יום הכיפורים
ביאורים ועיונים במהות עיצומו של יום הכיפורים וכפרתו

יום ‰כיפורים

פ˙ח „בר

כ‚

˘ל י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡-בריך‰-ו‡ ‰ו‡ ב‚לוי ,ו‡ז סו‚ר ˜‰ב" ˙‡ ‰כל ˘‰ערים ,ונ˘‡רים
עמו יח„יו ר˜ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  .1154ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ז עמ'  2ו‡ילך(

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ יום ‰כיפורים ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לסליח‰
ולכפר ,‰מ˙כב„ים ‡נו ל‚‰י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י˜ ,‰ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – יום ‰כיפורים' ,ובו
מבחר עיונים ובי‡ורים בענייני יום ‰כיפורים ועבו„˙ ˘˙‰וב,‰
מלו˜טים מ˙ור˙ 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 מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים

˙˜יע‡ ‰ח˙ – ˘ופר ‚„ול
מנ ‚‰י˘ר‡ל ל˙˜וע ב˘ופר בסיום ˙פיל˙ נעיל˜˙ ‰יע‡ ‰ח˙ .ומב‡ר בז ‰כ"˜ רבינו
‰ז˜ן נ"ע )ל˜ו"˙ „רו˘ים לר" ‰ס ,(‚ ,וז ‰ל˘ונו " :'˜‰ולכן ˙ו˜עים ביו‰כ"פ ‡חר נעיל‰
˙˜יע‡ ‰ח˙ ו‰ו‡ מבחינ˙ ˘ופר ‚„ול .כי ˙˜יעו˙ „ר‡˘ ˘‰נ ‰ז‰ו בחינ˙ ˘ופר ס˙ם
כו' ‡בל ביו‰כ"פ ‰ . .יינו בחינ˙ ‚˙‰לו˙ זו „˘ופר ‚„ול".
בי‡ור „בריו „˜‰ו˘ים:

בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם

בנו‚ע ל˙˜יע˙ ˘ופר ,מבו‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙ – ˘˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל ˜˙‰יע‰ ‰ו‡

עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,ובפרט במ„ור

'˜ל‡ פנימ‡˘ '‰ל ‰נ˘מ„ .‰פנימיו˙ ‰נ˘מ‡ ‰ינ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי ב'‡ו˙יו˙ „‰יבור',

"עיונים"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ

‡ל‡ ב'ˆע˜ '‰פנימי˙‰ ,מ˙בט‡˙ ב˙˜יע‰˘ ,‰י‡ "˜ול פ˘וט" „וו˜‡

)ר‡ ‰מ˘ל ‰בע˘"ט

על עניין ˙˜יע˙ ˘ופר ˘‰וב‡ ב'‰מ˘ך' וככ˙ ‰רל"ז פ"ע„ .רו˘י ר" ‰בל˜ו"˙ ,ובכ"מ(.

‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜

וז‰ו מ˘ ‰נפס˜ ל‰לכ"˘ ‰כל ˜‰ולו˙ כ˘רים ב˘ופר" )ר" ‰כז ,ב .טו˘ו"ע ס˙˜פ"ו ס"ו(.

‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב,

כי ,כנ"ל˜˙‰ ,יע ‰ב˘ופר ‰י‡ "˜ל‡ פנימ‡˘ "‰ל ‰נ˘מ‰˘ ,‰ו‡ "˜ול פ˘וט" .לכן‡ ,ין

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

נו‚ע כ‡ן 'סו‚' ו'ˆיור' ˜‰ול‡ ,ל‡ עˆם ˜ול ˘‰ופר.

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

˜˙‰יעו˙ „ר‡˘ ˘‰נ‰˘ ,‰ם מ‡˜ ‰ולו˙ ,ובכמ ‰סו‚י ˜ולו˙ )˙˜יע˘ ‰ברים ˙רוע‰
וכו'( – ‰נ‡ ‰ף ˘נ˜ר‡ים ‰ם "˜ול פ˘וט" ל‚בי ˜ול ˘ל „יבור ,ו‡פילו ל‚בי ˜ול „כלי

◇ ◇ ◇

נ‚ינ ,‰מכל מ˜ום ,כיון ˘י˘ ב‰ם ריבוי ˙˜יעו˙ וב‡ופנים ˘ונים – י˘ ב‰ם ע„יין ‡יז‰

וי‰י רˆון ˘˙˙˜בל ˙פיל˙נו )בנעיל˙ יו"‰כ( "˘ערי ˘מים
פ˙ח ,ו‡וˆרך ‰טוב לנו ˙פ˙ח˙ ,ו˘יע וריב ‡ל ˙מ˙ח ,ו‰ו˘יענו
‡ל˜י י˘ענו".

בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
בין כס ‰לע˘ור "˘˙'‰פ

ועל פי ז˙ ‰ובן מעל˙ ˙˜יע ‰זו „נעיל˙ יום ‰כיפורים על ˜˙‰יעו˙ „ר‡˘ ˘‰נ:‰

עניין ˘ל 'ˆיור' ו„‚‰ר ‰מסוימ˙ ,ו‡ין ז ‰מור ‰על ˆ‰ע˜‰ ‰כי פנימי˙ ˘ל ‰נ˘מ‰
˘‰י‡ '˜ול פ˘וט' – ˘‡ינו יכול ל˙‰בט‡ו˙ ב˘ום 'ˆיור' ו„‚‰ר.‰
מ˘‡"כ ˜˙‰יע ‰בסיום ˙פיל˙ נעיל‡˘ ,‰ז מ˙‚לי˙ ‰נ˘מ ‰ב‡ופן ‰כי נעל‰ – ‰רי
‰י‡ "˙˜יע‡ ‰ח˙" פ˘וט‰ ,‰מור ‰על ˆ‰ע˜‰ ‰פנימי˙ ˘ל עˆם ‰נ˘מ‰˘ ,‰י‡ למעל‰
מכל 'ˆיור' ו„‚‰ר‡ ,‰פילו מˆ'‰יור' ˘ב˜ולו˙ ˘‰ופר „ר‡˘ ˘‰נ.‰
ובז ‰מבו‡רים „ברי רבינו ‰ז˜ן ‡‰מורים˜˙„ ,יעו˙ ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ן בבחינ˙ "˘ופר"
ס˙ם‡ ,ך ˜˙‰יע„‚‰ ‰ול˙˘ ‰ו˜עים ל‡חרי ˙פיל˙ נעיל‰˘ ,‰י‡ ˙˜יע‡ ‰ח˙ פ˘וט– ‰
‰רי ‰י‡ ˙כלי˙ ‰עילוי „˙˜יע˙ ˘ופר ,ו‰י‡ בבחינ˙ "˘ופר ‚„ול" מעין ‡‰מור לע˙י„
לבו‡ "ו‰י ‰ביום ‰‰ו‡ י˙˜ע ב˘ופר ‚„ול כו'".

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' (96

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כב
נ˜ר‡˙ ב˘ם "נעיל."‰

ו‰נ ‰כפי ˘לומ„ים בפ˘טו˙ ,טעם ˘‰ם "נעיל‰ "‰ו‡ מ˘ום ˘זמן ז‰ ‰ו‡ זמן נעיל˙
˘ערי ˘מים ,ו‡ז ˘‰ערים ננעלים בע„נו ,ו‡נו נ˘‡רים בחו‡ .ıך ב‡מ˙ י˘ לומר˘ ,על
פי ˙‰וכן ‰פנימי „˙פיל ‰זו ,יבו‡ר עומ˜ ח„˘ בז.‰

˜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˘‰

בי‡ור „‰ברים:
מבו‡ר בספרים˘ ,חמ˘ ˙פילו˙ יום ‰כיפורים ‰ן כנ‚„ חמ˘ „‰ר‚ו˙ „‰נ˘מ:‰
נפ˘ ,רוח ,נ˘מ ,‰חי ,‰יחי„) ‰ר‡ ‰ל˜ו"˙ פנחס פו ,ב .ועו„( .וב‡˙‰ם לז‰ ,‰רי ˙‰פיל‰
‰חמי˘י˙˙ ,פיל˙ נעיל – ‰על י„ ‰מ˙‚לי˙ בחינ˙ 'יחי„˘ '‰בנפ˘.
מ‰י 'יחי„˘ '‰בנפ˘?
‰נ ,‰מבו‡ר בכ˙בי ‡‰ריז"ל ˘"י˘ ניˆו˜ ıטן מ‡ו„ ˘‰ו‡ בחינ˙ ‡ל˜ו˙  . .וז‰
‰ניˆו ıמ˙לב˘ בכח ניˆו‡ ıח„ נבר‡ ‰ . .נ˜ר‡ יחי„ ‰כו'"

)ע"ח ˘ער „רו˘י ‡בי"ע פ"‡.

‰וב‡ ונ˙ב‡ר בל˜ו"˙ ר‡ ‰כז .‡ ,ועו„( .ו‰יינו˘ ,בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ,מבלי ‰בט על מעמ„ו

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ז‡י‡נı

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

ומˆבו ב˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,י˘ בו "ניˆו˘ "ıל ˜„ו˘„‰ ‰בו˜ ˙מי„ ב˘ר˘ו ומ˜ורו
ב˜‰ב" ,‰ועומ„ ˙מי„ ברˆון ו˙˘ו˜ ‰לי„ב˜ ב˜ב"‰

)ר‡˙ ‰ני‡ פי"ח-י"ט ,וב‰נסמן במ˜ור

„‰ברים(.
ו"ניˆו "ıז ‰נ˜ר‡ 'יחי„ '‰כי ‰ו‡ ˜˘ור ˙מי„ ל"יחי„ו ˘ל עולם" ,ועבו„˙ו ‰י‡
ב‡ופן ˘ל "יחי„ ‰ליח„ך" )נוסח '‰ו˘ענו˙'( – ˘˜˘ור˙ ‰מי„ ביחי„ ˘למעל.‰
ובחינ ‰זו נמˆ‡˙ ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל‡ ,פילו ‡ˆל "˜ל ˘ב˜לים" ,ו‡ין „בר בעולם
˘יוכל לבטל ˘˜˙‰רו˙ בחינ ‰זו „‰נ˘מ ‰ב˜ב".‰
ו‰נ ,‰יום ‰כיפורים נ˜ר‡ בכ˙וב ב˘ם "‡ח˙ ב˘נ) "‰ס"פ ˙ˆו‡ .‰חרי טז ,ל„( .ומˆינו,
„מבו‡ר ב˙וס' )„" ‰ע„ ‡ח˙  -מנחו˙ יח (‡ ,בנו‚ע ל‰ביטוי "ע„ ‡ח˙"˘ ,פירו˘ו – "ע„
‰נפ˘ ˘נ˜ר‡˙ יחי„ ."‰ועל פי ז ‰מבו‡ר בספרים˘ ,ענינו ˘ל יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‚ילוי
"‰יחי„˘ "‰בנפ˘‰ .יינו˘ ,ביום ‰כיפורים מ‡יר ומ˙‚לˆ‡ ‰ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˜˘ר
ז˘ ‰ל ‰נ˘מ ‰עם ˜‰ב"‚‰ ,‰ורם ל‡„ם ל‰יו˙ ˙מי„ ב˙˘ו˜ ‰ו„בי˜ו˙ לי„ב˜ ב˜ונו,
ו"חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך יחי„ ‰ליח„ך" )ר‡ ‰עטר˙ ר‡˘ ˘ער יו"כ פ"ב ו‡ילך(.
וזמן ‚˙‰לו˙ בחינ ‰זו בייחו„‰ ,ו‡ ב˙פיל˙ נעיל˙‰ – ‰פיל‰ ‰חמי˘י˙ ˘ל יום
‰כיפורים‰˘ ,י‡ כנ‚„ בחינ˙ '‰יחי„˘ '‰בנפ˘ )כנ"ל(‡„ .ז מ˙‚ל‰ ‰ייחו„ ‰מוחלט
˘ל ‰נ˘מ ‰ב˜ב".‰
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר˘˘ ,ם ˙פיל ‰זו – "נעיל‡ ,"‰ינו על ˘ום ˘נועלים ˘‰ערים
בע„נו ,ו‡נו נ˘‡רים בחו‡ ,ıל‡ ‡„רב:‰
בזמן ˙פיל˙ נעיל‡˘ ,‰ז מ˙‚לי˙ בחינ˙ '‰יחי„"˘ '‰חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך"‡ ,זי ‰יחו„

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

שיחות קודש
יום ‰כיפורים

˙וכן ‰ענינים

כ‡

מ„וע ר˜ ביו‰כ"פ מ˙ירים ˙‰פיל ‰עם ‰עבריינים?
"ליל יום ‰כיפורים  . .מ˙ירים לכל ‰עבריינים  . .כ„י ˘נוכל ל˙‰פלל עמ‰ם ב‡‚ו„‰
‡ח˙‡˘ .מרו חכמים כל ˙עני˙ ˆיבור ˘‡ין ב ‰מפו˘עי י˘ר‡ל ‡ינו ˙עני˙‰˘ ,רי

מ‰ו˙ו ˘ל יום ‰ ..........................................................................

י

'עיˆומו' ˘ל ˜˘ר מיוח„

וˆריך ל‰בין :כיון ˘עניין ˆירוף ‰עבריינים ‡מור ‡ו„ו˙ "כל ˙עני˙ ˆיבור ˘‡ין ב‰

מכיון ˘"כפר‡ "‰ין פירו˘ ‰מחיל˙ ‰עונ˘ בלב„‡ ,ל‡ ‰י‡ ל˘ון ˜ינוח˘ ,מ˜נח לכלוך ‰חט‡ ,כיˆ„
‡פו‡ נפעל˙ כפר˙ ‰נפ˘ ביום ‰כיפורים על-י„י "עיˆומו ˘ל יום"?  /ב˘למ‡ מחיל˙ ‰עונ˘ ˘ -פיר
‡פ˘ר לומר „יום ‰כיפורים מעביר ‡˙ ‰עונ˘; ‡בל ‰י‡ך מסל˜ "עיˆומו ˘ל יום" ‡˙ ‰פ‚מים? /
ומ„וע ‡פילו למל‡כים ‡סור ‰י ‰ל‰יו˙ ב˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים ב˘ע˙ עבו„˙ ‰כ‰ן „‚‰ול? בי‡ור במ‰ו˙‰
ו‡יכו˙‰ ‰נפל‡˘ ‰ל כפר˙ ‰יום „˜‰ו˘ ,ב‡מˆעו˙ בי‡ור ב‡ופני ˘˜˙‰רו˙ם ˘ל י˘ר‡ל עם ˜‰ב"‰
ו‰מ„ר‚‰ ‰נעלי˙ ‰מ˙‚לי˙ ביום ‰כיפורים

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

מפו˘עי י˘ר‡ל" – מ‡י טעמ‡ עב„ינן ‰כי ביום ‰כיפורים לב„ ול‡ ב˘‡ר ˙עניו˙?
וי˘ לב‡ר ,על-פי פנימיו˙ „‰ברים:
‰ל˘ון "‡‚ו„‡ ‰ח˙" מור‡˙‰‰˘ ,‰ח„ו˙ עם "‰עבריינים" ‰י‡ ב‡ופן נעל ‰ביו˙ר,
ע„ ˘נח˘בים ‰ם כ„בר ‡ח„ מ‡וח„ עם כלל י˘ר‡ל .ולכן ,כיון ˘‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡
ב"עבריינים"‚˘ ,ם בע˙ ˘נ‡ח„ ‡ו˙ם עימנו יי˘‡רו כ"עבריינים" – ‰רי במ˘ך כל

ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ע'  1149ו‡ילך

˘‰נ‡ ,‰ין ‡פ˘רי לע˘ו˙ עימ‰ם "‡‚ו„‡ ‰ח˙";
י

‚„ר ‰כפר ‰ו˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ
י˜„ים „ל‰רמב"ם ע"כ ˆריך לחל˜ בין ˘עיר לכפר˙ ‰יום  /יכריח „ל‰רמב"ם ב' סו‚י כפר‡ ‰יכ‡
 /יב‡ר מ‰ו˙ ב' ‡ופני ‰כפר˘ ‰ברמב"ם ,כפר ‰על מע˘‡‰ ‰יסור וכפר ‰על ‚‰בר‡  /יסי˜ „‡ף
ב˘˙‰וב‡ ‰יכ‡ ב' ‡ופנים ‡ם ‰ו‡ ר˜ ˙נ‡י ˘ל‡ י‰י' ‡ינו ˘ב ‡ו „בעינן ל˙˘וב ‰ממ˘  /מיי˘ב ˘י'
‰רמב"ם בכפר˙ ˘עיר ,ועפ"ז יב‡ר מחלו˜˙ רבי ורבנן „ /ין כפר˙ מבעטים בזמן ‰בי˙
ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז ע'  124ו‡ילך

פנינים ועיונים ˜ˆרים  ............................................................יט
◇ מ‡י טעמ‡ על ‡לו ‡ין יום ‰כיפורים מכפר?

חלבנ ‰ריח ‰רע ומנ‡‰ ‰כ˙וב עם סמני ˜‰טור˙".11

ר˜ ביום ‰כיפורים – בו מ˙‚לי˙ ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל )‚ם מי ˘‰ו‡ ע„יין "עבריין"(
עˆם נ˘מ˙ו – ומˆ„ עˆם נ˘מ˙ם )‡˘ר ב‡ ‰ין פו‚ם ‰חט‡ ,ונו˙ר˙ ‰י‡ ˙מי„ מ‡וח„˙
ו„בו˜ ‰בו י˙'‰ (12רי כל י˘ר‡ל מ‡וח„ים ב‡ופן ˘ו ,‰וכולם ‰ם כמˆי‡ו˙ ‡ח˙ – לכן,
‡ז „ו˜‡ ‡פ˘רי ל‡ח„ ‡ף ‡˙ "‰עבריינים" עם כל י˘ר‡ל כ"‡‚ו„‡ ‰ח˙".
ומרומז ז ‰בטעם ‰נזכר לעיל "˘‰רי חלבנ ‰ריח ‰רע ומנ‡‰ ‰כ˙וב עם סמני
˜‰טור˙" – „‰ל‡ ˜‰טור˙ ‰י‡ ‰עבו„‰ ‰עי˜רי˙ „יום ‰כיפורים ,וˆריכ ‰ל‰יו˙ "„˜‰
מן ˘ – "‰˜„‰ז ‰רומז לבחינ˙ "„˜ ‰מן ‰) "‰˜„‰נ˜ו„‰ ‰פנימי˙ ביו˙ר( ˘בנ˘מ– ‰
עˆם ‰נ˘מ‰ ,‰מ˙‚לי˙ ביום ז ;‰ובעבו„˙ '˜טור˙' זו – ‡פ˘ר לˆרף ‡˙ "‰חלבנ,"‰
ול˙‰פלל ‡ף עם ‰עבריינים.

◇ ביום ‰כיפורים ‡ין 'רע˘'

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' (303

◇ מ„וע ר˜ ביו‰כ"פ מ˙ירים ˙‰פיל ‰עם ‰עבריינים?
◇ נעיל˙ ˘ערים – בפני מי?
◇ ˙˜יע‡ ‰ח˙ – ˘ופר ‚„ול

נעיל˙ ˘ערים – בפני מי?
יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‰יום ‰יחי„ ב˘נ˘ ‰נ˙חייב בחמ˘ ˙פילו˙ ,ו˙‰פיל‰ ‰חמי˘י˙
˘ (11ו"ע רבינו ‰ז˜ן )מטו˘ו"ע( ר"ס ˙ריט.
 (10ר‡˙ ‰ני‡ ספכ"„.

מ‰ו˙ו
˘ל יום

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כ

ביום ‰כיפורים ‡ין 'רע˘'

‰

בכל ˘‰נ ‰כול ,‰כ˘נכנס ‰כ‰ן„‚-ול ל˜ו„˘‰ ,י ‰לבו˘ במעיל ˘ב˘וליו ‰יו
פעמונים ,כ„י ˘י‰י" ‰ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ˜‰ו„˘" .6מ˘‡"כ ביום ‰כיפורים ,נכנס
‰כ‰ן„‚-ול ל˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים בב‚„י לבן˘ ,ל‡ ‰יו ב‰ם פעמונים.7

'עיˆומו' ˘ל
˜˘ר מיוח„

וי˘ לעיין בז„ – ‰כיון ˘בכל ˘‰נ" ‰ונ˘מע ˜ולו" ‰ו‡ ˙נ‡י עי˜רי ומעכב בכניס˙ו
ל˜ו„˘ )"ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ˜‰ו„˘  . .ול‡ ימו˙"( – מ‡י טעמ‡ ביום ‰כיפורים
‡ין ˆריך לז?‰
וי˘ לב‡ר – ב„רך „‰רו˘:
מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙‡„ ,8ף ˘ב„רך כלל ,עבו„˙ ‰ '‰י‡ ב‡ופן „"ל‡ ברע˘ ,9"'‰
‰נ ‰מכל מ˜ום ,עבו„˙ בעלי ˙˘וב‰ ‰י‡ ברע˘ .כי כיון ˘בורח ‰ו‡ מן ‰רע – מ˜ום
‰מו˙ ו‰טומ‡ ,‰לכן עבו„˙ו ‰י‡ ברע˘ ,וכ„ו‚מ˙ ‰בורח מסכנ˘ ,‰בורח ‰ו‡ בזע˜‰
וב˜ול ‚„ול.
ועל-פי ז ‰י˘ לב‡ר„ ,מ˘ ‰כניס˙ ‰כ‰ן ‚„ול ‡ל ˜‰ו„˘ )בכל ˘‰נ‰ (‰י‡ ב‡ופן
„"ונ˘מע ˜ולו"‰ ,רי ז ‰מפני ˘נכנס ‰ו‡ כ˘לוחם ˘ל כל י˘ר‡ל‚ ,ם ‡לו ˘‰ם ב„ר‚ו˙
נמוכו˙

10

– ולכן ˆריך ˘י‰י" ‰ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ˜‰ו„˘" ל‰ר‡ו˙ ˘‚ם ‡לו

˘עבו„˙ם ברע˘ ‚„ול – ‰בעלי ˙˘וב ,‰נכנסים עמו.
‡ך ז‰ו בכל ˘‰נ ‰כול ,‰כ˘י˘ מ˜ום לחט‡ים ועוונו˙ ,ר"ל‡„ ,זי י˘ כ‡לו ˘עבו„˙ם

מכיון ˘"כפר‡ "‰ין פירו˘ ‰מחיל˙ ‰עונ˘ בלב„‡ ,ל‡ ‰י‡ ל˘ון ˜ינוח,
˘מ˜נח לכלוך ‰חט‡ ,כיˆ„ ‡פו‡ נפעל˙ כפר˙ ‰נפ˘ ביום ‰כיפורים על-
י„י "עיˆומו ˘ל יום"?  /ב˘למ‡ מחיל˙ ‰עונ˘ ˘ -פיר ‡פ˘ר לומר „יום
‰כיפורים מעביר ‡˙ ‰עונ˘; ‡בל ‰י‡ך מסל˜ "עיˆומו ˘ל יום" ‡˙ ‰פ‚מים?
 /ומ„וע ‡פילו למל‡כים ‡סור ‰י ‰ל‰יו˙ ב˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים ב˘ע˙ עבו„˙
‰כ‰ן „‚‰ול?
בי‡ור במ‰ו˙ ‰ו‡יכו˙‰ ‰נפל‡˘ ‰ל כפר˙ ‰יום „˜‰ו˘ ,ב‡מˆעו˙ בי‡ור
ב‡ופני ˘˜˙‰רו˙ם ˘ל י˘ר‡ל עם ˜‰ב" ‰ו‰מ„ר‚‰ ‰נעלי˙ ‰מ˙‚לי˙ ביום
‰כיפורים

‰י‡ ברע˘ ,בבריח ‰מן ‰רע‡ .ולם ביום ‰כיפורים˘ ,בו מ˙‚לי˙ בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל
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."‰˜„ ‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע' (338

‰מב˜˘ לי˙ן ‡˙ „‰ע˙ ול˙נו˙ ˙ו˜ף

„‰נ ,‰כפר˙ יום ‰כיפורים נ˙ייח„‰

˜„ו˘˙ ‰יום „יום ‰כיפורים ,יˆיין בו„‡י

בכך – ˘‡ין פעול˙ ‰על-י„י ˘˙‰וב‰

כי ‰מייח„ ‡ו˙ו ˜ו„˘ ˜ו„˘ים ‰ו‡ עניין

ועבו„˙ „‡‰ם‡ ,ל‡ ˜„ו˘˙ ‰יום עˆמ‰

‰כפר ,‰כ˘מו – יום ‰כיפורים .וכ„ברי

‰י‡ ‰מכפר˙ .כ„‡מרינן " :עיˆומו ˘ל

‰כ˙וב" :1כי ביום ‰ז ‰יכפר עליכם לט‰ר

יום ‰כיפורים מכפר".

‡˙כם מכל חט‡˙כם לפני ˙ '‰ט‰רו".
˙ (6רומ ‰כח ,ל.‰

2

ו‡ף „ב‚מר‡

3

מˆינו פלו‚˙‡ בין

כפר ‰זו‡ ,ין עניינ ‰ר˜ סליח ‰ומחיל‰

רבי ורבנן בנו‚ע לע˘יי˙ ˙˘וב ‰ביום

על חט‡ ועוון .יסו„˘ ‰ל ‰כפר„ ‰יום

‰כיפורים – „רבנן סברי "יום ‰כיפורים

‰כיפורים עמו˜ ‰רב ‰יו˙ר ,ו‰ו‡ מבוסס

‡ין מכפר ‡ל‡ על ˘‰בים" ,ורבי סבר

 (9מלכים ‡-יט ,י‡.

על ‚ילוי עומ˜ ˘ייכו˙ם ˘ל י˘ר‡ל

"בין ע˘˘˙ ‰וב ‰בין ל‡ ע˘˘˙ ‰וב‰

 (10כמרומז בכך ˘‰פעמונים ‰יו ב˘ולי ‰מעיל.

ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ביום „˜‰ו˘.

‡ (7בל 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.
 (8ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"ט עמ'  2ו‡ילך ,ובכ"מ.

˘ (2בועו˙ י‚.‡ ,
‡ (1חרי טז ,ל.

˘ (3ם.

‡וˆרו˙
יום ‰כיפורים

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ו
יום ‰כיפורים מכפר";
‰נ‚ ‰ם לרבנן – ‡ין ‰פירו˘ „˘˙‰וב‰
‰י‡ ‰מכפר˙ ול‡ "עיˆומו ˘ל יום",
‡ל‡ ‚ם רבנן סברי ˘"עיˆומו ˘ל יום"
‰ו‡ ‰מכפר – „כפר ‰זו ‰ב‡ ‰על-י„י
"עיˆומו ˘ל יום"‡ ,ין „‡‰ם יכול ל˘‰י‚‰
ב‡מˆעו˙ ˙˘וב˙ו; ול‡ פלי‚י ‡ל‡ ‰י‡ך
זוכים לכפר˙ "עיˆומו ˘ל יום" :לרבי
‰רי ז‚ ‰ם בל‡ ˙˘וב ,‰ולרבנן כפר ‰זו
‰י‡ חל˜ם ˘ל ˘"‰בים" „ו˜‡.
]וכן מוכח מל˘ון ‰רמב"ם ב„ין
ז" ,4‰ועˆמו ˘ל יום ‰כיפורים מכפר
ל˘בים" – „‡ף ˘פס˜ כרבנן ˘‰כפר‰
‰י‡ "ל˘בים" „ו˜‡„ ,יי˜ בל˘ונו לומר:
"ועˆמו ˘ל יום ‰כיפורים מכפר"‰ .רי
חזינן‡„ ,ף לרבנן ‰כפר‡ ‰ינ ‰על-י„י
˘˙‰וב‡ ,‰ל‡ מ"עˆמו ˘ל יום"[.
ונמˆ‡„ ,לכולי עלמ‡ ,עי˜ר ‰כפר‰
„יום ‰כיפורים ‰י‡ כפר˙ "עיˆומו ˘ל
יום" – „‰י‡ נעלי˙ ונ˘‚ב ‰מן ‰כפר‰
˘על י„י ˘˙‰וב‚ ‰רי„‡.

יום ‰כיפורים נעל‰
מל‰יו˙ 'יום ˙˘וב'‰
עניין ז"˘ ,‰עיˆומו" ˘ל יום ‰כיפורים
‰ינו רם וני˘‡ מ‡ו„ ממעל˙ ˘˙‰וב,‰
˘מעינן ‚ם מ„ר˘˙ חז"ל 5על ‰פסו˜
"„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו"‡" – 6לו ע˘ר ‰ימים
˘בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים".

„לכ‡ור ‰י˘ ל„˜„˜ בל˘ונם‰„ ,רי
בכלל "‰ע˘ר ‰ימים" ,ו‰ו ‰ל‰ו למימר
– "ע˘ר ‰ימים ˘מר‡˘ ˘‰נ ‰וע„ יום
‰כיפורים" ,ולמ˜ ‰ר‡ו לע˘ר˙ ימי
˙˘וב – ‰ימים "˘בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום
‰כיפורים"?
ומכ‡ן,

„‡ף

˘ר‡˘

˘‰נ‰

ויום

‰כיפורים נכללים ‚ם כן בע˘ר˙ ימי
˘˙‰וב‡ ,‰ין ז‰ו עי˜ר עניינם‡ .ל‡
עניינם ‰עˆמי ו‰עי˜רי ‚בו ‰ונעל‰
מל‰יו˙ נכלל בע˘ר˙ ימי ˙˘וב.‰
וכפי ˘נ˙ב‡ר בנו‚ע לר‡˘˘‰-נ‰
)‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ר‡˘ ˘‰נ˘ ,(‰י˘ בו
˘ני עניינים (‡ :עניינו ‰עˆמי˙" :מליכוני
עליכם" – 7עבו„˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך ˜‰ב"‰
ו˜בל˙ עולו על-י„י י˘ר‡ל; ב( עבו„˙
˘˙‰וב ,‰ב˙ור ‡ח„ מע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰

מ‡י טעמ‡ על ‡לו ‡ין יום ‰כיפורים מכפר?
מבו‡ר ב‚מר‡‡„ ,1ף ˘"על כל עבירו˙ ˘ב˙ור ‰יום ‰כיפורים מכפר" ‚ם בל‡
˙˘וב) 2‰ל˘יט˙ רבי(‰ ,נ ‰על "כר˙ „יומ‡" – ב‡ם עובר על ‡יסור ‰עינוי ומל‡כ‰
„יום ‰כיפורים עˆמו – ‡ין יום ‰כיפורים מכפר.
ובטעם „‰בר ,מב‡ר ‡‚‰ון ‰ר‚ˆ'ובי‰„ – 3יינו מפני ˘"‡ין ˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור":
כיון ˘יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‚‰ורם ˘יח˘בו עניינים ‡לו לחט‡‡ ,ין ˘ייך ˘י‰י‰ ‰ו‡ עˆמו
‰מכפר עלי‰ם.
ו‰נ ,‰בנוסף ל"כר˙ „יומ‡" י˘נם עו„ ‚' „ברים עלי‰ם ‡ין יום ‰כיפורים מכפר
)בל‡ ˙˘וב" :(‰פור˜ עול ,ומ‚ל ‰פנים ב˙ור ,‰ומיפר ברי˙ בב˘ר" .4ו‡ף ˘ילפינן
ל‰ו מ˜ר‡י ,י˘ לב‡ר ול˙˙ בכך טעם – מ ‰נ˘˙נו עבירו˙ ‡לו˘ ,עלי‰ן „ו˜‡ ‡ין יום
‰כיפורים מכפר?
וי˘ לב‡ר:

– כן ‰ו‡ ‚ם יום ‰כיפורים (‡ :עניינו

סיב˙ ‰כפר„ ‰יום ‰כיפורים ‰י‡ – מפני ˘בו מ˙‚ל ‰עומ˜ ˘˜˙‰‰רו˙ ˘ל נ˘מ˙

‰עˆמי ‰ו‡ בכך ˘"עיˆומו ˘ל יום"

כל ‡י˘ י˘ר‡ל ב˜ב" ,‰ע„ ˘‡ין כל חט‡ ועוון פו‚מים ב˘˜˙‰רו˙ זו ,ונו˙ר˙ ‰י‡

מכפר; ב( בנוסף‰ ,ו‡ ‚ם חל˜ מן ימי

˙מי„ ב˙˜פ„ ;‰בע˙ ˘מ˙‚לי˙ ˘˜˙‰רו˙ עמו˜ ‰זו ,ב ‰ל‡ פ‚מו ‰חט‡ים מ˙חיל– ‰

˘˙‰וב.‰

מ˙כפרים חט‡י י˘ר‡ל.

ולכן ‡מרו "ע˘ר ‰ימים ˘בין ר‡˘

ולפי ז ,‰מ˘ ‰ב"כר˙ „יומ‡" ‡ין יום ‰כיפורים מכפר – ‰יינו מפני ˘בכך ˘מחלל

˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים" – כי מעל˙

‡˙ יום ‰כיפורים ‚ופי‰ ,‰רי ‰ו‡ מנ‚„ ל‚ילוי ˘˜˙‰‰רו˙ ˘בו )˘‰י‡ סיב˙ ‰כפר;(‰

˘˙‰וב„ ‰ימים ‡ל‡ ,‰ינ ‰ב‡‡ ‰ל‡ "בין
ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים" ,כלומר בין
‰מעל‰ ‰עˆמי˙ „ר‡˘ ˘‰נ ‰ו‰מעל‰

ועל-פי ז ‰מבו‡ר ‚ם בנו‚ע ל‚' ‰חט‡ים ‰נ"ל – כי כיון ˘‰ם עניינים ‰פו‚עים בכללו˙
˘˜˙‰רו˙ „‡‰ם ב˜ב"‰ ,5‰רי בכך 'מנ‚„' ‰ו‡ ל‚ילוי ˘˜˙‰‰רו˙ „יום ‰כיפורים ,ולכן
‡ין ביכול˙ו לכפר עלי‰ם.

‰עˆמי˙ „יום ‰כיפורים; ˘‰רי ‰עניין

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ע' (3

‰עˆמי „ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים ,רם
וני˘‡ במ‡ו„ מן מעל˙ ˘˙‰וב.‰
לע˘ר˙

ימי

˘ (1בועו˙ י‚.‡ ,

˘˙‰וב‰

ˆריך

˙חיל‰

 (2יומ‡ פ ,‰ב.
ˆ (3פע"נ ‰ל' יבום פ"„ "‰כ בסופו.
˘ (4בועו˙ ˘ם.

 (5ר" ‰יח.‡ ,
 (6י˘עי' נ ,‰ו.

פנינים ˜ˆרים

ר‡˘˘‰-נ ‰ויום ‰כיפורים ‰ינם ‚ם כן

ובס„רן ˘ל „ברים – ‰נ ‰ר‡˘ ור‡˘י˙
‰ (4ל' ˙˘וב ‰פ"‡ .‚"‰

יט

 (7ר" ‰טז.‡ ,

 (6ר‡ ‰פיר˘"י ˘בועו˙ ˘ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

יח
על ‚‰בר‡(‰ ,פסי„ ‚ם כפר˙ ˘‰עיר

‰ו‡ ר˜ מחמ˙ „˙ו˜ף ˘‰עיר ‰ו‡ מכח

‰מסובב˙ מ˙ו˜ף ‰יום.30

עיˆומו ˘ל יום˘ ,ר˜ מטעם ז‰ ‰מבעט

ובז ‰יומ˙˜ וי˙ור ıל˘ון ‰רמב"ם,
˘כ' ב‰‰לכ‰ ‰נ"ל ב‰ל' ˘‚‚ו˙

)פ"‚

"‰י( „"‡ין יו"‰כ כו' מכפרין ‡ל‡ על
˘‰בים ‰מ‡מינים בכפר˙ן‡ ,בל ‰מבעט
 . .ביום ‰כיפורים ‡ין יו"‰כ מכפר עליו",
˘לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר ל˙מו ‰בז ‰מפני מ‰
‚„‰י˘ ‡"„ ‡‰ין יו"‰כ מכפר" ל‰מבעט,
 ‡‰מיירי בזמן ‰בי˙ „עי˜ר ‰כפר‰
‰י˙ ‰בעבו„˙ ˘‰עיר ול‡ בעיˆומו ˘ל
יום

31

‡ינו מ˙כפר )ו‡ילו ‰י' ˘‰עיר כפר‰
לעˆמו‰ ,י' ‰מבעט מ˙כפר ,כנ"ל( ,וז‰ו
˘‚„‰י˘ ‡ף ‚בי זמן ‰בי˙ „‡"‡ ˘יו"‰כ
יכפר ל‰מבעט ,פירו˘ „‡חר ˘‡י ‡פ˘ר
לו ˘עיˆומו ˘ל יום יכפר )כיון ˘‚„ר כפר˙
עיˆומו ˘ל יום ‰י‡ כפר ‰על ‚‰בר‡,
ובז ‰מבעט מעכב( ˘וב נ‡ב„ ‰כ‡ן ‡ף
זכו˙ ˘‰עיר ‰מכפר על ‰מע˘ים ,32ור˜
‰מ‡מינים בכפר˙ם נ˙כפרו.

)וכנ"ל‡„ ,ז ‰י' ז" ‰בכלל מ‡˙ים

מנ ,("‰ו‰ו"ל ל‚„‰י˘ ˘˘‰עיר ‡ינו

 (32עפ"ז נמˆ‡ „י˘ חילו˜ בסו‚ מבעט בכפר˙
יו‰כ"פ כמו ˘‰ו‡ בזמן ‰בי˙ ובזמן ‰ז :‰בז"‰ז
„"עˆמו ˘ל יום ‰כפורים מכפר" בפ"ע ‰רי עˆמו
˘ל יום ‡ינו חל ופועל במיל‡ על „‡‰ם ,כ"‡ ר˜
כ‡˘ר י˘נו ‡ˆלו ˘"‰ב" ל '‰בכללו˙ו עכ"פ;

‰בי˙ ‡„ ‡‰ינו מכפר ˘‰עיר למבעטים

מ˘‡"כ בזמן ‰בי˙‰˘ ,מכפר ‰ו‡ ˘עיר
‰מ˘˙לח‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ מˆ„ ˙ו˜פו ˘ל יו‰כ"פ,
ו‰יינו ˘‚וף ועˆם ‰כפר‰ ‰ו‡ ל‡ מחמ˙ עˆמו ˘ל
יום ,כ"‡ מˆ„ פעול˙ ˘‰עיר .ובז ‰י"ל ˘מכפר ‚ם
‡ם ‡ין ˙‰נוע˘"„ ‰ב"ה .ור˜ כ‡˘ר ‰ו‡ מבעט
בכפר˙ו ˘ל יום˘ ,חו˘ב ‡ו ˘‡ומר ˘‡ין יו‰כ"פ
מכפר )˜טי‚ור נע˘ ‰סני‚ור( ,בז„ ‰ו˜‡ ‰ו‡ מבטל
˙ו˜פו ˘ל יו‰כ"פ ב˘‰עיר .ועˆ"ע.

מכפר למבעטים )ול‡ ˘‰יום ‡ינו מכפר
למבעטים(.
‡מנם ל‰נ"ל מחוור ‰ו‡‡„ ,ף בזמן

 (30וב‡ו"‡ י"ל ˘"מבעט" ‡ינו יכול לבטל כפר˙
˘‰עיר כלל ,כ"‡ ר˜ כפר˙ ‰יום בלב„ ,ו‰נפ˜"מ
˘ל „ין מבעט בזמן ‰בי˙ ‰ו‡ ר˜ לענין כפר˙
יו"‰כ על חייבי ‡˘מו˙ ˙לויין )ובסיום ‰‰לכ" ‰וכן
‰מבעט ביום ‰כפורים כו' לפיכך ‡ם נ˙חייב ב‡˘ם
˙לוי כו'"( – ˘כפר ‰זו ‰י‡ )ל‡ מˆ„ ˘‰עיר‡ ,ל‡(
מˆ„ ‰יום ,כ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם ב‰לכ˘ ‰לפנ"ז
)בנו‚ע לכפר ‰זו( "˘כל ‰יום מכפר ‡ . .ם ל‡ כפר
לו יום ‰כפורים" .ע"˘.
 (31ר‡ ‰לעיל ‰ערו˙ .11 ,10

ה( ומ"ש הרמב"ם גם שם שאינו מכפר "אלא על
השבים המאמינים בכפרתן" – כוונתו שהגדר ד"שב"
הוא )רק( מה שמאמין בכפרתו ,ולא ששב לה' )משא"כ
בהל' תשובה שסתם הרמב"ם "לשבין" ,לפי שצ"ל
תשובה בכלל ,ששב לה' ,כנ"ל בפנים(.

יום ‰כיפורים

ז

ל‰כ˙יר ‡˙ ˜‰ב" ‰למלך )"˙מליכוני

‰כיפורים מעביר ‡˙ ‰עונ˘; ‡בל ‰י‡ך

עליכם"( ול˜בל עול מלכו˙ו י˙'; ל‡חר

מסל˜ "עיˆומו ˘ל יום" ‡˙ ‰פ‚מים?

מכן ב‡ ‰עבו„˙ ˘˙‰וב ;‰ו‰סיום וחו˙ם
„ימי ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ – יום ‰כיפורים ,בו
זוכ ‰כל ‡ח„ לכפר˘ ‰נעלי˙ מעבו„˙
˘˙‰וב˘ ‰לו ,וכמו ˘נ˙ב‡ר.

]ו‡ף „ביום ‰כיפורים י˘נ‚ ‰ם עבו„˙
˘˙‰וב‰˘ ,‰רי ‰לכ ‰כרבנן „‡ין יום
‰כיפורים מכפר ‡ל‡ "ל˘בים" – ‰רי
נ˙ב‡ר לעיל‰„ ,כפר˘ ‰מˆ„ "עיˆומו
˘ל יום" נעלי˙ במ‡ו„ מן ‰כפר˘ ‰על-

"עיˆומו ˘ל יום
מכפר" ‰ -כיˆ„?

י„י ˙˘וב .‰וכיון ˘כן‡ ,ין ˘ייך ˘˙בו‡
כ˙וˆ‡ ‰מן עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ‰ל „‡‰ם[.

‡ל‡ ˘ב‚ופו ˘ל ענייןˆ ,ריך ל‰בין –
‰י‡ך "עיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים" מכפר?
„‰נ" ,‰כפר‡ "‰ין פירו˘ ‰מחיל˙
‰עונ˘ בלב„‡ ,ל‡ "‰י‡ ל˘ון ˜ינוח,

˘לו˘ מ„ר‚ו˙ ˘˜˙‰רו˙
בכ„י ל‰בין מ‰ו˙ ‰כפר"„ ‰עיˆומו ˘ל
יום" – י˘ ל„˜‰ים ˙חיל„ ,‰ב˘˜˙‰רו˙ם

˘מ˜נח לכלוך ‰חט‡" ;8ולפי ז:‰˘˜ ‰

˘ל י˘ר‡ל עם ˜‰ב" ‰י˘נן כמ„ ‰ר‚ו˙:

‰י‡ך נפעל˙ כפר˙ ‰נפ˘ על-י„י "עיˆומו

‡( ˘˜‰ר ˘ב˜יום רˆונו י˙'„ .כ‡˘ר

˘ל יום"?
„‰נ,‰

מ˜יים ‰י‰ו„י מˆוו˙  ,'‰ונו˘‡ עליו עול
ב˘למ‡

‰עו˘‰

˙˘וב,‰

ומ˙חרט על מע˘‰ ‰עביר˘ ‰ע˘– ‰
‰ל‡ בז ‰מעביר ‡˙ ˙‰ענו‚ ˘‰י ‰לו מן
‰עביר ,‰ובכך מ˜נח ומנ˜ ˙‡ ‰נפ˘ו מן
‰רע ˘נ„ב˜ ב .9‰ו˙כלי˙ ‰כפר‰ ‰י‡ –
כ˘עו˘˘˙ ‰וב ‰מ‡‰ב‡„ ,‰ז ז„ונו˙
נ‰פכין לו לזכיו˙;10

מלכו˙ו י˙' ל‰יו˙ מוכן ל˜יים רˆונו י˙'
ככל ‡˘ר יˆו – ‰נע˘˘˜ ‰ור בז ‰עם
מˆו‰ ‰מˆוו˙.
˜‰ב"ַ ,‰
ב( ˘˜‰ר ‰מ˙‚ל ‰בעבו„˙ ˘˙‰וב.‰
„‚ם כ‡˘ר ל‡ ˜יים רˆונו י˙' ח"ו ,ופר˜
מעל ˆוו‡רו עול מלכו˙ו י˙' – מכל מ˜ום
ˆר לו „‰בר ,ו‰יטב חור ‰לו ,ע„ ˘ב‡

מי‰ו "עיˆומו ˘ל יום" – ‰ל‡ ‡ין

לי„י ˙˘וב˘ .‰ז‰ו ˜˘ר פנימי ועמו˜ עם

בו פעול˙ ני˜וי ו˜ינוח ,כבחרט ‰ווי„וי;

˜‰ב"˘ ,‰נו˙ר ב˜יומו ‚ם בע˙ ˘נפס˜,

ו‡יך יכפר ‡˙ ‰נפ˘ מפ‚מי ?‰וב˘למ‡

כביכול˘˜‰ ,ר ˘על-י„י ˜יום רˆונו י˙' .

מחיל˙ ‰עונ˘ – ˘פיר ‡פ˘ר לומר „יום

ו‰נ‡ ‰ף ˘˜˘ר ז‰ ‰ו‡ פנימי ועמו˜

11

יו˙ר מן ˘˜‰ר ˙‰לוי ב˜יום ‰מˆוו˙,
‚‡ (8ר˙ ˘˙‰וב) ‰בספר ˙‰ני‡( ,פ"‡.
 (9ובז‚ ‰ופ‡‰ :חרט‰ ‰י‡ ‰רי‚˙ נפ˘ ˜‰ליפ,‰
ו‰וי„וי – ‰רי‚˙ ‚וף ˜‰ליפ .‰כמבו‡ר ב„רך
מˆו˙יך ,מˆו˙ וי„וי ו˙˘וב ‰לח ,ב.
 (10יומ‡ פו ,ב .ו‰יינו מפני ˘עוונו˙ ‡לו
‰בי‡ו‰ו לי„י ˆימ‡ון ‚„ול יו˙ר ל˘וב ל˜ב",‰
כמבו‡ר ב˙ני‡ פ"ז.

 (11וכן בעליונים – מ‚ע˙ ˘˙‰וב ‰למעל‰
מ˜יום ‰מˆוו˙‰˘ .מˆוו˙ ‰ן רˆונו י˙' ,ו˘˙‰וב‰
מ‚ע˙ בבחינ˘ ‰למעל ‰מ‰רˆון „מˆוו˙" ,בעל
‰רˆון" .ולכן מכפר˙ ˘˙‰וב ‰על כל ‰עבירו˙
)ל˜וטי ˙ור ‰פ' ‡חרי כו„ .‚ ,רך מˆו˙יך מˆו˙
וי„וי ו˙˘וב .‰ובכ"מ(.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ח

יום ‰כיפורים

יז

‡מנם ‚ם ˜˘ר ז – ‰מו‚בל ‰ו‡‰„ .רי סוף

ב ‰ב‡מˆעו˙ ‰ע„ר ‰עבו„‡ ‰ו עבירו˙.

)ו‰ו‡ ב‚„ר "‡ינו ˘ב"( ‚ם ‰ו‡ סו˙ר

˘‰עיר ‰ו‡ בעוונו˙ כל י˘ר‡ל יח„יו,

סוף ‰ו‡ ב‡ לי„י ביטוי ב„בר מסוים –

במ„רי‚ ‰זו ˘ל ˘˜˙‰רו˙ – ‡ין ‰פ‚מים

לכפר ,‰ו‡"‡ ˘י˙כפר לו.

כנ"ל מל˘ונו˙ ‰כ˙ובים בז .‰וכן ‚„‰י˘

ע˘יי˙ „‡‰ם ˙˘וב.‰

ו‰חט‡ים 'נו‚עים' ב.‰

ובז ‰מיו˘ב ˘פיר ˘ינוי ‰ל˘ונו˙

‚( למעל ‰מכל ז‰ ,‰ו‡ ˘˜‰ר ‰עˆמי

וז‰ו ‰טעם „"עיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים

ב„ברי‰ם„ ,ב„ברי רבי נ‡מר "על כל

„עˆם ‰נ˘מ ‰בעˆמו˙ו י˙ברך„ .כל ‡י˘

מכפר" :ביום ‰כיפורים מ˙‚לי˙ בכל

עבירו˙ ˘ב˙ור ‰בין ע˘˘˙ ‰וב ‰בין

י˘ר‡ל מעˆם טבעו ו˙ול„˙ו ,נ˘מ˙ו

‡ח„ מי˘ר‡ל ˘˜˙‰‰רו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל

‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" ,12ו‰יינו,

עˆם נ˘מ˙ו ב˜ב" ,‰ובמ„ר‚ ‰זו ‰רי

˘‰י‡ מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ממ˘ עם מˆי‡ו˙

מלכ˙חיל‡ ‰ין ˘ייך ˘י‰יו פ‚מים

‰בור‡ )"י˘ר‡ל ו˜וב" ‰כול‡ ח„",(13

ומסכים ‰מב„ילים ,ח"ו ,בינו לבין

וממיל‡ – נמˆ‡˙ ‰י‡ ˙מי„ במˆב

‡לו˜יו.

ל‡ ע˘˘˙ ‰וב . . ‰יום ‰כיפורים מכפר"
)˘בועו˙ ˘ם .יומ‡ פ"˜ ,ב( ,מ˘‡"כ ב„ברי
רבנן נ‡מר "ויכול י ‡‰יו"‰כ מכפר על
˘בים ועל ˘‡ינם ˘בים כו' ˙למו„ לומר

‰רמב"ם „"˘עיר ‰מ˘˙לח לפי ˘‰ו‡
כפר ‰על כל י˘ר‡ל" .26ו‡"כ ,מ‚„ר כפר˙
˘‰עיר ‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘יועיל ב˜לו˙ ‡ף
למבעט )מ˘‡"כ ב‡˘ם ו˜רבן ˘‰ו‡
כפר ‰פרטי˙ ‰נ‰ ‰מבעט ‡ינו מ˙כפר
לו

27

‡ף ˘‰ו‡ כפר ‰על ‰מע˘ ,‰כיון

˘סו˙ר לכפר˙ו( .
28

כו'" .ולכ‡ור‰ ‰י' לנו ל˙מו ‰מ˘˘ ‰ינו

‡מנם ל„ינ‡‡ ,ף בכפר˙ ˘עיר„‡ ,ם

]ו‰פלו‚˙‡ בין רבי ורבנן ‰י‡ ר˜ ‡ם

בל˘ונם ז ‰מז .‰ול‰מבו‡ר לעיל ‰ו‡

‰מבעט בכפר"‰ ‰ז מעכב .וטעם „‰בר,

בכ„י ˘עˆם ‰נפ˘ ˙בו‡ לי„י ‚ילוי ˆריך

פ˘וט„ ,לרבי כפר˙ ‰יום ‰י‡ על מע˘‰

„‰נ‰ ,‰ר˘ב"‡ כ'

ל˙˘וב – ‰לרבנן ‚ילוי מ„ר‚ ‰זו ‰ו‡

‰עבירו˙ )"על כל עבירו˙"( ,ולז‰ ‰וˆרך

‡˘מע˙ין( „"עי˜ר כפר˙ו ˘ל ˘עיר

˜˘ר ז ,‰כיון ˘‰ו‡ ˜˘ר עˆמי ,בעˆם

"ל˘בים" „ו˜‡ ,15ולרבי מ˘˜י„˘ ‰יום

לי' ל‚„‰י˘ מ˘ ‰מכפר ‡ף בל‡ מע˘‰

‰מ˘˙לח מ˘ום ˙ו˜פו ˘ל יו"‰כ ‰ו‡".

˜יומו ˘ל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי – ‡ין כל מ„י„‰

‰רי ז ‰מ‡יר בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל‚ ,ם

˘˙‰וב") ‰ל‡ ע˘˘˙ ‰וב ,("‰מ˘‡"כ

ו‚‰בל ‰ב˜יומו ,ו‡י ‡פ˘ר ל„‚‰ירו

ב‡ם ל‡ ע˘˘˙ ‰וב.[‰

וי˘ לומר ˘‡ף ל‰רמב"ם ˘חל˜ עליו,

רבנן סברו „כפר˙ ‰יום מכפר˙ ר˜ על

ו)כנ"ל( ס"ל „˘עיר ועˆמו ˘ל יום ‰ם ב'

‚‰בר‡ ,ו‰וˆרכו ל‚„‰י˘ מ‡˘ ‰ינו מכפר

‚„רים ,מ"מ‡ ,ף ל„י„י' כפר˙ ˘‰עיר ‰י‡

ל"˘‡ינם ˘בים".

מסובב ממעל˙ יו"‰כ עˆמו„„ ,ו˜‡ ‡חר

„"חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך"

14

– ˘‡ף ב‰יו˙‰

מלוב˘˙ ב‚וף ˘‚‰מי ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‡ח˙
עימו י˙'.

ב‚‰בל˘ ‰ל מ˜ום ‡ו זמן˘ ,ל ‡יכו˙ ‡ו
˘ל כמו˙; ˜˘ר ז‡ ‰ינו ב‡ לי„י ‚ילוי
ב‡מˆעו˙ ‡יזו ˙נוע ‰נפ˘י˙ נעלי˙ ככל
˘˙‰י‚ ,‰ם ל‡ ב˙נוע˘˙„ ‰וב ,‰ו‡ינו
נפעל ב‡מˆעו˙ פעול ‰ועבו„ – ‰כי כל
פעולו˙ „‡‰ם ,רמו˙ ונעלו˙ ככל ˘י‰יו,
מ„ו„ו˙ ‰ן ,ו‰רי ˜˘ר ז‡ ‰ינו מ„ו„ ו‡ינו
מו‚בל ב˘ום „בר.

מלכ˙חיל‡ ‰ין כל פ‚ם

ונמˆ‡ „‡יכו˙ ‰כפר"„ ‰עיˆומו ˘ל
יום"‰ ,י‡ נפל‡˘ ‰ל‡ בערך מ‰כפר‰

˘י˘נ ‰למˆי‡ו˙ „כפר˙ ‰יום" ,ביום

˘על-י„י ˙˘וב:‰
„ר‚ו˙ בנפ˘ ב‰ן ‰חט‡ים 'מ‚יעים'
ופו‚מים .ומכיון ˘ב‡ו˙ן „ר‚ו˙ יכול
ל‰יו˙ פ‚ם ומסך מב„יל בע„ ˘˜˙‰‰רו˙
˘לו עם ˜‰ב" ‰ח"ו – לכן ˆריך לפעול
˘˙‰י‰

לנפ˘ו.

ו‰יינו

ע"י

˘˘˙‰וב ‰יוˆר˙ ב‡„ם – וכן למעל‰

ו‰נ ,‰כיון ˘˘˜˙‰רו˙ עˆמי˙ זו

במ˜ור חוˆבו – ˜˘ר עמו˜ יו˙ר עם

נעלי˙ מכל פעול ‰ומ„י„ – ‰לכן ,כ˘ם

˜‰ב"˘‰ ,‰ובר ‡˙ ‰מסכים ‰מונעים

˘‡ינ ‰יכול ‰ל‰יע˘ו˙ על-י„י עבו„˙

בע„ ˘˜˙‰‰רו˙.

„‡‰ם ,כך ל‡ ני˙ן ל‰חלי˘ ‡ו˙ ‰ולפ‚ום

 (12כמבו‡ר ב˙ני‡ פ"ב.
 (13ר‡ ‰זח"‚ ע‚.‡ ,
 (14נוסח '‰ו˘ענו˙'.

ו

פעול˙ ˘˙‰וב‡ ‰ינ‡ ‰ל‡ ב‡ו˙ן

כפר‰

)˘בועו˙ ˘ם „"˘˜ ‰י‡

‰ז ‰יכפר עליכם"

‡ז ˘ייך ˘˘‰עיר ‰נע˘ ‰ביום ז ‰יוסיף

„ין כפר˙ מבעטים בזמן ‰בי˙

לכפר ‚ם על מע˘י ‡‰יסור.

וי˘ ל‰וסיף בכ"ז בעומ˜ יו˙ר‰„ ,נ,‰
ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י' ‡פ"ל ˘„‚‰ר ‰נ"ל

נמˆ‡ „מי ˘‰ו‡ מבעט˘ ,ל‡ נ˙כפר‰
לו כפר˙ עיˆומו ˘ל יום )‰מכפר˙

מ˘"˘ ‰בים" מוכרח לכפר˙ ‚‰בר‡
˘ע"י ‰יום )ל‰סיר ‰מונע˘ ,ל‡ י‰י'

 (26ול‡ על כל יחי„ ויחי„ בפ"ע .ול‰עיר
מ˙ו„" ‰מכפרים זבחים פח ,ב בסופו.

על ‚‰בר‡‡ .בל ‡ין ז ‰מעכב בכפר˙

 (27רמב"ם ‰ל' ˘‚‚ו˙ ˘ם .ו‚ם ‡ם ע˘˘˙ ‰וב‰
על ‰חט‡ )כ„ברי ‰רמב"ם ב‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡
 .(‡"‰ור‡˙ ‰ו„"‡„ ‰י )˘בועו˙ י‚ (‡ ,בסופו.

"‡ינו ˘ב"( ,ז‰ו „ו˜‡ בכפר˙ ‰יום ˘‰י‡
˘‰עיר ,ובמ˜ום ˘‡י"ˆ ‡ף ל˙˘וב‰
)כמו ב˜לו˙( – יכפר ‡ף ב"מבעט".

 (15ל˙וספ˙ בי‡ור טעם „‰בר ˘‰מ˘כ˙ ‰ענין
„עיˆומו ˘ל יום ‰י‡ ע"י ˘˙‰וב – ‰עיין מ‡מר
„" ‰וכל ‡„ם˘˙ ,כ"‚ ,ס"ז ,ובמ"מ ˘ˆויינו ˘ם
)נ„פס בספר ‰מ‡מרים מלו˜ט חל˜ ‡(.

29

)כפר ‰על ‚‰בר‡(,

„עי˜ר

‚„ר

מבעט

˘‰ו‡

מונע

ל‰כפר‰ ,‰ו‡ ר˜ בכפר˙ ‚‰בר‡ ˘י˘
כ‡ן כפר ‰לכל יחי„ ויחי„ ,ו‡"‡ ˘י˙כפר
לו כ˘‰ו‡ מבעט‡ .מנם ‚„ר כפר˙

‡ (28ף ˘מ˘מע ברמב"ם ˘˜‰רבן כ˘ר )ˆפע"נ
על ‰רמב"ם ‰ל' ˘חיט ‰פ"„ ‰י"„ )˜ו ,סע"‡(.
ור‡‚ ‰ם ˆפע"נ ל‰ל' כל‡ים פ"י ‰כ"ז )יז ,סע"‡
ו‡ילך(˘ .ו"˙ ˆפע"נ „ווינס˜ ח"ב סי"ח(.
 (29ול‰עיר מ˙ו"כ פר˘˙נו ע"‰פ )טז ,ל( וב˜רבן
‡‰רן ˘ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

טז
לט ,ב˘‰„ (19עיר "מלבין עוונו˙י‰ם ˘ל
י˘ר‡ל" ,20חזינן „פעול˙ו ‰י‡ בכפר‰
על ‰עבירו˙ עˆמן .וזˆ‰˘ ‰ריכו ˙˘וב‰
‰ו‡ ר˜ כˆירוף ל‰מע˘„ ‰עבו„˙ ˘‰עיר
˘יוכל לכפר על ‡‰יסור.

"‡ינו ˘ב"( נ„ר˘˙ ‡ף ב˜לו˙.23
ועפ"ז י˘ לח„˘ ב„ ‡‰נחל˜ו רבי
ורבנן ‚בי ‰כפר„ ‰עיˆומו ˘ל יום„ ,י"ל
˘בז‚ ‰ופ‡ ‡יפלי‚ו„ ,רבי סבר ˘‡ף
עיˆומו ˘ל יום ‰ו‡ מסו‚ כפר‰ ‰מעול‰

ועפ"ז ‡˙י ˘פיר מ"˘ ‰רמב"ם ‚בי

˘‚ם ‰ו‡ ב‡ לכפר ‡ף על ‰חט‡ים

כפר˙ ˘עיר„ ,בל‡ ˙˘וב ‰ר˜ ˜לו˙

עˆמם ,ועו„ סבר רבי „‡י"ˆ ל˙˘וב.‰

מ˙כפרו˙ ול‡ חמורו˙ ‡‰„ .בענין ז˘ ‰ל

ולז˙ ‰מי„ מ˙כפר בל‡ ˙˘וב ,‰בין

כפר ‰על מע˘‡‰ ‰יסור ˘פיר ‰סבר‡

˜לו˙ בין חמורו˙ .ור˜ במי ˘חלל יו‰כ"פ

נו˙נ˙ לחל˜ בחומר˙ ‰מע˘‡‰ ‰סור,

עˆמו„ ,ס˙ר ‰כפר ‰על ‰חט‡ים ˘ע"י

„לפי חומר˙ו ‰י‡ כפר˙ו ,ולז ‰פס˜

‰יום ע"י ע˘יי˙ מע˘‡‰ ‰סור כנ‚„ ‰יום

‰רמב"ם „ר˜ בחמורו˙ נז˜˜ין לˆ‰ירוף

עˆמו˘ ‡"‡ ,י˙כפר לו

)וכן ב"‡ומר

˘ל מע˘˘˙‰ ‰וב .21‰מ˘‡"כ ב˜לו˙.22

‡חט‡ ויו"‰כ מכפר" )יומ‡ פ"ז ‡(( .

24

25

‡מנם‚ ,בי ‰כפר„ ‰יו"‰כ נ‡מר

‡מנם רבנן ס"ל )וכן נפס˜ ל‰לכ(‰

בכ˙וב )˘ם ,ל( "ביום ‰ז ‰יכפר עליכם

כ‰סבר‡ „לעיל ב‡רוכ˘ ,‰כפר˙ ‰יום

לט‰ר ‡˙כם מכל חט‡˙יכם ,לפני '‰

‰י‡ ר˜ על ‚‰בר‡ ,ומי ˘ל‡ ע˘˘˙ ‰וב‰

˙ט‰רו" ,חזינן „‰ו‡ מ‚„ר כפר ‰על
‚‰בר‡ ‰חוט‡ ,ובז ‰ל‡ ˘ייך לחל˜
בחומר˙ ‡‰יסור‡ ‡‰„ ,ין ‰כפר ‰על
מע˘‡‰ ‰יסור עˆמו ,ולכך ל‡ חיל˜
‰רמב"ם בין חמורו˙ ל˜לו˙„ ,כנ"ל
˘˙‰וב‰ ‰נ„ר˘˙ בסו‚ כפר ‰ז‡ ‰ינ‰
ע"מ לסייע בפעול˙ ‰כפר ,‰ר˜ ˘‡י
‡פ˘ר כלל ˘י˙כפר על ‚‰בר‡ במי ˘‰ו‡
מבעט כו' ,ו‰סר˙ ‰מונע ‰לז˘) ‰ל‡ י‡‰

 (19ור‡˘ ‰ב˙ פו – ‡ ,במ˘נ .‰יל"˘ פר˘˙נו
רמז ˙˜עו .ועו„.
 (20ר‡„ ‰רו˘ים נחמ„ים למ‰ר"ם ˘י"ף ˘נ„פסו
ל‡חרי מס' חולין )ב˘"ס ווילנ‡( „"˘ ‰יר ˘‰ירים
כחוט ˘‰ני.
 (21ל‰עיר מ‚בור˙ ‡רי יומ‡ ˘ם )ו˘‡ר מ˜ומו˙
˘ב‰ער˘˘ (5 ‰עיר בזמן ‰בי˙ ‰ו‡ במ˜ום יסורין
בז"‰ז לחמורו˙.
 (22וע"„ ‰חילו˜ בין ע˘ – ‰ל‡ זז מ˘ם כו' –
ול"˙ כו' ˘בבריי˙‡ יומ‡ ורמב"ם ˘ב‰ער‰ ‰ב‡.‰

 (23ע"פ כל ‰נ"ל בפנים י"ל „מ"˘ ‰רמב"ם
ב‰) „"‰בריי˙‡ „חלו˜י כפר – ‰יומ‡ פו" (‡ ,עבר
על מˆו˙ ל"˙ כו' וע˘˘˙ ‰וב˘˙ ‰וב˙ ‰ול‰
ויו‰כ"פ מכפר" – ‰ו"ע נוסף בכפר˙ יו‰כ"פ ,מ‰
˘יו‰כ"פ מכפר ‚ם על ‰עבירו˙ ]וכל˘ונו ˘ם
ב˙חיל˙ ‰‰לכ" ‰י˘ עבירו˙ ˘‰ן מ˙כפרין ל˘ע˙ן
וי˘ עבירו˙ ˘‡ין מ˙כפרין כו'"[ .וי"ל ˘‡י"ז
מ˘ ‰יו‰כ"פ מכפר על ‚‰בר‡ כ"‡ ˘יו‰כ"פ
בˆירוף מע˘˘˙‰ ‰וב ‰על ‰חט‡ "‰ז מכפר על
‰ל"˙ .ובס‚נון ‡חר :מˆ„ ˙ו˜פו ˘ל יו‰כ"פד
˘˙‰וב ‰נעלי˙ יו˙ר )ר‡ ‰רמב"ם ˘ם פ"ב "‰ז.
וב‡רוכ ‰ב„רו˘י חסי„ו˙ – ר‡ ‰ס' ‰לי˜וטים,
„‡"ח ˆמח ˆ„˜ ערך יו‰כ"פ .ו˘"נ( ,במיל‡
נ˙כפר לו חט‡ו˘ ,עבר על מˆו˙ ל"˙ .ועˆ"ע.
 (24יומ‡ פז .‡ ,ור‡ˆ ‰פע"נ ˘ם˘ ,לכן ל‡ ˙י'
ב˘בועו˙ ‰יכ‡ מ˘כח˙ לרבי כר˙ ביו"‰כ ˘‰ו‡
ב‡חט‡ ויו‰כ"פ מכפר – כי ל˘ני‰ם טעם ‡ח„.
 (25וי"ל ˘ז‰ו ‚ם ‰טעם ב '‚‰ענינים ˘רבי ‡ומר
˘‡ין יו‰כ"פ עˆמו מכפר .ור‡ ‰ר˘"י ˘ם.
ד( ראה לשון הרשב"א שהובא לקמן.

יום ‰כיפורים

ט

‡בל כפר˙ יום ‰כיפורים – ‰נ‰

)‰כ‰ן ‚„ול˘ ,לוחן ˘ל כל י˘ר‡ל( לב„ן.

פעול˙‰ ‰י‡ על-י„י ˘מ‡יר„ ‰ר‚ ‰כזו

‚˙‰ל˙‰

˘מלכ˙חיל‡ ‰ין ב˘ ‰ום פ‚ם ,וממיל‡,
‰רי זו כפר ‰נעלי˙ ˘ל‡ בערך‰ ,מרוממ˙
‡˙ ‰נפ˘ למעמ„ ח„˘ ל‚מרי ,על-י„י
˘מ˙‚ל ‰בו עˆם נפ˘ו ˘˙מי„‚ ,ם ב˘ע˙
‰חט‡‰" ,י˙ ‰ב‡מנ‡ ‰י˙ו י˙ברך",16
ול‡ חט‡ ‰מעולם.

וכ˘ם

‰בי˙

˘בזמן

˘˜˙‰‰רו˙ ‰עˆמי˙ „י˘ר‡ל ו˜וב"‰
בכניס˙ ‰כ‰ן ‚„ול ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים –
כן בזמן ‰ז ‰מ˙‚לי˙ ‰י‡ ב˙פילו˙ יום
‰כיפורים˙‰ ‡‰„ ,פיל ‰במ˜ום עבו„˙
˜‰רבנו˙ ˙˜נו:‰
„‰נ ,‰יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‰יום ‰יחי„

"י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י"
˘˜˙‰רו˙ נעלי˙ זו „י˘ר‡ל ו˜וב"‰

ב˘נ˘ ‰נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙ .וחמ˘
˙פילו˙ ‡ל‰ ,‰ן כנ‚„ חמ˘ „‰ר‚ו˙
„‰נ˘מ:‰

נפ˘,

רוח,

נ˘מ,‰

חי,‰

‰מ˙‚לי˙ ביום ‰כיפורים ,ב‡ ‰לי„י ביטוי

יחי„ .21‰ו˙‰פל‰ ‰חמי˘י˙ )‰מיוח„˙

‚ם בעבו„˙ ‰כ‰ן ‚„ול ביום ‰כיפורים:

ליום ‰כיפורים(˙ ,פיל˙ נעיל – ‰על י„‰

מעי˜רי עבו„˙ ‰יום ‰ל‡ ‰ו‡ ‰כניס‰
לפני ולפנים ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,עלי‰
נ‡מר" :17וכל ‡„ם ל‡ י‰י ‰ב‡‰ל מוע„

מ˙‚לי˙ בחינ˙ 'יחי„˘ '‰בנפ˘‰˘ ,י‡
מור ‰על ‰ייחו„ ‰מוחלט ˘ל ‰נ˘מ ‰עם
˜‰ב".‰

בבו‡ו לכפר ב˜ו„˘" .ובירו˘למי ‡י˙‡

ועפ"ז יבו‡ר עומ˜ ח„˘ ב˘ ‡‰נ˜ר‡˙

על ז‡" :18‰פילו ‡ו˙ן ˘כ˙וב ב‰ן ו„מו˙

˙פיל ‰זו ב˘ם "נעיל„) "‰בפ˘טו˙,

פני‰ן פני ‡„ם" .כלומר‡„ ,פילו "חיו˙

‰ו‡ מ˘ום ˘בזמן ז‰ ‰ו‡ נעיל˙ ˘ערי

˜‰ו„˘" )עלי‰ן נ‡מר ל˘ון ז‰˘ ,(‰ם

˘מים„ – (22י˘ לומר‡˘ ,ין ‰כוונ ‰בז‰

– ‡ין מ˜ומן

˘נועלים ˘‰ערים בע„נו ,ו‡נו נ˘‡רים

ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ב˘ע˙ עבו„˙ ‰כ‰ן ‚„ול

בחו ,ıכי ‡ם ‡„רב :‰בזמן ˙פיל˙ נעיל,‰

ביום ‰כיפורים.

˘‡ז מ˙‚לי˙ בחינ˙ ‰יחי„"˘ ‰חבו˜‰

מל‡כים ‰יו˙ר נעלים

19

ובז ‰ב‡ לי„י ביטוי ‰ייחו„ ו˘˜‰ר
‰עˆמי „י˘ר‡ל ו˜וב"‰ ‰מ˙‚ל ‰ביום
‰כיפורים – ˘‡ין כ‡ן ‡ל‡ "י˘ר‡ל
ומלכ‡ בלחו„ו‰י"˜‰ – 20ב" ‰ובני י˘ר‡ל

ו„בו˜ ‰בך" – ‰ייחו„ „י˘ר‡ל ו˜וב"‰
‰ו‡ ב‚לוי„ ,סו‚ר ˜‰ב" ˙‡ ‰כל ˘‰ערים,
ונמˆ‡ים עימו ר˜ נ˘מו˙ י˘ר‡ל" ,י˘ר‡ל
ומלכ‡ בלחו„ו‰י".
ו‚‰ם

„בחינ‰

זו

מ˙‚ל‰

בעי˜ר

ב˙פיל˙ נעיל ,‰ולכן ‡ז ‰ו‡ עי˜ר כפר˙
˙ (16ני‡ פכ"„.

‰יום ‡ ,מנם בכללו˙ מ‡יר ‰בחינ ‰זו
23

 (17וי˜ר‡ טז ,יז.
 (18יומ‡ פ"‡ .‰"‰
 (19כ„‡י˙‡ ברמב"ם ‰ל' יסו ˙"‰פ"ב "‰ז‡ .בל
ר‡ ‰זח"ב מ‚ .‡ ,ור‡˙ ‰ני‡ רפל"ט.
 (20ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ ס„-‡ ,ב .רח ,ב .ח"‚ ל ,ב.

 (21ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰פינחס „ף פו ,ב.
 (22ר‡ ‰ר˘"י ˙עני˙ כו ‰"„ ‡ ,נעיל˙.
 (23ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור„ ‡ˆ˙ ‰ף לט.„ ,

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י

יום ‰כיפורים

‰מחויב בחמ˘ ˙פילו˙ .כלומר‡ ,ף „כל

‚ו'".15

וכ‰ל˘ון ‰מוב‡ בל˜וטי ˙ור ‰לרבינו

זמן ˘ל ‰יום מחוייב ב˙פיל˘ ‰לו )מעריב

˘ע˘ו מˆו˙ ˙˘וב ‰כ„ינ ,‰כ"‡ ר˜ ‡לו

‰ז˜ן" :24יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פילו˙",

בערב˘ ,חרי˙ ב˘חר ,וכו'( ,מכל מ˜ום

˘כללו˙ ‰יום כולו – ‰ו‡ יום מיוח„

‰רי ז" ‰יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙" ,כי

בכל ‰מע˙ לע˙ „יום ‰כיפורים.

‰יום בכללו ,מ‡יר ‰בו בחינ˙ "חמ˘" –
 (24סוף פ' פינחס.

בחינ˙ יחי„.‰

‰יינו

טו

„"˘בים"

‡ין

פירו˘ו

"‰מ‡מינים כו'" ‡‰„ ,ל‡ כ' כ‡ן "˘‰בים
ו‰מ‡מינים כו'"„ 16נ‡מר ˘‰ם ב' ענינים,
‡ל‡ ‚„‰י˘ „‚„ר "˘‰בים" ‰ו‡ ‰ו‡ מ‰
˘‰ם "‰מ‡מינים" 17ו˙ו ל‡(.
‰יינו „ב‡ופן ‰כפר˘ ‰ע"י עיˆומו ˘ל
יום‡ ,ין ˘˙‰וב ‰פועל˙ ‰כפר‡ ,‰ל‡
‰ו‡ ר˜ ‰סר˙ ‰מונע„ ,מי ˘מבעט ‡"‡
˘יו"‰כ יכפר לו )וכמו ˘בי‡ר ˆ‰פע"נ
על ‰רמב"ם )‰ל' יבום פ"„ "‰כ( ב‡„ ‡‰ף
ל˘יט˙ רבי „עיˆומו ˘ל יום מכפר בל‡
˙˘וב ,‰מ"מ ‡מרינן „בכר˙ „יומ‡
עˆמו ,מי ˘חילל יו‰כ"פ‡ ,ין ‰יום מכפר
)˘בועו˙ ˘ם(„ ,ז‰ו כיון ˘ב‡ם ‡ין ‡ˆלו
‰עינוי „יו"‰כ  ‰"‰מונע מיו‰כ"פ לכפר
עליו ,ו‰ו‡ מ‚„ר „‡ין ˜טי‚ור נע˘‰

בפעול˙ ‰כפר ,‰ור˜ ע"י ˘ני‰ם י˙כפר
לו.
וז‰ו ˘ב˙חיל‚„‰ ‰י˘ „בז"‰ז ˘‡ין
מע˘˘„ ‰עיר" ,ו‡ין ˘ם ‡ל‡ ˙˘וב,"‰
„˙‰ם מיירי ב‡ופן ˘˙‰וב ‰ב˘לימו˙‰
‰מכפר "על כל ‰עבירו˙"‰ ,יינו על
מע˘‰ ‰עביר ‰עˆמו ,ובז"‰ז ליכ‡ ‡ל‡
מע˘˘˙„ ‰וב .‰מ˘‡"כ ‚בי עˆמו ˘ל
יום כ' „מכפר ל"˘בים"‰ ,יינו „‰ו‡ ˙נ‡י
ב‚‰בר‡ ˘ˆ"ל "˘ב" בכ„י ל‡ למנוע
‰כפר ‰עליו‡ ,בל ל‡ ˘˘˙‰וב ‰פועל˙
‡˙ ‰כפר .‰מ˘‡"כ ב˘עיר כ' "ו‰ו‡
˘ע˘˘˙ ‰וב‰ ,"‰יינו ˘מע˘˘˙‰ ‰וב‰
מועיל ונז˜˜ עבור ‰כפר ‰עˆמ.18‰

‰

סני‚ור .וע„"ז ל„י„ן י"ל ב˘יט˙ ‰רמב"ם

מיי˘ב ˘יט˙ ‰רמב"ם בכפר˙ ˘עיר,
ועפ"ז יב‡ר מחלו˜˙ רבי ורבנן

‡מנם בכפר‰ ‰נפעל˙ ע"י עבו„˙

ו‰נ ,‰מ˜ורו ˘ל ‰רמב"ם לחל˜ כן בב'

)˘פס˜ כרבנן( ˘ˆריך ל‰יו˙ "˘ב" ,ע"מ
˘יוכל ‰יום לכפר(.
˘‰עיר‰ ,ב‡ ‰לכפר על מע˘‰ ‰עביר,‰

סו‚י ‰כפר˘ ,‰כפר˙ ˘‰עיר ‰י‡ על מע˘‰

‰נ‡ ‰ז ˆריך למע˘˘˙‰ ‰וב˘ ‰ע"י

‡‰יסור עˆמו ,מפור˘ ‰ו‡ ב‰כ˙ובים,

„‡‰ם

)ב‡ופן

חיובי(

ע"מ

ל‰וסיף

„‚בי ˘עיר ‰מ˘˙לח נ‡מר

)‡חרי טז ,כב(

"ונ˘‡ ˘‰עיר עליו ‡˙ כל עוונו˙ם" .וכן
 (15כ" ‰ברמב"ם .ו‡ולי ˆ"ל "‡ינו מ˙כפר"‡ ,ו
"על ‰מבעט ב‰ן ‡ינן מכפרין".
 (16וכ" ‰ברמ"‡ ו˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם.
 (17ל‰עיר מ‚בור˙ ‡רי ˘ם „" ‰חט‡˙ו ו‡˘ם,
„חט‡˙ ו‡˘ם בל‡ ˙˘וב ‰נמי מכפרים ,ומבי‡
ר‡י' מכרי˙ו˙ ˘ם „ל‡ מו˜י ל ‰ב˘בין ו‡ינן ˘בין
כפ˘וטו „ע˘˘˙ ‰וב ‰כ"‡ "˘בין „‡מר יכפר עלי
חט‡˙י ˘‡ין ˘בין „‡מר ל‡ ˙כפר עלי כו'" ]‡ל‡
˘בנו‚ע לחט‡˙ ו‡˘ם ‡ין כן „ע˙ ‰רמב"ם כי כ˙ב
מפור˘ )‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡  (‡"‰בעלי חט‡ו˙ כו'
‡ין מ˙כפר ל‰ן ב˜רבנם ע„ ˘יע˘ו ˙˘וב ‰וי˙ו„ו
וי„וי „ברים[.

נ‡מר בכ˙וב ˘לפנ"ז "ו˙‰וו„ ‰עליו ‡˙ כל
עוונו˙ בנ"י ו‡˙ כל פ˘עי‰ם לכל חט‡˙ם
ונ˙ן ‡ו˙ם על ר‡˘ ˘‰עיר" ,ו‡חז"ל

)יומ‡

 (18ו‚ם בכפר„ ‰חט‡˙ ו‡˘ם ˘ני ˙נ‡ים(‡ :
"‡ין מ˙כפר ל‰ן ב˜רבנם ע„ ˘יע˘ו ˙˘וב‰
וי˙ו„) "‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡  ,(‡"‰ב( ‡ינם
מכפרים "‡ל‡ על ˘‰בים ‰מ‡מינים בכפר˙ן ‡בל
‰מבעט כו'" )רמב"ם ‰ל' ˘‚‚ו˙ ˘ם( .ור‡˙ ‰וס'
)˘ˆויין ‰ער‡˘ (27 ‰פ˘ר ל‰יו˙ "מבעט" ‚ם ‡ם
ע˘˘˙ ‰וב.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י„
במע˘„‡‰ ‰ם ,ו‰ו‡ ע"י "עיˆומו ˘ל יום

מ˘‡"כ ‚בי ˘˙‰וב"ˆ˘ ‰ל עם כפר˙

‰כיפורים"„ ,עי"ז ‡יכ‡ כפר ‰ב‚‰בר‡.

˘‰עיר כ' „"‰ו‡ ˘ע˘˘˙ ‰וב‰ ."‰יינו

)ובז ‰מחוור מ‚˘ ‰בי זמן ‰בי˙ ל‡
נˆרך ל‰זכיר ‡ף ‰כפר„ ‰עיˆומו ˘ל יום,
‡ף ˘י˘נ‚ ‰ם ‡ז 10לכמ˘ ‰יטו˙‡‰„ ,11
‡ז ‡יכ‡ כפר„‚ ‰ול ‰מזו  -ע"י עבו„˙
˘‰עיר ‰מכפר˙ ‡ף על ‰עבירו˙ עˆמן,
ו"בכלל מ‡˙יים מנ.("‰

„
יסי˜ „‡ף ב˘˙‰וב‡ ‰יכ‡ ב' ‡ופנים
‡ם ‰ו‡ ר˜ ˙נ‡י ˘ל‡ י‰י‡ ‰ינו ˘ב ‡ו
„בעינן ל˙˘וב ‰ממ˘

˘‡ף ב˘˙‰וב ‰עˆמ‰ ,‰נ‚ ‰בי עיˆומו
˘ל יום ‚„‰י˘ ‚‰בר‡ ˘ˆ"ל "˘ב",
ו‚בי כפר˙ ˘‰עיר „יי˜ ל‚„‰י˘ ‰חפˆ‡
וי˘ לומר בז„ ,‰ב˘˙‰וב‰ ‰נˆרכ˙
לכפר˙

‰יום,

‡ין

כוונ˙ו

ל˙˘וב‰

˘לימ ‰על חט‡יו כמˆו˙ ,‰בכל „‚‰רים
ו˙‰נ‡ים ˘בז) ‰כפי ˘‡‰ריך לב‡רם
בפר˜ ב' מ‰ל' ˙˘וב‡ ,(‰ל‡ ‰כ‡ מיירי
ר˜ ב˙˘וב‰ ‰מועט˙ ˘„י ב ‰כ„י ל‰סיר
„בר ‰מעכב .כלומר ˘‡ין נˆרך לכפר‰
זו מˆי‡ו˙ „˙˘וב ‰ב‡ופן חיובי )˘‡ז
בעי למ‰וי ˙˘וב ‰בכל „יני'( ,ר˜ בעינן

‡מנם‡ ,ף בסו‚ ‰ב' „כפר˘) ‰על
‚‰בר‡ לב„( ,ז˜ו˜ים ‡נו ‚"כ לענין

˘˙‰וב˘ ,‰ל‡ י‰י' מ‡לו ‰מבעטים

˘˙‰וב‡ .‰ל‡ ˘‰ו‡ ‡ופן ‡חר ב˙˘וב,‰

בכפר˙ם ו‡ינם מ‡מינים ב ‰כלל‡„ ,ז

כ„ל‰לן.

‡"‡ ˘י˙כפר ל‡„ם ז ‰כיון „„‡‰ם

˘˘ינ ‰לומר ‚בי עיˆומו ˘ל יום „"מכפר
ל˘בים" ,ול‡ כ˙ב "עם ˘˙‰וב,12"‰

‚„ר ‰כפר‰
ו˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ

„מע˘˘˙‰ ‰וב.‰

ל˘לול ˘ל‡ י‰י' כ‡ן „בר ˘‰ו‡ ‰יפך

וב„˜‰ם „י˘ ל„יי˜ בל˘ון ‰רמב"ם מ‰

חי„ו˘י
סו‚יו˙

י‡

עˆמו מנ‚„ לכפר˙ו ,ו"‡ין ˜טי‚ור נע˘‰
סני‚ור" )ר" ‰כו .‡ ,ו˘"נ( ,ול‰סיר „בר
‰מעכב ˆריך ˘י‰י' "˘ב" ל '‰בכללו˙ו,13
‡ף ˘ל‡ ˜יים כל מˆו˙ ˘˙‰וב ‰כ„ינ.‰
)וע"„ מ˘ ‰פס˜ ב‰ל' ˘‚‚ו˙

)פ"‚

 (10וכפ˘טו˙ ‰פי' ב˙וספ˙‡ סוף יומ‡ )‰וב‡
בר‡˘ונים ועו„ ˘ב‰ער‰ ‰ב‡‰ג( :חומר  . .ביום
‰כפורים ˘‡ין ב˘עיר ˘יום ‰כפורים מכפר בל‡
˘עיר .ור‡ ‰ירו˘למי יומ‡ פ"ח "‰ז.

בכפר˙ן‡ ,בל ‰מבעט ב‰ן ‡ינן מכפרין

 (11ר‡„‰ ‰יעו˙ בז ‰ב˙ו„"„ ‰עב„ – ˘בועו˙
י‚ .‡ ,חי' ‰ר˘ב"‡ ‰ריטב"‡ ו‰ר"ן ˘בועו˙ ˘ם.
וב„ע˙ ‰רמב"ם ר‡ ‰ב‰נסמן ב‰ער .5 ‰ול‰עיר ‚ם
מ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"‚ "‰י – ‰וב‡
ל˜מן בפנים סעיף „ )ור‡ ‰ל˜מן בפנים(.

כפר '‡˘) ‰מ‰ם יו‰כ"פ ,כ‰מ˘ך ‰בריי˙‡( . .
ו˙˘וב ‰עם כל ‡'" .ול‰עיר ˘ב‰לכ '„ ‰ל‡ ‰ע˙י˜
‰רמב"ם ל˘ון ז‰„ ‰בריי˙‡ ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.23 ‰

"‰י‡"„ ,(14ין יו"‰כ ול‡ ‰חט‡˙ ול‡
‡˘ם מכפרין ‡ל‡ על ˘‰בים ‰מ‡מינים

 (12ע"„ ‰בריי˙‡ „יומ‡ )פו‡" (‡ ,רבע ‰חלו˜י

 (13מ˘‡"כ "˘ב מי„יע˙ו" ˘בחולין  ,‰רי˘
ע"ב .ו˘"נ.

ג( ולכמה מהם )ר"ח ,ר"י מיגש ,רמב"ן ועו„(
הובאה הברייתא בגמ' כאן )יג ,ב( .וראה רש"י:
דתניא חומר  . .ל‡ גרסינן לה.

 (14ו‰ו‡ מכרי˙ו˙ ז – ‡ ,כנסמן בכס"מ ˘ם.
‰וב‡ )לענין יו‰כ"פ( ברמ"‡ ו˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן
‡ו"ח סו"ס ˙רז.

י˜„ים „ל‰רמב"ם ע"כ ˆריך לחל˜ בין ˘עיר לכפר˙ ‰יום  /יכריח „ל‰רמב"ם ב' סו‚י
כפר‡ ‰יכ‡  /יב‡ר מ‰ו˙ ב' ‡ופני ‰כפר˘ ‰ברמב"ם ,כפר ‰על מע˘‡‰ ‰יסור וכפר‰
על ‚‰בר‡  /יסי˜ „‡ף ב˘˙‰וב‡ ‰יכ‡ ב' ‡ופנים ‡ם ‰ו‡ ר˜ ˙נ‡י ˘ל‡ י‰י' ‡ינו ˘ב
‡ו „בעינן ל˙˘וב ‰ממ˘  /מיי˘ב ˘י' ‰רמב"ם בכפר˙ ˘עיר ,ועפ"ז יב‡ר מחלו˜˙ רבי
ורבנן „ /ין כפר˙ מבעטים בזמן ‰בי˙

‡
י˜„ים „ל‰רמב"ם ע"כ ˆריך לחל˜ בין
˘עיר לכפר˙ ‰יום
‚בי ‰כפר˘„ ‰עיר ‰מ˘˙לח ,כ˙ב
‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡ "‰ב(˘ :עיר
‰מ˘˙לח מכפר על כל עבירו˙ ˘ב˙ור‰
˜‰לו˙ ו‰חמורו˙ ,בין ˘עבר בז„ון בין
˘עבר ב˘‚‚ ,‰בין ˘‰ו„ע לו בין ˘ל‡
‰ו„ע לו ‰כל מ˙כפר ב˘עיר ‰מ˘˙לח,
ו‰ו‡ ˘ע˘˘˙ 1‰וב‡ ,‰בל ‡ם ל‡ ע˘‰
˙˘וב‡ ‰ין ˘‰עיר מכפר לו ‡ל‡ על
˜‰לו˙.

ורבנן ,ל„ע˙ רבי ˘"על כל עבירו˙
˘ב˙ור ‰בין ע˘˘˙ ‰וב ‰בין ל‡ ע˘‰
˙˘וב ‰יום ‰כיפורים מכפר" ,ולרבנן
"יו‰כ"פ ‡ינו מכפר ‡ל‡ ל˘בים".
ו‡מרינן ע"ז ב‚מר‡„ ,לרבי ‡ף על
עבירו˙ חמורו˙ מכפר בל‡ ˙˘וב,‰
ולרבנן „‡מרי „יו‰כ"פ ‡ין מכפר ‡ל‡
על ˘‰בים‰ ,נ ‰לל‡ ˙˘וב‡ ‰ף על ˜לו˙
‡ינו מכפר .ו‡"כ ˘יט˙ ‰רמב"ם ‰י‡ „ל‡
כמ‡ן ,וממ"נ ‡ם ע˘˘˙ ‰וב‡ ‰זי מכפר
‡ף על ‰חמורו˙ ,ו‡ם ל‡ ע˘˘˙ ‰וב‰
‡זי לרבי יכפר על ‰כל ולרבנן ‡ינו מכפר
‡ף על ˜‰לו˙ ,ומנין ˘על ˜‰לו˙ יכפר
‡ף בל‡ ˙˘וב.‰
וב„ברי ‰רמב"ם ‚ופ‡ ˆ"ע‡‰„ ,

ובכס"מ על ‡˙ר ‡„ ‰˘˜‰י˙‡ ב‚מר‡

‰רמב"ם עˆמו פס˜ כבר כרבנן ב‰לכ‰

ב˘בועו˙ )יב ,סע"ב ו‡ילך( „‡יפלי‚ו רבי

זו „‰כפר˙ ‰לוי' ב˙˘וב ,‰וכ" ‰ב‰לכ‰
˘ל‡ח"ז )˘ (‚"‰כ˙ב "עˆמו ˘ל יו"‰כ

 (1וי"‚ )בכ"י ו„פוסי רמב"ם( "˘יע˘˘˙ ‰וב"‰
– ר‡ ‰ספר ‰מ„ע )ירו˘לים˘˙ ,כ"„(.

מכפר ל˘בים" .ו‡"כ מנ"ל ל‰רמב"ם
לח„˘ „ב˜לו˙ מכפר ‡ף בל‡ ˙˘וב.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

יב
ובפ˘טו˙ י˘ לומר„ ,ל‰רמב"ם ˙רי

‡˘ ‡‰י"ˆ ˙˘וב 5‰על עבירו˙ ˜לו˙.6

מיני כפר‡ ‰יכ‡ .וכפר˙ "˘עיר ‰מ˘˙לח"
‡ינ ‰ממין ‰כפר"„ ‰עˆמו ˘ל יו"‰כ"

ב

נפר„ו˙ ‰ן ,2ופלו‚˙˙ רבי ורבנן ‰י‡ ר˜

יכריח „ל‰רמב"ם ב' סו‚י כפר‡ ‰יכ‡

˘ב‡ ‰יפלי‚ו רבי ורבנן ,וב' כפרו˙
לענין ‰כפר„ ‰עיˆומו ˘ל יום.
ונר‡ ‰כך מל˘ון ‰רמב"ם ‚ופ‡‡‰„ ,
„פס˜ כרבנן מיירי ˙‰ם בכפר„ ‰עיˆומו
˘ל יום ,ובז ‰פס˜ „‡ינו מכפר ‡ל‡
ל˘בים ,3ו‡ילו בכפר˙ ˘עיר כ˙ב „יכפר
‡ף בל‡ ˙˘וב 4‰על ˜‰לו˙.

וב„˜‰ים‰„ ,נ‰ ‰רמב"ם ב‰לכ‰ ‰נ"ל,
כ˙ב "בזמן ‰ז‡˘ 7‰ין בי‰מ"˜ ˜יים ו‡ין
לנו מזבח כפר‡ ,‰ין ˘ם ‡ל‡ ˙˘וב‰
כו'" ,ו‰יינו „בז"‰ז ‡יכ‡ ר˜ כפר ‰ע"י
˙˘וב .‰וז˙ ‰מו ‡‰„ ,‰ל‰רמב"ם ‡יכ‡
‚ם כפר˘ ‰ע"י עיˆומו ˘ל יום „"עˆמו

‡מנם ‚ ‡‰ופ‡ ˆריך עיון ‚„ול ,מ‰יכי

˘ל יום ‰כיפורים מכפר ל˘בים" ,ו‡"כ

˙י˙י לחל˜ בין כפר˙ ˘עיר לכפר˙

מ‰ו ˘כ˙ב „‡‰י„נ‡ ‡יכ‡ ר˜ כפר˘ ‰ע"י

עיˆומו ˘ל יום .ובכפר˙ ˘עיר ‚ופ‡ ˆ"ב

˙˘וב.‰
ובפ˘טו˙ ‰י' נר‡„ ‰מ"˘ "‡ין ˘ם

 (2ל‰עיר מחי„ו˘י ‰ר˘ב"‡ ˘בועו˙ ˘ם „"‰
˜˘י‡ ‡˘מע˙ין.
 (3כמבו‡ר בלח"מ כ‡ן  .‚"‰ור‡‚ ‰ם כס"מ ˘ם
„" ‰ועˆמו .ועו„.
 (4בחבור ˘˙‰וב ‰ל‰מ‡ירי )מ˘יב נפ˘ מ‡מר
ב פי"‚( "ומ‡˘ ‰מרו ב˜ˆ˙ מ˜ומו˙ ˘מכפר
על ˜‰לו˙ ‡ף בל‡ ˙˘וב ,‰בי‡ור ‡ -ע"פ ˘ל‡
˙‰עורר ˙כלי˙ ‰ער ‰ע„ ˘יב‡ ממנ ‰לי„י ˙˘וב‰
‚מור‡ ."‰בל ל‡ נרמז לכ‡ור ‰מז ‰ברמב"ם,
ו‡„רב‡ כו˙ב "‡בל ‡ם ל‡ ע˘˘˙ ‰וב . . ‰מכפר
לו  . .על ˜‰לו˙" .ו‰מ‡ירי ל˘יט˙ו ˘"˘עיר ‰ו‡
סב˙ ‰כפר ‰ו˘˙‰וב‰ ‰י‡ ‰כפר"‰א )וכן כ' ˘ם
ל‚בי עˆמו ˘ל יום ‰כפורים ויסורין ומי˙"„ ‰כלם
‰ער‰ ‰מ‚ע˙ לו ב‡י ז ‰מ‡לו ו‰כל סב˙ ˘˙‰וב‰
ו‰י‡ ‰כפר‡ .("‰בל ברמב"ם מפור˘ "˘עיר
‰מ˘˙לח מכפר על כל עבירו˙ כו' ו‰ו‡ ˘ע˘‰
˙˘וב ."‰ומ˘מע ˘˘‰עיר ‰ו‡ ‰ו‡ ‰מכפר‡ ,ל‡
˘ˆריך ל‰יו˙ ,בנו‚ע לחמורו˙‚ ,ם ˙˘וב.‰
א( ולהעיר גם ממשנ"ת בחסידות ע"ד שעיר
המשתלח – מאמרי רבינו הזקן פרשיות ח"ב ע'
תתכח; דרמ"צ )קיא ,ב( :ולא הי' בא לכפר החטא
ממש רק להסיר הקטרוגים כו'.

‡ל‡ ˙˘וב "‰רˆונו לומר „מיירי ‰כ‡ ר˜

יום ‰כיפורים
לענין כפרו˙ ‰ב‡ו˙ ע"י מע˘„‡‰ ‰ם,

˘ל יו"‰כ מכפר ‰ו‡ בסו‚ ‡חר „כפר˘ ‰ל‡

˘‡חר ‰חורבן ‡ין עו„ כפר˙‰ ‰לוי'

˜‡י בי' מ˜ו„ם.

במע˘„‡‰ ‰ם ע"י עבו„ ‰וכיו"ב מלב„
כפר˘ ‰ע"י ˙˘וב .‰מי‰ו ו„‡י י˘נ‚ ‰ם
כפר˘ ‰ע"י עˆמו ˘ל יום.
‡ל‡ ˘ˆ"ב‡„ ,י נימ‡ כוונ˙ו כנ"ל
„בז"‰ז לי˙‡ כפר˘ ‰י˘ ב ‰מע˘„‡ ‰ם
מלב„ ˙˘וב‡ ,‰מ‡י ל‡ כ˙ב בפירו˘
בל˘ון "‡ין לו ל„‡‰ם ‡ל‡ ˙˘וב"‰
)˘‡ז ‰י˙ ‰מ˘מעו˙ ‰ל˘ון„ ,ר˜ ב„ברים
˙‰לויים במע˘„‡ ‰ם ‡ין עו„ כפר ‰מלב„
˙˘וב ,‰מי‰ו ע„יין ‡יכ‡ כפר˙ עˆמו ˘ל
יום( .ול˘ונו "‡ין ˘ם ‡ל‡ כו'" נר‡ ‰יו˙ר
„לי˙‡ כלל˘ 8ום סו‚ ‡חר „כפר ‰בז"‰ז.9
ועפ"י ‰נ"ל ‡˙י ˘פיר„ ,ב˙חיל˙ „בריו
˜‡י בסו‚ ‡ח„ „כפר ,‰ו„ו˜‡ על כפר ‰זו
„מיירי ב˙‰ ‰ם ‡מר „‡ינ ‰בז"‰ז כלל ‡ל‡
ע"י ˙˘וב) ‰כי סו‚ כפר ‰זו ‡כן ‡ינ‡ ,‰ף

 (5ור‡ ‰ב‰כרח „ברי ‰רמב"ם – לח"מ לרמב"ם
˘ם˙ .וספ˙ יו‰כ"פ )„" ‰ולענ"„( ו‚בור˙ ‡רי
)„" ‰ועל ‰חמורו˙( ליומ‡ פ ,‰ב .מנ"ח מˆו‰
˘ס„ ˜רוב לסופ .‰ובכו"כ מפר˘י ‰רמב"ם.
 (6בירו˘למי יומ‡ פ"ח ס"‰ו )וע„"ז
בירו˘למי ˘בועו˙ פ"‡ "‰ו( ‡ע"פ ˘ל‡
ע˘˘˙ ‰וב .‰ובכו"כ מפר˘ים ˘מכ‡ן מ˜ור
‰רמב"ם „˘‰עיר מכפר על ˜‰לו˙ ‡ף בל‡
ע˘˘˙ ‰וב‰ב‡ .בל ˆ"ע ‰חילו˜ בין ˘עיר
‰מ˘˙לח ליו‰כ"פ ˘בז ‰כ˙ב ˘מכפר ר˜ ל˘בים.
ור‡˘ ‰ירי ˜רבן לירו˘למי ˘בועו˙ ˘ם .ועו„.
 (7בכמ‚ ‰ירס‡ו˙ „‰רמב"ם )ר‡ ‰רמב"ם ‰נ"ל
‰ער :(1 ‰בזמן ˘‡ין בי˙ ‰מ˜„˘ ,ולי˙‡ ˙יב˙
"‰ז."‰
ב( ואף שדעת הרמב"ם אינה מתאימה עם מ"ש
בירושלמי שם בנוגע לל"ת ,דהרי בירושלמי חיל˜
בין עשה ול"ת ,משא"כ להרמב"ם – ראה כס"מ כאן
ה"ב ד"ה ומה הן – י"ל שבפרט זה )מה הן הקלות
והחמורות( פסק הרמב"ם כתנא ביומא )פ"ו ,רע"א(.

י‚

ל‡ ע"י עˆמו ˘ל יום( .ומ"˘ ל‡ח"ז „עˆמו
 (8ר‡ ‰מפר˘י ‰י„ ב˙חל˙ו.
 (9ופ˘יט‡ ˘‡ין לומר „ל„ע˙ ‰רמב"ם ‡ין מכפר
‡ל‡ ˙˘וב ,‰מ˘‡"כ יו‰כ"פ ‡ינו ב‚„ר מכפר,
ור˜ ˘˘˙‰וב ‰מכפר˙ ביום ‰כפורים בלב„
)ור‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ז( – כי ז‰ו
‰יפך פ˘טו˙ ל˘ון ‰רמב"ם "ועˆמו ˘ל יום
‰כפורים מכפר ל˘בים" )וכן ברי˘ ‰לכ‡" „ ‰ע"פ
˘˘˙‰וב ‰מכפר˙ על ‰כל ועˆמו ˘ל יום ‰כפורים
מכפר"(˘ ,מ˘מעו „עˆמו ˘ל יום ‰כפורים ‚ופ‡
‰ו‡ ‰מכפר.
וי"ל „˘‡ני יסורין ˘ˆריכים ביח„ עם ˘˙‰וב‰
לכפר על כרי˙ו˙ ומי˙ו˙ ב"„ ,וע„"ז מי˙ ‰על
עון חילול ˘‰ם )˘ברמב"ם ˘ם ‰˘ – („"‰ם
‡ינם ב‚„ר מכפרים )כמו ˘˙‰וב (‰כ"‡ "‚ומרין
לו ‰כפר‡" ,"‰ינו מ˙כפר לו כפר‚ ‰מור) "‰ל˘ון
‰רמב"ם ˘ם( .וע"„ מ"˘ ‰מ‡ירי )‰נ"ל ‰ער.(4 ‰
ור‡‚‡ ‰ר˙ ˘˙‰וב ‰פ"‡.

‚
יב‡ר מ‰ו˙ ב' ‡ופני ‰כפר˘ ‰ברמב"ם,
כפר ‰על מע˘‡‰ ‰יסור וכפר ‰על
‚‰בר‡
ובי‡ור ‰ענין„ ,ב‚„ר כפר‡ ‰יכ‡
למימר ב' ‡ופנים‡„ ,פ˘ר לומר ˘‰ו‡
לכפר על ‰עבירו˙ עˆמן‰ ,יינו ‰חפˆ‡
„מע˘ים ‡‰סורים ,וממיל‡ נמחל ל„‡‰ם,
‡ו ‡פ"ל ˘‰כפר ‰מכפר˙ על ‚‰בר‡
עו˘‡‰ ‰יסור ,כלומר ˘‰כפר ‰מעל˙‡ ‰
„‡‰ם מ‰חט‡ים וממיל‡ מ˙כפר לו.
ובז ‰י˘ לב‡ר ˘יט˙ ‰רמב"ם„ ,ס"ל
˘ב' סו‚י ‰כפר‰ ‰נ"ל ˙רוויי‰ו ˜ו˘ט‡
נינ‰ו ,ו‡לו ‰ם ב' מיני ‰כפרו˙ ˘מנ‰
כ‡ן.
ועפ"ז י"ל„ ,ב‰לכ '‚ ‰מיירי ‰רמב"ם
בכפר‰ ‰מכפר˙ על ‰מע˘ ‰עˆמו,
וכל˘ונו כ‡ן „"˙˘וב ‰מכפר˙ על כל
‰עבירו˙" .וז‰ו ˘‚„‰י˘ „בזמן ‰ז‰
"‡ין ˘ם ‡ל‡ ˙˘וב ,"‰פירו˘ „כפר‰
זו ‰מכפר˙ על ‰חפˆ‡ „‡‰יסור ליכ‡
בז"‰ז ‡ל‡ ר˜ ע"י ˜יום מˆו˙ ˘˙‰וב,‰
„ ‡"‡ ‡‰לעבו„‡ ‰חר˙ ע"י מע˘‰
„‡‰ם‡˘ ,ין לנו מזבח.
ו‡ף ‚בי עבו„˙ ˘‰עיר )ב‰לכ ‰ב'(
‚„‰י˘ „‰ו‡ "מכפר על כל עבירו˙
˘ב˙ור‰ ,"‰יינו על ‰מע˘‡‰ ‰סור עˆמו.
וב‰מ˘ך ‰‰לכ ‰מבי‡ ‰רמב"ם ‡ופן
ח„˘ „כפר‡˘ ,‰יכ‡ ‡ף בז"‰ז ו‡ינו ˙לוי

