


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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



.ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שער ראשון  מהותו של יום

ַמע ה ִיָשּׁ ָמָמה ַדָקּ ְוקֹו ְדּ

מדוע נכנס הכהן גדול לפני ולפנים בלי השמעת קול?
מ„וע "ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘" ‰רי "ל‡ ברע˘ ‰'"? / מ‰ 
טעם ל‰˘מיע ˜ול בע˙ ‰עבו„‰ ב˜ו„˘? / בריח‰ מ‰רע ב˜ול רע˘ 
ב"˘ולי  מ‰רע ‰נמˆ‡ים  ˘ל ‰בורחים  כ˘לוחם  ‚„ול / ‰כ‰ן ‚„ול 
 / ‰˘ר˙  כמל‡כי  ט‰ר‰   – ‰כיפורים  יום  כפר˙  מ‰ו˙   / ‰מעיל" 
‚„ול?  ב˜ול  מ˜לסו˙  למ‰   / רע˘  ‡ין   – מ˙‚ל‰  ‰נ˘מ‰  כ˘עˆם 
˘‰ן רחו˜ין מן ‰בור‡! בי‡ור נרחב במ‰ו˙ כפר˙ן ˘ל י˘ר‡ל ביום 
‰כיפורים ו‡ופן כניס˙ ‰כ‰ן ‰‚„ול לפני ולפנים כ˘לוחם ˘ל כלל 

י˘ר‡ל 

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 337 ואילך)

.יא  פנינים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מדוע לא ישתמשו ב'בגדי לבן' לשנה הבאה? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 224 
/ מדוע הותר השימוש בבגדי זהב בעבודות שבחוץ? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב 
עמ' 92 / שייכותו של כל יהודי  לכהן גדול ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"„ עמ' 1922 

/ הנשמה דורשת 'בגדי לבן' ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' 411 / ליכנס בפנים ככהן 
הדיוט ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 95

יד חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בהא דיו"ט היה עושה כה"ג בצאתו מן הקודש

י˙ל‰ ב' ‰‚ירס‡ו˙ ˘בנוסח ‰מ˘נ‰ ‚בי יו"ט ז‰, בב' טעמי ‰יו"ט 
‰ˆלח˙  על  ‡ו  ‰˜ו„˘,  מן  חי  ˘יˆ‡  כ‰"‚  ‰ˆל˙  על  ‰ו‡  ‡ם   –
ב' ‰סברו˙  ˘˘ילב  ˘נר‡‰  ב˘יט˙ ‰רמב"ם  יפלפל  עבו„˙ ‰יום / 
יח„, ויב‡ר בעומ˜ „ל‰רמב"ם ‰יˆי‡‰ מן ‰˜ו„˘ ‰י‡ חל˜ ממע˘י 

עבו„˙ ‰יום

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ב אחרי ב)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב דרכי החסידות
צעקת הלב של בן הכפר 

בעז‰י״˙.

‰ננו  ‰בעל"ט,  ‰כיפורים  יום  לר‚ל 
‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
יום   – ‰מוע„ים  '‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י׳, 
יום  בענייני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ‰כיפורים', 
‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ˘ל  מ˙ור˙ו   - ‰כיפורים 
זי"ע.  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘ 
˘ל  עבו„˙ו  על  בי‡ורים  ב‡ו  ז‰  ב˜ונטרס 
כ‰ן ‚„ול ביום ‰כיפורים, ו‰ור‡ו˙ ˘‡פ˘ר 

ל˜ח˙ מז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו מח„˘ 
בע˙  ולפעמים  חברי ‰מערכ˙,  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי  ‰מ˜ורו˙  עם  ו‰רחב˙ם  ‰עניינים 
‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  במ˜ורם,  מופיעים  ˘‰ם 
‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים 
במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו 

‡חרים ב˙ור˙ רבינו.

„ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט 
וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  יי˙כן  ‰עורכים 
ו˘‚י‡ו˙  בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ן 
מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו 
˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, מוטב ˘יעיין 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ענינים), 

על ‡מ˙˙ ‰„ברים.

◇  ◇  ◇

כולנו  ונח˙ם  ˘ניכ˙ב  ˙פיל‰,  ונ˘‡ 
ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰, ונזכ‰ ˘˙חזינ‰ עינינו 
בבי˙  ‰כיפורים  ביום  ‚„ול  כ‰ן  עבו„˙ 

‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, בע‚ל‡ „י„ן.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
˙˘רי ‰'˙˘פ"ב

תוכן ענינים פתח דבר אוצרות המועדים כו

כי ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰‡מונ‰  ˙ום ‰לב.  מטו‰ר  ב‡‰  זו  ˘˙נוע‰  במ˜ום  במ‰ „ברים ‡מורים,   —
ו‰‡מונ‰ ˙לוי‰ בנימי ‰נ˘מ‰, ומכיון ˘נ˘מ˙ ‡„ם ˙‰‚‰ ‰נ‰ ‡ז כל ‰יוˆ‡ מפיו ‰כל ‰ו‡ 

טוב ויפ‰ מ˘ובח חביב וי˜ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˙ל‡ ו‡ילך)



כ‰יום כיפור

ככפרי ‰י‰ ר‚יל ב˜ול ‰ב‰מו˙, ‰עזים ו‰כב˘ים ‰עופו˙ ו‰ˆפרים ו‰ח˘וב ביני‰ם ‰י‰ 
‡ˆלו ˜ול ‰˙רנ‚ול ב˜רי‡˙ו, כר‡ו˙ ‰בחור ‡˙ ‰‰˙ר‚˘ו˙ ‰‚„ול‰ בבי˙ ‰כנס˙ וב˘מעו 
‡˙ ‰בכיו˙ בעזר˙ י˘ר‡ל ובעזר˙ נ˘ים, נ˘בר לבו ב˜רבו וי˜ר‡ ב˜ול ‚„ול, ˜ו˜ירע˜ו ‰ָ‡ן 

[=˙רנ‚ול]! ‰' רחם נ‡. 

נפח„ו  נ˘ים  בעזר˙  ו‰מ˙פללו˙  כ˙רנ‚ול,  ל˜ול ‰˜ור‡  נב‰לו  י˘ר‡ל  בעזר˙  ‰עומ„ים 
כי ‰בחור ‰כפרי  ר‡ו  נ‡"  רחם   '‰" ב˘מעם ‰ˆע˜‰  מי ‰ו‡ ‰˜ור‡, ‡ך  מר‡˘  י„עו  ול‡ 
‰ו‡ ‰˜ור‡ כ˙רנ‚ול, וי‚ערו בו ‰מ˙פללים ˘עמ„ו בסמוך לו ל‰˘˙י˜ו ויחפˆו ‚ם ל‰וˆי‡ו 

מבי˙–‰כנס˙, ‡בל ‰בחור ‰˘יב ‚ם ‡נכי י‰ו„י ו‡ל˜יכם ‰ו‡ ‚ם ‡ל˜י. 

על  עומ„  ל‰˘‡ר  ל‰כפרי  ויר˘‰  ‰מ˙פללים   ˙‡ ‰ר‚יע  יוזפ‡  יוסף  ר'  ‰ז˜ן  ‰˘מ˘ 
מ˜ומו כ˙חל‰.

ממ‰רים  ˙למי„יו ‰˜„ו˘ים  ו‡חריו  ˘ל ‰בע˘"ט  נ˘מע ˜ולו  ו‰נ‰  ר‚עים ‡ח„ים  עברו 
לסיים ˙פל˙ נעיל‰ ופני ˜„˘ו נ‰רו מ‚יל.

וב‰˙עוררו˙  נעיל‰  ב˙פל˙   ı"˘‰ חזר˙   ˙‡ ‰בע˘"ט  מורנו  ‰˙חיל  מיוח„˙  בנעימ‰ 
מיוח„˙ ‡מר פסו˜י ‰יחו„ "˘מע י˘ר‡ל", "ברוך ˘ם", "‰וי' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים". 

וי˘יר מורנו ‰בע˘"ט ˘ירי ˘מח‰.

לפתע פתאום נשמע במרום קול בן הכפר
‰ו‡יל  בסעו„‰  ‰˜„ו˘ים  ˙למי„יו  עם  ‰בע˘"ט  מורנו  כ˘ב˙  יום–‰כפורים,  במוˆ‡י 
 ıוכ˘‰˙‡מ  — ליˆלן  רחמנ‡   — מי˘ר‡ל  ע„‰  על  ˘‰י‰  ר"ל  ‰˜טרו‚  פרטי  כל   ˙‡ לספר 
מ˘˙„ל  ‰ו‡  ‡˘ר  על  עˆמו  על  ‚„ול  ˜טרו‚  פ‚˘  ‰ע„‰  על  ˘מים  רחמי  לעורר  ב˙פל˙ו 

ל‰ו˘יב בני י˘ר‡ל בכפרים ובי˘ובים ˘יכולים ללמו„ ח"ו ממע˘‰ ˘כני‰ם. 

מ‡„, ‡ך  ר‡‰ ‡˘ר ‰מˆב ‰ו‡ ˜˘‰  ˘ל ‡נ˘י ‰כפרים  במע˘י‰ם  לב„ו˜  וכ˘‰˙חילו 
לפ˙ע פ˙‡ום נ˘מע במרום ˜ול בן ‰כפר ‰˙ם "˜ו˜ורי˜ו ˙רנ‚ול, ‰' רחם נ‡!" ("˜ו˜ירע˜ו 
‰‡ן, ‚–ט ‰‡ב רחמנו˙"), ו˜רי‡‰ ˙מ‰ זו ‚רמ‰ ˜ור˙ רוח למעל‰ ע„ רום ‰מעלו˙ ובטלו 

‰˜טרו‚ים מעל ‰ע„‰ ומעל ‰בע˘"ט נ"ע.

˙נוע‰ זו ב‡‰ מטו‰ר ˙ום ‰לב.

‰ענין ‰מסופר — ˘‰ו‡ מ˜ובל רבי מפי רבי ע„ מורנו ‰מ‚י„ נ"ע ממעזריט˘ ˘‰ו‡ ‰י‰ 
ב‡ו˙ו מעמ„ — מב‰יל ומרעי„ ‡˙ מי˙רי ‰לב. 

בן כפר, רוע‰ ב˜ר, ב˜רי‡˙ו ˘ל ˙יבו˙ "‰' רחם נ‡" בלוי˙ ח˜וי זמר˙ ‰˙רנ‚ול, בו˜ע 
ומ‚י˘  בי˘ר‡ל,  ע„‰  ומעל  ‰˜„ו˘  ‰בע˘"ט  מורנו  מעל  ‰מ˜טר‚ים  כל  „וח‰  ר˜יעים, 
˙פלו˙יו ˘ל מורנו ‰בע˘"ט ו˙חנוני ˙למי„יו ‰˜„ו˘ים וˆע˜ו˙י‰ם ˘ל בני ובנו˙ י˘ר‡ל 

לפני כס‡ ˘וכן ע„ מרום ו˜„ו˘ י˙ברך וי˙על‰, ו‰˜טרו‚ מ˙בטל. 

בינ˙ ‡„ם ל‡ ˙וכל ל˙פוס כז‡˙, ‡בל כן ‰ו‡ ‰„בר ו"‰ח˜ר ‡ל˜‰ ˙מˆ‡" (‡יוב י‡, ז). 

אוצרות המועדים „

שער ראשון

מהותו ש יום
ַמע ה ִיָשּׁ ָמָמה ַדָקּ ְוקֹו ְדּ

 מדוע נכנס הכהן גדו
?י השמעת קופנים בפני ו

ביאור נרחב במהות כפרתן של ישראל ביום הכיפורים ואופן כניסת הכהן הגדול
 לפני ולפנים כשלוחם של כלל ישראל 

 א
מדוע "ונשמע קולו בבואו אל הקודש" הרי "לא ברעש ה'"?

בפר˘˙ יום ‰כיפורים נ‡מר בכ˙וב (וי˜ר‡ טז, ‚-„) "בז‡˙ יבו‡ ‡‰רן ‡ל ‰˜ו„˘ ‚ו' כ˙נ˙ 
ופיר˘  יˆנף",  ב„  ובמˆנפ˙  יח‚ור,  ב„  וב‡בנט  ב˘רו,  על  י‰יו  ב„  ומכנסי  ילב˘,  ב„ ˜„˘ 
ר˘"י "מ‚י„ ˘‡ינו מ˘מ˘ לפנים ב˘מונ‰ ב‚„ים ˘‰ו‡ מ˘מ˘ ב‰ם בחוı ˘י˘ ב‰ם ז‰ב" 
(ור‡‰ ‚ם ר"‰ כו, ‡), וב˙ור˙ כ‰נים ‡י˙‡ "מ‰ ˙למו„ לומר ב„ ב„ „' פעמים? למעט ‡רבע 

ונמˆ‡   ."ıבˆי ול‡  ב„  כו'  במעיל  ול‡  ב„  כו'  ב‡פו„  ול‡  ב„  כו'  בחו˘ן  ול‡  ב„  כו'  כלים 
מז‰, ˘כניס˙ כ‰ן ‚„ול לפני ולפנים ביום ‰˜„ו˘ ‰י‡ בב‚„י לבן בלב„, ול‡ ‰י' נכנס עם 

‡רבע˙ ‰ב‚„ים ˘‰י' ב‰ם ז‰ב.

כ‰נים  וב˙ור˙  ‚„ול ‡ל ‰˜ו„˘ ‰י' ‰מעיל,  ב‰ם ‰כ‰ן  נכנס  ˘ל‡  ו‰נ‰, ‡ח„ ‰ב‚„ים 
˘ם ‡י˙‡ בנו‚ע למעיל "מ˙וך ˘נ‡מר במעיל ו‰י' על ‡‰רן ל˘ר˙ ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל 
‰˜ו„˘ לפני ‰', יכול יכנס בו לפני ולפנים, ˙"ל ב„ ול‡ במעיל". ונמˆ‡ מובן, ˘כניס˙ו ‡ל 

‰˜ו„˘ ‰יי˙‰ ב˜ול „ממ‰ „˜‰, לל‡ ˘מיע˙ ˜ול ‰פעמונים ˘‰יו על ‰מעיל.

ובפ˘טו˙ ‰„ברים מ˙‡ימים ל„ברי ‰כ˙וב (מלכים-‡ יט, י‡-יב) "ל‡ ברע˘ ‰'" ‡ל‡ "ב˜ול 
„ממ‰ „˜‰".



‰יום כיפור

כ‰ן  ˘ל  ˘עבו„˙ו  חמור‰  בכל ‰˘נ‰ ‰יי˙‰ ‡ז‰ר‰  ˘‰רי  לימו„,  ‡בל ‰„ברים ˆריכים 
כ„י  וע„  ל‰),  כח,  בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘" (˘מו˙  ב‡ופן „"ונ˘מע ˜ולו  ל‰יו˙ „ו˜‡  ‚„ול ˆריכ‰ 
כך ‰„ברים חמורים, ˘‰כ˙וב מסיים "ול‡ ימו˙", ו"מכלל ל‡ו ‡˙‰ ˘ומע ‰ן" (ל˘ון ר˘"י 

ע‰"כ).

(˘מו˙  ‰רמב"ן  מ"˘  ע"פ  ‰ו‡  ‰פעמונים  ע"י  ‰˜ול  ‰˘מע˙  על  ˜‡י  ימו˙"  ˘‰"ול‡  ז‰  „פירו˘  [ול‰עיר, 

ב‚„ים  מחוסר  כ˘‰ו‡  ‰נכנס  על  ˘˜‡י  כ˙ב  עˆמו  ˘ר˘"י  ו‡ף  ועו„.  ל‰)  כח,  (˘מו˙  רי˜‡נטי  ‰בחיי,  מ‚),  כח, 

וב‰מ˘ך  „ו˜‡  ‰מעיל  ‚בי  נ‡מר‰  זו  ˘‡ז‰ר‰  ˘מכך  ברור  מ"מ  ˜ול],  ‰מ˘מיעים  ‰פעמונים  על  „ו˜‡  [ול‡ו 

כ‡ן:  ב‚ור ‡רי'  וכמ"˘  ולפעמונים,  למעיל  בנו‚ע  ז‰ ‰ו‡  בˆיווי  עי˜ר ‰חי„ו˘  ל„ע˙ו  ˘‚ם  מובן  ל‰פעמונים, 

"ול‡ ˙‡מר כי ‡ין ‰פעמונים מעכבים, ˘‡ינ‰ ר˜ לנוי כו', ו‡ם נכנס במעיל בל‡ פעמונים חייב מי˙‰ כו'"].

ב‡ופן  „ו˜‡  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰עבו„‰  ‰יי˙‰  ‰˘נ‰  ˘בכל  לז‰  ‰טעם  מ‰ו  ˆ"ב  ו‡"כ 
ברע˘ ‰'"?  בכ˙וב "ל‡  לנ‡מר  בס˙יר‰  ז‰  ו‰רי  ב˜ול „ממ‰ „˜‰,  ול‡  „"ונ˘מע ˜ולו", 
וחל˜  ב‚„ים,  ב‡רבע‰  ‰יי˙‰  ‰עבו„‰  כל  ˘ל‡  מˆינו  עˆמו  ‰כיפורים  יום  ‚בי  ו‡פילו 
‰עבו„‰ ‰נע˘י˙ בחוı ‰יי˙‰ ב˘מונ‰ ב‚„ים, ו‡"כ ‡פילו ביום ‰כיפורים עˆמו ‰י' נ˘מע 

˜ול ‰פעמונים, ו‰רי "ל‡ ברע˘ ‰'"?

ול‡י„ך, ‡ם ‰"ונ˘מע ˜ולו" ‰ו‡ „בר ‰נˆרך כ"כ "בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘" ‡יך י˙כן ˘ביום 
‰כיפורים ‰י' חסר ענין ז‰? 

ב
מה טעם להשמיע קול בעת העבודה בקודש?

ו‰נ‰, ב‚וף ‰„בר ˘"בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘" ‰י' ח˘וב ביו˙ר ˘י‰י' "נ˘מע ˜ולו" כ„י ˘"ל‡ 
ימו˙", כ˙בו ‰ר‡˘ונים (ר‡‰ רמב"ן, ר˜‡נטי, בחיי ˘נסמנו לעיל. ור‡‰ ר"ח ו˙ו"י יומ‡ נב, רע"‡. ור‡‰ 
וי˜"ר פכ"‡, ח ועו„) ‡˘ר רע˘ ‰פעמונים ‰י' כמו נטיל˙ ר˘ו˙ ליכנס ולעבו„ עבו„‰, ˘‰רי 

"‰ב‡ ב‰יכל מלך פ˙‡ום חייב מי˙‰" (ל˘ון ‰רמב"ן ˘ם).

ועפ"ז בי‡ר ‰בחיי (˘ם) מ‰ ˘ביום ‰כיפורים ל‡ נˆרך ‰כ‰"‚ לז‰, ‡ף ˘לכ‡ור‰ ביום 
ביום  כי  ‰˘נ‰,  ימו˙  מ˘‡ר  יו˙ר  ר˘ו˙  ‰נטיל˙  נˆרכ‰  ולפנים  לפני  בכניס˙ו  ‰מ˜ו„˘ 
˜ול  "ל‰˘מיע  ‰וˆרכו  ל‡  ז‰,  ˜„ו˘  ביום  י˘ר‡ל  ˘ל  וחביבו˙ן  מעל˙ן  מˆ„  ‰כיפורים, 
כ‡„ם ˘˘ולח ˘ליח ל‰ו„יע ˘‰ו‡ ב‡". ול„ע˙ ‰בחיי כן ‰ו‡ פירו˘ „ברי ‰‚מ' על מעל˙ 
נˆרכו  ˘ל‡  בז‰  ˘‰כוונ‰  רע"‡),  נב,  (יומ‡  ל˘ליח"  ‰כ˙וב  ‰ˆריכן  "˘ל‡  ‰כיפורים  יום 

ל‰פעמונים (וכן פיר˘ו ‰ר"ח ו‰˙ו"י יומ‡ ˘ם).

ל‡  ‰כיפורים  וביום  ‰פעמונים,  נˆרכו  ‰˘נ‰  ימו˙  ˘בכל  מ‰  ז‰  לפירו˘  מובן  ונמˆ‡ 
נˆרכו, כי בכל ימו˙ ‰˘נ‰ נˆרך ‰כ‰"‚ ליטול ר˘ו˙ לפני ‰כניס‰ ‡ל ‰˜ו„˘, מ˘‡"כ ביום 

‰כיפורים ˘בו ניכר˙ חביבו˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ל‡ נˆרכו לז‰. 

נˆרך  ‰י'  ˜„˘ים  ב˜„˘י  ‰עבו„‰  בע˙  ‰כיפורים  ביום  ‚ם  ר˘"י  ˘ל„ע˙  ל‰עיר  [וי˘ 

אוצרות המועדים כ„

צעקת הב ש בן הכפר 
ידוע בשער בת רבים את אשר הדגיש וחידש הבעל-שם-טוב הקדוש ביוקר מעלתם של בני-ישראל 

הפשוטים, אשר בלבם בוערת שלהבת אש קודש • מעשה מופלא על תפילת יום-הכיפורים במחיצת הבעש"ט 
ותלמידיו, עת התאמצו לבטל גזירת כליה ר"ל שריחפה על קהילה יהודית. הסיפור מתאר את חרדתם של כל 
המתפללים בראותם את מאמצי הבעש"ט ותלמידיו, וכיצד לבסוף נתבטל הקטרוג כתוצאה מזעקת הלב של 

בן-כפר הבוקעת שערי שמים ומבטלת את רוע הגזירה

קטרוג של כליה ר"ל
‰˜‰לו˙,  ‡ח˙  על  ר"ל  כלי‰  ˘ל  ˜טרו‚  ˘‰י‰  נ"ע  ‰בע˘"ט  מורנו  בימי  ‰ו‰  עוב„‡ 
וביום– בר‡˘–‰˘נ‰  וב˙חנונים  ב˙פל‰  מורנו ‰בע˘"ט ‡˙ ‰מˆב ‰˜˘‰ ‰רב‰  וכ˘ר‡‰ 

‰כפורים. 

‚בר  ‡˘ר  ‰בע˘"ט  מורנו  ב˙פל˙  ‰˜„ו˘ים  ‰˙למי„ים  ‰כירו  נעיל‰  ˙פל˙  בע˙  וי‰י 
‰˜טרו‚ מ‡„ וי˙‡מˆו ‚ם ‰ם ב˙פל‰ וב˙חנונים בבכיו˙ עˆומו˙ מעומ˜‡ „ליב‡. 

ו˙למי„יו  ‰בע˘"ט  מורנו  ‡˘ר   — נ˘ים  ובעזר˙  י˘ר‡ל  בעזר˙   — ‰מ˙פללים  כר‡ו˙ 
לבם  נ˘בר  ו˙חנונים  בבכיו˙  וזע˜˙ם  ˆע˜˙ם  וכ˘מעם  ב˙פל˙ם,  מ˙‡מˆים  ‰˜„ו˘ים 

ב˜רבם ויבכו ‚ם ‰מ‰ ב˙פלו˙י‰ם. 

על  עומ„ים  עו„ם  ‰˜„ו˘ים  ו˙למי„יו  ‰בעל–˘ם  ומורנו  ערבי˙  ˙פל˙  זמן  וכ˘‰‚יע 
מעומ˜  ו‰נ˘ים  ויבכו ‰‡נ˘ים  נור‡ ‰ו‡  כי ‰מˆב  ֻכלם  ב˙פל˙ם ‰בינו  ומ˙‡מˆים  עמ„ם 

נ˜ו„˙ לבבם בבכיו˙ עˆומו˙, וי‰י רע˘ ‚„ול. 

קוקוריקו תרנגול! ה' רחם נא!
‰נור‡ים  ימים  על  לב‡  ˘נים  ‡יז‰  ז‰  ר‚יל  ‰י‰  וˆ‡ן,  ב˜ר  רוע‰  כפר  בן  עברי,  בחור 
ל˜ול  מ˜˘יב  עמ„ו  על  עומ„  ‰י‰  ‚מור  בור  ול‰יו˙ו  ‰בע˘"ט,  ˘ל  ‰כנס˙  לבי˙  ‰עיר‰ 

‰חזן ומס˙כל בפניו ב‡ין ‡ומר ו„ברים. 

דרכי החסידות
מכתב בעבודת ה' מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע
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˘‰ו‡  בז‰  ול‡ „יו  עˆמו  לכפר˙  פר  ‰בי‡ 
ל‰יו˙ו  כי   – י˘ר‡ל28  כלל  בכפר˙  כלול 
יום  וכפר˙  בעבו„˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘לוחם 
‡לו,  ענינים  ˘ני  בו  ‚ם  ‰יו  ‰כפורים, 
˘ל  כוחם  וב‡  ˘לוחם  ˆבור,  ‡י˘  ˘‰ו‡ 
‰יום  ˘עבו„˙  כ˘ם  ול‡י„ך,  י˘ר‡ל,  כל 
על  ‚ם  ופועל  חל  ‡˘ר  כלל  ˘ל  ענין  ‰וי 
‰כ‰"‚  ‡ˆל  ‚ם  ‰נ‰  פרט,  ב˙ור  ‰יחי„ 
ˆריך ל‰יו˙ מו„‚˘ כן, ˘ל‡ נ˙בטל‰ ממנו 
ע„  יחי„,  ב˙ור  מˆי‡ו˙ו  ‚ופ‡)  ז‰  (בענין 
ומטעם  עˆמו.  לכפר˙  לו  ‡˘ר  פר  ˘‰בי‡ 
‰כ‰ן  ˘י‰י‰  נמי  ˙ור‰  ‰ˆריכ‰  ‚ופ‡  ז‰ 
בכפר˙  "בי˙ו"   ˙‡ ו˘יכלול  "נ˘וי",  ‚„ול 
"פר"  ˘מבי‡  ˘ז‰  מו„‚˘,  בז‰  כי  עˆמו, 
ב˙ור  (ל‡  ז‰  עו˘‰  עליו,  ומ˙ו„‰  לעˆמו 
ב˘ביל  ‡ל‡  ‡ינ‰  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  "ˆבור", 

‰כלל, ‡ל‡) ב˙ור ‡י˘ פרטי. 

ב)  מ‚,  (יומ‡  כמחז"ל  ‰ו‡  בפ˘טו˙  ‰טעם    .28
"כך ‰י‡ מ„˙ ‰„ין נו˙נ˙ מוטב יב‡ זכ‡י ויכפר על 

‰חייב". 

˘ב‚מר  ‰רמב"ם,  מ"˘  לב‡ר  י˘  ובז‰ 
לבי˙ו",  ‚„ול)  (‰כ‰ן  "יוˆ‡  ‰יום  עבו„˙ 
חל˜  ‰ו‡  ‚ופ‡  ˘ז‰  (כנ"ל)  ˘פירו˘ו 
לבי˙ו"  ˘"יוˆ‡  ז‰  כי   – ‰עבו„‰  ממע˘‰ 
עבו„˙ו  נ‚מר‰  ˘כבר  ל‰ורו˙  ר˜  ‡ינו 
‡ל‡  לבי˙ו,  לחזור  לו  ‰ו˙ר  כבר  ובמיל‡ 
וחל˜  ˘לב  ‰י‡  ‡ף  לבי˙ו  ‰יˆי‡‰  ‡„רב‰, 
מ‚וף ‰עבו„‰, „מ‰ו˙‰ ‰י‡ – סיום ו˙כלי˙ 
עבו„˙ יום ‰כפורים, ˘‰י‡ ‰כפר‰ ‰נפעל˙ 
‰˙בט‡  ‚„ול  ‰כ‰ן  ˘‡ˆל  ‰יחי„,  ‡ˆל 
˘ב‰ליכ˙ו  ‰יינו  (כנ"ל),  בי˙ו  בכפר˙  ז‰ 
לבי˙ו ‰פרטי מו„‚˘ ‰יו˙ו ‡י˘ יחי„ ופרטי 
‰ו‡  עי˜רו  ˘˘ם  במ˜„˘,  בעו„ו  (מ˘‡"כ 
ענינו  ז‰ – ‰בלט˙  כ‡י˘ ˆיבור), ‡˘ר „בר 
‰יום,  בעבו„˙  ‚"כ   ıנחו  – כו'  יחי„  כ‡י˘ 

כנ"ל ב‡רוכ‰.

אוצרות המועדים ו

(מ„,  ביומ‡  ר˘"י ‡˙ „ברי ‰‚מ'  פיר˘  ˘כן  בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘",  ז‰ „"ונ˘מע ˜ולו  לעניין 
ני‡˘˙י˜,  ל‰  ל‡ ‰י'  יום  - "בכל  ולפנים  לפני  ‚„ול  נכנס ‰כ‰ן  ˘עמ‰  ל‰מח˙‰  בנו‚ע  ב) 
ו‰יום ‰י' ל‰ ני‡˘˙י˜" – "ני‡˘˙י˜ - טבע˙ בר‡˘‰ ˘מ˜˘˜˘ ומ˘מיע ˜ול מ˘ום ונ˘מע 
ב‡ו"‡).  פיר˘  ל˘ליח"  ˘ם "ל‡ ‰ˆריכן ‰כ˙וב  נב,  ביומ‡  (ו„ברי ‰‚מ'  ו‚ו'"  בבו‡ו  ˜ולו 
‡ך ב˙וס' ובר"ח וב˙וס' י˘נים (יומ‡ מ„, ˘ם) חל˜ו על ר˘"י בז‰ ופיר˘ו ני‡˘˙י˜ ב‡ו"‡, 

ול„ע˙ם ביום ‰כיפורים ל‡ ‰וז˜˜ ‰כ‰"‚ כלל ל"ונ˘מע ˜ולו" כ˘נכנס לפני ולפנים].

‡מנם, ע„יין ˆריך בי‡ור:

ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ‡ל‡  ‡ינו  „‰פעמונים  ˜ול  ‰˘מע˙  עניין  ˘כל  נמˆ‡  ז‰  פירו˘  לפי 
מ‰עבו„‰  חל˜  ‡ינו  ‡בל  לעבו„‰,  כניס˙ו  ˜ו„ם  ר˘ו˙  ליטול  ˘ˆריך  ‚„ול,  כ‰ן  לעבו„˙ 
˘כן  ומכל  ‰„יו˜,  ב˙כלי˙  ‰ו‡  ‚„ול  כ‰ן  לעבו„˙  ב˘ייכו˙  פרט  ˘כל  כיון  ‡מנם  עˆמ‰, 
נו‚ע  ‰פעמונים  ˜ול  ‰˘מע˙  ˘עניין  לומר  מס˙בר  יו˙ר  כנ"ל,  מי˙‰  עונ˘  בו  ˘י˘  פרט 

וח˘וב ‚ם ל‰עבו„‰ עˆמ‰.

לפני ‰כניס‰ ‡ל ‰˜ו„˘  ר˜  ל‡ ‰י˙‰  ˘‰˘מע˙ ˜ול ‰פעמונים  ו‰רי ‚ם ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ 
‡ל‡ נמ˘כ‰ ‚ם בע˙ ‰עבו„‰ ‚ופ‡ [ול‰עיר ממ‰ ˘כ˙ב ‰‚ור ‡רי' (˘ם) „"בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘ ‚ו' ובˆ‡˙ו" פירו˘ו 

מבי‡˙ו ע„ ˆ‡˙ו, כלומר, כל זמן ‰עבו„‰], ובוו„‡י ל‡ ‰י' ‰˘מע˙ ‰˜ול בע˙ ‰עבו„‰ לחינם.

˘‰פעמונים  מ‰  ‚„ול  ‰כ‰ן  לעבו„˙  ‰ח˘יבו˙  ‚ו„ל  מ‰ו  בי‡ור,  עו„  ˆריך  כך,  ו‡ם 
בע˙ ‰עבו„‰  ˘ל ‰˘מע˙ ‰˜ול  ז‰, ‰ח˘יבו˙  עניין  ˘יוסבר  ל‡חר  ול‡י„ך,  ‰˘מיעו ˜ול, 
‰כניס‰  בע˙  ‰˜ול  ‰˘מע˙  נˆרכ‰  ל‡  כיפור  ביום  מ„וע  לב‡ר  עלינו  י‰י'  ‰˘נ‰,  בכל 

ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים.

ג
בריחה מהרע בקול רעש גדול

ויובן ‰„בר ב‰˜„ים מ‰ „‡י˙‡ במ‡מרי כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ נ"ע (ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"ט 
ע' 2 ו‡ילך, ˙˘"ב ע' 3, ‰'˘י"˙ ע' 4) ‡˘ר עבו„˙ם ˘ל בעלי ˙˘וב‰ ‰י‡ ב˜ול רע˘ ‚„ול, וטעם 

ל˘וב  רוˆ‰  וכע˙  י˙',  רˆונו  על  עבר  ˘‰‡„ם  מ‰˜ב"‰,  מˆ„ ‰ריחו˜  ˘ב‡‰  ‰„בר, „כיון 
‡ל ‰' על י„י בריח‰ מפני ‰רע, ‰רי ‰י‡ נע˘י˙ ב˜ול רע˘ ‚„ול, כ‡ו˙ו ‡„ם ‰בורח מפני 

סכנ˙ מי˙‰, ˘‡ין זו מרוˆ‰ ˘ל „ממ‰, כי ‡ם בˆע˜‰ וברוח סער‰.  

ו‰נ‰, סו‚ עבו„‰ זו, ‡ינו ר˜ ‡ˆל ‰ר˘עים ˘בורחים מעוונו˙י‰ם ‰חמורים, כי ‡ם ‰ו‡ 
רח"ל.  עבירו˙  ˘ום  בי„יו  ו‡ין  ˘זכ‰  מי  ‚ם  י˘ר‡ל,  מבני  ‡ח„  כל  ‡ˆל  ‚ם  ב„˜ו˙  ˘ייך 
‰ו‡  ˘מ˙‡וו‰  בכך  כ˘מ˙בונן  ‰רי  ‰חמורים,  מעוונו˙  בורח  ˘‡ינו  ˘‡ף  ‰„בר,  וטעם 
מ‡ל˜ו˙,  נפר„  „בר  ‰‚˘מי˙ ‰י‡  מˆי‡ו˙ו  וממיל‡  ‰˜„ו˘‰,  ˘ייכים ‡ל  ˘‡ינם  ל„ברים 
˘י˙עורר  לכך  ‚ורמ˙  בז‰  ‰‰˙בוננו˙  ‰רי  ‰˘כינ‰,  בפני  ל‚מרי  ומבוטל  בטל  ‡ינו  ו‰ו‡ 

ב˜ול רע˘ ‚„ול לברוח ממˆב ז‰.
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מˆי‡ו˙ ‰מנ‚„˙  עם  ומלחמ‰  ב‰י‡ב˜ו˙  עבו„‰ ‰כרוכ‰  ˘כל  בי„ך,  כלל‡  ונ˜וט ‰‡י 
ל‰', ‰ן ‡ם מ„ובר בעבירו˙ ממ˘, ו‰ן ‡ם ר˜ מ„ובר ב‰ר‚˘ מˆי‡ו˙ם ˘ל יˆרו ‰רע ונפ˘ו 
‰ב‰מי˙ ‰טור„˙ו ומפריע˙ו מ‚˘˙ ‡ל ‰˜ו„˘, ‰רי ‰י‡ עבו„‰ ‰נע˘י˙ ב˜ול רע˘ ‚„ול.

נפ˘ו ‰ב‰מי˙  כב˘ ‡˙  ˘כבר  ˘‡פילו ‰ˆ„י˜  עומ˜ ‰חסי„ו˙,  ע"פ  ב‰  ˘לי˘י˙  [עו„ 
ור˙מ‰ לעבו„ ‡˙ ‰', ונ˙˜יים בו "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡לו˜יך בכל לבבך" וכמו ˘פיר˘ו חז"ל 
ל˜„ו˘‰,  נ˙‰פכו  ˘בו  ‰ב‰מי˙  ונפ˘  ‰רע  ‰יˆר  ˘‚ם  במ˘נ‰),   ‡ נ„,  (ברכו˙  יˆריך"  "ב˘ני 
˘בי‡ר  מ‰  (ר‡‰  ב˙כלי˙  ביטול  ז‰  ‡ין  ‰רי  מ‰˜ב"‰,  נפר„˙  מˆי‡ו˙  ˘‰ו‡  ‚ופ‡   ‡‰ ‰נ‰ 
בז‰ ב˙ני‡ פל"‰), ו‡˘ר על כן ‚ם ‡ˆל ˆ„י˜ כז‰ י˘ מ˜ום לעבו„‰ מסו‚ ז‰ ˘ל "˜ול רע˘ 

‚„ול", לברוח ממˆב "רע" ז‰].

‰חסי„ים  על  ˘טענו  ‡לו  על  טוב  ˘ם  ‰בעל  מענ‰  רטו)  סי'  טוב  ˘ם  כ˙ר  ‚ם  (ר‡‰  וי„וע 
כל  ‰עו˘‰  בים,  ‰טובע  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  ‰„בר  ‡˘ר  ב˙פיל‰,  וכו'  ˙נועו˙  לע˘ו˙  ˘מנ‰‚ם 
ללעו‚  מ˜ום  ˘‡ין  ובו„‡י  ל‰ˆילו,  ˘יבו‡ו  כוחו  בכל  וˆוע˜  ל‰ינˆל  כ„י  ˙נועו˙  מיני 

מ˙נועו˙יו וזע˜ו˙יו, ו„ו"˜. 

ד
הכהן גדול כשלוחם של הבורחים מהרע הנמצאים ב"שולי המעיל"

‰˜ו„˘  לעבו„˙  ‚„ול  ‰כ‰ן  נכנס  מ„וע  ‰„בר  טעם  ‰פנימיו˙  ב„רך  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ב‡ופן „"ונ˘מע ˜ולו", ˘‡ין ז‰ ר˜ נטיל˙ ר˘ו˙ ˜ו„ם ‰עבו„‰, כי ‡ם ז‰ו „בר ‰˘ייך ‡ל 
כניס˙ו  ˘‰רי   .'‰ ל˘ר˙ ‡˙  ב˜„˘  נמˆ‡  ‚„ול  ˘‰כ‰ן  מ˘ך ‰זמן  כל  עˆמ‰, ‡ל  ‰עבו„‰ 
נכנס  ‡ל‡  ול‰˙˜„˘,  ל‰˙עלו˙  ‰ב‡  ח"ו  פרטי  ‡י˘  ככניס˙  ‰יי˙‰  ל‡  ‰˜ו„˘  לעבו„˙ 
˘נ˘‡  עמו. ‰יינו,  י˘ר‡ל  וכל  ל˘ם  נכנס  ב‡מ˙ ‰י' ‰כ‰ן ‚„ול  כן,  ו‡ם  י˘ר‡ל,  כל  ב˘ם 
עליו ‡˙ כלל י˘ר‡ל, מ‡לו ˘בבחי' "ר‡˘יכם ˘בטיכם" וע„ ל‰˘פלים ˘בי˘ר‡ל - "חוטב 

עˆיך ו˘ו‡ב מימך". 

ולפי ז‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘ב˘ולי ‰מעיל ‰יו ‰פעמונים, ‰יינו ˘‰ם מייˆ‚ים ‡˙ כניס˙ם ‡ל 
‰˜ו„˘ ˘ל ‰מ„רי‚ו˙ ‰נמוכו˙ ˘בי˘ר‡ל, ‡ו˙ם ˘כ„י ל‰יכנס ‡ל ‰˜ו„˘ ז˜ו˜ים למלחמ‰ 
וכע˙  ב˙ו˜פ‰ ‡ˆלם,  עו„‰  ונפ˘ ‰ב‰מי˙  מˆי‡ו˙ ‰רע  ˘‰רי  ˘בנפ˘ם,  מן ‰רע  ובריח‰ 
‰י' ‰כ‰ן ‚„ול בכניס˙ו מכניסם עמו ‡ל ‰˜ו„˘. וז‰ו ‰טעם ˘כ˘‰כ‰ן ‚„ול ‰י' נכנס ‰י' 

נ˘מע ˜ול ‰פעמונים, ˘בז‰ ‰כניס ‚ם ‡˙ בעלי עבו„˙ ‰רע˘ עמו ‡ל ‰˜ו„˘. 

כולל  י˘ר‡ל,  כלל  עם  יח„  ‚„ול  ‰כ‰ן  כניס˙  ˘ל  ז‰  עניין  ‰י'  ונור‡  ח˘וב  כמ‰  וע„ 
‰פחו˙ים ˘ב‰ם, ע„ ˘חייו ˘ל כ‰ן ‚„ול ˙לויים בעניין ז‰!

ז‰  ˜ולו", ‰רי  „"ונ˘מע  ז‰  עניין  בו  מ˙˜יים  ול‡ ‰י'  לל‡ ‰פעמונים,  נכנס  „ב‡ם ‰י' 
בבחי'  ˘‰ם  י‰ו„ים  ‡ו˙ם  ‰נמוכו˙,  ‰מ„רי‚ו˙  בעלי  עמו"  ˘"ייכנסו   ıחפ ˘‡ינו  כ‡ומר 
„ממ‰  „"˜ול  ‰‚בו‰‰  במ„רי‚‰  ליכנס  ˘חפˆו  ‰ו‡  ‰„בר  טעם  ‡ם  ‡ף   - ‰מעיל"  "˘ולי 

אוצרות המועדים כב

ב˘לום מן ‰˜„˘" – „לכ‡ור‰ ‰ו‡ ס˙יר‰, 
כנ"ל, כי מח„ ‚יס‡ מ˘מע ˘‰יו"ט ‰ו‡ על 
‰עבו„‰  על  ‰ו„‡‰  (ול‡  ב˘לום  ‰יˆי‡‰ 
יו"ט  ‰י‰  ול‡י„ך  י˘ר‡ל),  כל  ב˘ליחו˙ 
‡ו˙ו);  מלוין  (˘‰יו  ‰עם  לכל  ˘ייך  ז‰ 
‰יˆי‡‰  ˘‚ם  „כיון   – מחוור  ול„ברינו 
ביום  ‰כ‰"‚  ממע˘י  חל˜  ‰י‡   ˘„˜‰ מן 
˘נמˆ‡  ע„  ב˘לימו˙‰  נ‚מר‰  (˘ל‡  ז‰ 
˘ל  ˘לוחם   – ע˘‰ ‰כ‰"‚  ˘כולם  בבי˙ו), 
כל י˘ר‡ל, ‰רי ˘וב ‚ם ‰˘מח‰ "על ˘יˆ‡ 
‚מר  על  ‰˘מח‰  (‰יינו   "˘„˜‰ מן  ב˘לום 

‰עבו„‰), ‡ף ‰י‡ ˘מח˙ כל ‰עם כולו. 

ה
יבאר בעומק דענין יציאת הכהן 
לביתו הוא להורות שיש כאן גם 
כפרת יחיד ולא רק כפרת ציבור

לבי˙ו"  „"יוˆ‡  ‰ענין  ˙וכן  לב‡ר  וי˘ 
בעומ˜ יו˙ר: 

חי„ו˘  מˆינו  ‰כפורים  יום  בעבו„˙ 
ל‡  ‰י˙‰  ‰כ‰"‚  ˘ל  ‰פר  ˘כפר˙  מיוח„, 
"בי˙ו"  עבור  ‚ם  ‡ל‡  בלב„  עבורו  ר˜ 
רמב"ם  סע"ב.  ל‰,  יומ‡  מ˘נ‰  ו.  טז,  (פר˘˙ ‡חרי 

רי˘  (מ˘נ‰  ‡˘˙ו"  זו  "בי˙ו   ,(‡"‰ פ"„  ˘ם 

יומ‡  (מ˘נ‰  ‰כ‰נים  ‡חיו  על  [נוסף  יומ‡) 
מ‡, ב. ר˘"י ‡חרי ˘ם, י‡. רמב"ם ˘ם. ור‡‰ ˙ו"כ 

‡חרי ˘ם, טו. ˘בועו˙ י‚, ב ו‡ילך. רמב"ם ˘ם פ"ב 

נו‚ע  כפר˙ "בי˙ו")  (˘ˆ"ל  ז‰  וענין  ‰"ו)]; 

(˘ם  וכפס˜ ‰רמב"ם  עבו„˙ ‰יום,  לכללו˙ 
בכ‰ן  ע˘וי  "‰כל  ˘עבו„ו˙ ‰יום  ‰"ב)  פ"‡ 

בי˙ו  ובע„  בע„ו  וכפר  ˘נ‡מר  נ˘וי  ‚„ול 
בי˙ו זו ‡˘˙ו". 

‡מר‰  מ‰  מפני  בי‡ור,  ˆריכים  ו‰„ברים 
‰כפורים  ביום  ‚„ול  כ‰ן  ˘עבו„˙  ˙ור‰ 

וביו˙ר  נ˘וי"?  ‚„ול  ב"כ‰ן  ל‰ע˘ו˙  ˆריכ‰ 
ל‰ע˘ו˙  ˆריכ‰  עˆמ‰  ‰עבו„‰  ˘‰רי  יפל‡ 
יומ‡.  רי˘  (מ˘נ‰  מבי˙ו  פרי˘ו˙  מ˙וך  „ו˜‡ 
ומ‡˘˙ו   (‚"‰ פ"‡  יו‰כ"פ  עבו„˙  ‰ל'  רמב"ם 

(נסמן לעיל ס"„). 

וי˘ לומר ‡ח„ מ‰בי‡ורים בז‰: 

כפר‰  ‰י‡  יו‰כ"פ  ˘ל  ‰˘עיר  כפר˙ 
Œו˘˙ (‰ל'  ‰רמב"ם  כמ"˘  י˘ר‡ל,  כל  על 
˘‰ו‡  לפי  ‰מ˘˙לח  "˘עיר  ‰"ב24)  פ"‡  ב‰ 

כפר‰ על כל י˘ר‡ל כ‰ן ‚„ול מ˙ו„‰ עליו 
‚„ול  ˘‰כ‰ן  ו‰יינו  י˘ר‡ל",  כל  ל˘ון  על 

‡ומר ‰ווי„וי ב˘ליחו˙ כל י˘ר‡ל25. 

‡בל ל‡י„ך פס˜ ‰רמב"ם (‰ל' ˙˘וב‰ ˘ם) 
˘‡ין ‰˘עיר מכפר על כל עבירו˙ ˘ב˙ור‰ 
˘כפר˙  ו‰יינו,  ˙˘וב‰"26,  "ע˘‰  ‡ם  ‡ל‡ 
ו‰ב‡  יחי„),  (ול‡  ˘ל ˆבור  ˘‰ו‡  ‰˘עיר, 
על י„י כ‰"‚ ˘‰ו‡ ˘ליח ˆבור „כל י˘ר‡ל, 

‡ינ‰ חל‰ על ‰יחי„ ‡‡"כ ע˘‰ ˙˘וב‰. 

ו‰יפוכו:  „בר  י˘  זו  ˘בכפר‰  ונמˆ‡, 
ˆבור  ˘ל  ענין  ‰ו‡  ˘‰˘עיר  ‰יו˙  עם 
מבלי  כולו,  לכלל  „בר ‰˘ייך   – [˘פירו˘ו 
ממון  „רך  על  ליחי„27,  מיוח„˙  ˘ייכו˙ 
ˆבור, ˘ˆ"ל "מוסרו לˆבור יפ‰ יפ‰" (ר"‰ 
כפר˙  ז‰  עם  ביח„  ‰רי  ועו„)],  ע"ב.  רי˘  ז, 

על  ˘חל‰  ב‡ופן  ‰י‡  ‰ˆבור  על  ‰˘עיר 
‰יחי„  ע˘‰  ל‡  ו‡ם  עˆמו,  בפני  יחי„  כל 

˙˘וב‰ חסר ‡ˆל יחי„ ז‰ בכפר‰ זו.

וי˘ לומר, ˘ז‰ו ‡ח„ ‰טעמים ˘‰כ‰"‚ 

24.  ור‡‰ ‚ם ‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"ב ‰"ו.
25.  ור‡‰ מנ"ח מˆו‰ ˘ס„ (ו, סע"‡).

˘וב‰ (רמב"ם  26. ור˜ על ‰"˜לו˙" מכפר ‚ם בלי̇ 
˘ם. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ז ע' 124 ו‡ילך).

ז‰  ˘מטעם  ˘ם (ע' 130)  חכ"ז  ל˜ו"˘  ור‡‰    .27
י"ל ˘ל‡ ˘ייך "לבעט" בכפר˙ ‰˘עיר. ע"˘. 



כ‡יום כיפור

עו˘‰  ‰ו‡  ‡זי  עˆמו"  ב‚„י  ולוב˘20  ז‰ב 
(‡ל‡  לבי˙ו"  "יוˆ‡  ˘‰י‡  ע˘י‰  עו„ 
‰עם  ˘"כל  ‰ו‡,  לבי˙ו  יˆי‡˙ו  ˘‡ופן 
במ‰  ל‰בין,  וי˘  בי˙ו").  ע„  ‡ו˙ו  מלוין 
נח˘ב ענין ז‰ (˘‰ו‡ "יוˆ‡ לבי˙ו") כ‡ח„ 

מפרטי עבו„˙ ‰כ‰"‚ ביום ז‰.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰: 

כ‚מר  נח˘ב  לבי˙ו"  "יוˆ‡  ˘‰כ‰"‚  ז‰ 
ר‡˘י˙  ‰נ‰,  כי  ביו‰כ"פ.  עבו„˙ו  וסיום 
יום  ˜ו„ם  יום  ˘"˘בע˙  בז‰  ‰י‡  עבו„˙ו 
‰כפורים מפרי˘ין כ‰ן ‚„ול מבי˙ו" (מ˘נ‰ 
 ,(‚"‰ פ"‡  יו‰כ"פ  עבו„˙  ‰ל'  רמב"ם  יומ‡.  רי˘ 

ו‡ילך.   ‡ (ב,  יומ‡  „רי˘  בסו‚י‡  כ„ילפינן 
ממ"˙  מימי ‰מלו‡ים ‡ו  ו‡ילך)  סע"ב   ,‚ ˘ם 

פרי˘ו˙  ˘ל  מˆב  „ור˘˙  יו‰כ"פ  ˘עבו„˙ 
˘‡ין ‰פרי˘‰  מובן,  ומז‰  מבי˙ו.   ‰כ‰"‚ 
מ‡˘˙ו  ‰פרי˘‰  „ין  ע"„  ˆ„„י  ענין  ר˜ 
˘ם),  רמב"ם  ו, ‡.  (יומ‡  כו'21  ח˘˘  מ˘ום  ר˜ 
ל‰כין ‡˙  ˘יוכל  כ„י  ר˜  ˘‰ו‡  ו‰"‰ ‰כ‡ 
‰˘ייך  „בר  ‰ו‡  כ‡ן  ‡ל‡  כ„בעי,  עˆמו 
ומוכרח למ‰ו˙ ‰עבו„‰, ול‡ מח˘˘ ˆ„„י 
˘י‰י‰  „ור˘  ‰עבו„‰  ענין  ˙וכן  כי  לב„, 
נמˆ‡  ו˘וב  מבי˙ו.  פרי˘ו˙  ˘ל  במˆב 
‰סיום  ‰ו‡  לבי˙ו  (יוˆ‡)  ˘‰חזר‰  מע˙‰, 
‰פרי˘ו˙  מן  ˘פוס˜  ˘לו,  ‰עבו„‰  ו‚מר 

ויוˆ‡ לבי˙ו. 

לבי˙ו  ‰יˆי‡‰  ‚ם  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ולכן 
ז‰",  ˘ביום  ‰מע˘ים  כל  ב"ס„ר  (ו‡ופנ‰) 
ול‡ ‰ס˙פ˜ ב˙י‡ור עבו„˙ו ע„ יˆי‡˙ו מן 
‰ו‡  לבי˙ו  ‰יˆי‡‰  מע˘‰  ‚ם  כי  ‰מ˜„˘, 

מל˘ון  ‰רמב"ם  ˘ינ‰  כ‡ן  ˘‚ם  ול‰עיר    .20
ר˜  וכ˙ב  ולב˘",  עˆמו  ב‚„י  לו  "‰בי‡ו  ‰מ˘נ‰ 

פעול˙ ‰כ‰"‚ "ולוב˘ ב‚„י עˆמו". 
21.  ור‡‰ ˙˘ב"ı ח"‚ סל"ז.

בכלל ‰"מע˘ים ˘ביום ז‰"22. 

וי˘ לומר, ˘ז‰ו ‚ם ‰טעם ˘יˆי‡˙ ‰כ‰ן 
‰עם  ˘"כל  כז‰,  ב‡ופן  ‰י˙‰  לבי˙ו  ‚„ול 
מלוין ‡ו˙ו", „י"ל ˘‡ין לוי‰ זו ר˜ מטעם 
ול‰„‚י˘  ל‰ר‡ו˙  כ„י  (בעי˜ר)  כבו„, ‡ל‡ 
ז‰  יום  ממע˘י  חל˜  ‰י‡  לבי˙ו  ˘‰יˆי‡‰ 

‰˘ייכים לכל ‰עם, כנ"ל. 

י˘ר‡ל  ועבו„˙  (‡בו„ר‰ם  במפר˘ים  ועיין 
ע‡,  יומ‡  מ‰ר˘"‡  וח„‡"‚  מ‡ירי  עבו„‰.  ס„ר  על 

רי˘ ע"ב) ‚בי ‰סיפור ‰נ"ל מיומ‡ (ע‡, רע"ב) 

‰מ˜„˘  מבי˙  ˘יˆ‡  ‡ח„  בכ‰"‚  "מע˘‰ 
ו‰וו ‡זלי כולי עלמ‡ ב˙רי‰, כיון „חזיונ‰ו 
ו‡זלי  ל„י„י‰  ˘ב˜ו‰ו  ו‡בטליון  ל˘מעי‰ 
˘מעי‰  ‡˙ו  לסוף  ו‡בטליון,  ˘מעי‰  ב˙ר 
‚„ול  „כ‰ן  מיני‰  ל‡יפטורי  ו‡בטליון 
בי˙ן.  לˆ„  ולפרו˘  ממנו  ר˘ו˙  (ליטול 
ל˘לם  עממין  בני  יי˙ון  ל‰ן  ‡מר  ר˘"י), 
ו‡בטליון]  ˘[˘מעי‰  לפי  ‰ו‡  ‚נ‡י  (ל˘ון 
כ„‡מרינן  סנחריב  ˘ל  בניו  מבני  ב‡ו 
כו'",  לי‰  ‡מרו  ר˘"י),  ‚יטין.  במסכ˙ 
‰ו‡  ˘‰ליווי  מ˘ום  ‰י˙‰  כ‰"‚  „טענ˙ 
˘„חו‰ו  כבו„ו  על  חס  וז‰  לכ‰"‚  כבו„ 

מפני כבו„ ˙"ח כו'.

מטעם  ‡ינו  ˘‰ליווי  „רכנו  ע"פ  ‡מנם 
˘ייכ˙  זו  ˘יˆי‡‰  ל‰ר‡ו˙  כ„י  ‡ל‡  כבו„ 
על  ‰כ‰"‚  ˘טענ˙  י"ל  ˘וב  ‰יום,  למע˘י 
‰י‰  ל‡  ˘˘ב˜ו‰ו,  על  ו‡בטליון  ˘מעי‰ 
מ˘ום ˘חס על כבו„ו23, ‡ל‡ מפני ˘מע˘‰ 

יום ז‰ „ור˘ ˘י‰יו מלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו. 

ל˘ון  ל‰מ˘ך  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ועפ"ז 
˘יˆ‡  על  עו˘‰  ‰י‰  "ויו"ט  ‰רמב"ם, 

 ,(1 ‰ער‰  לעיל  (‰וב‡‰  מ‰‚ירס‡  ול‰עיר    .22
˘˜ו„ם לבי˘˙ ב‚„י עˆמו ‰י‰ טובל. 

23.  ול‰עיר מריטב"‡ ˘ם.

אוצרות המועדים ח

„˜‰" [ר‡‰ ל‰לן בי‡ור מ„רי‚‰ זו ב‡רוכ‰], ו‡זי מ˙בטל˙ מˆי‡ו˙ו ועבו„˙ו רח"ל.

כי יסו„ ‚„ול ‰ו‡ ב„רכי עבו„˙ ‡י˘ י˘ר‡ל ‡˙ ‰˜ב"‰ ‡˘ר ‡ין כל ‡ח„ עוב„ ‡˙ ‰' 
כפרט ומˆי‡ו˙ לעˆמו, ‡ל‡ ˘לימו˙ ‰עבו„‰ ˘ל כלל י˘ר‡ל ˙לוי' בז‰ ˘‰י‡ כולל˙ ‡˙ 
ולכן  מימך".  ו˘ו‡ב  עˆיך  וע„ "חוטב  ˘בטיכם"  מ"ר‡˘יכם  ˘בי˘ר‡ל,  ריבו‡  ˘י˘ים  כל 
כולל  ˘בי˘ר‡ל,  כלל ‰סו‚ים  בכניס˙ו ‡ל ‰˜ו„˘ ‡˙  בעבו„˙ו  לכלול  מוכרח ‰כ‰ן ‚„ול 

‚ם ‡˙ ‡לו ˘ב˘ולי ‰מעיל, על י„י ˘"נ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘".

‡ל‡ ˘לפי טעם פנימי ז‰, ˘כניס˙ כ‰ן ‚„ול עם ‰מעיל ו‰פעמונים ˘ב˘וליו, ‰י‡ בכ„י 
‚„ול",  רע˘  ב"˜ול  ‰י‡  ˘עבו„˙ם  ‡ו˙ם  י˘ר‡ל,  ˘בבני  ‰"˘וליים"   ˙‡ ‚ם  עמו  ל˘‡˙ 
עוונו˙י‰ם  כפר˙  יום  ˘‰ו‡  ביום ‰כיפורים,  ˘„ו˜‡  טעמ‡  מ‡י  מ˙חז˜˙ ‰˙מי‰‰ „לעיל, 
˘ל כלל י˘ר‡ל, ‡ין ‰כ‰"‚ נכנס לפני ולפנים כ˘"נ˘מע ˜ולו", ‰י‡ך יי˙כן ‰„בר ˘„ו˜‡ 

ביום ז‰ ל‡ "יכניס" ‰כ‰ן ‚„ול עמו ‡˙ ‡לו ˘ב"˘ולי ‰מעיל"?

ה
מהות כפרת יום הכיפורים – טהרה כמלאכי השרת

כ„י  ביו‰כ"פ  נ˜יים  לבנים  ב‚„ים  ללבו˘  נו‰‚ים  ˘י˘  בפוס˜ים  „‡י˙‡  מ‰  י„וע  ‰נ‰ 
מ‰  וכן  ס"„)  ע"פ ‰רמ"‡  ט  סעיף  ˙רי  סי'  ב˘ו"ע  (ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן  מל‡כי ‰˘ר˙  „ו‚מ˙  ל‰יו˙ 
˘‰ו‡ ˜ילוס ‰˘ייך  לפי  בח˘‡י  וכו'  מלכו˙ך  כבו„  ˘ם  ברוך  ˘כל ‰˘נ‰ ‡מרינן  ˘‡ע"פ 
למל‡כי ‰˘ר˙, ו‰ו‡ כ"‡„ם ˘‚נב חפı נ‡‰ מ˙וך פלטרין ˘ל מלך ונ˙נ‰ ל‡˘˙ו ו‡מר ל‰ 
ביום  בלח˘", ‡בל  כל ‰˘נ‰ ‡ומרים ‡ו˙ו  לכן  בי˙ך,  ב˙וך  בˆינע‡  בו ‡ל‡  ˙˙˜˘טי  ‡ל 
(ל˘ון ‡„מו"ר  בפר‰סי‡"  רם  ב˜ול  כו' ‡נו ‡ומרים ‡ו˙ו  למל‡כים  ˘"‡נו „ומים  ‰כיפורים 
סי'  טור ‡ו"ח  ‚ם  ור‡‰  לו,  פ"ב,  רב‰  מ„ברים  ˙ריט  סי'  טור ‡ו"ח  ע"פ  ו‰ו‡  ס"ט,  ˙ריט,  סי'  ב˘ו"ע  ‰ז˜ן 

˙רו מפר„ר"‡ פמ"ו). 

ו‰נ‰ ‰˘וו‡‰ זו בין י˘ר‡ל למל‡כי ‰˘ר˙ ‡ינ‰ ס˙ם „ימיון חיˆוני, כי ‡ם ‰י‡ ˘ייכ˙ 
לעניינו ˘ל יום ‰כיפורים, ˘בו נמחלים לו ל‡„ם כל עוונו˙יו.

וכבר נ˙ב‡ר במ"‡ ב‡ריכו˙ (ל˜ו"˘ ח"„ עמ' 1153 ו‡ילך) עניין ‰כפר‰ „יום ‰כיפורים ע"פ 
‰י„וע ‡˘ר (˘בועו˙ י‚, ‡ ו˘"נ) "עיˆומו ˘ל יום מכפר". „‡ף ˘ב‚מ' ˘ם נר‡‰ ˘‰ו‡ ˙לוי 
"בין  לרבי  ו‡ילו  ל˘בים"  ‡ל‡  מכפר  ‡ין  ‰כיפורים  "יום  „לרבנן  וחכמים,  רבי  בפלו‚˙˙ 
ע˘‰ ˙˘וב‰ בין ל‡ ע˘‰ ˙˘וב‰ יו‰"כ מכפר", ‰נ‰ ב‡מ˙ ל‡ ‡יפלי‚ו בעˆם ‚וף ‰עניין 
„"עיˆומו ˘ל יום מכפר", כיון ˘‚ם לרבנן („‰לכ‰ כוו˙יי‰ו) ˘על ‰‡„ם ל˘וב ב˙˘וב‰, 
‰נ‰ ‡ין ‰כוונ‰ ˘‰˙˘וב‰ לב„‰ מכפר˙, ו‚ם ‰ם מו„ים „בכח עˆמו ל‡ יוכל ‰‡„ם לבו‡ 
לכפר‰ מיוח„˙ זו „יום ‰כיפורים, ו‰י‡ בכוח "עיˆומו ˘ל יום", ‡ל‡ ˘ל„ע˙ם ˙לוי ‰„בר 
נעלי˙  ביום ‰כיפורים ‰י‡  ˘ב‡‰  ב˙˘וב‰, ‡בל ‰כפר‰  ל˘וב  ˘עליו  במע˘‰ ‰‡„ם  ‚ם 

‰רב‰ יו˙ר ממ‰ ˘י‚יע ‰‡„ם בעˆמו, ו‰י‡ בכוח ‰יום, „"עיˆומו ˘ל יום מכפר". 
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ו‰נ‰, כ˘„נים על ‰מו˘‚ כפר‰ ברור ˘‡ין פירו˘‰ ר˜ ˘‰‡„ם ‡ינו נענ˘ על עוונו˙יו, 
˙כלי˙  מזו –  וי˙יר‰  פ"‡),  (ר‡‰ ‡‚‰"˙  ˘יˆר ‰עוון  ו‰פ‚ם  מן ‰כ˙ם  נ˜יון ‰נפ˘  כי ‡ם ‚ם 
‰כפר‰ ‰י‡ כ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נ˘‡ר רו˘ם מ‰עביר‰ ‡ל‡ י˙יר‰ מזו כ„‡י˙‡ ב‚מ' 

(יומ‡ פו, ב) "ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכויו˙".

בכלל,  ל˙˘וב‰  בנו‚ע  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר  ו‰רי  נע˘‰,  ‰י‡ך  בי‡ור  ˆריך  ז‰  ו„בר 
 ˙‡ זו  חרט‰  בר‚˘י  ‰ו‡  עו˜ר  ˘ע˘‰,  ‰חט‡  על  ומ˙חרט  ˙˘וב‰  עו˘‰  ‡„ם  ˘כ‡˘ר 
‰ר‚˘ ‰˙ענו‚ ˘‰י' לו בע˙ ‰עביר‰ (ר‡‰ „רך מˆוו˙יך ל‰ˆמח ˆ„˜ לח, ב, ו˘על י„י ‰וי„וי „ברים 
בפ‰ נמחי˙ ‚וף ‰עביר‰) [וע„ ˘על י„י ˘‰ריחו˜ ˘נע˘‰ ‡ˆלו מ‰בור‡ י˙"˘ על י„י עוונו˙יו 

‰ו‡ ‰‚ורם לכך ˘י˙עורר בˆמ‡ון ‡„יר ל‰˙„ב˜ ב‰˜ב"‰, ‡י לכן "נע˘ו לו כזכיו˙" ע"י 
בי‡ור ‰י‡ך  וˆריך  בכל ‰˘נ‰,  על „רך ‰ר‚יל  ב˙˘וב‰  ז‰ו  פ"ז)]. ‡בל  ˙ני‡  (ר‡‰  ‰˙˘וב‰ 
‰מנ˜‰  מע˘‰  כל  לל‡  מכפר"  יום  ˘ל  ˘"עיˆומו  ‰כיפורים  ביום  מחט‡ו  ‰‡„ם  מ˙נ˜‰ 

ומכפר מˆ„ ‰‡„ם. 

מע˘‰ ‰‡„ם  כ‡ן  ˘‡כן ‡ין  ס"ל  ˘‰ו‡  עי˜ר ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ ‡ליב‡ „רבי  ˘‡כן  וב‡מ˙ 
˙נ‡י  ו‰י‡  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  ‰‡„ם  ˆריך  ‰כיפורים  ביום  ˘‚ם  רבנן  ל„ע˙  ‚ם  ‡בל  כלל, 
לפעול˙ "עיˆומו ˘ל יום מכפר", ע„יין ˜˘‰, כיון ˘כנ"ל ‚ם ל„ע˙ רבנן ו‰‰לכ‰ – ‰כפר‰ 

„יום ‰כיפורים ‰י‡ נעלי˙ ו‚„ול‰ יו˙ר ממ‰ ˘י„ ‰‡„ם מ‚ע˙ ב˙˘וב˙ו.

ו‰בי‡ור בז‰:

ז‰  חל˜  ‰נ˘מ‰.  עˆם  ו‰ו‡  וח˙ום  כמוס  חל˜  בנ˘מ˙ו  י˘  ˘י‰י',  מי  י‰י'  י‰ו„י,  לכל 
„‰נ˘מ‰ ˜˘ור ומיוח„ ו„בו˜ בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙' בבחי' "חבו˜‰ ו„בו˜‰ בך . 
. יחי„‰ ליח„ך" (כל˘ון ‰פיוט ל‰ו˘ענו˙ „יום ‚' „ח‰"ס). וכיון ˘כן ‰רי ‰ו‡ ˜˘ר ˘למעל‰ מכל 
מ„י„‰ ו‰‚בל‰, ו‰ו‡ ‡ינו יכול ל‰יווˆר על י„י ‡יזו פעול‰ ˘ל ‰‡„ם. „כיון ˘‚ם ‰מע˘ים 
˜˘ר  ליˆור  ביכול˙ם  ˘‡ין  ‰רי  מסויימו˙,  ‰‚בלו˙  ב‰ם  י˘  ביו˙ר  ‰נ˘‚בים  ו‰פעולו˙ 
מיוח„ ז‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ עם ‰בור‡ י˙' ˘‰ו‡ למעל‰ מכל ‰‚בל‰. ולכן מבו‡ר בספרים ‰˜' 
˘˜יומו ˘ל ˜˘ר ז‰ ‰ו‡ „בר ˘˜יים בכל נ˘מ˙ ‡י˘ י˘ר‡ל מעˆם ‰יו˙‰, וכל˘ון ‰˙ני‡ 

(˙חיל˙ פ"ב) ‡˘ר ‰"נפ˘ ‰˘ני˙ בי˘ר‡ל ‰י‡ חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘".

˘ביום  ‡ל‡  ‰‡„ם,  ˘ל  פעול‰  ‰י‡  ˘‡ין  ‰יינו  ‰כיפורים,  יום  כפר˙  ˘ל  ‰מעל‰  וזו‰י 
˘‡ין  עם ‰˜ב"‰,  ˘ל ‰נ˘מ‰  ז‰  עˆום  ˘ל ˜˘ר  וח˙ומ‰  כמוס‰  בחינ‰  מ˙‚לי˙ ‡ו˙‰  ז‰, 
עם  ˜˘ר  וליˆור  לפעול  ‰‡„ם  ביכול˙  ˘‡ין  „כ˘ם  בו.  לפ‚ום  ˘בעולם  „בר  ˘ום  ביכול˙ 
˜˘ר  ללכלך  ‡ו  לפ‚ום  ‰‡„ם  מע˘י  ביכול˙  ‡ין  כך  פעולו˙יו,  בכח  ‰בור‡  ועˆמו˙  מ‰ו˙ 
נ˘מ˙ ‰‡„ם  זו, ‰רי  ומ„רי‚‰  בחינ‰  מ˙‚לי˙  כ‡˘ר  יום,  ˘ל  ובעיˆומו  עוונו˙יו.  י„י  על  ז‰ 
י˙'  ‰בור‡  ˜„ו˘˙  עם  ז‰  מיוח„  ˜˘ר  ˘בפני  כיון  ונ˜י',  זכ‰  כ˘‰י‡  ‰בור‡  בפני  עומ„˙ 

‰מ˙‚ל‰ ביום ‰˜„ו˘ – בטלים וסרים מ‡לי‰ם כל ‰פ‚מים. 

˜ו„ם  כ˙נ‡י  ‰˙˘וב‰  למע˘‰  ‰‡„ם  ˆריך  ‡ם  ר˜  ‰ו‡  ורבנן,  רבי  ˘‡יפלי‚ו  ומ‰ 
˘ז˜ו˜ים  כחכמים  ‰לכ‰  ו‡כן  י˙ברך,  ‰בור‡  עם  ˘לו  ‰˜˘ר  ˘ל  זו  מיוח„˙  ל‰˙‚לו˙ 

אוצרות המועדים כ

(‡) נ˜ט "וכל ‰עם17 מלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו", 
˘ם  ב‚מ'  ועיין  ‰מ˘נ‰.  על  ‰וסיף  ובז‰ 
כולי  ‡זלי  "ו‰וו  ˘מסופר  ע"ב)  רי˘  (ע‡, 
עלמ‡ ב˙רי‰" (ו‰וב‡ו ל‰לן פרטי ‰מע˘‰ 
˘ם  ˘‰ו„‚˘  מˆינו  ל‡  מי‰ו  ˘ם).  ב‚מ' 
‰˘מיט  ‰רמב"ם  (ב)  פעם.  בכל  ‰י‰  ˘כן 
˘רˆ‰  ו‰יינו  ˘במ˙ני'.  "ל‡ו‰ביו"  ˙יב˙ 
ל˘ונו˙  ˘ינויי  ב‰נך  ל‰˘מיענו  ‰רמב"ם 
‰י‰  (ל‡  ‰כ‰"‚  ˘ל  ˘‰יו"ט  בז‰,  ˘יט˙ו 
ח‚‚ עם ‡ו‰ביו בלב„,  לו,̆  ˘מח‰ פרטי˙̆ 
‡ל‡) ‰י‰ ˘ייך ל"כל ‰עם" ˘ליוו ‡ו˙ו ע„ 

בי˙ו (ולכן ‰˘מיט ˙יב˙ "ל‡ו‰ביו")18.

˘‰יו"ט  ‡ף  ‰רמב"ם,  ˘ל„ע˙  ועכˆ"ל, 
[ול‡  ‰˜ו„˘"  מן  ב˘לום  ˘יˆ‡  "על  ‰י‰ 
˘ייך  מ"מ  יו‰כ"פ],  עבו„˙  עˆם  על 
ולכן  ‰כפורים,  יום  עבו„˙  ל‰לכו˙  ‰ו‡ 
˘ע˘‰,  ו‰יו"ט  ב‰ליווי  ‰עם  כל  ‰˘˙˙פו 
כיון ˘עבו„˙ו ביו‰כ"פ עו˘‰ ‰כ‰"‚ ב˙ור 
˘לוחם וב‡ כוחם ˘ל כל י˘ר‡ל. ועיין עו„ 
יו‰כ"פ  עבו„˙  רמב"ם ‰ל'  ב.  (יח,  „יומ‡  מ˙ני' 
˘לוחנו  ו‡˙‰  ב"„  ˘לוחי  "‡נו  ‰"ז)  פ"‡ 

ו˘ליח ב"„"19. 

˘יט˙  מ˙‡ימ‰  ‡יך  ל‰בין  עלינו  וע˙‰ 

מלוים".  ‰ˆבור  "כל  ˘ם  יומ‡  במ‡ירי  וכן    .17
בר‡"˘  ‡בל   – ס"‡.  ‰נ"ל   ı"יעב סי„ור  ‚ם  ור‡‰ 

˘ב‰ער‰ 4 "ר‡˘י ‰עם ו‚„ולים". 
ר˜  ‰י˙‰  בפועל  ˘‰סעו„‰  ‡ף  כלומר,    .18
˘‰˘מיט  י"ל  במ˘נ‰),  (כמפור˘  "ל‡ו‰ביו" 
˘ייך  ‰יו"ט  ˘˙וכן  ל‰„‚י˘,  "ל‡ו‰ביו"  ‰רמב"ם 

לכל ‰עם. ‡בל ‰„בר „וח˜.
ב]) "וכל  ח"ב (ע' ˜כ‰ [˜י,  מ"‰˙מים"  ול‰עיר   –
‰יו  לחˆירו  ובבו‡ם  כו'  עמו  ‰ולכים  ‰יו  י˘ר‡ל 
ב˘מח‰  ˘מחים  כולם  ו‰יו  כו'  ערוכו˙  ˘ולחנו˙ 
‚„ול‰ כי נ˙כפרו ל‰ם כל עוונו˙י‰ם". ועיין עו„ בז‰ 
יו"ט (ר˜)  כו'  מלוים  ˘ם, "כל ‰ˆבור  יומ‡  במ‡ירי 

לכל ‡ו‰ביו כו'". 
19.  ור‡‰ חינוך מˆו‰ ˜לו. – ור‡‰ ל˜ו"˘ חכ"ב 

ע' 22. 

˘יˆ‡",  "על  ‚ריס  „מח„  בז‰,  ‰רמב"ם 
‰פרטי˙  ‰ˆל˙ו  על  ‰ו‡  ˘‰יו"ט  ו‰יינו 
כ‡ן „בר  ס"ל „י˘  ומ‡י„ך  פ‚ע,  בלי  ˘יˆ‡ 
‰˘ייך ל‚וף עבו„˙ ‰יום ולכללו˙ י˘ר‡ל.

ד
יבאר דלהרמב"ם היתה שיטה מחודשת 

שיציאת כה"ג מן הקודש היא עצמה 
חלק ממעשי עבודת היום גופא

בל˘ון  ˘ינוי  עו„  ב‰˜„ים  ז‰  ויובן 
‰רמב"ם ל‚בי ל˘ון ‰מ˘נ‰: 

ע„  ‡ו˙ו  "ומלוין  ב˜יˆור  נ‡מר  במ˘נ‰ 
בי˙ו", ו‡ילו ‰רמב"ם ‰וסיף לפנ"ז "ויוˆ‡ 
לבי˙ו וכל ‰עם מלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו", ו‰ו‡ 
˘‰כ‰ן ‚„ול ‰י‰ "יוˆ‡  מובן  ˘‰רי  ˙ימ‰, 
˙יבו˙ ‡לו  ‰וסיף ‰רמב"ם  ומ„וע  לבי˙ו", 

על ל˘ון ‰מ˘נ‰.

ב‰יˆי‡‰  ‰„יו˜  מ‰ו  בי‡ור,  ˆריך  ו‚ם 
לבי˙ו „ו˜‡, „לכ‡ור‰, למ‡י נפ˜"מ בכלל 
ל‡ן יוˆ‡ ‰כ‰"‚, ‡ם לבי˙ו ‡ו למ˜ום ‡חר 
ר˜  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  ס‰"ב)  (פ"ב  לעיל  (ועיין 
ספר  וב˜רי˙  ויוˆ‡".  חול  ב‚„י  "ולוב˘ 
"ולוב˘  ב˙יבו˙  ‰פר˜  סיים  כ‡ן  לרמב"ם 

ב‚„י עˆמו" (ב‰˘מט˙ כל ‰סיום)). 

ומ˘מע מכל ז‰, ˘ב‡מ˙ ס"ל ל‰רמב"ם 
ממע˘יו  חל˜  כן  ‚ם  ‰י‡  לבי˙ו  ˘‰יˆי‡‰ 
‰רמב"ם  ˘ינ‰  ולכן  ז‰.  ביום  ‰כ‰"‚  ˘ל 
מל˘ון ‰מ˘נ‰ (˘˘ם ‰וב‡‰ ‰יˆי‡‰ בסוף 
‰יום ר˜ ב˘ייכו˙ ל‰מלוין) ו‰˜„ים "ויוˆ‡ 
ב‰מ˘ך   – ‰כ‰"‚)  על  (ב‰„‚˘‰  לבי˙ו" 
לכל ע˘יו˙יו ˘לפנ"ז ‰מ˙ו‡רו˙ ברמב"ם, 
˘ל‡חרי ˘"מ˜„˘ י„יו ור‚ליו ופו˘ט ב‚„י 
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ל‰˜ריב  יכול  ˘ל‡ ‰י‰  וכיון  בו15.  מחוייב 
לכן ‡יחר ‡˙ ‰יו"ט  למחר,  ע„  ˙ו„˙ו   ˙‡

ע„ ‡ז.

חיוב  נמˆ‡  ˘ל‡  כיון  „ב‡מ˙  ‡יבר‡ 
˙מי„י ז‰ ב˘ום מ˜ום על כרחין ˆ"ל ˘‡ינו 
כלל  מ˜ום  ˘‡ין  כיון  י"ל  ו‰טעם  כ‡ן. 
‰י‡  בנ"י  ˘כפר˙  כז‰,  רחו˜  חי„ו˘  לומר 
ו„‡י˙  מוו˙  בסכנ˙  ‰מכפר   ˙‡ ˘מעמי„‰ 
ע"ז  ˙ו„‰  ˜רבן  ל‰בי‡  ˘יˆטרך  כ„י  ע„ 
˘ניˆול ממנ‰. ו‰טעם – ˘מר‚יל ‡˙ עˆמו 

וכו'. 

ג
יפלפל בשיטת הרמב"ם דלכאו' סתר עצמו, 

כי מחד נקיט שהוא על הצלה פרטית של 
הכה"ג ומאידך היה שייך לכל העם

ב˘יט˙  ל„ון  מ˜ום  י˘  ע„יין  ‡מנם, 
עו˘‰  ‰י‰  „"ויו"ט  ‰ך  ˘‰בי‡  ‰רמב"ם 
כו" – „לכ‡ור‰ ‰ו‡ ספר ‰לכו˙ ול‡ סיפור 
„ברים  סיפור  בו ‡ל‡  ז‰ ‡ין  וענין  „ברים, 
חיוב  ול‡  בפועל,  כ‰"‚  בו  ˘נ‰‚  ממנ‰‚ 
ע˘יי˙  נו‰‚  ‰י‰  ˘‰כ‰"‚  ו‡ף  ‰„ין.  ע"פ 
ל‰ו„ו˙,  ˆריכים  „‡רבע‰  כ‰ך  ז‰,  יו"ט 
‰ל‡ מ"מ ‡ין זו ‰לכ‰. ו„בר ז‰ ˜˘‰ „ו˜‡ 
לומר  ˘י˘  במ˘נ‰,  מ˘‡"כ  ‰רמב"ם,  על 
כיון  ‡‚ב,  „רך  ˘‰בי‡ו  עכ"פ)  (ב„וח˜ 
ז‰  יו"ט  לע˘ו˙  נו‰‚  ˘בפועל ‰י‰ ‰כ‰"‚ 

בכל פעם.

ל‰ו„ו˙  חייב  ˘‰י‰  ‡˙"ל  ‡פי'  וב‡מ˙ 
כו' (עיין לעיל ס"ב) – ע„יין ˆ"ע על ‰רמב"ם, 
עבו„˙  ל‰ל'  ˘ייך  ז‰  חיוב  מ"מ ‡ין  ˘‰רי 

15.  ול‰עיר, ˘יום ‰ב‡˙ ˜רבן ‰וי יו"ט ל‰מבי‡ו 
(˙וס' רפ"„ „פסחים, מירו˘למי ˘ם). 

יו‰כ"פ.

ו‡ף ˘ב˙חיל˙ פר˜ ז‰ (פר˜ „ מ‰ל' עבו„˙ 
כל ‰מע˘ים  מ˜„ים ‰רמב"ם "ס„ר  יו‰כ"פ) 

ל‡  ז‰  ˘בפר˜  ו‰יינו  ‰ו‡",  כך  ז‰  ˘ביום 
ב‡ ל‰˘מיענו ‰לכו˙ עבו„˙ יום ‰כפורים, 
‡ל‡ לספר "ס„ר כל ‰מע˘ים", כפי ˘נע˘ו 
כמ‰  ו˘נ‰  ‰רמב"ם  חזר  [˘לכן  בפועל 
בפר˜ים  כ˙בם  ˘כבר  ז‰, ‡ף  בפר˜  פרטים 
"ס„ר  ל˙‡ר  ב‡  ז‰  ˘בפר˜  כיון  ‰˜ו„מים, 
˘כוונ˙ו  מובן  ‰רי  מ"מ,   – ‰מע˘ים"]  כל 
‰י‡  ז‰"  ˘ביום  ‰מע˘ים  כל  ב"ס„ר 
יום  לעבו„˙  ב˙וכנם  ‰˘ייכים  למע˘ים 
[˘נ˜ט  ‰רמב"ם  ב˘יט˙  ‰נ"ל  וע"פ  ז‰; 
ו‰יינו „ס"ל  ב˘לום",  ˘יˆ‡  כ‰‚ירס‡ "על 
˘עבו„˙ו  על  (ל‡  ‰י˙‰  ‰יו"ט  ˘ע˘יי˙ 
ב˘לום,  יˆי‡˙ו  על  ‡ל‡)  כו',  נ˙˜בל‰ 
עבו„˙  ל‚וף  ˘ייך  ול‡  ˆ„„י  ענין  ˘‰ו‡ 
ל"‰מע˘ים  ˘ייך  ‰יו"ט  ‡ין  ‰רי  ‰יום] 
לפי ‰סבר‡ (‰נ"ל)  מיבעי  ל‡  ז‰":  ˘ביום 
ל‡  ו„‡י  ‰רי  למחר,  ר˜  ‰יו"ט   ˙‡ ˘ע˘‰ 
ז‰";  ˘ביום  מ"‰מע˘ים  ˘‰ו‡  לומר  ˘ייך 
ע˘‰ ‰יו"ט  ˘ל‰רמב"ם  ‡ל‡ ‡פילו ‡˙"ל 
˙יכף בליל‰ ‡חרי ‚מר עבו„˙ ‰יום – מ"מ, 
כיון ˘˙וכנו ‰ו‡ ‰ו„‡‰ פרטי˙ ˘ל ‰כ‰"‚ 
ב"מע˘ים  ל‰כלילו  מ˙‡ים  ל‡  ומנ‰‚ו, 

˘ביום ז‰"16. 

˘‰יו"ט  מו„‚˘,  ‰רמב"ם  בל˘ון  ‡כן, 
על  ˘לו  פרטי˙  ˘מח‰  (ר˜)  ‰י‰  ל‡ 
‰ל˘ון  במ˘נ‰  „‰נ‰  פ‚ע.  מ‡יז‰  ˘ניˆל 
"ומלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו ויום טוב ‰י‰ עו˘‰ 
ב˘˙ים:  ˘ינ‰  ‰רמב"ם  ו‡ילו  ל‡ו‰ביו", 

יו‰כ"פ  עבו„˙  ˘בנוסח  מ‰  יומ˙˜  ועפ"ז    .16
"ב˘ע‰  ‰‚ירס‡  (ע"„  „ו˜‡  "בˆ‡˙ו"  ‡ומרים 
עˆם  על  ‰י‰  ˘‰יו"ט  ל‰סבר‡  ˘מ˙‡ים  ˘יˆ‡"), 

‰עבו„‰, כנ"ל. 

אוצרות המועדים י

לז‰, ‡בל ברור ˘עˆם ‰כפר‰ ו‰נ˜יון ˘ל ‰נ˘מ‰ מפ‚ם ‰חט‡ים נע˘ים מ‡לי‰ם על י„י 
‰˙‚לו˙ זו, ו‰˙˘וב‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ‰כנ˙ ‰‡„ם ל‰˙‚לו˙ מ„רי‚‰ זו.

ז‰  מ˘ום ‰‡ „ביום  למל‡כים, ‰ו‡  ביום ‰כיפורים  י˘ר‡ל  ˘„ומים  ˘מ‰  כן  ומובן ‡ם 
מ˙‚ל‰ ˜רב˙ם ˘ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל ל‰˜ב"‰, ˘‰ם ˜˘ורו˙ ו„בו˜ו˙ בו ב˙כלי˙ ‰‰˙˜˘רו˙, 
וט‰ורים  נ˜יים  זכים,  ‰ם  ו‰רי  ז‰,  ביום  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ו‰נ˜יו˙  ‰כפר‰  נובע˙  ז‰  ומˆ„ 

כמל‡כי ‰˘ר˙.

ו
כשעצם הנשמה מתגלה – אין רעש

בבו‡ו  ˜ולו  „"ונ˘מע  ‰עניין  ‰י'  ל‡  ‰כיפורים  ˘ביום  ‰טעם  ולב‡ר  ל˘וב  י˘  ועפ"ז 
ב˜ול  נכנס  ‚„ול  ˘‰כ‰ן  ˘‰טעם  לעיל  נ˙ב‡ר  „‰נ‰,  כנ"ל).  ר˘"י  ל˘יט˙  (לב„  ‰˜ו„˘"  ‡ל 
רע˘ ‰פעמונים, ‡ין ז‰ ר˜ עניין ˘ל נטיל˙ ר˘ו˙ ˜ו„ם ‰עבו„‰, ‡ל‡ ˘‚ם במ˘ך כל זמן 
‰עבו„‰ ‰ו‡ ‡ינו נכנס לב„ו כ‡„ם פרטי, ‡ל‡ נו˘‡ עמו ‡˙ כלל י˘ר‡ל, כולל ‚ם ‡ו˙ם 
מבני י˘ר‡ל ‡˘ר עבו„˙ם ‰י‡ עבו„‰ ב˜ול רע˘ ‚„ול, כיון ˘עלי‰ם לברוח מ‰רע (וכנ"ל, 
˘‚ם מי ˘ל‡ עבר עביר‰ – ˘ייך ‡ˆלו עבו„˙ ‰בריח‰ ב˜ול רע˘ ‚„ול מעˆם ז‰ ˘מ˙‡ווים ל„ברים ˘‡ינם 

˘ייכים ל‡ל˜ו˙, ו‚ם ‡ˆל ˆ„י˜ים י˘ מעין עבו„‰ זו ב„˜ו˙). 

בין  לחלו˜‰  מ˜ום  י˘  בלב„, „˘ם  וב"˜ו„˘"  כל ‰˘נ‰,  במ˘ך  ר˜  ˘ייך  ז‰  ו‰נ‰, „בר 
˘‰ם  יו˙ר  וי˘נם ‰נחו˙ים  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  בבחינ˙  ˘‰ם  כ‡לו  ˘י˘  ע„  י˘ר‡ל,  בני 
בבחי' "חוטב עˆיך ו˘ו‡ב מימך", ולכן י˘ ˜ס"„ ˘‰כ‰ן ‚„ול ירˆ‰ לעבו„ ול˘ר˙ ב˜„˘ 
ול‰˙עלו˙ לב„ו, מבלי ל˘‡˙ עמו ‡˙ ‰נחו˙ים ˘בי˘ר‡ל, ועל ז‰ ‰י‡ ‰‡ז‰ר‰ „"ונ˘מע 

˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜„˘", ור˜ ‡ז "ול‡ ימו˙".

‰נ˘מ‰  עˆם  מ˙‚לי˙  ‡ז  ו‡˘ר  למל‡כים  „ומים  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ‰˜„ו˘,  ביום  ‡בל 
מ˜ום  כלל  ולפנים, ‡ין  לפני  כ˘נכנס ‰כ‰"‚  י˙"˘, ‡זי  ומ‰ו˙ ‰בור‡  לעˆמו˙  ו˘ייכו˙‰ 
בבחינ˙  ‰י‡  י˙'  ‰בור‡   ˙‡ עבו„˙ם  ‰˘נ‰  ˘במ˘ך  ‡ו˙ם  ו‚ם  י˘ר‡ל,  כלל  בין  לחל˜ 
כלל  ˘ל  ז‰ ‰כניס‰  ביום  בנפ˘ם,  ‰נ‰  ברע ‡˘ר  ל‰לחם  ˘עלי‰ם  לפי  רע˘ ‚„ול",  "˜ול 
י˘ר‡ל יח„יו ‡ל ‰˜„˘ ‰י‡ "ב˜ול „ממ‰ „˜‰", כיון ˘‡ינם כרחו˜ ˘נע˘‰ ˜רוב, ‡ל‡ ‰ם 
˜רובים ל‰' ב˙כלי˙ ‰‰˙˜רבו˙, ומ˙‚ל‰ ‡ˆל כל י˘ר‡ל עˆם נ˘מ˙ם ‰˜˘ור‰ עם ‰˜ב"‰ 

ל‚מרי, וכולם נמˆ‡ים ב˙כלי˙ ‰ביטול.

כיון  מˆי‡ו˙ ‰‡„ם,  ˘ל  ו‰„‚˘‰  כל ‰בלט‰  ˘‡ין  עניין "˜ול „ממ‰ „˜‰", ‰יינו  וז‰ו 
˘ביום ‰˜„ו˘ בכניס˙ ‰כ‰"‚ לפני ולפנים ‰רי כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰ו‡ ב˙כלי˙ ‰ביטול לבור‡ 

י˙'. 

ב‡ופן  „וו˜‡  ˘‰י‡  ‰˘נ‰  כל  עבו„˙  ˘לכ‡ור‰  לעיל,  ˘‰ו˜˘‰  מ‰  ‚ם   ıי˙ור ובז‰ 
„"ונ˘מע ˜ולו" עומ„˙ בס˙יר‰ למוב‡ בכ˙וב "ל‡ ברע˘ ‰' . . ב˜ול „ממ‰ „˜‰":



י‡יום כיפור

נ˙ב‡ר  ב)   ,‚ זו‰ר  ל˙י˜וני  ‰˜„מ‰  ע"פ  ˘ˆט  פר˜  ˙ער"ב  '‰מ˘ך'  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי 
˜„ו˘˙ו  על  ‰מור‰  ˘ם  ˘‰ו‡  "‰וי'",  ל˘ם  „וו˜‡  ‰כוונ‰   "'‰ ברע˘  "ל‡  ˘נ‡מר  „מ‰ 
י˙' בבחינ‰ ˘‰י‡ למעל‰ מ‰עולמו˙ ל‚מרי, ˘כ„י ל˜בל „ר‚‰ כזו ˆריכ‰ ‰עבו„‰ ל‰יו˙ 
ב˙כלי˙ ‰ביטול ב"˜ול „ממ‰ „˜‰". ‡ך, מˆ„ ˘ם ‡לו˜ים, ו‰ו‡ מי„˙ ‰ˆמˆום ˘ל ‰˙‚לו˙ 
מˆ„  ולכן ‰עבו„‰  למˆי‡ו˙ ‰נבר‡ים,  מ˜ום  נ˙ינ˙  י˘  זו  מ„רי‚‰  מˆ„  י˙', ‰נ‰  ˜„ו˘˙ו 

בחינ‰ זו ‰י‡ ל˘בר ‰ר‚˘˙ ‰ח˘יבו˙ ˘ל מˆי‡ו˙ זו, ˘עבו„‰ זו ‰י‡ מ˙וך רע˘, כנ"ל.

ול‰עיר ˘ב˙י˜וני זו‰ר (˘ם) נ˙ב‡ר ˘עבו„˙ "ל‡ ברע˘ ‰'" ‰י‡ עבו„˙ ˙פיל˙ ‰עמי„‰, 
˘‰י‡ ב"˜ול „ממ‰ „˜‰", ו˜˘ור ל"˜ו„˘ ‰˜„˘ים".

כי ‡ז ‡ין  ב‡ופן „"ונ˘מע ˜ולו" ‰ו‡  כ‰"‚ ‰י‡  עבו„˙  ˘כל ‰˘נ‰  נמˆ‡, „מ‰  ועפ"ז 
‰עבו„‰ ˜˘ור‰ לבחינ‰ ˘‰י‡ למעל‰ מ‰עולמו˙ ל‚מרי, ו‡ין ‰עבו„‰ ב"˜ו„˘ ‰˜„˘ים", 
כי ‡ם ב"˜ו„˘" בלב„. ‡מנם, ביום ‰כיפורים, „‡ז נכנס ‰כ‰ן ‚„ול לפני ולפנים, ומ˙‚ל‰ 
‰˜˘ר בין עˆמו˙ם ˘ל נ˘מו˙ י˘ר‡ל י˘ר‡ל לעˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘, ‡ו ‡ז "ל‡ ברע˘ 

‰וי'" – ו‰כ‰ן ‚„ול נכנס ב"˜ול „ממ‰ „˜‰".

ז
למה מקלסות בקול גדול? שהן רחוקין מן הבורא!

עומ„ים  י˘ר‡ל  כל  ‰כיפורים  ביום  ‰נ˙ב‡ר  „לפי  ולב‡ר,  ללמו„  ˆריך  ע„יין  ‡מנם 
ב"˜ול  ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים  נכנס ‰כ‰ן ‚„ול  ולכן  כלפי ‰˜ב"‰,  ו‰ביטול  ב˙כלי˙ ‰‰˙‡ח„ו˙ 
„ממ‰ „˜‰" „ו˜‡. ולכ‡ור‰ לפי ז‰ יו˜˘‰ מ‰ ˘‡ף ביום ‰כיפורים ‰רי ל‡ כל ‰עבו„ו˙ 
ל‰עבו„‰  י˘נ‰  ‡ז  ו‚ם  ז‰ב,  בב‚„י  ‰יו   ıבחו ‰נע˘ו˙  ו‰עבו„ו˙  לבן,  בב‚„י  נע˘ו˙  ‰יו 
לפי  ולכ‡ור‰  ˘במעיל,  ‰פעמונים  עם  ˜ולו"  „"ונ˘מע  עניין  ונ˙˜יים  ‚„ול",  רע˘  „"˜ול 

‰נ"ל, ‡יך י˙כן ‰„בר?

וי˘ לב‡ר בז‰:

ו‰נ‰  ‰˘ר˙.  למל‡כי  י˘ר‡ל  „ומים  ‰כיפורים  ˘ביום  ‰פוס˜ים  מ„ברי  ‰וב‡  לעיל 
‰י‡  עבו„˙ם  ‰רי  ‰˜ו„˘"  וחיו˙  „‰"‡ופנים  סו‚ים,  כמ‰  י˘נם  עˆמם  ‰˘ר˙  במל‡כי 
‚„ול  ברע˘  וחיו˙ ‰˜ו„˘  ˘מע "ו‰‡ופנים  בברכו˙ ˜רי‡˙  ˘‡ומרים  כמו  ‚„ול",  "ברע˘ 

מ˙נ˘‡ים", ‡מנם ‰"˘רפים", ˘‰ם מל‡כים נעלים יו˙ר, עבו„˙ם ‡ינ‰ ברע˘ כלל.

יו˙ר, ‡ין  „‰˘רפים ‰נעלים  ל„ר‚˙ ‰מל‡כים,  ˜˘ור  ז‰  ל˘ינוי  ˘‰טעם  בז‰,  ומבו‡ר 
עבו„˙ם מ˙וך רע˘, מ˘‡"כ ‰‡ופנים ו‰חיו˙, ˘„ר‚˙ם פחו˙‰ יו˙ר - עבו„˙ם מ˙וך רע˘ 

‚„ול (ר‡‰ בכל ז‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 23, ו˘"נ).

יו˙ר  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ˘חל˜  כבו„  "ר‡‰  ˙˙כ‰)  רמז  ו‡˙חנן  ˘מעוני  (יל˜וט  רז"ל  וכ„ברי 
ממל‡כי ‰˘ר˙, ˘‰מל‡כים כ˘‰ן מ˜לסין, ב˜ול ‚„ול ‰ן מ˜לסין, ˘נ‡מר ו˜ר‡ ז‰ ‡ל ז‰ 

אוצרות המועדים יח

ויˆ‡  ב"‰  ‰˘ם  לפני  מע˘יו  ˘נ˙רˆו 
"רוב  מ˘ום  ‡ו  ˘ם9),  (‡בו„ר‰ם  ב˘לום" 
לפני   '‰ לפני  ל˘ר˙  עמ„  כי   .  . ˘מח˙ו 
Œזר יˆח˜  ר'  ב˘ם  ˘ם,  ברכ‰  (מחזי˜  ולפנים" 

„‰ו‡  נ˜יט  ˘ם  יומ‡  ובמ‡ירי  ‡זול‡י).  חי‰ 

˘ום  ול‡  פסול  ˘ום  בו  ˘"ל‡ ‡ירע  מ˘ום 
מ˜ר‰ רע". 

בין  ל‰חילו˜  לומר „ב‰˙‡ם  י˘  ומע˙‰ 
˘˙י  בין  ‰˘ינוי  ‚ם  ‰ו‡  טעמי,  ˙רי  ‰נך 
"על  ‡ו  ˘יˆ‡"  "ב˘ע‰   – ‰נ"ל  ‚ירס‡ו˙ 

˘יˆ‡": 

כו'"  ב˘לום  ˘יˆ‡  "ב˘ע‰  „‚רסי  „‰נך 
על  ‰ו‡  ˘‰יו"ט  ‰נ"ל,  ‰ב'  כטעם  סברי 
‰ˆלח˙ ‚וף עבו„˙ ‰יום כו' (ול‡ על ˘יˆ‡ 
כי  ˘יˆ‡",  "על  ‚רסי  ל‡  ולכן  חי),  מ˘ם 
יˆי‡˙ ‰כ‰"‚ ב˘לום מן ‰˜„˘ ‡ינ‰ סיב˙ 
ר˜  ˘יˆ‡" „בז‰  ‰יו"ט, ‡ל‡ ‚רסי "ב˘ע‰ 
רˆוננו ל‰˘מיע זמנו ˘ל ‰יו"ט ‡ימ˙י ‰ו‡. 
‰יינו, „בז‰ ˘זמן ‰יו"ט ‰י‰ ˙יכף ב‰מ˘ך 
ב‡  ˘‰יו"ט  מו„‚˘  נמˆ‡  ל‚מר ‰עבו„10‰, 
˘„יי˜  ומ‰  ב˜ו„˘.  לעבו„˙ ‰כ‰"‚  ב˜˘ר 
כו'"  ב˘לום  ˘יˆ‡  "ב˘ע‰  לומר  ‰˙נ‡ 
מ‡יז‰  ˘ניˆול  על  ˘‰ו‡  לכ‡ור‰  („מ˘מע 
ב˘לום  ˘יוˆ‡  ˘בז‰  מ˘ום  ר˜  ‰"ז  פ‚ע), 
ל‡  ‡בל  נ˙˜בל‰,  ˘‰עבו„‰  על  סימן  י˘ 
בלי  ב˘לום  ‰יˆי‡‰  עˆם  על  ‰ו‡  ˘‰יו"ט 

פ‚ע, כי ‡ם ר˜ על ‰ˆלח˙ ‚וף ‰עבו„‰. 

מן  ב˘לום  ˘יˆ‡  "על  ‰‚ורסין  מ˘‡"כ 
˘‰יו"ט  ‰נ"ל,   '‡‰ כ‡ופן  ס"ל   "˘„˜‰

9.   ור‡‰ ‚ם עבו„˙ י˘ר‡ל ˘ם.
˘מ‰  ˘פיר˘ו  ס"‡,  ‰נ"ל  כ‰מפר˘ים  ו„ל‡    .10
מן   .  . "בˆ‡˙ו  עבו„‰)  ס„ר  (בנוסח  ˘‡ומרים 
(ור‡‰  למחר  ‰כוונ‰  ‡ל‡  „ו˜‡,  ל‡ו   – ‰˜ו„˘" 
˘פע˙ רביבים ‰נ"ל (‰ער‰ 6) ועו„, ˘פי' "בˆ‡˙ו" 

– "ב˘ביל ˘יˆ‡"). 

ב˘לום  ˘יˆ‡  על  ‰כ‰"‚  ˘ל  ‰ו„‡‰  ‰י‰ 
מן ‰˜ו„˘ – וכפ˘טו˙ מ˘מע‰ ˘ל ‰ל˘ון 
על  ‰ו‡  ˘‰יו"ט  ב˘לום",  ˘יˆ‡  "על 
סימן  ר˜  ˘ז‰ו  (ול‡  ב˘לום"  "˘יˆ‡  ז‰ 

˘‰עבו„‰ נ˙˜בל‰). 

„ל‰ך  מזו,  י˙יר‰  לח„˘  י˘  ו˘מ‡ 
˘ל  פרטי˙  ‰ו„‡‰  ‰י‰  (˘‰יו"ט  טעמ‡ 
ע˘‰  חי),  ויˆ‡  ‰ו‡  ˘ניˆול  על  ‰כ‰"‚ 
"ב˘ע‰  ˘ל‡  ב„ו˜‡  ‰יו"ט   ˙‡ ‰כ‰"‚ 
˘יˆ‡ כו'" (‰יינו ‡פילו ל‡ בליל‰, כ˘כבר 
למחר.  ר˜  ‡ל‡  כנ"ל),  ב‡כיל‰,  מו˙ר 
לטעם  „‰נ‰  ב‰˜„ים  ˙ובן  ‰„בר  וסבר˙ 
˘יˆ‡  "על  ל‰'  מו„‰  ‰י‰  ˘‰כ‰"‚  ז‰ 
ל‰ו„ו˙  ˆריכים  ‡רבע‰  ע"„  ב˘לום", 
˜רבן  ל‰בי‡  ˆריך  ‰י‰  לכ‡ור‰   – כו' 
במחזי˜  ‚ם  וב‡מ˙  זו.  ‰ˆל‰  על  ˙ו„‰ 
ע"„  ‰י‰  ˘‰יו"ט  סבר‡  ‰בי‡  ˘ם  ברכ‰ 
‰‚ומל  ברכ˙  ‰רי  ומע˙‰  ‰‚ומל,  ברכ˙ 
פ"ט  ברכו˙  (ר‡"˘  נ˙˜נ‰  ˙ו„‰  במ˜ום ˜רבן 
˙ו„‰,  ל˙‡ „˜רבן  כ‡ן  ˘י˘  ונמˆ‡  ס"‚11), 

בז‰,  ל‰˙חייב  ‰כ‰ן  על  ‰י‰  ‰„ין  ומן 
רבינו  ל˘ון  פ˘טו˙  מ˘מעו˙  ע"פ  ובפרט 
ס"ט13)  ס"‡  מ‰„"˙  (‡ו"ח  ב˘ולחנו12  ‰ז˜ן 
 .  . כ‚ון  ˜רבן  ב‡יז‰  ˘נ˙חייב  יו„ע  "ו‡ם 
‰יינו  ל‰ו„ו˙",  ‰ˆריכים  ל‡רבע‰  ˙ו„‰ 
ר˘ו˙)14.  (ול‡  חוב‰  ‰וי  ˙ו„‰  ˘‰ב‡˙ 
‰י˙‰  ˘לו  ‰‰ו„י‰  ˘ח‚י‚˙  מס˙בר  ול‰כי 
˘נע˘‰  ‰˙ו„‰  ˜רבן  ל‰ב‡˙  בסמיכו˙ 

11.  ור‡‰ ר˘"י ˆו ז, יב.
לו (רב, ב) "‡ם  עני˙̆  ל"‰ במס'̇  12.  ו‰ו‡ ע"פ̆ 

‡ני חייב ˜רבן ˙ו„‰".
13.  ור‡‰ ˘ם במ‰„"˜ סט"ו.

(ופ‡˙  „ינים  ‡סיפ˙  ב˘„"ח  ‰˘˜ו"ט  ור‡‰    .14
‰˘„‰ ל˘ם) מערכ˙ ברכו˙ (כרך „ ˙˘ע‰, ב. כרך ח 

‡'˙˘מו, ב ו‡ילך). 



יזיום כיפור

ב˘לום  ˘יˆ‡  על  עו˘‰  ‰י‰  ויו"ט  ˘כ˙ב 
˘‡ומרים  [כפי  בˆ‡˙ו  כ˙ב  ול‡  מן ‰˜„˘ 
‡ע"פ  ‰כפורים]  יום  עבו„˙  ס„ר  בנוסח 
בל˘ונו  ‰‡ריך   .  . ˜ˆר  ל˘ון  יו˙ר  ˘‰ו‡ 
ו‰כי  עו˘‰".  ‰י‰  למחר  כי  ל‡˘מועינן 
‰ר‡˘ונים  מרבו˙ינו  בכמ‰  ל‰„י‡  ‡˘כחן 
(‡בו„ר‰ם בפירו˘ו על ס„ר עבו„‰ (נ„פס ב˙˘לום 

˘‡˙ ‰יו"ט  ˘ם5),  יומ‡  במ‡ירי  י"מ  ‡בו„ר‰ם). 

ב˙חל˙   ı"יעב ובסי„ור  למחר.  עו˘‰  ‰י‰ 
 .  . רומי  נכר  בן  (ב"ע„ו˙  כ˙ב  ע˘י"˙  „יני 
‰י‰  ˘‡חריו  "וביום  עיניו"):  ˘ר‡ו  ממ‰ 

עו˘‰ סעו„‰ ‚„ול‰ כו'". 

מ˘ניו˙  על  ל„ו„  ˘ו˘נים  „בס'  ‡יבר‡ 
˘‡ין  ז‰  ‰כרח  על   ‰˘˜‰ כבר  ˘ם,  יומ‡ 
˘‰רי  ‰˙עני˙,  מˆ„  ‰יום  ב‡ו˙ו  ‰סעו„‰ 
‡חר  ‰ערב  ע„  נמ˘ך  ˘‰י‰   .  . "‡פ˘ר 
‰טב˙ ‰נרו˙ ע„ ˘לוב˘ ב‚„י עˆמו, ו‰ולך 
˘כ˘‰‚יע  ב‡ופן  ב˙ומו,  מ˙‰לך  בכבו„ 
„ו˜‡".  בˆ‡˙ו6  וי‰י‰  ליל‰  ‰י‰  לבי˙ו 
"‰רב‰  ˘כ'  ˘ם   ı"יעב בסי„ור  ור‡‰ 
לבי˙ו  ל‰‚יע  יכול  כ‰"‚  ‰י‰  ל‡  מ‰˘נים 
˜ו„ם חˆו˙ ‰ליל‰ מפני „וח˜ ‰עם ‰עובר 

ורבוי ‰‚„ול כו'". ע"˘.

„מ˘מע  ˘ם,  יומ‡  במ‡ירי  ‚ם  ועיין 
˘‰י‰ ‰יו"ט  פירו˘ ‰מ˘נ‰ ‰י‡  ˘פ˘טו˙ 

בערב7.

5.  ‡ל‡ ˘˘ם ‰טעם – כי "‰י‡ך ‰כין לו מבערב 
על ‰ספ˜".

6.  ‡בל ל‰עיר, ˘בעל ˘ו˘נים ל„ו„ בספרו ˘פע˙ 
 – ב˘לום"  "בˆ‡˙ו  פי'  עבו„‰)  ס„ר  (על  רביבים 
˘מפר˘  ‰יינו  מ˙".  ול‡  ב˘לום  ˘יˆ‡  "ב˘ביל 
„"בˆ‡˙ו" ‡ינו זמן ‰יו"ט, ‡ל‡ סיב˙ ‰יו"ט, ויל"ע 
מ‰ טעם ר‡‰ לטרוח ולב‡ר ‡יך בליל‰ ע„יין נח˘ב 

‰ו‡ לזמן ˆ‡˙ו.
˘ב"˜  מ˘ום  יו‰כ"פ  מוˆ‡י  מסעו„˙  ול‰עיר    .7
יוˆ‡˙ ו‡ומר˙ לך ‡כול ב˘מח‰ (˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח 

ס˙רכ"„ ס"ט). 

„"על  ‰‚ירס‡  בטעם  יל"ע  ˘וב  ומע˙‰ 
על  „˜‡י  לנ˜וט  רˆו  ל‡  טעם  מ‰  ˘יˆ‡", 
מן ‰˜ו„˘,  במוע„ ˆ‡˙ו  ˘‰ו‡  זמן ‰יו"ט 

ול‡ ‚רסו "ב˘ע‰ ˘יˆ‡".

ב
יתלה ב' הגירסאות בש"ס בב' טעמים 

שמצינו ליו"ט זה, אם הוא על הצלת כה"ג 
מסכנה או על הצלחת עבודת יוהכ"פ

˙רי  „‰נך  בעומ˜,  בז‰  לב‡ר  ונר‡‰ 
‚ירס‡ו˙ ˙לויו˙ ‰ן ב˘ני ‰טעמים „‡˘כחן 
במחזי˜  (עיין  עו˘‰  כ‰"‚  ˘‰י‰  ז‰  יו"ט  על 
סברו˙  בב'  ˘‰‡ריך  סרי"ט)  ל‰חי„"‡ (‡ו"ח  ברכ‰ 

‡לו): 

ענין  על  ‰ו„‡‰  ב˙ור  ‰י‰  ‰יו"ט   (‡)
על  ו‰ו‡  ב˜ו„˘,  עבו„˙ו  ‚וף  מלב„  ‡חר 
„‡רבע‰   ‡‰ ע"„  סכנ8‰,  ממ˜ום  ˘יˆ‡ 
‰ל'  רמב"ם  ב.  נ„,  (ברכו˙  כו'  ל‰ו„ו˙  ˆריכים 
˘‰רי   – סרי"ט)  ‡ו"ח  טו˘ו"ע  ‰"ח.  פ"י  ברכו˙ 

חי  יוˆ‡  ‰י‰  ל‡  ר‡וי  ‡ינו  ‚„ול  ‰כ‰ן  ‡ם 
˘ם  „כ˘‰˙פלל  ˜יי"ל  ול‰כי  ‰˜ו„˘,  מן 
"ל‡ ‰י‰ מ‡ריך ב˙פל˙ו ˘ל‡ ל‰בעי˙ ‡˙ 
י˘ר‡ל" (מ˘נ‰ יומ‡ פ"‰ מ"‡ (נב, ב)), וכמ"˘ 
˘"‡ילו  (˘ם),  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‰רמב"ם 
‰י‰ מ˙‡חר ‰יו מפח„ין ˘מ‡ ‡ירעו מי˙‰ 
ב˜„˘  מ˙ים  ‰יו  ‚„ולים  כ‰נים  ‰רב‰  כי 
‰˜„˘ים ‡ם ל‡ ‰יו ר‡וין ‡ו ‡ם י˘נ‰ „בר 
ב‰ל'  במ˘"כ  ועיי"ע  ‰˜טר˙".  במע˘‰ 
עבו„˙ יו‰כ"פ (פ"„ ס‰"‡) "˘מ‡ י‡מרו מ˙ 

ב‰יכל".  

"לפי  ‚ופ‡,  עבו„˙ו  על  ‰י‰  ‰יו"ט  (ב) 

8.  ר‡‰ ‚ם ˘פע˙ רביבים (˘‰וע˙˜ ב‰ער‰ 6). 

אוצרות המועדים יב

ב˜ול ‚„ול,  מ˜לסו˙  ו‡ף ‰חיו˙  מ˜ול ‰˜ור‡.  וינועו ‡מו˙ ‰ספים  ב˙רי'  כ˙יב  מ‰  ו‡מר, 
ו‡ינן  ‰˜ב"‰  מן  רחו˜ין  ˘‰ן  למ‰?  ‚„ול,  רע˘  ˜ול  ‡חרי  ו‡˘מע  רוח  ו˙˘‡ני  ˘נ‡מר 
ומ˙פללין  עומ„ין  י˘ר‡ל  ‡בל  ממ˜ומו,   '‰ כבו„  ברוך  ˘נ‡מר  כבו„ו,  ‰ו‡  ‰יכן  יו„עין 

ויו„עין ˘‰˜ב"‰ עומ„ ‡ˆלן".

מ˘ום  ‰ו‡  מ˜לסין"  ‰ן  ‚„ול  "ב˜ול  ו‰‡ופנים  ˘‰חיו˙  לז‰  ˘‰טעם  מבו‡ר,  ונמˆ‡ 
"˘‰ן רחו˜ין מן ‰˜ב"‰", ו‡כן, ‰˘רפים ˘„ר‚˙ם נעלי˙ יו˙ר, ‡ין עבו„˙ם ברע˘. 

וז‰ו ˘‚ם ביום ‰כיפורים ˘י˘ר‡ל זכים וט‰ורים כמל‡כי ‰˘ר˙, ‰נ‰ ‰עבו„ו˙ ‰נע˘ו˙ 
בחוı ‰יו בב‚„י ז‰ב, ונ˙˜יים עניין „"ונ˘מע ˜ולו" עם ‰פעמונים ˘במעיל, כי ‚ם במל‡כי 
‰נע˘י˙  בעבו„‰  ר˜  ז‰ו  ‡ך  ‚„ול",  "ברע˘  עבו„˙ם  ‰˜ו„˘  וחיו˙  ‰‡ופנים  ‰רי  ‰˘ר˙, 
ב"˜ו„˘" בלב„, ‡ך בעבו„‰ ‰נע˘י˙ "ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים", „‡ז עומ„ים י˘ר‡ל ב„ר‚‡ ‰כי 
‚בו‰‰, וב˙כלי˙ ‰˜ירוב ו‰ביטול כלפי ‰˘י"˙ - ‰עבו„‰ ‰י‡ „וו˜‡ ב"˜ול „ממ‰ „˜‰". 



מדוע לא ישתמשו ב'בגדי 
לבן' לשנה הבאה?

הכהן- לובש  שהיה  לבן'  ל'בגדי  בנוגע 

איתא  הכיפורים,  דיום  הפנים  בעבודות  גדול 

בגמרא (יומ‡ כ„, ‡):

גניזה";  שטעונין  מלמד   – שם  "והניחם 

אלא  לעולם  שניה  פעם  בהם  עובד  "אינו 

כלי  ‰ל'  (רמב"ם  אותם"  שיפשוט  במקום  נגנזין 

‰מ˜„˘ פ"ח ‰"‰).

ולכאורה תמוה, מדוע לא ישוב להשתמש 

בגדי  כל  (כשאר  הבאה  בשנה  אלו  בבגדים 

השימוש  בזמן  הגבלה  כל  שאין  כהן-גדול, 

בהם)?

ויש לבאר הטעם הפנימי לכך:

ביום  הכהן-גדול  עבודת  של  עניינה  עיקר 

(כפרת  התשובה  עבודת  הוא  הכיפורים, 

נמשך  זו,  ומעבודתו  ישראל).  בני  עוונות 

בעבודת  לעסוק  מישראל  אחד  לכל  הכוח 

התשובה הפרטית שלו.

התשובה  עבודת  של  מעלתה  והנה, 

בעניין  היא  הצדיקים]  עבודת  על  [אפילו 

ומשנה  עוקר  האדם  כלומר,  שבה.  החידוש 

את מציאותו הקודמת, שהיה מלוכלך בחטא, 

לומר  שיכול  ועד  חדשה.  למציאות  ונעשה 

על עצמו (כלשון הרמב"ם (‰ל' ˙˘וב‰ פ"ב ‰"ז)) 

המעשים"!  אותם  שעשה  האיש  אותו  "איני   :

בעבודתם  שעולים  אף   – בצדיקים  [משא"כ 

החידוש,  מעלת  בהם  אין  לדרגה,  מדרגה 

מציאותם  שמשנים  באופן  זה  ואין  מאחר 

למציאות חדשה].

התשובה  לעבודת  הכוח  שאת  וכיון 

ביום  הכהן-גדול  מעבודת  ישראל  מקבלים 

כזה:  באופן  היא  עבודתו  גם  הרי  הכיפורים, 

המקום  הקודשים,  לקודש  הכהן-גדול  כניסת 

רק  אצלו  פועלת  אינה   – ביותר  המקודש 

התחדשות  פועלת  אלא  מדרגה,  עליית 

הכהן- אותו  אינו  וכביכול  במציאותו,  גמורה 

גדול שנכנס אשתקד לפני ולפנים.

וזוהי ההסברה הפנימית בכך שאין הכהן-

הבגדים  באותם  ולפנים  לפני  נכנס  גדול 

נעשה  שהוא  מה  כי   – אשתקד  שלבש 

למציאות חדשה, צריך להתבטא גם בלבושיו 

אותם  לא  חדשים,  בגדים  להיות  שצריכים   –

השייכים לעבודת השנה שעברה.

◇

מדוע הותר השימוש בבגדי 
זהב בעבודות שבחוץ?

הנעשות "בפנים"  הכיפורים  יום  בעבודות 

בבגדי  הכהן-גדול  שימש  הקודשים),  (בקודש 

לבן ולא בבגדיו הרגילים – בגדי זהב. והטעם 

לכך (ר‡˘ ‰˘נ‰ כו, ‡) – כיון ש"אין קטיגור נעשה 

אינו  העגל,  למעשה  ששימש  הזהב  סניגור": 

יכול לשמש "סניגור" בכפרת יום הכיפורים.

רק  זה  דין  הוי  טעמא  מאי   – להבין  וצריך 

פעולת  הלא  בפנים?  הנעשות  היום  בעבודות 

על-ידי  גם  היא  הכיפורים  דיום  הכפרה 

בהן  ישמש  וכיצד  בחוץ,  הנעשות  העבודות 

ה'קטיגור' כ'סניגור'?!

הביאור בזה:

ביום  הכהן-גדול  עבודת  פרשת  פתיחת 

הכיפורים, היא בפסוק (‡חרי טז, ‚) "בזאת יבוא 

אהרן אל הקודש בפר בן בקר גו'". ויש לבאר, 

ביום  הכפרה  פעולת  שעיקר  מודגש  דבכך 

והקרבנות  העבודות  פרטי  מצד  אינה  זה, 

הכהן-גדול  בכניסת   – אלא  בו,  הנעשים 

הקודש"),  אל  אהרן  ("יבוא  הקודשים  לקודש 

דיום  והמחודשת  המיוחדת  העבודה  שהיא 

לקודש  הכניסה  שתהיה  שבכדי  אלא  זה; 

אוצרות המועדים טז

חידושי סוגיות
עיון ופפו בעניני המועד

בהא דיו"ט היה עושה כה"ג 
בצאתו מן הקודש

יתלה ב' הגירסאות שבנוסח המשנה גבי יו"ט זה, בב' טעמי היו"ט – אם הוא על הצלת כה"ג שיצא חי מן 
הקודש, או על הצלחת עבודת היום / יפלפל בשיטת הרמב"ם שנראה ששילב ב' הסברות יחד, ויבאר בעומק 

דלהרמב"ם היציאה מן הקודש היא חלק ממעשי עבודת היום

א
יקשה בטעם הגירסא שהיו"ט היה על 

גוף היציאה, וידחה מה שרצו המפרשים 
לחדש דהיו"ט לא היה באותו היום

סוף  לענין   ((‡ (ע,  מ"„  (פ"ז  ביומ‡  ˙נן 
עבו„˙ כ‰ן ‚„ול ביום ‰כפורים: "˜„˘ י„יו 
ב‚„י  לו  ‰בי‡ו1  ז‰ב]  [ב‚„י  ופ˘ט  ור‚ליו 
עˆמו ולב˘ ומלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו ויום טוב 
ב˘לום  ˘יˆ‡  ב˘ע‰  ל‡ו‰ביו  עו˘‰  ‰י‰ 

מן ‰˜ו„˘". 

‰י‰  "ויו"ט  „מ˙ני˙ין,  בסיפ‡  ו‰נ‰, 
עו˘‰ כו'", ‡י˙ ספרים „‚רסי2 "על ˘יˆ‡"3 

˘בבבלי  ובמ˘נ‰  ˘במ˘ניו˙.  במ˘נ‰  כ"‰    .1
ועל‰  וטבל  "יר„  ˘לפנינו  וירו˘למי  (בחˆע"‚) 
˘ם.  ˘למ‰  מל‡כ˙  ר‡‰  ‡בל  כו'".  ‰בי‡ו  ונס˙פ‚ 
ור‡‰   – ˘ם.  „˜"ס  ˘ם.  למ˘ניו˙  נוסח‡ו˙  ˘ינויי 

ל˜מן ‰ער‰ 22. 
˘ם.  ו„˜"ס  למ˘ניו˙  נוסח‡ו˙  ב˘ינויי  ‰וב‡    .2

ור‡‰ מל‡כ˙ ˘למ‰ למ˘ניו˙ ˘ם. 
ר‡‰  ˘יˆ‡") –  כמו "על  3.  ‡ו "˘יˆ‡" (˘˙וכנו 

‰נסמן ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙. 

ברור,  ו‰חילו˜  ˘יˆ‡".  "ב˘ע4‰  במ˜ום 
‰יו"ט  ˘זמן  לומר  ‰כוונ‰  ‡ין  זו  „ל‚ירס‡ 
˘טעם  לומר  ‡ל‡  ˘יוˆ‡,  ב˘ע‰  ‰ו‡ 
˘מח˙ ‰יו"ט ‰י‡ על יˆי‡‰ זו ‚ופ‡. ו‰כי 
מ‰ל'  ספ"„  ‰י„  בספר  ‰רמב"ם  ‚ריס  נמי 
על  עו˘‰  ‰י‰  טוב  "ויום  יו‰כ"פ,  עבו„˙ 
‚ם  כ"‰  וב‡מ˙   ."˘„˜‰ מן  ב˘לום  ˘יˆ‡ 
נוסח ‰מ˘נ‰ בפי‰מ"˘ ˘לו (נ„פס במ‰„ור˙ 

˜‡פח). 

Œ˘י (לר'  י˘ר‡ל  עבו„˙  (ס'  מפר˘ים  וכ˙בו 
(לבעל  ˙מ‰  עבו„˙  וס'  ˙ˆז)  ‡זמיר,  ˜מחי.  ר‡ל 

יום  עבו„˙  ס„ר  על  ירו˘למי)  על  י‰ו˘ע   ‰„˘

‰כוונ‰  „"‡ין  זו,  ‚ירס‡  בפירו˘  ‰כפורים) 

‰יו"ט  עו˘‰  ‰י‰   ˘„˜‰ מן  בˆ‡˙ו  ˘מי„ 
ב‡ו˙ו ‰יום ˘‰רי ‰י‰ מ˙ענ‰, ‡ל‡ למחר 
‰רמב"ם  „˜„ו˜  וז‰ו  ‡ו˙ו,  עו˘‰  ‰י‰ 

ר‡"˘  ור‡‰  ˘במ‡ירי.  (מ˘נ‰  "כ˘יˆ‡"  ‡ו    .4
יומ‡ סוף ס„ר עבו„˙ יו‰כ"פ). – ובס„ר עבו„˙ יום 

‰כפורים ‡ומרים "בˆ‡˙ו". 



לעבודת  בזה  ולהשתמש  זהב"  בגדי  "ללבוש 

השי"ת, בנתינת צדקה כדבעי.

ענייני  אודות  הוא  שהמדובר  בעת  אולם 

 – ואחד  אחד  כל  שבתוך  הקודשים"  "קודש 

שם   – ותפלה  תורה  הנשמה,  בענייני  העסק 

והממון  הזהב  ובעל  זהב",  ל"בגדי  מקום  אין 

שנותן,  בצדקה  חובתו  ידי  לצאת  יכול  אינו 

עניינים  לבן",  ב"בגדי  ה'  לעבוד  צריך   – אלא 

מגשמיות  ומופשטים  הנקיים  רוחניים 

וחומריות.

ליכנס בפנים ככהן הדיוט
 – הכיפורים  ביום  הכהן-גדול  עבודת 

נעשית  היתה  ישראל,  כל  על  כפרה  לפעול 

לבן  ובבגדי  הקודשים),  (בקודש  "בפנים" 

"ככהן הדיוט" (ל' ר˘"י ‡חרי טז, „).

האדם  בעבודת  הוראה  ללמוד  יש  ומכך 

את ה':

בעצמו  'טהרה'  לפעול  האדם  רוצה  באם 

 – ה'"  "לפני  ולהביאם  אותו,  ובסובבים 

אזי   – ומצוותיו  לתורתו  לקב"ה,  להתקרב 

ולהיות "ככהן  'בפנים'  ליכנס  צריך  הוא  צריך 

הדיוט":

צריכה  ובאחרים,  בעצמו  הקירוב  פעולת 

להיות לא מצד פניות ונטיות ו'רווחים' שיהיו 

רצונו  למלאות  בכדי  ורק  אך  אלא  מכך,  לו 

של הקב"ה וכוונתו;

מן  ולהתנער  'לפשוט'  צריך   – ולזאת 

שהם  זהב'  'בגדי  של  רווח  אודות  המחשבות 

 – "בפנים"  וליכנס  ולתפארת",  "לכבוד 

בפנימיות ובעומק הנפש שלו, אשר בה נרגש 

דאזי  נטיות,  כל  בלא  לקיימו  והחפץ  ה'  רצון 

הדיוט';  'כהן  שהוא  הרגשה  מתוך  הוא  פועל 

אף  בעצמו  רק  לא  כפרה,  לפעול  הדרך  וזוהי 

על האחר ואף "בעד כל קהל ישראל".

לקרבנות  הכהן  צריך   – כראוי  הקודשים 

אהרן"  יבוא   – ש"בזאת  מסוימים,  ועבודות 

[ולהעיר מיומא נ, א: במה הוכשר אהרן לבוא 

אל הקודש בפר כו'].

הנעשות  בעבודות  מדוע  מבואר  ובזה 

הזהירות  כי   – זהב  בבגדי  הכהן  שימש  בחוץ 

נעשה  קטיגור  ד"אין  החשש  מן  המיוחדת 

המיוחדת  בעבודה  דוקא  היא  סניגור", 

הפועלת את הכפרה דיום הכיפורים – כניסת 

חיישינן  לא  דהרי  הקודשים.  לקודש  הכהן 

השנה.  שבמשך  כפרה  שעניינן  בעבודות  לזה 

כי דוקא בשייכות ליום הכיפורים (שכל עניינו 

הוא "כיפורים"), צריך לזהירות מיוחדת כו'.

הפסוק  בא   – הכתובים  שבסדר  [ולהעיר, 

לומדים  (ממנו  ילבש"  קודש  בד  "כתונת 

לאחרי  תיכף  זהב),  בגדי  הכהן  ילבש  שלא 

ראוי  שהיה  [אף  אהרן"  יבוא  ד"בזאת  הכתוב 

היום  עבודות  כל  בראש  לכאורה,  לכתבו, 

העבודות]  פירוט  באמצע  ולא  בסיומן,  או 

הבגדים  בלבישת  שהחשש  להדגיש,  בכדי   –

אהרן",  יבוא  ל"בזאת  ובשייכות  בהמשך  בא 

כנ"ל].

שייכותו של כל יהודי לכהן גדול
אומרים  הכיפורים  יום  של  מוסף  בתפילת 

את סדר עבודת יום הכיפורים של כהן גדול. 

ומזה רואים דבר נפלא:

פ'  קריאת  לאחר  לומר  שאין  הוא  הדין 

חשוב  זה  שיהא  מלפניך  רצון  "יהי  חטאת 

 – כו'"  לפניך  הקרבתי  כאילו  לפניך  ומקובל 

"לפי שאם אין הוא יודע בבירור שעבר עבירה 

קרבן"  להביא  יכול  אינו  חטאת  עלי'  שחייבין 

ומ"מ  סט"ו).  סי' ‡  (מ‰„ו"˜) ‡ו"ח  (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן 

בסדר העבודה של יום הכיפורים אומרים את 

ה"יהי רצון" שאמר הכהן גדול.

בוודאי  מישראל  אחד  שכל  רואים  ומזה 

שייך לתפלה זו!

מישראל  אחד  כל  על  כי  הוא  לזה  והטעם 

כהנים",  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  נאמר 

ש"ממלכת  (ע‰"פ)  הטורים  בבעל  ומפורש 

ונמצא,  גדולים".  "כהנים  פירושו  כהנים" 

אחד  לכל  שייכת  גדול  הכהן  שעבודת 

מישראל.

ביום  העבודה  סדר  שאומרים  זה,  ומענין 

אחד  כל  אשר  מוכחת  ראי'  שזו  הכיפורים, 

ללמוד  יש  גדול,  כהן  לעבודת  שייך  מישראל 

השי"ת  עבודת  אשר  כולה,  השנה  כל  על  גם 

גדול  הכהן  עבודת  בדוגמת  להיות  צריכה 

במקום   – הקדשים  בקודש  הכיפורים  ביום 

וע"י  ביותר  המקודש  ובזמן  ביותר  המקודש 

האדם המקודש ביותר!

◇

הנשמה דורשת 'בגדי לבן'
היה  הקודשים  שבקודש  היום  בעבודות 

בבגדי  ולא  לבן,  בבגדי  משמש  הכהן-גדול 

זהב.

ולכאורה צריך ביאור:

בבגדי  השנה)  ימות  (בכל  השימוש  טעם 

לנצל  צריך  קדושה  ענייני  עבור  כי  הוא,  זהב 

מור‰  (ר‡‰  ביותר  והיפים  הטובים  הדברים  את 

בכך  טעם  דרוש  שכן,  וכיון  פמ"‰).  ח"‚  נבוכים 

הקודשים,  לקודש  הכניסה  בעת  שדוקא 

זהב  בגדי  "פושט  ביותר,  המקודש  המקום 

ולובש בגדי לבן"?

האדם  בעבודת  בזה  הביאור  לומר  ויש 

לקונו:

יכול  אינו  "זהב",  ברשותו  שיש  מי 

לבן",  ב"בגדי  להתעסק  דברצונו  לטעון 

ובזה  ותפילה,  תורה  בענייני  רק  לעסוק 

זהב  נברא  "לא  דהרי  חובתו;  ידי  לצאת 

ב) פט"ז,  ב"ר  (ר‡‰  המקדש"  בית  בשביל  אלא 

צריך  הוא  הרי  זהב,  ברשותו  שיש  וכיון   –  


