  לחט‡  נח˘בו  ל‡  ומˆבו ‰˜ו„ם  מעמ„ו  ˘ל‚בי 

˙˘וב‰".

◇ ◇ ◇ 

6) ר‡‰ כרי˙ו˙ כ‰, ‡ (במ˘נ‰) ‡ו„ו˙ בב‡ בן בוט‡, ˘"‰י‰ מ˙נ„ב ‡˘ם ˙לוי בכל יום חוı מ‡חר יום 
‰כיפורים יום ‡ח„".

7) ר‡‰ ע„"ז ˙ני‡ פכ"ט (לו, ב).

8) ˘ב˙ ˜י„, ‡.



ביום ‰כיפורים ‡ין 'רע˘'
‰יו  ˘ב˘וליו  במעיל  לבו˘  ‰י‰  ל˜ו„˘,  ‰כ‰ן-‚„ול  כ˘נכנס  כול‰,  ‰˘נ‰  בכל 
נכנס  ביום ‰כיפורים,  מ˘‡"כ  בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘"1.  ˘י‰י‰ "ונ˘מע ˜ולו  כ„י  פעמונים, 

‰כ‰ן-‚„ול ל˜ו„˘ ‰˜ו„˘ים בב‚„י לבן, ˘ל‡ ‰יו ב‰ם פעמונים2.

וי˘ לעיין בז‰ – „כיון ˘בכל ‰˘נ‰ "ונ˘מע ˜ולו" ‰ו‡ ˙נ‡י עי˜רי ומעכב בכניס˙ו 
‰כיפורים  ביום  טעמ‡  מ‡י   – ימו˙")  ול‡   .  . ‰˜ו„˘  ‡ל  בבו‡ו  ˜ולו  ("ונ˘מע  ל˜ו„˘ 

‡ין ˆריך לז‰?

וי˘ לב‡ר – ב„רך ‰„רו˘:

מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙3, „‡ף ˘ב„רך כלל, עבו„˙ ‰' ‰י‡ ב‡ופן „"ל‡ ברע˘ ‰'"4, 
מ˜ום   – מן ‰רע  ˘בורח ‰ו‡  כיון  כי  ברע˘.  ˙˘וב‰ ‰י‡  בעלי  עבו„˙  מ˜ום,  מכל  ‰נ‰ 
בזע˜‰  ˘בורח ‰ו‡  מסכנ‰,  וכ„ו‚מ˙ ‰בורח  ברע˘,  עבו„˙ו ‰י‡  לכן  ו‰טומ‡‰,  ‰מו˙ 

וב˜ול ‚„ול.

ב‡ופן  ‰י‡  ‰˘נ‰)  (בכל  ‰˜ו„˘  ‡ל  ‚„ול  ‰כ‰ן  ˘כניס˙  „מ‰  לב‡ר,  י˘  ז‰  ועל-פי 
„"ונ˘מע ˜ולו", ‰רי ז‰ מפני ˘נכנס ‰ו‡ כ˘לוחם ˘ל כל י˘ר‡ל, ‚ם ‡לו ˘‰ם ב„ר‚ו˙ 
‡לו  ˘‚ם  ל‰ר‡ו˙  ‰˜ו„˘"  ‡ל  בבו‡ו  ˜ולו  "ונ˘מע  ˘י‰י‰  ˆריך  ולכן   – נמוכו˙5 

˘עבו„˙ם ברע˘ ‚„ול – ‰בעלי ˙˘וב‰, נכנסים עמו.

1)  ˙רומ‰ כח, ל‰.

2) ‡בל ל‰עיר מר˘"י יומ‡ (מ„, סע"ב) „ביו‰כ"פ ‰י˙‰ "טבע˙ . . ˘מ˜˘˜˘ ומ˘מיע ˜ול מ˘ום ונ˘מע 
˜ולו בבו‡ו ו‚ו'". ור‡‰ ר"ח, ˙וס' ו˙ו"י ˘ם.

3) ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"ט עמ' 2 ו‡ילך, ובכ"מ.

4) מלכים-‡ יט, י‡.

5) כמרומז בכך ˘‰פעמונים ‰יו ב˘ולי ‰מעיל.

„רו˘ ו‡‚„‰

 ראש השנה אוצרות המועדיםח

‰„ין.

ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡: מ‰ עניין ˆ„˜‰ ‡ˆל ‰כרע˙ מ‡זני ‰„ין?

"‡ם ˆ„˜˙ מ‰ ˙˙ן לו"
„. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

ל‰בי‡  בכ„י  עˆמם,  מˆ„  ב‰ם,  ‡ין  ˘לו,  ‰מˆוו˙  ו˜יום  ‰‡„ם  ˘ל  ‰טובים  מע˘יו 
לי„י זכי‰ ב„ין לפניו י˙׳.

˙ע˘‰  מ‰  פ˘עיך  ורבו  בו  ˙פעל  מ‰  חט‡˙  ״‡ם  „בר ‰כ˙וב14:  מל‡  מ˜ר‡  „‰נ‰, 
עˆמם, ‡ינם  מˆ„  ˘‰ם  כפי  בני ‡„ם,  ˘מע˘י  ו‰יינו,  ו‚ו׳״ –  לו  ˙˙ן  מ‰  לו, ‡ם ˆ„˜˙ 
׳˙ופסים מ˜ום׳ לפניו י˙׳. וממיל‡, ‡ינם נח˘בים לפניו כ׳זכו˙׳ עבור‰ יזכ‰ ‰‡„ם ב„ין.

ע„  לפני  ˜לס  ״מי  במ„ר˘16:  ‡י˙‡  ו‡˘לם״  ‰˜„ימני  ״מי  ‰פסו˜15  על   – ז‡˙  עו„ 
˘ל‡ נ˙˙י לו נ˘מ‰ . . מי ע˘‰ לי מע˜‰ ע„ ˘ל‡ נ˙˙י לו ‚‚, מי ע˘‰ לי מזוז‰ ע„ ˘ל‡ 
נ˙˙י לו בי˙, מי ע˘‰ לי סוכ‰ ע„ ˘ל‡ נ˙˙י לו מ˜ום וכו׳״. כלומר: ‰‡ ‚ופ‡ ˘עו˘‰ 
ל˜יימם17.  לו  ‰מ‡פ˘ר  ‰˜ב״‰,  ˘ל  בכוחו  ר˜  ז‰  ‰רי  טובים,  ומע˘ים  מˆוו˙  ‰‡„ם 

וממיל‡, ‡ין מ˜ום ל‰ח˘יבם כ׳זכו˙׳ עבור ‰‡„ם.

וזכויו˙ ‰‡„ם, ‰רי  מע˘י  על-פי  למעל‰  ומ˘פט  ‰„ין  עניין  ˘כל  נמˆ‡,  ˘כן,  וכיון 
‰ו‡ ˆ„˜‰ וחס„ מ‡˙ ‰׳ – „‰‚ם ˘מˆ„ עˆמם ‡ין נח˘בים מע˘י ‰‡„ם ו˜יום ‰מˆוו˙ 
˘לו כ׳זכו˙׳ לפניו י˙׳ ב„ין, עו˘‰ עמו ‰˜ב״‰ חס„, ומ˘פיל עˆמו, כביכול, ל„ון ‡ו˙ו 

על-פי מע˘יו ולזכו˙ו בעבורם. 

„ין  ˘מ„ובר ‡ו„ו˙  בע˙  בˆ„˜‰״, ‚ם  ״ל‰רבו˙  טעם ˆריכים  מ‰  מובן ‰יטב  ועפ״ז 
ו‰מˆוו˙  טובים  ‰מע˘ים  וריבוי  מ‡חר   – ועוונו˙יו  ‰‡„ם  זכויו˙  ˘ו˜לים  בו  ומ˘פט 
במי„˙  עימנו  ‰˜ב״‰  ‡ף  ˘י˙נ‰‚  בכ„י   – „ו˜‡  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙  וˆריך  מספי˜.  ‡ינו 

‰ˆ„˜‰, ו׳יח˘יב׳ ‡˙ מע˘ינו ‰טובים לזכו˙נו בעבורם ב„ין.

ועו„ ז‡˙ – מכך ˘כ˙ב ‰רמב״ם ״ומפני ענין ז‰ נ‰‚ו כל בי˙ י˘ר‡ל ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ כו׳״ ב‰מ˘ך ‡ח„ 
פועלים ‰ם  ˘„ברים ‡לו (‡ף ‡ם   – מוכח  כו׳״),  זכ‡י  חˆיו   .  . עˆמו  (״יר‡‰  מ‡זני ‰„ין  עניין ‰כרע˙  עם 
‚ם בעניין ‰˙˘וב‰, ‰"‰ ‚"כ) פועלים ל‰כריע כף ‰„ין לזכו˙, וממיל‡ ˆ"ל ˘ייכו˙ ‰ˆ„˜‰ לז‰ (כבפנים).

14) ‡יוב ל‰, ז-ח. 

15) ‡יוב מ‡, ‚.

16) וי˜״ר פכ״ז, ב.

17) בס‚נון ˙ור˙ ‰חסי„ו˙: כללו˙ ‰ענין ˘‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡ ביכול˙‰ לפעול ‡˙ערו˙‡-„לעיל‡, ‰רי ז‰ 
ב.  פ‚,  ˘מע״ˆ  ˙ור‰  בל˜וטי  בז‰  (ר‡‰ ‰מבו‡ר  כו׳״  ״מי ‰˜„ימני   – ולכן  י˙׳,  ברˆונו  על‰  ˘כן  מפני  ר˜ 

˘‰״˘ יב, ‡. וב‡רוכ‰ ‰מ˘ך יו״ט ˘ל ר״‰ ˙˘״‚ פ״ו ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״„ עמ׳ 29 ו‡ילך. ו˘״נ).



ט אוצרות המועדים  תוכן ענינים   

˙פילו˙ ו˙חנונים ל׳מ˙נ˙ חינם׳ מ‡˙ ‰׳ 
„בריו  ב‰מ˘ך  ‚ופי‰  מ˘מיענו ‰רמב״ם  ז‰  וחי„ו˘  ˘יסו„  ולב‡ר,  ל‰וסיף  וי˘   .‰

כ‡ן:

מר‡˘  כו׳  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙   .  . נ‰‚ו  ז‰  עניין  (״ומפני  ‰נ״ל  ל„בריו  ב‰מ˘ך  „‰נ‰, 
בע˘ר‰  בליל‰  ל˜ום  כולם  ״ונ‰‚ו  ‰רמב״ם:  כ˙ב  ‰˘נ‰״)  מכל  י˙ר  יו‰״כ  וע„  ‰˘נ‰ 

ימים ‡לו ול‰˙פלל בב˙י כנסיו˙ ב„ברי ˙חנונים ובכיבו˘ין ע„ ˘י‡ור ‰יום״.

וי˘ לב‡ר, „מ‰ ˘ל‡ כ˙ב ‰רמב״ם מנ‰‚ ז‰ ב‰מ˘ך ‡ח„ ל„בריו ˘מ˜ו„ם (״ל‰רבו˙ 
בˆ„˜‰ כו׳ ול˜ום בליל‰ כו׳״), ‡ל‡ חיל˜ם ל˘˙י בבו˙ (״נ‰‚ו כל בי˙ י˘ר‡ל ל‰רבו˙ 
נוסף  עניין  מוסיף  ˘בז‰  מ˘ום  ‰יינו   – כו׳״)  בליל‰  ל˜ום  כולם  ונ‰‚ו  כו׳  בˆ„˜‰ 

ומחו„˘, כ„ל‰לן.

ו. „‰נ‰, ב׳ ‰‡ופנים ב˜בל˙ ‰˘פע מ‡˙ ‰׳ – ב˙ור˙ ˆ„˜‰ וב˙ור˙ „ין (כנ״ל ס״ב), 
‰רי ‰ם, בכללו˙, ב׳ ‰‡ופנים „˜בל˙ ˘פע ע״י ˙פיל‰, ו˜בל˙ ˘פע בזכו˙ עס˜ ‰˙ור‰ 

ומˆוו˙:

עליו  ירחם  ˘‰˜ב״‰  ר˘״18,  י„בר  ״˙חנונים  ו˙חנון,  ב˜˘‰   – ‰ו‡  ‰˙פיל‰  עניין 
וימל‡ מ˘‡לו˙יו ב˙ור˙ ˆ„˜‰, ‡ף ב‡ם ‡ינו ר‡וי לכך. ובל˘ון חז״ל19: ״מ˙נ˙ חינם״;

ב˙ור˙ ˆ„˜‰,  (ל‡  מ˜בל ‰‡„ם ‡˙ ˆרכיו  י„ם  על   – ומˆוו˙  בעס˜ ‰˙ור‰  מ˘‡״כ 
‡ל‡) ב˙ור˙ „ין. כמו ˘‰ובטחנו ב˙ור20‰: ״‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו ‚ו׳ 

ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם ‚ו׳״. „‡ם מ˜יימים ‡נו רˆונו י˙׳, נו˙ן לנו ‰˜ב״‰ כל ˆרכינו21.

ועל-פי-ז‰, בע˙ ˘ˆריכים ‡נו לפעולו˙ ˘יכריעו לזכו˙ ‡˙ מ‡זני ‰„ין – ב‰ם ˘ו˜לים 
מע˘י ‰‡„ם ו˘ופטים ‡ו˙ו כפי מע˘יו – ‰רי בפ˘טו˙, ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‡ז ‰וספ‰ במˆוו˙ 
ומע˘ים טובים „ו˜‡, ‡˘ר ‰ם ‰מזכים ‡˙ ‰‡„ם ב˙ור˙ „ין; וז‰ו מ‰ ˘כ˙ב ‰רמב״ם 

בבב‡ ‰ר‡˘ונ‰ – ״ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ ומע˘ים טובים ולעסו˜ במˆוו˙״.

בב˙י  ול‰˙פלל   .  . כולם  ˘״נ‰‚ו   – ‰רמב״ם  ומח„˘  מוסיף  ‰˘ני‰  בבב‡  ‡מנם, 
‰זכיי‰  לפעול  ˘בכ„י  ‡מינ‡  „‰ו‡  ‡ף  כלומר:  ובכיבו˘ין״.  ˙חנונים  ב„ברי  כנסיו˙ 
מ˘ור˙  לפנים  רחמים  ב˜˘˙  ˘˙וכנם ‰ו‡  ו˙חנונים,  ב˙פיל‰  ל‰וספ‰  מ˜ום  ב„ין ‡ין 
‰„ין (מ˙נ˙ חינם) – ˜‡-מ˘מע-לן ‰רמב״ם ˘בפעולו˙ ‰זכי‰ ב„ין ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰וספ‰ 

18) מ˘לי יח, כ‚. 

19) ספרי ו„ב״ר ר״פ ו‡˙חנן. פר˘״י ˘ם.

20) רי˘ פ׳ בחו˜ו˙י.

21) ול‰עיר מבי‡ור ‰רמב״ם ב‰ל׳ ˙˘וב‰ (פ״ט) ע״„ ‰יעו„ים ‰‚˘מיים ˘ב˙ור‰.

 יום הכיפורים אוצרות המועדיםכ„

 ,("'‰ י˘ר‡ל  "מ˜ו‰  ‰כ˙וב  (˙וכן  ‰טביל‰  ˘ב„ו‚מ˙  בט‰ר‰  „‚ם  ל‰וסיף,  וי˘  ו. 
י˘נו מעין ‡ופן ‰ט‰ר‰ ˘מˆ„ מעל˙ם ‰עˆמי˙ ˘ל י˘ר‡ל:

ל˘ון  יי˙ור  ‰ו‡  ‰טמ‡ים",   ˙‡ מט‰ר  מ˜ו‰  "מ‰  ע˜יב‡  רבי  ˘‡ומר  מ‰  „‰נ‰, 
לכ‡ור‰, ו‰ו‰ לי‰ למימר "מ‰ מ˜ו‰ מט‰ר (‡ף ‰˜ב"‰ כו') ו˙ו ל‡?

וי˘ לב‡ר, ˘בז‰ מרמז „ין ‰ט‰ר‰ מ'מ˜ˆ˙ טומ‡‰'20: „‚ם כ‡˘ר ‰טובל טמ‡ ב˘ני 
מיני טומ‡‰, ˘‰‡ח˙ נט‰ר˙ בטביל‰ ו‰חמור‰ יו˙ר ‡ין ‰טביל‰ מועל˙ ל‰ – ‰נ‰ ‡ף 
עכ"פ.  ‰˜ל‰  ‰טומ‡‰   ˙‡ ממנו  ל‰סיר  ‰טביל‰  מסייע˙  ‰חמור‰,  בטומ‡˙ו  ˘נ˘‡ר 
טמ‡ (בטומ‡‰ ‰חמור‰) ‚ם  ˘נ˘‡ר  מי  ‰טמ‡ים"21 – „מט‰ר ‡ף ‡˙  וז‰ו "מט‰ר ‡˙ 

ל‡חר ‰טביל‰.

מט‰ר  "‰˜ב"‰  כך  ‰טמ‡ים"   ˙‡ מט‰ר  ˘"מ˜ו‰  „כ˘ם  ע˜יב‡,  רבי  מ„‚י˘  ובז‰ 
‡˙ י˘ר‡ל" – ו‰יינו, „‚ם בט‰ר˙ וכפר˙ י˘ר‡ל ˘‰י‡ ב‡ופן „'טביל‰', ˘‰‡„ם עˆמו 
עו˘‰ ˙˘וב‰ (כמבו‡ר לעיל), ‰נ‰ ‚ם ב‡ם עו˘‰ ‰‡„ם ר˜ "מ˜ˆ˙ ˙˘וב‰"22, וי˘נם 

‡ˆלו עניינים ˘ע„יין ל‡ ˘ב עלי‰ם, מ˜בל ‰˜ב"‰ ‡˙ ˙˘וב˙ו23.

ו‰טעם לז‰ – "‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל":

מ˜ום  ‡ין  ‡זי  י˘ר‡ל,  ˘ל  עבו„˙ם  מעל˙  מ˘ום  ר˜  ‰ט‰ר‰  סיב˙  ‰י˙‰  ב‡ם 
˘ב  (˘ל‡  בחט‡ים  מלוכלך  ע„יין  ו‰‡„ם  מ‡חר  כזו,  ב˙˘וב‰  כפר‰  ˘˙‰י‰  ב‡מ˙ 
˙לוי‰  מ˜ו‰)  ˘ל  (ב‡ופן  זו  ט‰ר‰  ˘‚ם  כיון  לכפר‰; ‡ך  ר‡וי  ו‡ין ‰ו‡  ע„יין)  עלי‰ם 
˘ייך  לכן,   – ˙מי„  ‰˜יימ˙  ‰עˆמי˙  מעל˙ם  מˆ„  י˘ר‡ל  עוונו˙  ‰מכפר  ב"‰˜ב"‰", 
‰„ור˘ים  בעניינים  מלוכלך  כ‡˘ר  ‚ם  ‰מˆבים,  ובכל  ‰זמנים  בכל  ‰˙˘וב‰  ˘˙˙˜בל 

˙י˜ון ו˙˘וב‰ ע„יין.

„‚ם   – י˘ר‡ל"   ˙‡ מט‰ר  ‰˜ב"‰  ‡ף  כו'  מ˜ו‰  "מ‰  ע˜יב‡  רבי  ˘מח„˘  מ‰  וז‰ו 
‰ט‰ר‰ ב‡ופן ˘ל מ˜ו‰ ב‡‰ מˆ„ ז‰ ˘"‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל"24.

20) מ˘נ‰ ספ"‚ „ברכו˙.

21) ר‡‰ ע„"ז ברי"ף לע"י כ‡ן. ור‡‰ ‚ם לחם ˘מים ˘ם.

22) ‡בל ל‰עיר מ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ (בספר ‰˙ני‡) פ"‡: "˘י‚מור בלבו כו' ול‡ יעבור עו„ כו' ‰ן במ"ע ו‰ן 
במל"˙". ור‡‰ בז‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 394 ‰ער‰ 20, וחל"ב ע' 8.

למ˜ום ‚ם  ˘בין ‡„ם  עבירו˙  על  מכפר  ˘יו‰כ"פ  ר‡ב"ע  ל„ר˘˙  ר"ע  ˘ל „ברי  יובן ‰‰מ˘ך  ועפ"ז   (23
ר‡ב"ע  „ברי  (כפ˘טו˙  לחבירו  ‡„ם  ˘בין  עבירו˙  על  לו  נ˙כפר  כ˘ל‡  ‡חרו˙)  עבירו˙  לו  י˘  (כ˘ע„יין 

וכנ"ל ‰ער‰ 6).

‰מ˙‚ייר"  "כ‚ר  ˙˘וב‰)  מ˘ום  ˘‰י‡  (ל‰„יע‰  יו‰כ"פ  „ערב  ‰טביל‰  ˘„ימו  מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז   (24
נט‰ר ‰‡„ם  במ˜ו‰  ע"י ‰טביל‰  כי  ˘ם)) –  ב„"מ  ע"פ ‰מ‰רי"ל (‰וב‡  סי"ב –  ס˙ר"ו  רבינו ‰ז˜ן  (˘ו"ע 
(ל‡ ר˜ לפי ערך ‰עבו„‰ ו‰˙˘וב‰ ˘לו, כ"‡) "כ‚ר ‰מ˙‚ייר" – ˘נע˘‰ מˆי‡ו˙ ח„˘‰, עי"ז ˘"‰˜ב"‰ 

מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל".



כ‚ אוצרות המועדים שואלין ודורשין  

'‰ז‡‰' ו'טביל‰' בט‰ר˙ ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל
‰. ‡ל‡ ˘לפי ז‰ „רו˘ בי‡ור ל‡י„ך ‚יס‡, „‰ו‰ לי‰ לרבי ע˜יב‡ ל‰בי‡ ‡˙ ‰פסו˜ 

„"מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'" בלב„, ומ‰ טעם ‰בי‡ ‚ם ‡˙ ‰פסו˜ ‰ר‡˘ון?

וי˘ לב‡ר, ˘מˆ„ ˙וכן ‰כ˙וב, ‰וי עי˜ר ‰ר‡י‰ מן ‰פסו˜ ‰ר‡˘ון ("וזר˜˙י ‚ו'"):

„‰נ‰, בכ˙ובים ‡לו מ„ובר ‡ו„ו˙ ב' ‡ופני ט‰ר‰ ˘על-י„י ‰˜ב"‰: "וזר˜˙י עליכם 
˘‰י‡  ט‰ר‰   – י˘ר‡ל"  ו"מ˜ו‰  ("וזר˜˙י");  ‰ז‡‰  ˘על-י„י  ‰ט‰ר‰  ב„ו‚מ˙   – כו'" 

ב„ו‚מ˙ ‰טביל‰ במ˜ו17‰.

ובמ˘מעו˙ ‰„בר י˘ לומר:

 – בפ˘טו˙)  ˘‰ו‡  כפי  ˘ביני‰ם  ‰חילו˜  (על-„רך  ‰ו‡  לטביל‰  ‰ז‡‰  בין  ‰חילו˜ 
„‰ז‡‰ ‰י‡ "על-י„י ‡חר" ‰מז‰ עליו18 – ו(על-פי פנימיו˙) ‰יינו, ˘מˆבו נחו˙ במ‡ו„ 
על-י„י  ‰י‡  וט‰ר˙ו  ט‰ר‰,  לי„י  ובעבו„˙ו  עˆמו  בכוחו˙  לבו‡  לו  ‡פ˘ר  ˘‡ין  ע„ 
‚ם  ˘פעול˙ ‰ט‰ר‰ ‰י‡  ו‰יינו,   – עˆמו"  "על-י„י  טביל‰ ‰י‡  מ˘‡"כ  בלב„;  ‰˜ב"‰ 

בכוח עˆמו ובעבו„˙ו. 

וז‰ו ‚ם מ‰ ˘עבור טומ‡˙ מ˙ „רו˘‰ ‰ז‡‰ „ו˜‡: 'טמ‡ מ˙' (על-פי ˙וכנו ‰פנימי) 
("ו‡˙ם19  ב‰'  ‰‡„ם  ב„בי˜ו˙  ‰ו‡  ‰חיו˙  עניין  כי  ר"ל.  ‰מ„ר‚‰,  ב˘פל  ˘‰ו‡  ‰יינו 
עניין  (ב‚ילוי)  כ‡˘ר ‡ין ˜יים ‡ˆלו  ו'מי˙‰' ‰י‡  ‚ו'"),  חיים   – ב‰' ‡לו˜יכם  ‰„ב˜ים 
י„י  על  ‚ו'"),  ("וזר˜˙י  „'‰ז‡‰'  ב‡ופן  ‰י‡  ט‰ר˙ו  ˘כן,  וכיון  כלל;  ב‰'  ‰„בי˜ו˙ 

‰˜ב"‰ בלב„;

נמˆ‡  ‰ו‡  („‰רי  עבו„˙ו  מעל˙  מˆ„  ‡ינ‰  מט‰רו,  ˘‰˜ב"‰  לכך  ‰סיב‰  כלומר: 
ב˘פל ‰מ„ר‚‰), ‡ל‡ מˆ„ מעל˙ו ‰עˆמי˙ בלב„, „בכל מעמ„ ומˆב בו י‰י‰ – בנו ˘ל 

‰˜ב"‰ ‰ו‡.

ונמˆ‡, ˘˙וכן עניין ‰ט‰ר‰ ‰מבו‡ר בכ˙וב "וזר˜˙י ‚ו'", ‰י‡ ‰ט‰ר‰ ˘מˆ„ מעל˙ם 
‰עˆמי˙ ˘ל י˘ר‡ל. וכיון ˘‰בי‡ רבי ע˜יב‡ ר‡יו˙יו בכ„י ל‰וכיח ˘ט‰ר˙ י˘ר‡ל ‰י‡ 
מˆ„ מעל˙ם ‰עˆמי˙, ˘‡ינ‰ ˙לוי‰ בזמן מסוים ‡ו במˆבם בעבו„˙ ‰' – לכן, ר‡יי˙ו 

‰ר‡˘ונ‰ ו‰עי˜רי˙ ‰י‡ מן ‰פסו˜ "וזר˜˙י ‚ו'", ‡˘ר ˙וכנו עוס˜ ב‡ופן ט‰ר‰ ז‰.

‚ם ‡˙  ל‰בי‡  – ‰וˆרך  („זמן ‰‚‡ול‰)  רˆון  ע˙  מ„בר ‡ו„ו˙  ז‰  ˘כ˙וב  מפני  ור˜ 
‰כ˙וב ‰˘ני "מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'", בכ„י ל‰וכיח ‚ם על ‰ט‰ר‰ ‰מבו‡ר˙ בפסו˜ "וזר˜˙י 

‚ו'" ˘‡ף ‰י‡ ˜יימ˙ בכל זמן, ‚ם ל‡ בזמן „ע˙ רˆון (כנזכר לעיל).

17) ר‡‰ ‚ם ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ כ‡ן.

18) ח„‡"‚ ˘ם.

19) ו‡˙חנן „, „.

 ראש השנה אוצרות המועדיםי

‚ם בז22‰;

׳נח˘בים׳  ˘מע˘י ‰‡„ם ‡ינם  כיון  כי  ל‰סבר‰ ‰נ״ל:)  לבו‡  ˆריכים ‡נו  בז‰  (ו‚ם 
לפניו י˙׳ לזכו˙ו בעבורם ב„ין – ‰רי ‡ף ‰זכי‰ ב„ין ‰י‡ ב˙ור˙ רחמים ו׳מ˙נ˙ חינם׳; 
ולכן ˆריך ל˙פילו˙ ו˙חנונים – לב˜˘ מ‡˙ ‰׳ ˘ינ‰‚ עימנו במי„˙ חס„ו ורחמיו, ויכריע 

בעבור מע˘ינו ‰טובים ‡˙ מ‡זני ‰„ין לזכו˙23. 

מזכים  ‡˘ר  ומˆוו˙  טובים  ‰מע˘ים  בחל˜  ‰רמב״ם  עוס˜  ‰ר‡˘ונ‰  ˘בבב‡  ו‡ף 
ב˙ור˙ „ין – בכל ז‡˙, ‚ם ב‰ם מ„‚י˘ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰וספ‰ מיוח„˙ בˆ„˜‰ (״ל‰רבו˙ 

בˆ„˜‰״), כנ״ל:

ˆריך  חינם,  ומ˙נ˙   ‰˜„ˆ ב‚„ר  ‰ו‡  י˙׳  לפניו  ב„ין  ˘זכיי˙ו  מר‚י˘  ˘‰‡„ם  ז‰  כי 
‰טובים  במע˘ים  ‚ם  ‡ל‡  ב˙פיל‰,  רחמים  וב˜˘˙  ‰˙חנונים  בחל˜  ר˜  ל‡  ל‰˙בט‡ 
˘עבור ‰טיי˙ ‰כף לזכו˙. „ב‰ם ‚ופ‡ ˆריך ל‰„‚י˘ ול‰ר‡ו˙ ˘‰טיי˙ כף ‰„ין למעל‰ 

‰י‡ ב‡ופן „׳לפנים מ˘ור˙ ‰„ין׳ וב˙ור˙ ˆ„˜‰.

'„ין' ו'זכו˙' בחו„˘ ‡לול

˘בע˘ר˙  וכ˘ם  ˙˘וב24‰.  ימי  ומעין „ע˘ר˙  בזעיר ‡נפין  חו„˘ ‡לול ‰ו‡  ו‰נ‰,  ז. 
ימי ˙˘וב‰ י˘נם ˘ני חל˜י ‰עבו„‰ (מˆוו˙ ומע˘ים טובים ו˙פילו˙ ו˙חנונים), כן ‰ו‡ 

‚ם בעבו„˙ חו„˘ ‡לול:

˘מרבין  מי  ˘״י˘  וע„  ו‰סליחו˙׳,  ‰רחמים  ׳חו„˘  ‰ו‡  ‡לול  חו„˘   – מח„  „‰נ‰, 

פ״ב ‰״ו.  ˙˘וב‰  רמב״ם ‰ל'  ו‰ˆע˜‰ (ר‡‰  לענין ‰˙˘וב‰  ב„בריו ‡לו (ר˜)  ˘כוונ˙ו  לומר  22) „„וח˜ 
ובמ‚„ל עוז כ‡ן), ‡ו וי„וי וב˜˘˙ מחיל‰ – „‡״כ ‰ו״ל ל‰˜„ימו ˙חיל‰, לפני ז‰ ˘״נ‰‚ו כל בי˙ י˘ר‡ל 

ל‰רבו˙ בˆ„˜‰ ובמע˘ים טובים כו׳״.

23) וי˘ לומר, ˘בז‰ מבו‡ר ‚ם ‰טעם ל˘ינוי ‰ל˘ון בין ˘˙י ‰בבו˙ – בבב‡ ‰‡׳ ״נ‰‚ו כל בי˙ י˘ר‡ל״, 
יו˙ר  לכולם,  פ˘וט‰  כו׳ ‰י‡ ‰נ‰‚‰  ל˜ום  ˘נ‰‚ו  מ‰  כולם״ – „מ˘מע ˜ˆ˙, „ענין ‰ב׳  ״נ‰‚ו  ובבב‡ ‰ב׳ 
מענין ‰‡׳ [‡ף ˘‡ולי י"ל ˘כ‡ן מ˜ˆר בל˘ונו וכ׳ ״ונ‰‚ו כולם״, ‰יינו ״כל בי˙ י˘ר‡ל״] – וע״פ ‰מבו‡ר 
‰יו  (˘ל‡  ומע״ט  במˆו˙  (כ״כ)  ‰וסיפו  ˘ל‡  ל‡ל‰  ר˜  ל‡  לכ‡ו״‡,  ˘ייכ˙  רחמים  ב˜˘˙  כי  מובן,  כ‡ן 
ו˙חנונים,  רחמים  לב˜˘˙  ומע״ט, ‰רי ˆריכים ‰ם  במˆו˙  ˘‰וסיפו  וכיו״ב), ‡ל‡ ‡ף ‡ל‰  ל‰וסיף  יכולים 

בכ„י לי„ע ול‰ר‚י˘ ˘זכו˙ם ב„ין ‰י‡ ב‚„ר ˆ„˜˙ו ˘ל ‰˜ב״‰.

24) חו„˘ ‡לול ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ע˘י״˙, כי: ‡) ‰ו‡ חו„˘ ‰˙˘וב‰ (טו‡ו״ח ר״ס ˙˜פ‡). ב) כ˘ם ˘ע˘י״˙ 
מובן  וכן  ‡לפנ„‡רי.  ל‰ר״‡  ‰מ˘נ‰  מרכב˙  (ר‡‰  ‰רמב״ם  בנו״כ  (כמבו‡ר  „יו‰״כ  ל׳ח˙ימ‰׳  ‰כנ‰  ‰ם 
מ‰מ˘ך ל׳ ‰רמב״ם ב‰״‚ ו„׳. ור‡‰ ‚ם לח״מ ומל״מ ˘ם ‰״„) „טעם ‰ריבוי בˆ„˜‰ ומע״ט כו׳ ב‰ם ‰ו‡ 
מ˘ום ˘״‰בינוני ˙ולין ‡ו˙ו ע„ יו‰״כ״) – כן חו„˘ ‡לול ‰ו‡ ‰כנ‰ ל׳כ˙יב‰׳ „ר״‰. ‚) ע״פ ‰ב״ח (‡ו״ח 
מר״ח  יום  מ׳  כנ‚„  מ׳,  עול‰  לי׳ (ר״˙ ‡לול)  ו„ו„י  ל„ו„י  ׳‡ני  ˘ל  ˙יבו˙  ˘סופי  ו‰עבירו)  ס„״‰  ˙˜פ‡  סי׳ 

‡לול וע„ יו‰״כ „ב‰ם ‰˙˘וב‰ מ˜ובל˙ כו׳ – „נמˆ‡ ˘מ׳ יום ‡לו ‰ם ‰מ˘ך ‡ח„ ˘ל ימי ˙˘וב‰.



י‡ אוצרות המועדים  תוכן ענינים   
ו˙חנונים ‡לו  סליחו˙  מ‡י„ך ‡ף  ו‡ילך״25; ‡מנם  מר״ח ‡לול  ו˙חנונים  סליחו˙  לומר 

˘ייכים לפעול˙ ‰זכי‰ ב„ין;

לו״. „לכ‡ור‰ ‰רי  זכו˙ ‰ו‡  רחמים  לב˜˘  ״וכל ‰מוסיף  בל˘ון ‰טור26:  וכמו„‚˘ 
‰ם ˙ר˙י „ס˙רי: ״וכל ‰מוסיף לב˜˘ רחמים״ – ‰יינו ב˜˘˙ רחמים, ˘מב˜˘ ˘ירחם 
עליו ‰˜ב״‰ ‡ף ˘‡ין בי„ו זכויו˙; ו‡ילו סיום „בריו – ״זכו˙ ‰ו‡ לו״ ‰יינו ˘‰י‡ ‚ופ‡ 

׳זכו˙׳ בי„ו, לזכו˙ בעבור‰ ב„ין;

ז˜ו˜  ‡ˆלו, ‡˘ר  ˘נר‚˘  י„י  על  בימים ‡לו ‰י‡  ב„ין  לזכו˙  ‰„רך  ˘ב‡מ˙   – ‡ל‡ 
‰ו‡ לב˜˘ רחמים מ‡˙ ‰׳, ˘י˙ן לו ˆ„˜‰ ומ˙נ˙ חינם. 

וכן ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡ – ˘‚ם ‰‰וספ‰ בעבו„‰ „˙˘וב‰ ומע˘ים טובים27 בחו„˘ ‡לול, 
י˘ לומר ˘ב‰ ‚ופ‡ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰וספ‰ מיוח„˙ וריבוי בˆ„˜‰ [על-„רך „ברי ‰רמב״ם 
לחו„˘  ‰˘ייך  ‰וי׳  ˘ם  ב׳ˆירוף׳  ‚ם  מרומז  „כן  ול‰וסיף,  ˙˘וב‰.  ימי  לע˘ר˙  בנו‚ע 
‡לול28, ˘יוˆ‡ מסופי ˙יבו˙ ˘ל ״וˆ„˜‰ ˙‰י‰ לנו כי״) – בכ„י ל‰„‚י˘ ‚ם בז‰ ˘‰זכי‰ 

ב„ין ‰י‡ ˆ„˜‰ וחס„ ‰׳. 

25) טור ‡ו״ח רס˙˜פ"‡. 

26) ˘ם.

27) כמ„ובר פעמים רבו˙ (ור‡‰ ‚ם לעיל עמ׳ 23 ו‡ילך) ‰רמז לז‰ – ˘בר״˙ „״‡לול״ נרמזים כל ˘ל˘˙ 
‰עמו„ים „˙ור‰ עבו„‰ ו‚מ״ח, וכן עבו„˙ ‰˙˘וב‰ וענין ‰‚‡ול‰.

28) מ˘נ˙ חסי„ים מס׳ ‡לול פ״‡ מ״„.

 יום הכיפורים אוצרות המועדיםכב

ונמˆ‡, ˘סיב˙ ‰כפר‰ ‡ינ‰ מˆ„ מעל˙ ו˜„ו˘˙ ‰יום, ו‡ף ל‡ מˆ„ עבו„˙ם ‰נעלי˙ 
ביום  זו ‰י‡  ˘כפר‰  ומ‰  עˆמם12.  בפני  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ם  מˆ„  בו – ‡ל‡  י˘ר‡ל  ˘ל 
‰כיפורים „ו˜‡, ‰יינו מ˘ום ˘‡ז ב‡‰ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ב‚ילוי, ולכן מכפר בו ‡בי‰ם 

‰˜ב"‰ ‡˙ עוונו˙י‰ם13.

מים  עליכם  "וזר˜˙י  ‰כ˙וב   ˙‡ ע˜יב‡  רבי  מבי‡  ז‰,  לחי„ו˘ו  ומ˜ור  כיסו„   .„
ט‰ורים ‚ו'":

„‰נ‰, מן ‰פסו˜ "וזר˜˙י עליכם מים ט‰ורים ‚ו'" – ˘מ„ובר בו ‡ו„ו˙ זמן ‰‚‡ול‰ 
‡ינ‰  וט‰ר˙ם")  כו'  ("וזר˜˙י  ‰˜ב"‰  על-י„י  י˘ר‡ל  וכפר˙  ˘ט‰ר˙  מוכח,   – „לע˙י„ 
˘‡ף  מובן,  ˘כן  וכיון  ˘‰ו‡;  זמן  בכל  ל‰יו˙  יכול‰  ביום ‰כיפורים „ו˜‡, ‡ל‡  ˙לוי‰ 
מעל˙ם  מˆ„  (בעי˜ר)  ‰יום, ‡ל‡  מעל˙  מˆ„  ר˜  – ‡ינ‰  ביום ‰כיפורים  י˘ר‡ל  ט‰ר˙ 

˘ל י˘ר‡ל. 

ובנוסף לכך: כ‰˜„מ‰ לפסו˜ ז‰ ‡ומר ‰נבי‡14 – "ל‡ למענכם ‡ני עו˘‰ בי˙ י˘ר‡ל 
‚ו'". כלומר, ט‰ר‰ זו ˘˙‰י‰ לע˙י„ ‡ינ‰ מˆ„ עילוי עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל, „לכן, ‚ם ‡ם 
י‰יו במעמ„ ומˆב בל˙י ר‡וי י˜ויים ב‰ם "וזר˜˙י ‚ו' וט‰ר˙ם". ומכ‡ן, ˘סיב˙ ‰כפר‰ 
זמן  בכל  ˙מי„,  ˘˜יימ˙ ‰י‡  למ˜ום,  בנים  ב‰יו˙ם  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰עˆמי˙  מעל˙ם  ‰י‡ – 

ובכל מˆב.

‡ל‡, ˘בר‡י‰ זו ‡ין „י, וˆריך לר‡י‰ ‰נוספ˙ – "ו‡ומר15, מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'":

מיוח„  זמן  ˘ז‰ו  „לע˙י„,  ‰‚‡ול‰  זמן  מ„בר ‡ו„ו˙  ‚ו'"  "וזר˜˙י  ˘‰פסו˜  כיון  „‰נ‰, 
„ע˙ רˆון – ‡ין בו ר‡י‰ ‚מור‰ ע„יין ˘סיב˙ ‰ט‰ר‰ ‰י‡ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל. „‡פ˘ר לומר, 

˘ב„ומ‰ ליום ‰כיפורים ‰וי ‚ם כפר‰ זו מˆ„ מעל˙ ‰זמן, ול‡ מˆ„ מעל˙ י˘ר‡ל ‚רי„‡.

ולז‡˙ מבי‡ רבי ע˜יב‡ ‰וכח‰ נוספ˙ מן ‰פסו˜ "מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'" – ˘בו ‰מ„ובר: 
מˆ„  ול‡  י˘ר‡ל  מעל˙  מˆ„  ˘‰כפר‰ ‰י‡  מובן,  וממיל‡   – רˆון  ע˙  ˘ל  בזמן  ל‡   (‡)
מעל˙ ‰זמן; (ב) ‚ם בע˙ ˘‰יו י˘ר‡ל במˆב ˘ל‡ כ„בעי – „מכך מובן, ˘‰כפר‰ ‰י‡ 

מˆ„ מעל˙ם ‰עˆמי˙ ‰˜יימ˙ ˙מי„, ‚ם בע˙ ˘מˆבם ‡ינו כ„בעי16.

12) וכ˘ˆריך ל˙˘וב‰ – י"ל ˘ז‰ו ע"„ בי‡ור ‰רמב"ם (‰ל' ‚ירו˘ין ספ"ב) בנו‚ע למ˜רים ˘"כופין ‡ו˙ו 
בכ„י  ר˜  ˘"כופין ‡ו˙ו", ‰ו‡  ומ‰  כל ‰מˆוו˙,  ל˜יים  רוˆ‰ ‰י‰ו„י  עˆמו,  רוˆ‰ ‡ני" – „מˆ„  ˘י‡מר  ע„ 

לבטל ‡˙ ‰‡ונס ˘מבחוı ˘˙˜פו.

13) ר‡‰ ‚ם לעיל עמ' 191 ו‡ילך.

14) יחז˜‡ל ˘ם, כב.

"מ‡י  ו˘"נ):   .‡ ס‚,  (ברכו˙  ‰˘"ס  ובל'  מספ˜˙,  ‡ינ‰  ‰ר‡˘ונ‰  ˘‰ר‡י‰  מ˘מע  "ו‡ומר"  „ל˘ון   (15
ו‡ומר".

16) ר‡‰ ‚"כ לחם ˘מים ˘ם.



כ‡ אוצרות המועדים שואלין ודורשין  
˜יום  ו‚ם  מ‡חר   – למ˜ום7  ‡„ם  ˘בין  מˆוו˙  ‰ן  בעי˜רן  לחבירו,  ‡„ם  ˘בין  ‰מˆוו˙ 
 ˙‡ ˘מרˆ‰  ל‡חר  ˘‚ם  מובן,  וממיל‡   ;8'‰ ˆיווי  ˘‰ם  מ˘ום  ל‰יו˙  ˆריך  ‡לו  מˆוו˙ 
חבירו, ‰רי בז‰ מ˙˜ן ר˜ חל˜ ‰מˆו‰ ‰˜˘ור עם חבירו, ובכ„י ˘י‰י‰ ט‰ור ל‚מרי (‚ם 

מˆ„ ˘עבר בז‰ על ˆיווי ‰'), מוכרח ‰ו‡ לבו‡ לי„י ט‰ר˙ ‰˜ב"‰.

וכמו„‚˘ כבר ‚ם ב„ברי ר‡ב"ע ‚ופי‰: "עבירו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו ‡ין יום ‰כיפורים 
יום  כפר˙  לי„י  לבו‡  ע„יין  חבירו ˆריך  ריˆוי  ל‡חר  כלומר, ‚ם  כו'".  ˘ירˆ‰  ע„  מכפר 

‰כיפורים, ‰נע˘י˙ על-י„י ‰˜ב"‰.

וכיון ˘כן, ˆריכים ‡נו ע„יין לבי‡ור – מ‰ ‡˙י רבי ע˜יב‡ ל‰וסיף ולח„˘ ב„בריו.

סיב˙ ‰כפר‰ - מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל
‚. וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

„‰נ‰, מ„ברי ר‡ב"ע כ‡ן למ„נו ר˜ ‡˙ עˆם ‰עניין ˘יום ‰כיפורים מכפר, ‡ך ע„יין 
‡ינו מבורר מ‰י סיב˙ ‰כפר‰. ובפ˘טו˙ נ‡מר, „‰כפר‰ ‰י‡ מˆ„ מעל˙ ו˜„ו˘˙ ‰יום 

„יום ‰כיפורים.

ו˜„ו˘˙ ‰יום9,  מעל˙  מˆ„  (ר˜)  ˘סיב˙ ‰כפר‰ ‡ינ‰  לח„˘,  ע˜יב‡  רבי  ובז‰ ‡˙י 
˘מכפר  לכך  י˘ר‡ל" – ‰סיב‰  ˘‡ומר: "‡˘ריכם  וז‰ו  י˘ר‡ל.  ˘ל  מעל˙ם  מˆ„  ‡ל‡ 

‰˜ב"‰ על חט‡י י˘ר‡ל, ‰י‡ מˆ„ מעל˙ם וח˘יבו˙ם.

‡מנם, בז‰ ‚ופ‡ ‰י‰ ‡פ˘ר לומר, ˘‡ף מעל˙ י˘ר‡ל ˙לוי‰ סוף סוף ביום ‰כיפורים 
– „מעל˙ם (‰מבי‡‰ ‡˙ ‰כפר‰) ‰י‡ מˆ„ ˘ביום ‰כיפורים נמˆ‡ים ‰ם במעמ„ ומˆב 
˜„ו˘ ומיוח„; ולז‡˙ מ„יי˜ רבי ע˜יב‡, ˘מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ ב‰יו˙ם בנים למ˜ום 

– "(מי מט‰ר ‡˙כם –) ‡ביכם ˘ב˘מים"10:

מ‰ ˘י˘ר‡ל ‰ינם בנים למ˜ום, ‰י‡ מעל‰ עˆמי˙ ב‰ם – „˜יימ˙ ‰י‡ ‡ˆל כל ‡י˘ 
בע˙  „‡פילו  ז"ל11  וכ‡מרם   .'‰ בעבו„˙  ומˆבו  מעמ„ו  מ‰ו  חילו˜  כל  בל‡  י˘ר‡ל, 

˘חט‡ו – בני ‰ם.

7) ר‡‰ פר"ח סי' ˙רו ב˘ם מו‰ר"˘ ‚‡רמיז‡ן (ובעı יוסף לע"י מפר˘ כן „ברי ‰רי"ף ˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙): 
"˘‰עביר‰ ˘בין ‡„ם לחבירו י˘ ב‰ חל˜ למ˜ום . . וכ"ז ˘ל‡ ‰רˆ‰ ‡˙ חבירו ‡פילו מ‰ ˘בין ‡„ם למ˜ום 

‡ינו מכפר".

8) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' 670 ו‡ילך. ח"‚ ע' 889 ו‡ילך. ובכ"מ.

9) ר‡‰ ‚ם רי"ף לע"י ˘ם.

10) ר‡‰ ע„"ז בלחם ˘מים (ל‰יעב"ı) יומ‡ כ‡ן (‰וב‡ ב'לי˜וטים' למ˘ניו˙ כ‡ן).

11) ר‡‰ ˜י„ו˘ין לו, ‡. ספרי ‰‡זינו לב, ‰ (ו˘ם מ˘מע „‚ם ר"י ‰ו„‰ לר"מ). במ„ב"ר פ"ב, טו. ועו„.

ח˙ימ˙ ‰מלכויו˙ - בפסו˜ ˘‡ין מפור˘ בו מלכו˙?

"˘מע י˘ר‡ל . . מלכו˙ ‰ו‡ ענינו ‡ע"פ ˘‡ין בו זכר מלכו˙"
(רמב"ם ‰ל' ˘ופר פ"‚ ‰"ט)

ח˙ימ˙ פסו˜י ‰'מלכויו˙' (במוסף ר‡˘-‰˘נ‰) ‰י‡ בפסו˜ "˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡לו˜ינו 
‰' ‡ח„", בו ל‡ נ˙פר˘ ‡מנם עניין ‰מלכו˙, ‡ך "מלכו˙ ‰ו‡ עניינו". 

ולכ‡ור‰ ‰ו‡ מיל˙‡ „˙מי‰‡ – מ„וע בחרו לח˙ום ‡˙ פסו˜י ‰מלכויו˙ ("‰כל ‰ולך 
‡חר ‰חי˙ום"1) בפסו˜ ז‰, ול‡ בפסו˜ ˘מפור˘ בו עניין ‰מלכו˙?

וי˘ לב‡ר:

מטר˙ ‡מיר˙ פסו˜י מלכויו˙ ‰י‡ – "‡מרו לפני מלכויו˙ כ„י ˘˙מליכוני עליכם"2. 
 – עליכם") ‰י‡  ("˙מליכוני  'ל‰מליך' ‡˙ ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘עבו„˙ם  בז3‰,  ומבו‡ר 
ל˜בל ‡˙ עול מלכו˙ו, וע„ ל‡ופן ˘מבטלים עˆמם ‡ליו – כ‡ילו ‡ינם ר˘ו˙ ומˆי‡ו˙ 

.ıלעˆמם, ‡ל‡ יע˘‰ ב‰ם ‰מלך ככל ˘יחפו

 – „‡„רב‰  נמˆ‡  ‰מלך,  כלפי  ‰עם  מˆי‡ו˙  ביטול   – ‰ו‡  ‰מלכויו˙  ˘עניין  וכיון 
˘למו˙ עניין ‰מלכויו˙ ‰י‡ בפסו˜ "˘מע י˘ר‡ל" „ו˜‡: 

‰ינו  ‰˜ב"‰  כלומר,  ‰˘ם.  ‡ח„ו˙   – ‰ו‡  ‡ח„"   '‰  .  . י˘ר‡ל  "˘מע  ‰פסו˜  ˙וכן 
כל  ˘מˆי‡ו˙  כיון  כי  מלב„ו (–  מˆי‡ו˙  כל  עו„  ‡ין  וממ˘  ‰יחי„‰,  ‰מˆי‡ו˙ ‰‡מי˙י˙ 
‰נבר‡ים ˙לוי‰ בו, ˘‰ו‡ ‰מ‰ו‰ ומחי‰ ‡ו˙ם – ‡ין ‰ם נח˘בים כמˆי‡ו˙ בפני עˆמם, 

‡ל‡ חל˜ ממˆי‡ו˙ ‰בור‡4).

1) ברכו˙ יב, ‡.

2) ר‡˘ ‰˘נ‰ טז, ‡. ל„, ב.

3) ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙. ור‡‰ לעיל עמ' 104-5.

4) מבו‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡, ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰.

עיונים ובי‡ורים



י‚ אוצרות המועדים פנינים  
וכיון ˘כן, ‰רי זו‰י ˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ‰‡פ˘רי˙ בביטול ‰עם ‡ל ‰מלך: „מלכ˙חיל‰ 
פסו˜י  ˘‡ר  מ˘‡"כ  ‰מלך!  מˆי‡ו˙  ר˜  כ‡ן  י˘נ‰  ‡ל‡  עˆמם,  בפני  מˆי‡ו˙  ‡ינם 
 – ו„ם)  ב˘ר  במלך  ל‰ב„יל,  ˘‰ו‡,  (כפי  כפ˘וטו  עניין ‰מלכו˙  נזכר  ב‰ם  ‰מלכויו˙, 

‰רי סוף סוף ‰עם ‰ם בעלי מˆי‡ו˙ לעˆמם, ‡ל‡ ˘מכניעים ומבטלים עˆמם למלך. 

עניין   – ו˘למו˙  ‚מר   – ח˙ימ˙  ב‡מ˙  ‰וי  י˘ר‡ל",  "˘מע  ˘‰פסו˜  מובן,  ובז‰ 
‰מלכויו˙.

◇ ◇ ◇ 

‰"עולם מל‡" ˘ל ‰זול˙ 
בנו‚ע לברי‡˙ ‰‡„ם (ביום ‰˘י˘י לברי‡‰ – ר‡˘ ‰˘נ‰) ‡מרו חז"ל: "לפיכך נבר‡ 
‡„ם יחי„י ללמ„ך ˘כל ‰מ‡ב„ נפ˘ ‡ח˙ מי˘ר‡ל מעל‰ עליו ‰כ˙וב כ‡ילו ‡יב„ עולם 
ומפני  מל‡  עולם  כ‡ילו ˜יים  עליו ‰כ˙וב  מעל‰  מי˘ר‡ל  נפ˘ ‡ח˙  וכל ‰מ˜יים  מל‡ 

˘לום ‰בריו˙ ˘ל‡ י‡מר ‡„ם לחבירו ‡ב‡ ‚„ול מ‡ביך"5.

‰ם.  מנו‚„ים  "יחי„י"  נבר‡  ˘‰‡„ם  ז‰  על  ‰טעמים  „˘ני  בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
‡˘ר  ‰‡„ם,  ˘ל  וחוז˜ו  ‚„ול˙ו  "יחי„י"  ‰ו‡  ˘‰‡„ם  בז‰  מו„‚˘  ‰ר‡˘ון  לטעם  כי, 
˙בי‡  ח˘יבו˙ ‰יחי„  ˘וו˙"6, ‰רי ‰„‚˘˙  ˘"‡ין „יעו˙י‰ם  ומכיון  מל‡".  ‰ו‡ "עולם 
˘ל  „ע‰  ‰י‡  ˘‰רי  ‰‡י˘י˙,  „ע˙ו  על  ב˙ו˜ף  ‰‡„ם  ˘יעמו„  לכך  „עו˙,  לחילו˜י 
יחי„י ‰י‡ "מפני  ˘ברי‡˙ ‰‡„ם  ˘‡מרו  מ‰  עם  ז‰  מ˙‡ים  ו‡"כ, ‡יך  מל‡"!  "עולם 

˘לום ‰בריו˙"?!

ו‰בי‡ור ‰ו‡ פ˘וט, כי למרו˙ ‰יו˙ ‰‡„ם "עולם מל‡" ו"‡ין „יעו˙י‰ם ˘וו˙", מ"מ 
˘‚ם ‰˘ני  מלמ„נו  מל‡"  ˘‰‡„ם ‰ו‡ "עולם  ז‰  ו‡„רב‰,  מנו‚„˙,  ל˘לול „יע‰  ‡סור 
‰ר‡וי',  ברˆינו˙  ‰˘ני  ˘ל  ב„ע˙ו  ול‰˙ח˘ב  ל‰˙עמ˜  חייבים  ולכן  מל‡,  עולם  ‰ו‡ 

מחמ˙ ‰יו˙ו עולם מל‡.

ב„ע˙ו  יו˙ר  עו„  ˘י˙עמ˜  ז‰  לי„י  מבי‡ ‰„בר ‚ם  ˘ל ‰˘ני,  ב„ע˙ו  וע"י ‰˙עמ˜ו˙ 
˘לו, ל‰בין יו˙ר ‡˙ מעלו˙י' וחסרונו˙י', ובכך ל‰˘לים ‚ם ‡˙ ‰"עולם מל‡" ˘לו.

כ"עולם  יחי„  כל  ˘ל  ח˘יבו˙ו   ˙˘‚„‰˘ ז‰,   ˙‡ ז‰  מחז˜ים  ‰טעמים  ˘ב'  ונמˆ‡, 
מל‡" ‰י‡ ‰מבי‡‰ לי„י ˘לום ‡מ˙ בין ‰בריו˙.

5) סנ‰„רין לז, ‡ במ˘נ‰.

6) ר‡‰ ברכו˙ נח, רע"‡. סנ‰„רין לח, ‡. ועו„.

 יום הכיפורים אוצרות המועדיםכ

 ˙‡ ‰מבי‡  עזרי‰,  בן  ‡לעזר  רבי  ל„ברי  ‡ח„  ב‰מ˘ך  ‡לו  „בריו  ב‰יו˙  ובפרט, 
‰כ˙וב4 "מכל חט‡˙יכם לפני ‰' ˙ט‰רו" – „כיון ˘כבר ב„ברי ר‡ב"ע מו„‚˘ ˘ט‰ר˙ 
יום ‰כיפורים ‰י‡ "לפני ‰'", ‰יינו, ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰מכפר חט‡י‰ם ˘ל י˘ר‡ל – מ‰ ב‡ 

רבי ע˜יב‡ ל‰וסיף על מ‰ ˘י„עינן כבר מ„ברי ר‡ב"ע?

ממרח˜  ל‰בי‡  ע˜יב‡  רבי  ˆריך  מ„וע  ביו˙ר:  „˙מי‰‡  מיל˙‡   – ל‰בין  ˆריך  עו„ 
יכפר  ביום ‰ז‰  ˘‰כ˙וב "כי  בעו„  ובירמי‰,  ביחז˜‡ל  מכ˙ובים  ול‰וכיח „בריו  לחמו, 
עליכם לט‰ר ‡˙כם מכל חט‡˙יכם לפני ‰' ˙ט‰רו" ‰ו‡ פסו˜ מפור˘ בחומ˘ (ו‰וב‡ 

ב„ברי ר‡ב"ע, כנ"ל)?

ע˜יב‡: ‡) "לפני  רבי  ˘ב„ברי  ב' ‰פרטים  בפירו˘  נזכרו  ז‰  בפסו˜  ו‡„רב‰: „ו˜‡ 
מי ‡˙ם מט‰רין" – "לפני ‰' ˙ט‰רו"; ב) "מי מט‰ר ‡˙כם" – "יכפר ‚ו' לט‰ר ‡˙כם" 

(מ˘‡"כ בכ˙ובים ˘מבי‡ רבי ע˜יב‡)?!

ב. ו‰נ‰, ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ ‡פ˘ר ‰י‰ לב‡ר, ˘„ברי רבי ע˜יב‡ כ‡ן ב‡ו ל‡יפלו‚י 
על ר‡ב"ע:

˘בין  "עבירו˙  ר‡ב"ע:  „ור˘  ˙ט‰רו"   '‰ לפני  חט‡˙יכם  "מכל  ‰פסו˜  מן  „‰נ‰, 
‡„ם למ˜ום יום ‰כיפורים מכפר, עבירו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו ‡ין יום ‰כיפורים מכפר ע„ 

˘ירˆ‰ ‡˙ חבירו".

ו‡פ˘ר לומר, ˘רבי ע˜יב‡ פלי‚ על כך, וסביר‡ לי‰ ˘‡ף ב‡ם ל‡ ריˆ‰ ‡˙ חבירו, 
ור˜  ˙לוי‰ ‡ך  לחבירו,  ˘בין ‡„ם  כפר˙ ‰עבירו˙  עלי‰ם. „‚ם  יום ‰כיפורים  לו  מכפר 
מ‡חר  ˙ט‰רו",   '‰ "לפני  ‰פסו˜  מן  ר‡יי˙ו  ‰בי‡  ל‡  ‚ם  [ולכן  ˘ב˘מים"  ב"‡ביכם 

וממנו מוכיח ר‡ב"ע ‡˙ ˘יט˙ו].

מובן5,  ‡ומר"  ע˜יב‡  "רבי  ול‡  ע˜יב‡"  רבי  "‡מר  ומ‰ל˘ון  מ‡חר   – ‡ינו  ז‰  ‡ך 
˘רבי ע˜יב‡ ‡˙י ר˜ ל‰וסיף על „ברי ר‡ב"ע ול‡ ל‡יפלו‚י עליו6.

„‡ף  ר‡ב"ע),  „ברי  על  (כ‰וספ‰  ל‰„‚י˘  ב‡  ע˜יב‡  ˘רבי   – לומר  עו„ ‰י‰ ‡פ˘ר 
לט‰ר‰  לכך ‚ם  בנוסף  חבירו, ˆריך  בריˆוי  ˙לוי‰  לחבירו  ˘בין ‡„ם  ˘כפר˙ ‰עבירו˙ 

וכפר‰ על-י„י "‡ביכם ˘ב˘מים".

˘‚ם  מ˜ומו˙,  בכמ‰  ˘נ˙ב‡ר  וכפי  ‰י‡.  „פ˘יט‡  ומיל˙‡  מ‡חר   – ‡ינו  ז‰  ‚ם  ‡ך 

4) ‡חרי טז, ל.

5) ר‡‰ ˘„י חמ„ כללים (ח"‡ עמ' מט וח"ז ע' ‡'˙ע‰). ו˘"נ.

ול‡  לחבירו  ˘בין ‡„ם  עבירו˙  לו  ˘י˘  במי  פלי‚י  ור"ע  ˘ם, „ר‡ב"ע  לע"י  ברי"ף  במ"˘  ועפ"ז ˆ"ע   (6
ריˆ‰ ‡˙ חבירו ‰‡ם מעכב ‰כפר‰ על עבירו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום [נוסף על ‰עי˜ר, ˘מפ˘טו˙ ‰ל' „ר‡ב"ע 

מ˘מע ˘‰כפר‰ על עבירו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום ו‰כפר‰ על עבירו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו ‡ינן ˙לויו˙ זב"ז].



‰˜ב"‰ מט‰ר 
‡˙ י˘ר‡ל!

‰"מט‰ר  ‰ו‡  ˘ב˘מים"  ˘"‡ביכם  ע˜יב‡  רבי  ב„ברי  ‰חי„ו˘  מ‰ 
ביחז˜‡ל  מכ˙ובים  „בריו  ל‰וכיח  ע˜יב‡  רבי  ˆריך  מ„וע   / ‡˙כם"? 
ט‰רו"? / בי‡ור מחו„˘ ב„ברי  ובירמי‰, כ˘מפור˘ בחומ˘: "לפני ‰'̇ 

רבי ע˜יב‡, „‡˙י לח„˘ ביסו„ וסיב˙ כפר˙ יום ‰כיפורים 

"‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל" - מ‰ חי„ו˘ י˘ בז‰?
[ו]מי  מט‰רין  מי ‡˙ם  לפני  י˘ר‡ל,  ע˜יב‡ ‡˘ריכם  רבי  יומ‡: "‡מר  בסוף  ˙נן   .‡
ו‡ומר2  וט‰ר˙ם,  ט‰ורים  מים  עליכם  וזר˜˙י  ˘נ‡מר1  ˘ב˘מים.  מט‰ר ‡˙כם – ‡ביכם 

מ˜ו‰ י˘ר‡ל ‰'3 מ‰ מ˜ו‰ מט‰ר ‡˙ ‰טמ‡ים ‡ף ‰˜ב"‰ מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל".

ולכ‡ור‰, „ור˘ים „ברי רבי ע˜יב‡ ‡לו בי‡ור:

˘ב˘מים" ‰ו‡ ‰"מט‰ר ‡˙כם"?  ˘"‡ביכם  בכך  י˘  חי„ו˘  מ‰   – ל‰בין  ר‡˘י˙, ˆריך 
‰ל‡ פ˘יט‡  ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל, וכמפור˘ בכמ‰ וכמ‰ פסו˜ים ב˙ור‰ ונ"ך!

1) יחז˜‡ל לו, כ‰.

2) ירמי‰ יז, י‚.

˘מˆיין  ב)  (פ‰,  ב˘"ס  ‰‚ליון  על  ור‡‰  ח.  י„,  בירמי‰  כ‰פסו˜  ו‰ו‡   ."'‰" ˙יב˙  לי˙‡  במ˘ניו˙   (3
„בירו˘למי וברי"ף ובע"י ‰ו‡ כבפנים. ור‡‰ ˘ינויי נוסח‡ו˙ במ˘ניו˙ ˘ם.

 ראש השנה אוצרות המועדיםי„

˙למי„ חכם ˙ו˜ע "ב˘ב˙" ו"במ˜„˘"

˘נו חז"ל במ˘נ‰ "יום טוב ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ˘חל ל‰יו˙ ב˘ב˙, במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין 
‡בל ל‡ במ„ינ‰"1.

וי˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

כול‰,  ‰˘נ‰  כל  מע˘י  על  ‰˙˘וב‰  עבו„˙  ‰ו‡  עניינ‰  ‰˘נ‰  בר‡˘  ˘ופר  מˆו˙ 
וכ„ברי ‰רמב"ם2 "˘˙˜יע˙ ˘ופר בר‡˘ ‰˘נ‰ . . רמז י˘ בו כלומר עורו י˘נים מ˘נ˙כם 
לנפ˘ו˙יכם  ‰ביטו   .  . ב˙˘וב‰  וחזרו  במע˘יכם  וחפ˘ו  מ˙ר„מ˙כם  ‰˜יˆו  ונר„מים 
ו‰טיבו „רכיכם ומעלליכם ויעזוב כל ‡ח„ מכם „רכו ‰רע‰ ומח˘ב˙ו ‡˘ר ל‡ טוב‰".

ו‰נ‰ ˙˘וב‰ ‰י‡ על מע˘י ‰‡„ם בכל ‰˘נ‰ – ˘ב‡ו˙ם „ברים ˘ב‰ם נכ˘ל וחט‡ 
ב‡ו˙ם „ברים ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˙˘וב‰.

ועל פי ז‰ י˘ לפר˘ „ברי ‰מ˘נ‰:

חולין.  עניני  על  ˘ל‰ם ‰י‡ ‚ם  חולין, ‰רי ‰˙˘וב‰  בעניני  ר‚ילים, ‰עוס˜ים  ‡נ˘ים 
˘ל  ו‰"ר‡˘ ‰˘נ‰"  ˘‰˙˘וב‰  "בימי ‰חול", ‰יינו,  חל  ˘ר‡˘ ‰˘נ‰  נ˜ר‡  ז‰  ועניין 
רוב ‰עם ‰י‡ על ענייני "חול". ולכן ‚ם ˙˜יע˙ ˘ופר ‰י‡ ‡ז ‚ם "במ„ינ‰", ‰מרמז על 

עניני עולם ‰ז‰ וחולין ˘‡ינם ˘ייכים ל"˜ו„˘" ומ˜„˘.

˙למי„  ˘לכן  ו‰מˆו‰,  ‰˙ור‰  עס˜  ‡ל‡  בעולמם  ל‰ם  ˘‡ין  חכמים,  ˙למי„י  ‡בל 
עניני  עם  עס˜  ל‰ם  ‡ין  כי   – "ב˘ב˙"  ‰˘נ‰  ר‡˘  חל  ‡ˆלם  ‰רי  ˘ב˙3,  ‡י˜רי  חכם 
עם  מ„ינ‰, ‡ל‡  ענייני  עם  כלל  עס˜  ל‰ם  כי ‡ין  במ„ינ‰,  ˙ו˜עים  ‚ם ‡ין  ולכן  "חול". 

ענייני "מ˜„˘" ו˜„ו˘‰ בלב„.

1) ר"‰ פ"„ מ"‡.

2) ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"„.

3) זח"‚ כט, ב.

„רו˘ ו‡‚„‰



טו אוצרות המועדים פנינים  
ממˆו˙  ל‚מרי  פטורים  ‰ם  ‰רי  ˘כן,  ˘כיון  ולח˘וב,  לטעו˙  ‰ם  יכולים  ‡מנם, 
חולין,  לענייני  מ˜ום  ‡ין  ˘בו  מ˜ום   – ב"מ˜„˘"  ˘‰ם  מכיון  ˘ופר,  ו˙˜יע˙  ‰˙˘וב‰ 
לכן ‡ומרים ‚ם ל‰ם „"במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין", ˘‚ם עלי‰ם ל˘וב ב˙˘וב‰ על ‰חסרונו˙ 

בעבו„˙ ‰˘ם „"בי˙ ‰מ˜„˘".

בבי˙  ב‰יו˙ו  בי„ו  ˙˜ל‰  „בר  י‡רע  ˘ל‡  מ˙פלל  ‰י‰  ‰˜נ‰  בן  נחוני‡  „רבי  וכ‰‡ 
‰מ„ר˘4; וכרבי יוחנן בן זכ‡י ˘בכ‰ "‡יני יו„ע ב‡יז‰ „רך מוליכין ‡ו˙י"5 ועו„.

◇ ◇ ◇ 

˙˜יע˙ ˘ופר – ˜ול פ˘וט
‡מרו חז"ל "כל ‰˜ולו˙ כ˘רים ב˘ופר"6. וי˘ לב‡ר ז‰ ע"„ ‰חסי„ו˙:

כל  ˘‡ב„  ע„  רחו˜‰  למ„ינ‰  בנו  ˘‰לך  למלך  ˙˜יע˙ ‰˘ופר  ‰בע˘"ט ‰מ˘יל ‡˙ 
סימן ˘‰ו‡ בן ‰מלך, ו‚ם ל˘ון ‡ביו ˘כח, ול‡חר זמן נ˙עורר לחזור ל‡ביו, ‡בל בחˆר 

‰מלך ל‡ ‰כירו‰ו, ע„ ˘ˆע˜ ב˜ול ‚„ול, ו˘מע ‰מלך ˜ולו ו‰כיר ˘ז‰ו בנו.

‰ו‡  ב˘ופר  ‰˙˜יע‰  ˘ל  ‰פנימי  ˙וכנ‰  כי  פ˘וט",  "˜ול  ˘‰ו‡  ‰˘ופר  עניין  וז‰ו 
ב'‡ו˙יו˙  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ‡ינ‰  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ˘פנימיו˙‰  ‰נ˘מ‰,  ˘ל  פנימ‡‰'  '˜ל‡ 

‰„יבור', ‡ל‡ ב'ˆע˜‰' פנימי˙, ‰מ˙בט‡˙ ב˙˜יע7‰.

פנימ‡‰"  "˜ל‡  ‰י‡  ב˘ופר  ‰˙˜יע‰  כי,  ב˘ופר",  כ˘רים  ‰˜ולו˙  ˘"כל  מ‰  וז‰ו 
עˆם ˜ול  ו'ˆיור' ‰˜ול, ‡ל‡  'סו‚'  כ‡ן  נו‚ע  לכן, ‡ין  פ˘וט".  ˘‰ו‡ "˜ול  ˘ל ‰נ˘מ‰, 

‰˘ופר.

◇ ◇ ◇ 

‰עי˜ר ‰ו‡ ‰"ˆוע˜"
בן ‰ˆוע˜  כמו  ˘‰ו‡  ˘ופר8 ,  ˙˜יע˙  ˘ל  ענינ‰  על  ז"ל  ממורנו ‰בע˘"ט  מ˘ל  י˘נו 

4) ברכו˙ כח, ב.

5) ˘ם.

6) ר"‰ כז, ב.

7) ר‡‰ בכ"ז ‰מ˘ך "וככ‰-˙רל"ז" ל‡„מו"ר מ‰ר"˘ פ"ע. „רו˘י ר"‰ בל˜וטי ˙ור‰. ובכ"מ.

8) כ˙ר ˘ם טוב (‰וˆ‡˙ ˜‰"˙ ˙˘נ"ט (ב‰וספו˙ ס˜ˆ"‚ ו‡ילך).

"לחטוף" ‡˙ ‰ר‚עים 
‰‡חרונים

סיפר   ,„"˘˙ ‰˘נ‰  „ר‡˘  ב'  יום  ב˘יח˙ 
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר:

נכנס˙י  ˙רנ"„)  ˘נ‰ (ב˘נ˙  חמי˘ים  לפני 
ביום  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‡ל 
‡מיר˙  ˜ו„ם  לפנו˙-ערב,  ‰˘נ‰  „ר‡˘  ב' 
˘ב‰ם  מ‰זמנים ‰˜בועים  ז‰  – ‰י‰  ‰מ‡מר 
כ"˜  ‰ו„  לי  ו‡מר   – לח„רו  נכנס  ‰יי˙י 
("כַ‡ּפ  "לחטוף"  ר‡‰  ‰ר‰"˜:  ‡‡מו"ר 
ע˘רים  עו„  לך  י˘  ‰זמן,   ˙‡ ולנˆל  ַ‡ריין") 
ר‚עים  ו˘נים  ע˘רים  ז‰  (‰י‰  ר‚עים  ו˘נים 

˜ו„ם ‰˘˜יע‰).

 – ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  סיפר  לכן  ˜ו„ם 
ב˘ם  על ‰נ"ל –  ב˙ור ‰סבר  ז‰  ˘‰י‰  וניכר 
˘ני  ˘במ˘ך  נ"ע,  [מו‰ר˘"ב]  ‡„מו"ר  כ"˜ 
ולפעול  לב˜˘  י˘  ‰˘נ‰  „ר‡˘  ‰מע˙-לע˙ 

בענין מ„ו˙ טובו˙.

(ו‡מר כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע:)

נ˘‡רו ע„יין מספר ר‚עים ˜ו„ם ‰˘˜יע‰, 
כל  עבור  ולנˆלם  ‡ו˙ם,  "לחטוף"  וי˘ 
טובו˙.  „מ„ו˙  ‰ענין  עבור  ובפרט  ‰ענינים, 
ובכן, "יחטוף" כל ‡ח„ מ‰ ˘ב‡ לי„ו ("ווָ‡ס 

עס לָ‡זט זיך")...

יו˜ר ‰"˘נ‰ טוב‰" ˘ל ‰זול˙
כל ‡ח„  ערבי˙ ‡ומר  ˙פל˙  ל‡חרי  ˙יכף 
˙כ˙ב  טוב‰  ל˘נ‰  טוב,  יום  "‚וט  לחבירו: 

ו˙ח˙ם".

ערבי˙  מ˙פל˙  ב‡ים  ˘כ‡˘ר  ו‡ף-על-פי 
לב  ˘ברון  ˘ל  ב˙נוע‰  נמˆ‡ים  ‰˘נ‰  „ר‡˘ 
מנ‰‚  וכי„וע  זיך"),  בַ‡  ˆוברָ‡כן  ("מ'‡יז 
רבו˙ינו נ˘י‡ינו ˘ב˙פל˙ ערבי˙ בליל ר‡˘ון 
בבכיו˙  ביו˙ר  מ‡ריכים  ‰יו  ‰˘נ‰  „ר‡˘ 
‚„ולו˙, ‡ף-על-פי-כן, ‰„בר ‰ר‡˘ון ˘עו˘ים 
טוב˙ו  עם  ˜˘ור  ז‰  ‰רי  ‰˙פל‰  ל‡חרי  מי„ 

˘ל י‰ו„י, ˘˙‰י‰ לו כ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰.

מ‰יסו„ו˙  ‰י‡  י˘ר‡ל  ˘‡‰ב˙  ‚ם  וז‰ו 
‰פ˙‚ם  כי„וע   – ‰בע˘"ט  „˙ור˙  ‰עי˜ריים 
נ˘מ‰  יור„˙  ˘לפעמים  ‰בע˘"ט1,  ˘‡מר 
˘בעים-˘מונים  מ˘ך  על  ‰ז‰  בעולם  למט‰ 
˘נ‰, וכ„‡י ‰„בר, כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י 

ב‚˘מיו˙ ובפרט ברוחניו˙.

1) נע˙˜ בספר "‰יום יום" פ˙‚ם ליום ‰' ‡ייר.

שיחות קודששיחות קודש
עבו„˙ ‰' בענייני ‰מוע„



יז אוצרות המועדים פנינים  
ובמ‰ ב˘ופר"16. ו‰יינו, ˘ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר נע˘‰ ‰ענין „"˙מליכוני עליכם".

˘„וו˜‡  מˆינו ‰ענין „"מן ‰מיˆר ˜ר‡˙י ‰'",  ענייני ‰˘ופר  ˘בכל ‚'  ונפל‡ ‰„בר, 
על י„י ב˜יע˙ ‰מיˆר ו‰˘פלו˙ ב‡ים ל"ענני במרחב":

בו˜ע  ומ˘ם  ‰ˆר,  מˆ„  „וו˜‡  ‰י‡  ˘‰˙˜יע‰  מˆינו  כפ˘וטו,  ˘ופר  ˙˜יע˙  במˆו˙ 
‰˜ול ‡ל ‰מרחב, כנ"ל.

‰מרחב,  ו‡ל   '‰ ‡ל  ‰‡„ם  ˘˘ב  ‰י‡  ‰˙˘וב‰  ענין  ‰רי  ˘ב˘ופר,  ‰˙˘וב‰  בענין 
מ˙וך ‰"מיˆר" „עוונו˙.

"˙מליכוני  מלך  ˘‰כ˙ר˙  מˆינו  ‰רי   – ‰˘ופר  ˘ע"י  עליכם"  "˙מליכוני  ובענין 
ו‰ביטול  ר‚˘ ‰‰כנע‰  ו„וו˜‡  מ˙בטלים ‡ל ‰מלך,  כ‡˘ר ‰עם  נפעל˙ „וו˜‡  עליכם" 
כ‡ן  ˘‚ם  ונמˆ‡  עלי‰ם17.  מלך  ל‰יו˙  ב˜˘˙ם  ˘ימל‡  על ‰מלך  ‡ל ‰מלך ‰ו‡ ‰פועל 
עלינו  ˘מולך ‰˜ב"‰  ב‡ים ‡ל ‰מרחב,  כלפי ‰˜ב"‰  ו‰ביטול  ר‚˘ ‰"מיˆר"  ע"י  ‰רי 

ועל כל ‰עולם.

16) ר‡˘ ‰˘נ‰ טז, סע"‡.

17) ר‡‰ לעיל עמ' 105 ב‡רוכ‰ בז‰.

 ראש השנה אוצרות המועדיםטז

"‡ב‡ ‡ב‡ ‰ˆילני".

כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע מליוב‡וויט˘ סיפר, ‡˘ר פעם ˘לח כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ 
נ"ע ‡˙ מ˘מ˘ו ל‰ו„יע ל‰ˆיבור בבי˙-‰מ„ר˘ – ‡˘ר ‰עי˜ר ‡ינו כל כך ‰ענין „"‡ב‡ 

‡ב‡ ‰ˆילני", ‡ל‡ ‰ענין „"ˆוע˜"9.

בי‡ור ‰ענין:

בˆע˜‰ י˘נם ˘ני עניינים: ‡) ‰ˆע˜‰ עˆמ‰. ב) ‰˙וכן ˘מכניסים ב‰ˆע˜‰. ו‰עי˜ר 
‰ו‡ ל‡ ‰˙וכן ˘מכניסים ב‰ˆע˜‰, ‡ל‡ ‰ˆע˜‰ ‚ופ‡.

ענין ‰˘ייך  ז‰  עˆמ‰ – ‰רי  ˘וים, ‡בל ‰ˆע˜‰  ב‰ˆע˜‰ ‡ין ‰כל  ˘מכניסים  ב˙וכן 
פנימ‡‰  פנימ‡‰ „‡˘˙מע", ‡ו "˜ל‡  ז‰ו "˜ל‡  חילו˜ים ‡ם  יי˙כנו  מי˘ר‡ל.  לכ‡ו"‡ 

„ל‡ ‡˘˙מע"10, ‡בל בעˆם ‰ˆע˜‰, ‰רי כל י‰ו„י בנפ˘ו פנימ‰ – ˆוע˜ ‰ו‡.

◇ ◇ ◇ 

"מיˆר" ו"מרחב" בכל ענייני ‰˘ופר

‡מרו חז"ל ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ "מˆו˙ ‰יום ב˘ופר"11. ו‰נ‰, ב„יני ˙˜יע˙ ˘ופר מˆינו12 
ומ˘ם  ‰מיˆר ˜ר‡˙י ‚ו'"13,  ע"˘ "מן  ˘ל ‰˘ופר,  ‰ˆר  בˆ„ו  ל‰יו˙  ˘‰˙˜יע‰ ˆריכ‰ 

בו˜ע ‰˜ול ויוˆ‡ ‡ל ‰מרחב.

ו‰נ‰ ב˙˜יע˙ ˘ופר י˘נם ‚' ענינים14:

‰רמב"ם  ובל˘ון  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ˙רי"‚  ככל  מˆו‰  ˘‰י‡  ˘ופר,  ˙˜יע˙  מˆו˙   .‡
˘ם  ‰רמב"ם  כמ"˘  ‰˙˘וב‰,  ענין  ב.  ‰כ˙וב"15.  ‚זיר˙  ‰˘נ‰  בר‡˘  ˘ופר  "˙˜יע˙ 
˜בל˙  ענין   .‚ ב˙˘וב‰".  חזרו   .  . בו  י˘  רמז  ‰כ˙וב,  ‚זיר˙  בר"‰   ˘"˜˙˘ "‡ע"פ 
זכרונו˙  מלכיו˙  בר"‰  לפני  ‡מרו   .  . ‰˜ב"‰  "‡מר  ב‚מ'  כ„‡י˙‡  ˘מים,  מלכו˙  עול 
לטוב‰,  לפני  זכרוניכם  ˘יעל‰  כ„י  זכרונו˙,  עליכם,  ˘˙מליכוני  כ„י  מלכיו˙,  ו˘ופרו˙, 

9) ר‡‰ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"„ ס"ע 4 ו‡ילך.

10) ר‡‰ זח"‡ נ, ב. רי, ‡.

11) ר‡˘ ‰˘נ‰ כו, ב.

12) ˘לחן ערוך ס˙˜"ˆ ס"ט.

13) ˙‰לים ˜יח, ‰. ור‡‰ ט"ז ˘ם ס˜י"‡. ועו„.

14) ר‡‰ לעיל עמ' 106 ב‡רוכ‰ בז‰.

15) ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"„.


