בי‡ורים ועיונים ב˙פילו˙ ימי

ר‡˘ ˘‰נ‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
בפרו˘ עלינו ימי ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב ,‰מ˙כב„ים
‡נו ל‚‰י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י'˜ ,ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מחזור – ר‡˘
˘‰נ ,'‰ובו מבחר עיונים ובי‡ורים בענייני ימי ר‡˘ ˘‰נ ‰ועבו„˙ם ,מלו˜טים
מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
˙ור˙ו ˘ל רבנו בענייני ר‡˘ ˘‰נ ‰רחב‰ ‰י‡ מני ים ,ובפונ„˜ ז ‰לו˜טו
כעמיר ‚ורנ ‰מ‡ו˙ם עניינים ‰מב‡רים ‡˙ נוסח ˙‰פילו˙ בפ˘ט ˙‰פיל‰
ובענייני עבו„˙ ‰ '‰טמונים ב ,‰ו‰מ ‰ס„ורים ב˜וב ıז ‰לפי ס„ר ‰מחזור.
˜‰ונטרס מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" – עיונים בפר˘˙
˘‰בוע ,ו‰ו‡ ‰מ˘ך ל˜וב‡" ıוˆרו˙ ‰מחזור" ˘יוˆ‡ ל‡ור ל˜ר‡˙ ר"‰
˙˘ע"ו.
◇◇◇

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 בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט
בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,ובפרט
במ„ור "עיונים"˘ ,מופיע 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 ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים
ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו
טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב
˘יעיין במ˜ורי „‰ברים ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
◇◇◇

וי‰י רˆון ˘י˙˜בלו ˙פילו˙ינו יח„ עם ˙פילו˙ ˘‡ר בני י˘ר‡ל ˘יחיו,
ונכ˙ב ונח˙ם כולנו ל˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜ ‰בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל ,‰ו˙˙‚ל ‰מלכו˙ו
י˙' על ‰עולמו˙ כולם ,כפי ˘‡נו מב˜˘ים ב˙פיל˙ ר‡˘ ˘‰נ" :‰וי„ע כל
פעול כי ‡˙ ‰פעל˙ו ,ויבין כל יˆור כי ‡˙ ‰יˆר˙ו ,וי‡מר כל ‡˘ר נ˘מ ‰ב‡פו
‡ '‰ל˜י י˘ר‡ל מלך ומלכו˙ו בכל מ˘ל."‰

ימי ‰סליחו˙ ˘˙'‰ע"ח

בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‡וˆרו˙ ‰מחזור

כו
„ˆ"ל "ב˙חל„ "‰ו˜‡„ ,י˘ סבר‡ ˘י‡מר
‰י"‰ר ו‡ח"כ ‰ברכ‚ .‰ם מרמז ˘ז‰ו
˙‰חיל„ ‰כל ‰ענין ‚ם „‰י"‰ר" ,ו‡חר

‡ין עו˘ין כן[.

עו„

‡עיר

ליס„

‡י˙ני

מנ‚‰נו,

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

˘‰מחזור עם פי' מע‚לי ˆ„˜˘ ,כנר‡‰

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

„ˆע"˜ ‚בי סוכ„ ,‰פ˘ר˙

בויניˆי‡ ˘נ˙ ˘כח ובו "מנ ‚‰פולין

‰מ˜˘ים ו‰ספרים ‰נ"ל„ ,יטעום וי‡מר

פי‰ם ומע‰רין רייסין וליט‡" .ו‡"כ ‰רי

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

כך" – ˙יכף ‡חרי – ˘יברך.

]ול‰עיר

‰י"‰ר ויחזור וי‡כל ,י˘ ל ‰מ˜ום בסו"ס
˙רמ"‚ בברכ˙ לי˘ב בסוכ ,‰עכ"פ

ז‰ו ר"˙ מ"ˆ ˘במ‚"‡ ,נ„פס בפעם '‡‰

˘מנ‚‰נו ‰ו‡ מנ ‚‰י˘ן נו˘ן.

וז‰

ע˙ ‰ב‡ ‰לי„י ר˘ימ˙ מנ‚‰י בבל

למˆו ‰מן ‰מובחר .ובפרט „לברכ˙

)בספר מסע בבל מ‡˙ „ו„ סלימ‡ן ˘˘ון ,ע'

‰סוכ"ˆ ‰ל ‡כיל ‰כביˆ„ ‰ו˜‡ )מ˘‡"כ

רכ"ב( ונו‚‰ים כמנ‚‰נו ל‡מר ‰י"‰ר בין

בי"‰ר „˙פוח „‡ין ל˘ ‰יעור( ומפני מ‰

‰ברכ ‰ו‡‰כיל.‰

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

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

˙וכן ‰ענינים
‡וˆרו˙ ‰מחזור

ר‡˘ ˘‰נ‰

כ‰

מ˜ום רˆו ל‰רוויח ˘˙ ‡‰ב‰ם ˆ„ חיבור

]פסו˜ ‰מ˘ייכו לרע [‰כו'" ,עיי"˘ כמ‰

ל˙פיל ‰וייח˘בו ‡ף ‰ם כ‰מ˘ך ל‡ ‰ף

„ו‚מ‡ו˙.

˘‡"‡ ל‰כלילם ב‡מˆע ,‰ו‰יינו ע"י

ו‡ם

‰סמכ˙ם ל˙פיל˙ ‰יכף ל‡חרי'.

‰כל י‰יו מו˙רים לך‰ ,כל מחולים לך ‰כל ˘רויים לך‰.........................................................
ל˙‰יר ‡˙ ‰נ„רים ול˜„˘ ‡˙ ‰עולם ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1076ו‡ילך; ˘ם עמ'  1332ב‰ע' 3

ויע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙ לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם ...............................................................ו
כיˆ„ מייס„ים ‡‚ו„ ?‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  436ו‡ילך

ברוך ‡˙ '‰ ‰מלך על כל ‡‰ר ıמ˜„˘ י˘ר‡ל ויום ‰זכרון ..................................................ח
בטוחים ˘ימלוך ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט עמ' רנ‡

ז‰ ‰יום ˙חל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון..........................................................................י
מ„וע ‡ין רוב ‰עולם י‰ו„ים ˘ומרי ˙ור ‰ומˆוו˙? ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ריב ו‡ילך

ו‡ם

בי"‰ר „˙פל˙ „‰רך ˘ברכ‰

‰י‡ ‚ם בעˆמ‡) ‰ל‡ ˘מ˘ום „י„‰

כמבו‡ר ב˘ו"ע סו"ס ˙רמ"‚ .ובנ„ו"„ כל

‡ין פ˙יח ‰בברוך כי ‰י‡ ברכ˘ ‰ב‚„ר

˘כן ˘‡ין ל„˜‰ים מפני טעם נוסף – ˘ל‡

ב˜˘˙ רחמים‡˘ ,ינ ‰פו˙ח˙ בברוך ,עיי'

י˜„ים ב˜˘˙ ˆרכיו ל˘בחו ˘ל מ˜ום,

˙וס' פסחים ˘ם( ,בכל ז‡ ‰מרו ˘טוב

כ„ין „לעולם יס„ר ‡„ם ˘בחו ˘ל מ˜ום

ל‰סמיכ ‰ל‡יז ‰ברכ ‰כ„י ˘˙יח˘ב ˘‚ם

ו‡ח"כ י˙פלל.

˙חיל˙ ‰פו˙ח˙ בברכ‰

)˘ו"ע רבנו ‡ו"ח

ס˜"י ס"ז – מ˙˘ב" ıסי' רמ‚ וטו˘ו"ע ˘ם ב˘ם

ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון ,כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב ...................יב
‰מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰בעולם ע"י ‰מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰ב‚וף „‡‰ם ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ' כט ו‡ילך

‡ל˜י נ˘מ„ ‰טוב ל‰סמיכ ‰ל‡˘ר יˆר כו' ,ו‡ז

‰בן י˜יר לי ‡פרים ‡ם יל„ ˘ע˘ועים .............................................................................טו

"„י ל ‰בברוך ˘ב˙חיל˙ ברכ ‰ר‡˘ונ ,("‰על

וביום ˘מח˙כם ובמוע„יכם ובר‡˘י ח„˘יכם ו˙˜ע˙ם בחˆוˆר˙ ...........................................טו
‡יחו„ "˘˙י חˆי ˆורו˙" ו‰מ˘כ˙ ‡ור ח„˘ בעולם ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ' כ„ ו‡ילך

ו˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜ ‰מעבירין ‡˙ רוע ‚‰זר................................................................‰יח
חרט ‰ב˜˘ ‰ונ„ב ‰מול "˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜ "‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  409ו‡ילך

‡ח˙ כמ ‰וכמ„ ‰י"‰ר „י„ן )˘‡ינו ב‚„ר
ברכ ‰כלל מˆ"ע( טוב לסמכו לברכ‰
ולי˙ן לו ח˘יבו˙ ,ובפרט לברכו˙ ˙‰פוח
מ˙ו˜ ‰מ˘מ˘ סימן לב˜˘˙ ‰י"‰ר ‚ופ‡,
וי˙וסף כחו ו˙˜פו ˘ל ‰י‰י רˆון.

„כיון

˘‡ין בי„ינו ל‰וסיף ברכו˙

˘יחו˙ ˜ו„˘

˘ל‡ נזכרו ב˘"ס ו‚‡ונים ,עכ"פ ‰סמיכו

ויע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙ לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם ...............................................................ז

‰י"‰ר ל‰ברכ˘ ,‰י‰י' לו מעין ˙ו˜ף

‡ין ˘ייך פירו„ ˘ל י‰ו„י!

ברכ .‰וכיון „‡"‡ בענין ‡חר‰ ,וי כ„יעב„

‡בינו מלכנו ‡ין לנו מלך ‡ל‡ ‡˙................................................................................. ‰ט

– „מו˙ר ל‰פסי˜ ב„בר ˘‰ו‡ ˆורך כו'.

מˆ„ "‡˙‡ ‰בינו" ‡ין ˘ייך פירו„ בין י‰ו„י ל˜‰ב" ‰לעולם!

עו„

סניף י"ל ל„˜‰ים ‡מיר˙ ‰י"‰ר

מלכיו˙ זכרונו˙ ו˘ופרו˙ .............................................................................................יח

ככל ‡‰פ˘רי – כי ‰רי כל ‡כיל˙ ˙‰פוח

‡ם כבנים ‡ם כעב„ים..................................................................................................כ

‰ו‡ לסימן טוב ,ובמיל‡ ˆריך ז‰ירו˙

˜בל˙ עול וביטול מ˙וך ˘מח" / ‰כרחם ‡ב על בנים" ˙‰ -עוררו˙ ‡‰ב„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר

י˙ר„ ‰ל‡ לי˙רעי מזלי' ,ולכן ˙יכף

עיונים  ..........................................................כ‚

בי‡ור ‰מנ ‚‰לומר י"‰ר על ˙‰פוח בין ברכ ‰ל‡כיל‰

יחדש ב' טעמים הלכתיים לומר היה"ר דוקא בין ברכה לאכילה ,ועפ"ז יסיק אמאי לא
נקטינן הפשרות שהציעו המפרשים בענין זה
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˜מ ו‡ילך(

‡ף לפני ברכ˙ ‰פרי ,ז‡ ‰ינו ,כמו ˘‡ין
מ˜„ימין ברכ˙ ‰סוכ ‰לברכ˙ ‰מוˆי‡,

מ‰ר"ם מרוטנבור‚ .ועיי‚"כ סי' ו ס"ז ‚בי ברכ˙

כל י‰ו„י ‰ו‡ "‡פרים" ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ז ח"‡ עמ'  45ו‡ילך

˙‡מר ‡י מ˘ום  ‡‰י˜„ימנו

ובמ‰ר ‰מב˜˘ים ‰י‰י רˆון ו‡ין „וחים
‡ו˙ו לר‚ע ,ו‰ו‡ כמ‡מר רז"ל בברכו˙
נו‚ :בי ר‡יו˙ ˘ונו˙ בחלום "‰רו‡‰
כו' י˘כים וי‡מר ]פסו˜ ‰מ˘ייך ‡˙
‰חלום ל„בר טוב[ כו' ˜ו„ם ˘י˜„מנו

וי˘

לחז˜ טעמים ‡לו ע"פ ‰י„וע

)˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי' ˙˜פב ס"ז( „בימים
‡‰לו

˘‰ם

ימי

„ין

ˆריך

ל„˜„˜

ב˙פילו˙יו ‡ף במ˘ ‰ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‰
‡ין ‡נו חו˘˘ין )עיי"˘(.

ומע˙‰

מיו˘ב ‰יטב מ˘˜‰˘ ‰ו

בענין „˜‰מ˙ י"‰ר ל‡כיל‡„ ,‰ף ‡˙"ל
˘מ‡יז ‰טעם ˆ"ל ‰י"‰ר ˜ו„ם ‡‰כיל,‰
‰רי ‡פ˘ר ˘י‡כל ˙יכף לברכ ‰וי‡מר
‰י"‰ר וי‡כל עו"‰פ ,וכבר ‰בי‡ "„˘‰ח
˘ם פ˘ר ‰זו מ˘ו"˙ ‡ורח חיים סו"ס ‚'
ומס' מ‡מר מר„כי ]וב˘„"ח ˘ם ‰בי‡
מספרים עו„ עˆ ,‰לברך ולטעום מפרי
‡חר ו‡ח"כ לומר ‰י"‰ר ול‡כול ˙‰פוח[.
‡ולם עפמ"˘ לעיל ל‡ יועילנו עˆו˙ ‡לו,
כי „‰יו˜ ‰ו‡ ל‰סמיך ‰י"‰ר ל‰ברכ.‰
ומובן מנ ‚‰בי˙ רבנו ו‡נ"˘.

וע"פ

מנ ‚‰ז ‰מ„וי˜ ‚"כ ל˘ון רבנו

בסי„ורו בענין ‡כיל˙ ˙‰פוח˘ ,כ˙ב
"וˆריך לברך ב˙חל ‰ברוך כו' בפ"‰ע
ו‡ח"כ י‡מר כו'"„ .לכ‡ור˙‰ ‰יבו˙
"ב˙חל" "‰ו‡ח"כ" מיו˙רו˙ ,ו„ו"˜‡ ,בל
עפ‰נ"ל י"ל ‰כוונ˘ ‰מח„˘ ו˘ולל בז‰

‡וˆרו˙ ‰מחזור

כ„
˘כ"כ בחמ„˙ ימים * .ומע˙ ‰י"ל „‡ף

‰פרי ו‡ח"כ יב˜˘ ב˜˘˙ו ,מענין ‡‰

˘‡„"‰ז ב˘ו"ע ˘לו פס˜ כ„ע˙ ‰מ‚"‡

„מס„ר ˘בחו ˘ל מ˜ום ו‡ח"כ מ˙פלל

‰חול˜ על ‰מ"ˆ‰ ,רי בכ"מ חזר בו ממ‰

ˆרכיו( ,ובפרט˘ ,כנ"ל‚ ,ם ל„ע˙ ‰מ‚"‡,

˘כ˙ב ב˘ו"ע ,וכמו ˘נר‡ ‰בסי„ורו

ר˜ לכ˙חילˆ ‰ריך ל„˜‰ים ‡‰כיל‡) ‰ל‡

]˘י˘ ˘ם כמ ‰וכמ˘ ‰ינויי „ינים ממ˘"כ

˘ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן בז ‰ב˘ולחנו ,כנ"ל,

1

ב˘ולחנו; ועיי"ע ל‰לן מ˘ ‰י˘ ל„יי˜

ˆע"˜( ,וכ„‡י טעם רוחני ‰נ"ל לע˘ו˙

בל˘ונו בסי„ור ‚ם בעניננו[ ,ובנ„ו"„

‰לכ˙חיל ‰כ„יעב„.

מוכח כן ממנ ‚‰בי˙ רבי.

ור‡‰

ומ‰

˘נלפענ"„ לומר טעם מובחר

ב˘ו"˙ „ברי נחמי' ח‡ו"ח

ופ˘וט ,ע"פ נ‚ל ,‰ל„˜‰ים ‰י‰י רˆון

˘י„וע

ל‡‰כיל‰„ ,‰ו‡ כ„י ˘י‰י' ‰י"‰ר סמוך

"˘ב˘ו"ע נ„ח˜ ‰רב˘ ‰ל‡ ל„חו˙ כל

לברכ˙ ‰פרי ,ו‡זי ˙‰י' ‰פ˙יח„ ‰ברכ˙

„ברי ‡‰חרונים ז"ל )בפרט ‰מ‚"‡( מ˘‡"כ

בפ"‰ע ˘ייכ˙ ‚ם ‡ליו ,וכ„‡˘כחן

בסוף ימיו ˘‰וסיף חכמ‰ ‰עמי„ ע"„

בפסחים ˜„„ :ברכ‰ ‰סמוכ ‰לחבר˙‰

לחלו˜ עלי‰ם ‡פילו ל˜‰ל בכל מ‰

‡ינ ‰פו˙ח˙ בברוך ,ו‰יינו מ˘ום ˘פ˙יח˙

˘ל"נ לי' )וכי„וע ˘בפי' ˘מעו ממנו ז"ל

ברכ„ ‰זו ˘לפני' ח˘יב‡ ‚ם פ˙יח„ ‰י„‰

˘חזר בו במ˘ ‰נ˙ן נ‡מנו˙ ל‰מ"‡ יו˙ר

)עיי' ר˘"י ברכו˙ מו ‰"„ :וי˘(‰ ,רי „ע"י

מ„‡י( בפרט ב„בר ˘‰מˆי‡ו מ„"ע כו'".

‰סמיכו˙ ח˘ובים כ‡מיר‡ ‰ח˙.

רסכ"‡

˘כ˙ב

על

‡„"‰ז

ועיי‚"כ ˘ו"˙ ˆ"ˆ ח‡ו"ח סי"ח ס"„
ע„"ז.

וע"פ

וי"ל

„מטעם ז˘‡ ‰כחו נמי בברכו˙

יז„ :נ‚‰ו לומר י‰י רˆון כו' ו˘‡ר ב˜˘ו˙

‡וˆרו˙
‰מחזור

‰

˘מעו נ‡ רבו˙י „יינים מומחים ,כל נ„ר ‡ו ˘בוע‡ ‰ו
‡יסור ו‡פילו ‡יסור ‰נ‡ . . ‰בכול‰ון ‡˙חרטנ‡ ב‰ון
מעי˜ר‡ ,ו˘ו‡ל ומב˜˘ ‡ני ˙‰ר ‰עלי‰ם ‰ . .כל י‰יו
מו˙רים לך‰ ,כל מחולים לך ‰כל ˘רויים לך

ל˙‰יר ‡˙ ‰נ„רים ול˜„˘ ‡˙ ‰עולם
י˘ לב‡ר ‡˙ ˘ייכו˙˘ ‰ל "˙‰ר˙ נ„רים" לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ר‡˘ ˘‰נ:‰
בנו‚ע לעניין ‰נ„רים מוˆ‡ים ‡נו מ‡מרי חז"ל ‰סו˙רים לכ‡ור .‰מח„ „יברו ב˘בח
‰נ„רים ˘‰ם "סיי‚ לפרי˘ו˙" )‡בו˙ פ"‚ מי"‚( ,ו‰יינו ˘‰נ„ר מסייע ל‡„ם בעבו„˙ו
ומבי‡ו ל˙‰עלו˙; ומ‡י„ך‡ ,מרו ˘‚וערים בנו„ר ,ו‡ומרים לו" :ל‡ „ייך מ‡˘ ‰סר‰
לך ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ˘‡˙ ‰מב˜˘ ל‡סור עליך „ברים ‡חרים?!" )ירו˘למי נ„רים פ"ט .(‡"‰
ויי˘וב ס˙יר ‰זו‰ ,ו‡ ˘כנ‚„ ˘ני מיני בני ‡„ם „יברו חכמים:
י˘ מי ˘עומ„ ב„ר‚ ‰נחו˙ ,‰וענייני ˘‚‰מיו˙ עלולים ל‰ובילו מ„חי ‡ל „חי ל˘‚‰מ‰
וחומריו˙ וע„ ל„ברים ‡‰סורים‡ .ו˙ו י‰ו„י ˆריך לפרו˘ מענייני מו˙רו˙ וחומריו˙,

מ‰˘ ‰בי‡ ב˘ער ‰כולל

כ„ מסיים ˆלו˙י' „ו˜‡‰„ .מפר˘ים

ב˙חיל˙ו מ„ברי רבינו ‰ז˜ן עˆמו„ ,ב‡ין

‰בי‡ו ב˘ם ˆ‰ל"ח ˘‰ו‡ מˆ„ „‰ין

‰לכ ‰פסו˜‰ ,‰נ‡ ‰ף ˘‰כריע ב˘ו"ע

„‡ל ˙˙ ‡‰פל˙ך ˜בע ‡ל‡ ˙חנונים כו'

בנטי' ל‰פוס˜ים‰ ,כריע בסי„ורו˘ ,ז‰ו

)ברכו˙ כח ,(:ו˙‰פיל ‰עˆמ‰ ‰י‡ נוסח

מ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰לו ,בנטי' ל‰מ˜ובלים

˘ל ˜ביעו˙ ˘‡ין ב‰ ‰יכר ˙ח˙ונים

לעומ˙ם ,מי ˘נ˙על ‰בעבו„˙ו „ר‚‡ ‰חר „ר‚ ,‰ע„ ‡˘ר כבר ‡ין סכנ˘ ‰ענייני

– ‚ם בנ„ו"„ ‡פ"ל כן„ ,ל‰לכ ‰ולמע˘‰

‡ל‡ כפורע חובו כו' ,ול‰כי ‰וסיפו ב˙ר

˘‚‰מיו˙ יפילו‰ו לחומריו˙‰ ,נ‡ ‰סור לו לנ„ור ,ו‡ומרים לו "„ייך מ‡˘ ‰סר ‰לך

נוט ‰כ‰מ˜ובלים ,וע"פ מ‰˘ ‰בי‡

ˆלו˙‡ ‰נ‰ו ב˜˘ו˙ ˘ל רחמים ו˙חנונים,

˙‰ור˙ ."‰כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ˘בני י˘ר‡ל יזככו וי˜„˘ו ‡˙ ˘‚‰מיו˙ על י„י

ב˘„"ח ˘ם ˘י˘ בז ‰טעם ע"פ רוחניו˙

‡בל ב‡מ˙ ‡י מ˘ום ˆ ‡‰ע"‚‰„ ,רי ‡חרי

‰ענינים ל„˜‰ים ‰י"‰ר ל‡כיל ,‰כי

˘‡מרו‡ ‰יז ‰פעמים ˘וב ‚ם ‰‰וספ‰

מסו‚ל „‰בר לעורר כחו˙ ‰עליונים ב˜ול

נע˘י˙ ˜בע .ו˙ו„ ,לטעם ז ‰ע„יין ‡ין

„ברו כ˘„‰בר ˘‡וכל ‰ו‡ בי„ו ,לפני

מובן ‡מ‡י „חו ‰ל‡חר ˙‰פיל„ ‰יי˜‡

‡כיל˙ו )וˆ"ל ‰ס„ר „˙חיל ‰יברך על

ול‡ ‰וסיפו ‰ב˘מע ˜ולנו כ„ין ‰מוסיף
ב˜˘ו˙ ב˙פיל˙ו )ע"ז ח‡ .(.ולם ל„ברנו

*( ב‡‚ר˙ רבינו כ‡ן )מ˘נ˙ "˘˙'‰ט( ‰וסיף
"‡ין ‰ספרים מ"ˆ וחמ"י ˙ח"י לעיין ב‰ם"‰ .מו"ל.

י"ל „‰יו ˙פילו˙ ‡לו „ברים ˘‡ין מ˜ום
ל‰וסיפם ב˙וך ˙‰פיל ‰עˆמ ,‰ומכל

‡בל „‰בר ˜˘ ‰עליו לפי ˘‰ו‡ כרוך ‡חרי‰ם .וכנ‚„ ‡נ˘ים ‡לו „ברו חכמים ו‡מרו
"נ„רים סיי‚ לפרי˘ו˙" – כי כ‡˘ר „‡‰ם נו„ר ו‰ופך ‡˙ ‰מו˙רו˙ ל‡יסור ‚מור ,בנ˜ל
לו יו˙ר לפרו˘ מ‰ם .ו‡זי יוכל ל˙‰ע„ן ול‰ז„כך ולעלו˙ במעלו˙ „˜‰ו˘.‰

˘מנˆלים ‡ו˙ ‰ל˜„ו˘ ‰ולעבו„˙  .'‰וממיל‡ ‡סור ל‡ו˙ו י‰ו„י לפרו˘ מענייני ‰עולם,
‡ל‡ מˆוו‰ ‰ו‡ לנˆל ‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים לעבו„˙ו י˙' ,ולזככם.
ובכך יובן ‚ם סו„ עניין "˙‰ר˙ נ„רים" )ר‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  186ו‡ילך(:
כל י‰ו„י וי‰ו„י י˘ בו ‡˙ ‰כח ל‰יו˙ מרומם מענייני ˘‚‰מיו˙ ,ולנˆלם ‡ך ור˜
לעבו„˙ו י˙'‡ ,ל‡ ˘לפעמים ‡ין כח ז‚ ‰לוי ‡ˆלו ,ובחיˆוניו˙ ‰ו‡ נוט ‰ל˙‡וו˙
‰עולם .י‰ו„י ז ‰נו„ר נ„רים ,מ˘ום ˘‰ו‡ ז˜ו˜ לסיוע לפרו˘ מענייני ˘‚‰מיו˙.
כ‡˘ר ב‡ י‰ו„י ז ‰לפני ‰חכם ,עומ„ ‰חכם ומ˙יר נ„רו ,ב‡ופן ˘מ‚ל˘ ‰מעי˜ר‡

‡וˆרו˙ ‰מחזור

ו

כ‚

עיונים

‰י' ‰נ„ר טעו˙ ,כי ב‡מ˙ י˘ בו כח ל‰יו˙ מרומם ומופר˘ מן ‡˙‰וו˙‡ ,ל‡ ˘‰י' כח ז‰
ב‰עלם ,ו‰חכם מ‚ל ‰בו כח ז˘ ,‰יוכל ל‰בי‡ו לי„י פועל .ו‡זי ממיל‡ ‡ין ˆורך בעניין
‰נ„ר ,ו‡„רב‡ ,מˆוו‰ ‰ו‡ ל˙‰עס˜ בעניין ‚˘מי ז ‰ול˜„˘ו ]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים
˘‚ם עניין ‰נ„רים פועל ˜„ו˘ ‰בענייני ‰עולם[.
ועניינ‰ ‰רוחני ˘ל ˙‰ר˙ נ„רים˘ ,ייך בייחו„ בערב ר‡˘ ˘‰נ:‰
ר‡˘ ˘‰נ" ,‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" )נוסח ˙פל˙ ר"‰ ,(‰ו‡ זמן ˘ל חי„ו˘ כללו˙
עניין ‰ברי‡) ‰ר‡ ‰פרי ע ıחים ˘ער ר" ‰ועו„ .ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים נ‡ ‡ ,ו‡ילך .ובכ"מ( .וכ‰כנ‰
לחי„ו˘ ז ‰י˘ ל˙˜ן ‡˙ כללו˙ ‰עולם ולזככו.
ענייני ‰עולם נחל˜ים ל˘לו˘ .‡ :‰ענייני ˜„ו˘ .‰ב„ .ברי ‰ר˘ו˙ .‚ .ענייני ‡יסור.
רוב ענייני ‰ברי‡‰ ‰ם „ברי ‰ר˘ו˙ ˘‡ינם ˜„ו˘ ‰ו‡ינם ‡יסור ,וב‰ם ‰י‡ עי˜ר עבו„˙

ביאור המנהג לומר יה"ר על
התפוח בין ברכה לאכילה
יחדש ב' טעמים הלכתיים לומר היה"ר דוקא בין ברכה לאכילה ,ועפ"ז יסיק
אמאי לא נקטינן הפשרות שהציעו המפרשים בענין זה

„‡‰ם עלי ‡„מו˙ לזככם ול˜„˘ם .וממיל‡ בערב ר‡˘ ˘‰נ ,‰כ‡˘ר י˘ ל˙˜ן ‡˙
כללו˙ ‰עולםˆ ,ריכים לפעול זיכוך ו˘„˜˙‰ו˙ בענייני ‰ר˘ו˙ ˘בעולם.
ומ˘ום כך ˙י˜נו בערב ר‡˘ ˘‰נ˙‰ ‰ר˙ נ„רים ,כי ˙‰ר˙ ‰נ„רים מור ‰על ˙‰‰עס˜ו˙
בבירור וזיכוך ענייני ‰ר˘ו˙ ˘בברי‡ ,‰ובכך מ˙˜נים ‡˙ ‰עולם כולו ל˜ר‡˙ חי„ו˘ו
ביום ר‡˘ ˘‰נ] ‰ור‡ ‰עו„ במ˜ור „‰ברים ˘מטעם ז ‰י˘ ל„˙˘‰ל ל˙‰יר בפני ע˘ר ‰מי˘ר‡ל „וו˜‡[.

‡י˙‡

בספר ‰מנ‚‰ים – חב"„ ,מנ‚‰י

"מ˘מע ˘‡וכל ˙חיל ‰ו‡חר כך ‡ומר,

ר"" :‰י‰י רˆון ˘על ˙‰פוח – ‡חר

˘ל‡ ל‰פסי˜ ,כמ"˘ סי' ˜סז ס"ו ]„‡סור

‰ברכ ‰ו˜ו„ם ‡‰כיל ,"‰ו‰ו‡ על יסו„

ל‰פסי˜ ב˘יח ‰בין ברכ ‰ל‡כיל ,‰ו‡ם

מנ„‡ ‚‰מו"ר מ‰וריי"ˆ מליוב‡וויט˘

˘ח יחזור ויברך ‡ל‡ ‡ם ‰ו‡ ˘יח‰

˘ע˘ ‰כן בכל ˘נ ,‰וסיפר ˘כן נ‡ ‚‰ביו

לˆורך ‡‰כיל ‰כ‚ון "‰בי‡ מלח ‡ו

‡„מו"ר מ‰ור˘"ב נ"ע ,ו‡ף ‰ור‰„ ‰ו‡

לפ˙ן˙ ,נו לפלוני ל‡כול" כו'[ ,ובמ"ˆ

מנ ‚‰ר‡וי ‚ם לרבים )ו‰יינו ˘בענין ז‰
‰מנ ‚‰בע„˙ חב"„ בפועל ‰ו‡ „ל‡
כפס˜ רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע כמוב‡ ל‰לן(.

ויע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙ לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם

כיˆ„ מייס„ים ‡‚ו„?‰

ונר‡ ‰לייס„ ‰מנ ‚‰ולמˆו‡ י˙„ ופינ‰
לי˘ב ˙‰מי‰ ‰‰מ˙ב˜˘˙ – למ‡ ‰ין
ל‰מנע מ‰פס˜ בין ברכ ‰ל‡כיל ,‰ו‰רי
פס˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ל„‰י‡ בעניננו

)סי'

‚‡"‰ו„˘ "‰מטר˙" ‰לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם"‰ ,י‡ ‚‡‰ו„‰ ‰יחי„י˙ ˘י˘ ל‰

˙˜פ‚ ס"‚( „‰וי ‰פס˜ ,וז"ל "כל ‰מינים

מˆי‡ו˙ ו˜יום .לעומ˙ ז‡˙ ˘‡ר ענייני ‡‚ו„ו˙ ו‡יחו„ים ˘בין בני ‡„ם‡ ,ינם מ‡ח„ים

˘ˆריך לברך כ˘‡וכלם ב˙וך ‰סעו„‰

ב‡מ˙ ‡˙ ‰מ˙‡‚„ים ב‰ם.

כ‚ון ˙פוחים ו˙מרים י‡מר ‰ב˜˘‡ ‰חר

כ‡˘ר ‡נ˘ים מ˙‡‚„ים ביני‰ם למטר ‰ו˙כלי˙ מסוימ˙‰ ,רי ‡ין ז‡ ‰יחו„ וחיבור
‡מ˙י ביני‰ם‰˘ ,ל‡ ‰חיבור ‰ו‡ ר˜ בעניין מסוים ˘מחמ˙ו ˘˜˙‰רו ,וב˘‡ר עניינים
וכוחו˙י‰ם ‡ינם ˜˘ורים כלל .ו‡ין ˆריך לומר ˘בעˆם נפ˘ם ‡ינם ˘ייכים ז ‰לז.‰

˙‰חל˙ ‡‰כיל ‰מפני ˘‡סור ל‰פסי˜ בין
‰ברכ ‰ל‡כיל."‰

ו‰נ‰

כ˙ב ˘‡ומר ˙חיל ‰ו‡חר כך ‡וכל וˆ"ל
„סביר‡ לי' „ל‡ ח˘יב ‰פס˜ ,וכיו"ב כ'
‰ב"ח בסימן ˙ר ‰ב˘ם ˘˙‰ב" ıלומר ז‰
חליפ˙י כו' בין ברכ ‰ל˘חיט„ ,‰ז ‰מ˜רי
ˆורך ˘חיט ,‰וכן בסוכ ‰מברכין ]לי˘ב
בסוכ [‰בין ברכ ‰ל‰מוˆי‡; ומכל מ˜ום
נר‡ ‰לי „לכ˙חיל ‰י˘ ל‡כול ˜ו„ם
‡‰מיר‡„ ‰ין זˆ ‰ורך כ"כ ,ועו„‚„ ,ם
לˆורך ‡ין ל‰פסי˜ לכ˙חיל ‰כמ"˘ ˘ם
]בסי' ˜סו[ ב."‰"‚‰

וחזינן

עכ"פ

„‚ם

ל‰מ‚"‡

ר˜

מ˜ור „ברי רבינו ‰ו‡ במ‚"‡

לכ˙חיל ‰י‡כל ו‡ח"כ י‡מר‡ ,בל ב„יעב„
ל‡ ח˘יב ‰פס˜ .ו‰נ ‰מ‰˘ ‰בי‡ ‡˘ר

י˙ר על כן‡ :פילו ב‡ו˙ו עניין ‚ופ‡ ˘בו ‰ם מ˙‡ח„ים‰ ,רי לכל ‡ח„ מ‰ם י˘ סיב‰

˘ם ס˜"ב ]על ל' ‰רמ"‡ "וי˘ נו‚‰ין

ומטר ‰מ˘ל עˆמו .וחברי ‚‡‰ו„ ‰נב„לים ז ‰מז ‰בר‚˘ ˘מחמ˙ו ˆ‰טרף כל ‡ח„

ל‡כול ˙פוח מ˙ו˜ ב„ב˘ ו‡ומרים

במ"ˆ כ˙ב ˘‡ומר ˙חיל ‰ו‡ח"כ ‡וכל,

ל‡‚ו„.‰

˙˙ח„˘ עלינו ˘נ ‰מ˙ו˜ ,‰וכן נו‚‰ין"[

כן ‰וב‡ ב˘„"ח

)‡סיפ˙ „ינים ר" ‰ב(„ ,

שיחות קודש
ר‡˘ ˘‰נ‰

"כרחם ‡ב על בנים"
– ˙‰עוררו˙ ‡‰ב„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר

ז

]בכך ˙ובן ‰ל˘ון "מחלו˜˙ ˜רח וכל ע„˙ו" )‡בו˙ פ" ‰מי"ז( – ול‡ "מחלו˜˙ ˜ורח

ענין ‡‰ב˙ ‡ב לבנו ‰ו‡ ענין ˘ˆריך ל‰יו˙ ע"פ ˙ור .‰וכ„מוכח מנוסח ˙‰פיל‰
בר‡˘ ˘‰נ‡" ‰ם כבנים ‡ם כעב„ים" ˘ב ‰מב˜˘ים מ˜‰ב"" ‰רחמנו כרחם ‡ב על
בנים"‰ ,יינו˙‰˘ ,ור˜ ‰ובע˙ ˘‰ענין ˘מעורר ביו˙ר ‡˙ רחמיו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ –
כ‡˘ר עומ„ים ב„ר‚˙ בנים ˘ל ˜‰ב" ,‰ומז ‰מובן‡˘ ,ין ז ‰ר˜ מפני ˘˙‰ור ‰על
‰רוב ˙„בר ,לפי ‰טבע למט ,‰כי ‰ב˜˘ ‰על ‰רחמים ˘למעלˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ב‡˙‰ם
ל‰מˆי‡ו˙ ˘למעל ,‰ועל כרחך ˆריך לומר˘ ,כן ‰ו‡ ‚ם בעˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘למעל,‰
˘‡י ‡פ˘ר למˆו‡ ענין נעל˘ ‰יעורר למעל ‰יו˙ר מ‡˘ר ‰יחס ˘ל ‡ב ובן ,ולכן נ˜בע
˘ענין ˙‰עוררו˙ רחמים למעל‰ ‰ו‡ בˆירוף ˙‰ו‡ר "‡ב"‡" :ב ‰רחמים" ‡ו "‡ב
‰רחמן" ,כיון ˘רחמי ‡‰ב על ‰בן ‰ם ‰רחמים ‰יו˙ר ‚„ולים.
וטעם „‰בר – לפי ˘‡ב ובן ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ,עˆם ‡ח„ ,ולכן ‚ם ע"פ „ין ˙ור‰ ‰בן
עומ„ במ˜ום ‡ביו ,כמו ˘למ„ים ב‚מ' )במס' בב‡ ב˙ר‡( ממ˘ ‰נ‡מר "˙ח˙ ‡בו˙יך י‰יו
בניך" ,ו‰יינו‡˘ ,ין ז ‰ענין ˘ל ירו˘ ‰בלב„‡ ,ל‡ ˘‰בן עומ„ במ˜ומו ˘ל ‡ביו ממ˘,
כי ע"פ ˙ור ,‰מˆי‡ו˙ ‰בן ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‡‰ב ל‡מי˙˙ו.
)י' ˘בט ˙˘כ"ב(

ומ˘ ‰רבנו" וכיוˆ‡„‚‡˙‰ :ו˙ם ˘ל ˜רח וע„˙ו ל‡ ‰יי˙„‚‡˙‰ ‰ו˙ ‡מ˙י˙ ,ולכל ‡ח„
‰י' מטר ‰וריווח מ˘ל עˆמו במריב ‰זו .וממיל‡ ‰יו ˜ורח וע„˙ו מפול‚ים ומחול˜ים
‚ם בינם לבין עˆמם[.
ו‡פילו כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰מע˘ ‰בפועל ˘ל ‡נ˘י ‚‡‰ו„˘ ,‰בז ‰לכ‡ור˘ ‰ווים
ומ˙‡‚„ים כל חברי'‰ ,נ‚ ‰ם „‚‡˙‰ו˙ זו ‡ינ‡ ‰מ˙י˙ .מ˘ום ˘לכל ‡ח„ מחברי
‚‡‰ו„ ‰י˘ עו„ עניינים ומטרו˙ ˘ח˘ובים בעיניו יו˙ר מענייני ‚‡‰ו„ ,‰וממיל‡ כ‡˘ר
יפריע עניין ‚‡‰ו„ ‰לענייניו ‰פרטיים ,יפרו˘ מן ‚‡‰ו„ ‰ויפר ‡˙ ‡˙‰‰ח„ו˙ עם
חברי' .וסוף „בר ˘‚‡‰ו„ ‰כול˙˙ ‰בטל.
וכן רו‡ים במוח˘‚‡˘ ,ו„ו˙ רבו˙ וחז˜ו˙‰˘ ,י' נר‡˜˘ ‰יומם מובטח‰ ,נ ‰לבסוף
נ˙‰וו ב‰ם מחלו˜ו˙ ,ול‡ ‰ס˙„רו ביני‰ם ,ונ˙פר„‰ ‰חביל.‰
‚‡‰ו„‰ ‰יחי„י˙‰ ,י‡ כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‡‚ו„ ‰בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י' .כי ˙‰ור‰
ו‰מˆוו˙ מ‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ ‰נ˘מ˘ ‰ל ‰י‰ו„י ,ונ˘מו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל ‰ן מ‡וח„ו˙
ו„בו˜ו˙ זו בזו .וכפי ˘מב‡ר ב˙ני‡ )פר˜ לב(‡˘ ,ף על פי ˘"‚‰ופים מחול˜ים"‰ ,רי
"‰נפ˘ ו‰רוח" ‰ן "כולן מ˙‡ימו˙ ו‡ב ‡ח„ לכולנ "‰ו"נ˜ר‡ו ‡חים ממ˘ מˆ„ ˘ור˘
נפ˘ם ב‡ '‰ח„".
ומכ‡ן עˆ‰ ‰יעוˆ ‰ל‡לו ‰מייס„ים ‡‚ו„ ‰בענייני ‰עולם˘ ,בכ„י ˘˙˙˜יים ‚‡‰ו„,‰
י˘ ל‰כניס ביסו„ ‚‡‰ו„ ‰עניין ˘ל ˙ור ‰ומˆוו˙י' .ו‰רי ז ‰פועל ˙ו˜ף ו˜יום בכללו˙
עניין ‚‡‰ו„‚ ,‰ם בחל˜ „ברי ‰ר˘ו˙ ˘בו.

ויע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙ לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם

‡ין ˘ייך פירו„ ˘ל י‰ו„י!
ל‡מי˙ו ˘ל „בר ,ל‡ ˘ייך כלל פירו„ בין ˜‰ב" ‰לבני י˘ר‡ל .מˆ„ ˜‰ב" – ‰בו„‡י
ל‡ ˘ייך פירו„ ,ו‚ם מˆ„ בנ"י ל‡ ˘ייך פירו„ ,כפ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב˘ם ‡„מו"ר
"‡ ‡י„ ,ניט ער וויל ‡ון ניט ער ˜ען זיין ָ‡ ּפ‚עריסן פון ‚-טליכ˜ייט" )י‰ו„י ‡ינו
‰ז˜ןַ :
רוˆ ‰ו‡ינו יכול ל‰נ˙˜ מ‡ל˜ו˙(.
ומ˘ ‰לפעמים ˜ור˘ ‰י‰ו„י עו˘ ‰פעול˘ ‰ל פירו„ – ‰רי ז ‰מˆ„ "פרי„˙כם",
‰פירו„ ˘בין י‰ו„י לחבירו ,מ˘‡"כ כ‡˘ר בני י˘ר‡ל עומ„ים ב˙נוע˘ ‰ל ‡ח„ו˙,

שיחות קודש

שיחות קודש

שיחות קודש

כפ˙‚ם ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘ע"י ‡ח„ו˙ם ˘ל ˘ני י‰ו„ים "י˘נם ˘ני נפ˘ו˙ ‡ל˜יו˙ כנ‚„

‰רי בו„‡י ˘כ‡˘ר "‰מ‡ור" עˆמו נמˆ‡ ב˜ירוב )"עס ‚עפינט זיך „ער מ‡ור ‡ליין"(

נפ˘ ב‰מי˙ ‡ח˙",

‰רי ז ‰פועל ˙כלי˙ ‰ביטול˘˘ ,ולל ‡פילו "מחו ‰במחו‚" בלב„!

ו‡ם „‰ברים ‡מורים ‡פילו בנו‚ע ל˘ני י‰ו„ים בלב„‰ ,רי ע‡כו"כ כ‡˘ר כל בני
י˘ר‡ל ‰ם יח„ – "ויע˘ו כולם ‡‚ו„‡ ‰ח˙ ˘ -עי"ז נע˘ - ‰לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם".
וז‰ו בי‡ור ‰ל˘ון "˜˘ ‰עלי פרי„˙כם" )ול‡ "פרי„˙נו"( – כיון ˘‰פירו„ „בני
י˘ר‡ל מ‡ל˜ו˙ ח"ו )"פרי„˙נו"( יכול ל‰יו˙ ר˜ ע"י ˘חסר בענין ‡‰ח„ו˙ בין בני
י˘ר‡ל ‚ופ‡ )"פרי„˙כם"(.

ו‡"כ ‡יך י˙כן ˘˙‰י' ˜‰בל˙ עול מ˙וך ˘מח‰˘ ,‰י‡ ˙נוע˘ ‰ל ˙‰פ˘טו˙?
ו‰‰סבר ‰בז:‰
ענין ז‰˘) ‰עמי„ ‰לפני ‰מלך ˘ולל˙ ‡פילו "מחו ‰במחו‚ ˜מי מלכ‡"( ‡ינו ‡ל‡
בנו‚ע למלך ב˘ר ו„ם ,מ˘‡"כ בנו‚ע למלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב" - ‰נו˙ן ‰ו‡ ‡˙
‡‰פ˘רו˙ ˘‰עמי„ ‰לפניו )"˜מי מלכ‡"( ,במעמ„ ומˆב „˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו,ı

ועל ז‡ ‰ומר ˜‰ב" ‰˘˜" ‰עלי פרי„˙כם" – „כיון ˘"‰כל בי„י ˘מים חו ıמיר‡˙
˘מים" ,מוכרח ‰ו‡ כביכול ל‰יז˜˜ לבניו ,ולכך ‡ף מב˜˘ מ‰ם ˘י‰יו יח„ ביום ˘מע"ˆ
)"עכבו עמי עו„ יום ‡ח„"( ,וענין ז ‰יפעל ‚ם בימים ˘ל‡ח"ז.

˙וכל ל‰יו˙ מ˙וך ˘מח.‰
ובל˘ון נוסח ˙פל˙ ‰יום‡" :ם כבנים ‡ם כעב„ים" ,כלומר ,ני˙נ˙ לנו ‰בריר ‰לבחור
‡יזו „רך ˘‡נו רוˆים ,מ˘ ‰טוב וע„יף עבורנו )"ווי עס לוינט זיך ‡ונ„ז בעסער"(.

)יום ˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰ט"ו(

ובמיל‡ ‚ם ‡ם מˆ„ ‰ר‚˘ „"עב„ים" ˆ"ל ˙כלי˙ ‰ביטול ˘˘ולל ‡פילו "מחו‰
במחו‚" )"עפעס וו‡ס ניט ‡זוי"(‰ ,רי ,מˆ„ ‰ר‚˘ „"בנים" יכולים ‡נו לב˜˘ ומב˜˘ים

ברוך ‡˙ '‰ ‰מלך על כל ‡‰ר ıמ˜„˘ י˘ר‡ל ויום ‰זכרון

‡נו כל ‰ענינים )ל‡ ר˜ מ˘‰ו‡" ,בי עפעס וו‡ס"(‚ ,ם ‰ענינים ‰כי נעלים ,כולל ‚ם -
בנ„ו"„ ˜‰˘ -בל˙ עול ˙‰י' מ˙וך ˘מח!‰
ו˘ני טעמים לנחיˆו˙ ˘‰מח ‰בעבו„:‰

בטוחים ˘ימלוך
„בר נפל‡ מוˆ‡ים ‡נו בחו˙מ˘ ‰ל ‰ברכ" ‰מלך על כל ‡‰ר:"ı
ב˙חיל˙ ‰ברכ ‰מב˜˘ים ומ˙חננים "מלוך על כל ‰עולם כולו בכבו„ך" וכו' ,ו‰יינו
˘עניין ‰מלוכ‡ ‰ינו נע˘ ‰מ‡ליו ,וי˘ לב˜˘ ול˙‰פלל ˘ירˆ˘‰ ‰י"˙ בעולם ˘‰פל
וי˘פיע בו.

לכל לר‡˘  -מעל˙ ‰עבו„ ‰ב˘מח"˘ ‰עבו„„‚ ‰ול‰ ‰י‡" )כפס"„ ‰רמב"ם סוף
‰ל' לולב(‡˘ ,ז נע˘ים כל ‰ענינים מ˙וך חיו˙ וזריזו˙ ,ובמיל‡ ב‡ופן נעל ‰ו˘לם יו˙ר.
ועו„ ענין בז˘ - ‰כ‡˘ר ˜‰בל˙ עול ‰י‡ מ˙וך ˘מח ,‰מˆ„ ‰ר‚˘ „"בנים"‡ ,זי
י˘נ ‰פ˙יח˙ פ˙ח ˘יוכל לב˜˘ מ˜‰ב"˘ ‰יוו˙ר לו ‚ם ‡ם נכ˘ל ח"ו ב‰נ ‰‚‰בל˙י
רˆוי' )‰יפך ˜‰בל˙ עול(!

ויח„ עם ז‡˙‰ ,רי חו˙מ˘ ‰ל ‰ברכ‰ ‰ו‡ "מלך על כל ‡‰ר !"ıו‰יינו ˘˘‰י"˙ כבר
חפ ıבמלוכ .‰ונמˆ‡˘ ,בני י˘ר‡ל בטוחים בוו„‡ו˙ ˘‡כן ˜יבל ˘‰י"˙ ‡˙ ˙פיל˙ם,
ו‰ו‡יל למלוך על ‰עולם כולו בכבו„ו.
וע„ ‰יכן מ‚יעים „‰ברים ,למ„נו ממ˘ ‰כ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן

)˙ני‡ ‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰פי"‡(

‚בי ברכ˙ "חנון ‰מרב ‰לסלוח":
כ‡˘ר מב˜˘ י‰ו„י "סלח לנו  . .מחל לנו" ,לכ‡ור ‰יי˙כן ˘˘‰י"˙ יסלח לו ,ויי˙כן
˘‡ינו ר‡וי למחיל ,‰ו‡ם כן‰ ,רי ‡ין לו לח˙ום "ברוך ‡˙  '‰חנון ‰מרב ‰לסלוח" ,כי
˘מ‡ ל‡ סלח לו ˘‰י"˙ ,ו"ספ˜ ברכו˙ ל˜‰ל ,מ˘ום ח˘˘ ברכ ‰לבטל?"‰
ו‡ף על פי כן ,מברכים "חנון ‰מרב ‰לסלוח" ,מ˘ום ˘"‡ין כ‡ן ˘ום ספ˜ כלל" ,כי
"מ‡חר ˘ב˜˘נו סלח לנו מחל לנו" ברור וו„‡י ˘˘‰י"˙ סלח ומחל.
ומכך מובן ‚ם בנו‚ע לברכ˙ "מלך על כל ‡‰ר‡˘ ,"ıם ‰י' ‡יז ‰ספ˜ ˘˘‰י"˙ ל‡
י˜בל ‡˙ ˙פיל˙ "מלוך על כל ‰עולם כולו"‰ ,רי ל‡ ‰יינו יכולים לח˙ום בברכ ‰זו
"מלך על כל ‡‰ר ,"ıמ˘ום ספ˜ ברכ ‰לבטל .‰וממ˘ ‰חו˙מים כן ,מובן ˘"‡ין כ‡ן
˘ום ספ˜ כלל" ,ו˜‰ב" ‰מ˙רˆ ‰למלוך על כל ‰עולם כולו בכבו„ו וי˜רו.

ח˘יבו˙ם ומעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל
...וי˘ ל‰וסיף בעניין ˘‰מח˘ ‰ב˜בל˙ עול בעומ˜ יו˙ר:
וב„˜‰מ˘ - ‰נ˙ינ˙ כח לכללו˙ ‰עניין ˘בנ"י י‰יו יכולים ל‰מליך ‡˙ ˜‰ב"‰ - ‰י‡
מˆ„ ‚ו„ל ח˘יבו˙ם ו˘בחם ˘ל י˘ר‡ל ‡ˆל ˜‰ב" ,‰ע„ כ„י כך ˘"מ˘˙בח ˜וב"‰
ב˘בחיי‰ו „י˘ר‡ל „ . .כ˙יב ו‡‰ '‰מירך )ל˘ון ח˘יבו˙ ו˘בח( ‰יום ‡ . .ע˘˙‡ ‰כם
חטיב‡ ‰ח˙ בעולם˘ ,נ‡מר ומי כעמך י˘ר‡ל ‚וי ‡ח„ ב‡ר) "ıברכו˙ ו ‡ ,ובפר˘"י(.
...וכיון ˘‰נ˙ינ˙ כח לכללו˙ ‰ענין „‡מיר˙ מלכיו˙ ‰י‡ מˆ„ ח˘יבו˙ם ו˘בחם ˘ל
י˘ר‡ל – מובן˜‰˘ ,בל˙ עול )"˙מליכוני עליכם"( ‡ינ ‰ב„רך ‰כרח‡ ,ל‡ מ˙וך ˘מח‰
„ו˜‡‚" ,ילו ברע„."‰
)יום ב' „ר‡˘˘‰-נ˘˙ ‰י"ב(
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‡וˆרו˙ ‰מחזור

כ
"וˆ„˜"‰

˙ר‚ום ‰מיל "‰˜„ˆ" ‰ללע"ז מעל ‰מ˘מעו˙ ˘ל "חס„" .ו‚ם כ‡ן ניכר ‰ב„ל מ‰ו˙י
ביו˙ר בין י˘ר‡ל לעמים :כ‡˘ר ‚‰וי נו˙ן‰ ,רי זו נ„ב˙ ליבו‰ .ו‡ ‡ינו חייב ל˙˙‰˘ ,רי
מ„ובר בממון ˘‰ו‡ עמל ו˙‰יי‚ע עליו ,ור˜ מ˘ום ˘בעל חס„ ‰ו‡‰ ,ו‡ מעני˜ לעני
בטוב לבו.

‡בינו מלכנו ‡ין לנו מלך ‡ל‡ ‡˙‰

מˆ„ "‡˙‡ ‰בינו" ל‡ ˘ייך לעולם פירו„
בין י‰ו„י ל˜‰ב"!‰
מˆ„ ז‡"˘ ‰נו עמך ו‡˙‡ ‰ל˜ינו‡ ,נו בניך ו‡˙‡ ‰בינו" )˘ז‰ו מ˜‰˘ ‰ב" ‰נ˜ר‡
"‡בינו מלכנו"‡" ,ב" ביחס לבנים ,ו"מלך" ביחס לעם( – ני˙וסף עו„ יו˙ר ב‰ענין

לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר י‰ו„י נו˙ן ˆ„˜‡ ,‰ין זו חס„ כי ‡ם "ˆ„˜ "‰מל˘ון ˆ„˜ ,וב˘ני
פרטים:

„‡‰ב˙ י˘ר‡ל.
וב„˜‰ם ‰י„וע ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘‡‰ב˙ ˘˜ '‰ור ‰עם ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,וכ„ברי כ"˜

‡‰ .ממון ‡ינו ˘לו ,כל רווחיו ˘ייכים ל˜‰ב" ,‰ו‰ו‡ מ˙יר לו ל˙˘‰מ˘ בחל˜
מ‰ממון ,וחל˜ ‡חר מופ˜„ בי„ו ב˙ור˙ פי˜„ון על מנ˙ ˘י˙ננו לעני .וממיל‡ ‰נ˙ינ‰
לעני ‡ינ ‰חס„‡ ,ל‡ „בר ˆו„˜ ומחויב.
ב .י‰ו„י מב˜˘ מ˜‰ב"˘ ‰יעני˜ לו ˘‰פעו˙ .ומכיוון ˘˜‰ב"‡ ‰ינו מחויב ל˙˙
לי‰ו„י ,עוב„ ‰י‰ו„י מי„ ‰כנ‚„ מי„‰ .‰ו‡ נו˙ן לעני למרו˙ ˘‡ינו חייב לו ,נ˙ינ‰
˘‰י‡ למעל ‰מכוחו˙יו ו‡פ˘רו˙ו ,וכנ‚„ ז ‰יי˙ן לו ˘‰י"˙ יו˙ר ממ‰˘ ‰ו‡ זכ‡י,
מי„ו ‰מל‡‰ ‰פ˙וח„˜‰ ‰ו˘ ‰ו‰רחב .‰ונמˆ‡ ˘נע˘ ‰כ‡ן "עס˜" ˆו„˜‰ :ו‡ מעני˜
לעני ו˘‰י"˙ מעני˜ לו.

מו"ח ‡„מו"ר ב‡' מ˘יחו˙יו ˘‡‰ב˙ ‰‡ '‰ב˙ ˙‰ור ‰ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰ם כול‡ ח„.
ו‰נ‰‡ ,‰ב˙ ‰ '‰י‡ ‡‰ב‡˘ ‰ינ˙ ‰לוי' ב„בר ,וכפי ˘„ר˘ו חז"ל על ‰פסו˜ "ו‡‰ב˙
‡˙ ‡ '‰ל˜יך בכל לבבך ו‚ו'""˘ ,חייב ‡„ם לברך על ‰רע ‰כ˘ם ˘מברך על ‰טוב,"‰
ו‰יינו לפי ˘זו‰י ‡‰ב‡˘ ‰ינ˙ ‰לוי' ב„בר ,וכמו ‡‰ב˙ עˆמו.
וטעם „‰בר – לפי ˘"בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם" ,ובז‚ ‰ופ‡ – ל‡ ר˜ כמו ‡ב ובן
למט‡˘ ,‰ף ˘"בר‡ כרע‡ „‡בו ,"‰מכל מ˜ום ‰רי ‰ו‡ מ‰ו˙ בפני עˆמו ]˘לכן במˆו˙
כיבו„ ‡ב ‡ין חיוב ˘ל מסיר˙-נפ˘ ,ו‡„רב" ,‰חייך ˜ו„מין"[ ,מ˘‡"כ למעל˘ ,‰בנ"י
ו˜‰ב"‰ ‰ם כול‡ ח„ ,ו‡ינם נפר„ים ממנו י˙' כלל.

כ‡˘ר מ˙נ ‚‰י‰ו„י ב‡ופן ז‰ .‡ :‰ו‡ ˘ב ‡ל מ‰ו˙ו ‰פנימי˙ ‰עˆמי˙ .ב‰ .ו‡
מ˙חבר ומ˙˜˘ר ל˜ב"‰ .‚ .‰ו‡ נו˙ן ˆ„˜ ‰ב˙חו˘˘ ‰נע˘ ‰בז‰ – ˜„ˆ ‰רי ‰ו‡ זוכ‰
לכ˙יב ‰וח˙ימ ‰טוב ‰ל˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜ ‰בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰

ו‰יינו‚˘ ,ם ל‡חרי ˘‰נ˘מ ‰יור„˙ למט ‰ומ˙לב˘˙ ב‚וף‰ ,רי ‰י‡ מיוח„˙ עמו י˙'
כמו ב‰יו˙ ‰ב˘ר˘ ‰ומ˜ור˜ ‰ו„ם ירי„˙ ‰לעולם – ˘ז‰ו ˘‡מרו חז"ל ˘י˘ר‡ל ˜„מו
לעולם )ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘בין „‰ברים ˘˜„מו לעולם )˘˘‡ ‰ו ˘בע„ ‰ברים( ‚ופ‡„˜ ,מ‰
מח˘ב˙ן ˘ל י˘ר‡ל לכל „בר( .וכן ‡מרו חז"ל במי נמלך בנ˘מו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים
)"ועמך כולם ˆ„י˜ים"( ,כמ"˘ "עם ‰מלך במל‡כ˙ו י˘בו ˘ם" – וכן ‰ו‡ ‚ם ל‡חרי
ירי„˙ ‰נ˘מ ‰לעולם ,ו‰יינו‰˘ ,ירי„ ‰לעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ‡ינ ‰פועל˙ ˘ינוי ב„בי˜ו˙
‰נ˘מ ‰בו י˙' ,וע"„ מ"˘ "‡˙‰ ‰ו‡ ע„ ˘ל‡ נבר‡ ‰עולם ‡˙‰ ‰ו‡ מ˘נבר‡ ‰עולם".

‡ם כבנים ‡ם כעב„ים

˜בל˙ עול וביטול מ˙וך ˘מח‰
˜בל˙ עול ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך ˘מח ‰כמ"˘ "ו‚ילו ברע„‰ ,"‰יינו ˘‚ם ‰ביטול
ו˜‰בל˙ עול )"רע„ˆ ("‰ריך ל‰יו˙ מ˙וך ˘מח‚" - ‰ילו".
‡ל‡ ˘לכ‡ור‡ ‰ינו מובן:
˜בל˙ עול מלכו˙ ‰י‡ ב˙כלי˙ ‰ביטול ,ע„ כ„י כך‡˘ ,פילו "מחו ‰במחו‚ ˜מי
מלכ‡ כו"' )ר‡ ‰ח‚י‚ ,‰ ‰ב( עונ˘ו חמור .וע‡כו"כ בע˘ר˙ ימי ˙˘וב˘ ‰עלי‰ם נ‡מר
"„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו ˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו ˜רוב"˘ ,בזמן ז ‰י˘נו "˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו,"ı

שיחות קודש

‡‰ב‡˘ ‰ינ˙ ‰לוי' ב„בר  -ל˙ור ‰ולזול˙
וכיון ˘˜‰ב" ‰ובני י˘ר‡ל ‰ם כול‡ ח„ – ‰רי כ˘ם ˘‡‰ב˙ ‰ '‰י‡ ‡‰ב‡˘ ‰ינ‰
˙לוי' ב„ברˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ב‡ופן ˘ל ‡‰ב‡˘ ‰ינ˙ ‰לוי' ב„בר.
וכמו כן ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‡‰ב˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘‡ינ˙ ‰לוי' ב„בר – ‡פילו ל‡ ב‚לל ‰יו˙‰
"חכמ˙כם ובינ˙כם לעיני ‰עמים" ,ו‰רי ˙כלי˙ ‰עילוי ˘ב‡„ם ‰ו‡ ˘עוס˜ בל‰ט )"ער
ר˜‡כט"( בעניני חכמ ‰ו˘כל ע„ כליון ‰נפ˘ ,כפי ˘מˆינו ‚ם בנו‚ע לחכמו˙
פ‡ ָ
‡יז ַ
‡ומו˙ ‰עולם ,וע‡כו"כ ב˘כל „˜„ו˘ ,‰וכ„ר˘˙ חז"ל על ‰פסו˜ "‡יל˙ ‡‰בים ויעל˙
חן „„י' ירווך בכל ע˙ ‚ו'"‡˜„ ,י על „ברי ˙ור˘ – ‰כל ז‡ ‰ינו מספי˜ ,כיון ˘ז‰ו ע„יין
)"‡ ‡יי„עלער ˘ל‡ ל˘מ ,("‰ו‡ילו ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘סוכ"ס
"˘ל‡ ל˘מ "‰ב„˜ו˙ עכ"פ ַ

שיחות קודש
ר‡˘ ˘‰נ‰

יבו‡ למעל˙ לימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ ‰ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙.
ונ˜ו„˙ ‰ענין – ˘י˘ר‡ל ו˙ור„˜ ‰מו לעולם ,ו˘ני‰ם מו˘ר˘ים בעˆמו˙ו י˙' ,ולכן
‰ם כול‡ ח„.
וז‰ו ˘מˆ„ ‰ענין „"‡נו בניך ו‡˙‡ ‰בינו" ני˙וסף עו„ יו˙ר ב‰ענין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל
– ˘‰‡‰בˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ל‡ )ר˜( מˆ„ מעלו˙יו ˘ל ‰י‰ו„י˘ ,כן‡ ,ופן ז‰ ‰ו‡ ˘ל‡
ל˘מ ‰ב„˜ו˙‡ ,ל‡ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‡‰ב ‰עˆמי˙ ,ובמיל‡‰‡‰ ,ב‰ ‰י‡ לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל,
‚ם מי ˘‡ינו מכירו ומעולם ל‡ ר‡‰ו כו'.

יט

"ו˙˘וב"‰
מו˘‚ ˘˙‰וב˜ ‰יים לכ‡ור‚ ‰ם ‡ˆל עמים ‡חרים‰ .ם מ˙חרטים על מע˘י‰ם,
˘בים למוטב ,ו‰ולכים ב„רך ח„˘.‰
‡מנם ‰פר˘ י˘ בין י˘ר‡ל לעמים .כ‡˘ר מ˙ר‚מים ‡˙ ˙יב˙ "˙˘וב "‰ל˘פ˙ לע"ז,
מ˙˜בל˙ מ˘מעו˙ ˘ל "חרט ."‰מ˘מעו˙ ‰חרט‰ ‰י‡ „בר ח„˘„‡‰ .ם ‰י' במˆב בל˙י

וכמבו‡ר ב˙ני‡ פר˜ לב ˘‰ענין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰ו‡ לפי ˘"‡ב ‡ח„ לכולנ,"‰

טוב ,ו‰רי ‰ו‡ מ˙חרט על מע˘יו ורוˆ ‰לילך ב„רך "ח„˘„ – "‰רך טוב.‰

ו„‰רך לבו‡ לז‰ ‰י‡ עי"ז ˘מסירים ‡˙ ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים ˘ל ‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙,

לעומ˙ ז‡˙ ,בל˘ון ˜‰ו„˘ "˙˘וב‰ "‰י‡ מל˘ון ˘יב ‰וחזר‡ .‰ין מ‰ו˙ ˘˙‰וב‰

˘"עו˘ים ‚ופם עי˜ר ונפ˘ם טפל‡˘ ,"‰ז "‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙ ‡‰ב ‰ו‡חו‡ ‰מי˙י˙ . .

חרט ‰ועזיב˙ „‰רך ‰רע ‰בלב„‡ ,ל‡ "˘יב "‰וחזר‡ ‰ל ‰מ‰ו˙ ‰פנימי˙ ‡‰מ˙י˙

‡ל‡ ˙‰לוי' ב„בר לב„ ,"‰וכ‡˘ר מסירים ‡˙ ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ‡זי מ˙‚לי˙ ‰‡‰ב‰

)ר‡ ‰ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ב עמ'  .(47י‰ו„י ‰ו‡ טוב בעˆם מ‰ו˙ו וחפ ıלע˘ו˙ טוב בלב„.

‰עˆמי˙ ל '‰ל˙ור ‰ומˆוו˙ ולי˘ר‡ל )נוסף לכך ˘‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰י‡ "כלל ‚„ול
ב˙ור.("‰

‡ל‡ ˘מסיבו˙ ˘ונו˙ ,ב‡˘מ˙ו ו˘ל‡ ב‡˘מ˙ו ,ע˘„ ‰בר בל˙י טוב .וכ‡˘ר ‰ו‡ ˘ב
ב˙˘וב‡ ,‰ין ‰ו‡ ‰ולך ל„רך ח„˘ ,‰כי ‡ם ˘ב וחוזר למ‰ו˙ו ‡‰מ˙י˙˘ ,מע˙‰

וכיון ˘"מ‚י„ „בריו ליע˜ב חו˜יו ומ˘פטיו לי˘ר‡ל"" ,מ‰˘ ‰ו‡ עו˘‰ ‰ו‡ ‡ומר
לי˘ר‡ל לע˘ו˙" – מ˙נ‚ ‚‰ם ˜‰ב" ‰ב‡ופן ˘ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,ונו˙ן לבנ"י ר˜ טוב,
בבני חיי ומזוני רויחי.
)כ' כסלו ˙˘י"ז(

ו‡ילך ˙˙‚ל ‰ו˙˙בט‡ ב‰נ˙‚‰ו.
ונפ˜‡ מינ ‰בפועל בין ˙˘וב ‰י‰ו„י ל˙˘וב˙ ‚‰וי:
˙˘וב˙ ‚‰וי ˘‰י‡ חרט ‰בלב„ ˘ייכ˙ ר˜ במי ˘חט‡ ופ‚ם ועבר ‡˙ „‰רך‡ .בל
בבני י˘ר‡ל ,מכיוון ˘˘˙‰וב‰ ‰י‡ ˘יב ‰וחזר‡ ‰ל ‰מ‰ו˙ ‰פנימי˙‰ ,י‡ ˘ייכ˙ ‚ם
בˆ„י˜ ו‚ם בר˘ע‰ :ר˘ע ,מבלי ‰בט על עומ˜ ר˘עו˙ו ,ועל כך ˘נמˆ‡ במˆב בל˙י
טוב‰ ,רי ‰ו‡ יכול ל˘וב ,כי ‡ין ז‡ ‰ל‡ ˘יב‡ ‰ל מ‰ו˙ו ‡‰מ˙י˙ ‰טוב .‰ול‡י„ך‚ ,ם

מר‡˘י˙ כז‡˙ ‰ו„ע˙ ,ומלפנים ‡ו˙‚ ‰לי˙ ,ז‰ ‰יום
˙חל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון

מ„וע ‡ין רוב ‰עולם י‰ו„ים ˘ומרי ˙ור ‰ומˆוו˙?
‡ו„ו˙ ‰‰כרז˘ ‰מכריזים ב˙פיל˙ ר‡˘ ˘‰נ" ‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך"˙ ,מ‰ו
‰מפר˘ים )ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ר" ‰כז .‡ ,ועו„(‰˘ ,ל‡ מפור˘ ˘ברי‡˙ ‰עולם ˙‰חיל ‰בכ"‰
ב‡לול ,ומ„וע ‡ומרים ˘ר‡˘ ˘‰נ '‡ ,‰ב˙˘רי ‰ו‡ "˙חיל˙ מע˘יך"?
ובי‡רו בז) ‰ח„‡"‚ ˘ם .ור‡‚ ‰ם רבנו בחיי בר‡˘י˙ ‡ .‚ ,ר"ן ר‡˘ ˘‰נ ‰טז"˘ ,(‡ ,ביום
ו' נבר‡ ‡„ם ,ועל ˘ם ז ‰נ˜ר‡ ר‡˘ ˘‰נ˙ ‰חל˙ מע˘יך„‡‰˘ ,ם ‰י' ˙כלי˙ ˘ל כל
‰ברי‡ ,‰וכ‡לו ל‡ נבר‡ ˘ום „בר ˜ו„ם ברי‡˙ ‡„ם ,ונ˜ר‡ ר‡˘ ˘‰נ˙ ‰חל˙ מע˘יך
˘„‡‰ם ‰ו‡ עי˜ר ‰מע˘ים".
‡בל ע„יין י˘ ל˘˜‰ו˙‰ :ל‡ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ נבר‡ו ריבוי עˆום ˘ל יˆורים
וברו‡ים מכל ‰סו‚ים ,ו‡יך ˘ייך לומר ˘כל ז‰ ‰ו‡ ‡ין ו‡פס ,בל‡ ברי‡˙ „‡‰ם?
ו‡„רב‡ :רוב מˆי‡ו˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ בעניינים ˘ל „ומם ˆומח וחי ,ובני „‡‰ם ˙ופסים

„ˆ‰י˜ ˘כבר ‰ולך ב„רך ‰י˘ר‰ ,רי ‰ו‡ יכול ל‚לו˙ עומ˜ נוסף בפנימיו˙ נפ˘ו ,ובכך
ל˘וב ולחזור למ˜ום פנימי ונעל ‰יו˙ר בנ˘מ˙ו.
"ו˙פיל"‰
כ‡˘ר מ˙ר‚מים ˙יב˙ ˙פיל ‰לל˘ון לע"ז ,עול ‰מ˘מעו˙ ˘ל "ב˜˘ ."‰לעומ˙ ז‡˙,
בל˘ון ˜‰ו„˘ ‡ין ‡ומרים ב˜˘‡ ‰ל‡ "˙פיל "‰מל˘ון ˙‰חברו˙ ו˘˜˙‰רו˙ ]וכמו
"נפ˙ולי ‡ל˜ים נפ˙ל˙י" ˘‰ו‡ מל˘ון חיבור )ויˆ‡ ל ,ח ובפר˘"י([.
˙פיל˙ ‚‰וי ‰י‡ ב˜˘ ‰מ‡˙ ‰בור‡ י˙' ˘ימל‡ ‡˙ מחסורו .כ‡˘ר חסר לו „בר מ‰
‰רי י˘ מ˜ום לב˜˘ ,‰ו‡ילו כ˘י˘ לו כל ˆרכו ‡ין ˆורך בב˜˘ ‰מ‡˙ .'‰
לעומ˙ ז‡˙ˆ‡ ,ל בני י˘ר‡ל מ˘מעו˙ ˙‰פיל‰ ‰י‡ ˘˜˙‰רו˙ ו˙‰חברו˙ בבור‡ ב".‰
נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ רוחני˙ ו˜„ו˘ ‰ו˜˘ור ‰עם ˜‰ב"‡ .‰מנם ,בע˙ ירי„˙ ‰לעולם
‰ז ‰ל˙‰לב˘ ב‚וף ‚˘מי ,נחל˘˙ ˘˜˙‰רו˙ ‰ב˘‰י"˙ מ˘ום ˘‰י‡ נז˜˜˙ לעניינים
‚ופניים חומריים ונחו˙ים ,כ‡כיל ‰ו˘˙י' וכ„ומ .‰ומכיוון ˘נחל˘˘˜˙‰‰ ‰רו˙ ,י˘
לחז˜ ‰ולעורר˘ ‰וב על י„י ˙‰פיל.‰
מ˘ום כך‡ ,ין ‰פר˘ ‡ם חסר לי‰ו„י „בר מ‡ ‰ו ל‡ו ,בכל מ˜ר ‰ובכל מˆב עליו
ל˙‰פלל ולחז˜ ‡˙ ˘˜˙‰רו˙ו ב˘‰י"˙.

שיחות קודש
ר‡˘ ˘‰נ‰
מלכיו˙ זכרונו˙ ו˘ופרו˙

י‡

מיעוט ˘במיעוט מכלל ‰ברי‡ ,‰ו‡יך ˘ייך לומר ˘ברי‡ ‰עˆומ ‰ו‡„יר ‰זו ל‡ ‰י' ל‰

י˘ לב‡ר ס„ר ‰ברכו˙ ˘˙י˜נו ‡נ˘י כנס˙ „‚‰ול ‰במוסף „ר" - ‰מלכיו˙ ו‡ח"כ

כל מˆי‡ו˙ ו˜יום ע„ לברי‡˙ „‡‰ם?

זכרונו˙:

מו˙ר ‰י‰ו„י על ‰ברי‡‰

לכ‡ור‰ ‰יו ˆריכים ל„˜‰ים פסו˜י זכרונו˙ לפסו˜י מלכיו˙ ,כי ,ל‡חר ˘נמ˘ך בחינ˙
‰מלוכ‰ ‰רי ‡ינו ˘ייך ˘‰מלך י˘כח על עמו ˘י‰י' נופל בז ‰ענין ‰זכרון ,ו‡"כ ,ל‡חרי
˘‡ומרים פסו˜י מלכיו˙ וחו˙מים "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך  . .ברוך ‡˙ '‰ ‰מלך
על כל ‡‰ר˘ - "ıמז ‰מוכח בבירור "בלי ˘ום ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ בעולם" ˘˜‰ב"‰
נע˘ ‰מלך‡„ ,ם ל‡ כן ,ל‡ ‰יינו מברכים ˘"‰רי ספ˜ ברכו˙ ל˜‰ל מ˘ום ח˘˘ ברכ‰
לבטל) "‰ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ ˙"‰פי"‡(  -מ ‰מ˜ום עו„ לפסו˜י זכרונו˙?
ומ‰בי‡ורים בז] ‰נוסף לכך ˘˙‰וכן „פסו˜י זכרונו˙ ‰ו‡ בנו‚ע לפרטי ‰ענינים
„"כל ‰מפעל  . .כל ‰יˆור  . .ל‰פ˜„ כל רוח ונפ˘ כו'" )ככל פרטי ‰ענינים ˘‡ומרים
בברכ˙ זכרונו˙([:
˘ל‡חרי ˘˜‰ב" ‰מ˜בל ב˜˘˙ם ˘ל י˘ר‡ל ונע˘ ‰מלך ,י˙כן ˘˙‰י' ‰‰נ‰‚‰
˘ל‡ כ„בעי ח"ו ,ועל ז‡ ‰ומרים פסו˜י זכרונו˙‚˘ ,ם במˆב בל˙י-רˆוי ח"ו יזכור ל‰ם
˜‰ב" ‰זכו˙ ‡בו˙ ,ע˜י„˙ יˆח˜ וכו'.
ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘˜‰ב"‡ ‰ומר לי˘ר‡ל "‡מרו לפני  . .מלכיו˙ כ„י ˘˙מליכוני
עליכם זכרונו˙ כ„י ˘יעל ‰זכרוניכם לפני לטוב‰ ,"‰יינו˘ ,מלכ˙חיל ‰פו˙ח ל‰ם פ˙ח
ומו„יעם ˘‚ם ‡ם ל‡חרי ˜בל˙ מלכו˙ו ˙‰י' ‰נ˙‚‰ם ˘ל‡ כ„בעי ח"ו ,יכולים ‰ם
לב˜˘ ולפעול ˘יעל ‰זכרונם לפניו לטוב.‰
ע"„ ˘‡מר ˜‰ב" ‰למ˘ ‰רבינו "וע˙‰ ‰ניח ‰לי"" ,כ‡ן פ˙ח לו פ˙ח ו‰ו„יעו
˘„‰בר ˙לוי בו ˘‡ם י˙פלל ל‡ יכלם".
)יום ב' „ר"˘˙ ‰י"ב(

כ‡˘ר מ˙בוננים במˆי‡ו˙ ‰עולם ,מ‚לים ‡˘ר ‡‰יכו˙ ו‰כמו˙ ‡ינם ‰ולכים יח„יו,
ול‰יפך – ככל ˘‡יכו˙ „‰בר נחו˙‰ ,‰רי כמו˙ו ‚„ל ,‰ו‡ם „‰בר נעל ‰ומרומם ‡זי
כמו˙ו ˜טנ:‰
„‰ומם‰˘ ,ו‡ ‰נחו˙ ביו˙ר מˆוי בעולם במי„‰ ‰רב ‰ביו˙ר; ˆ‰ומח ˘י˘ בו ‡˙
˙כונ˙ ˆ‰מיח ‰מˆוי פחו˙ מן „‰ומם; ‰חי ‡˘ר י˘ בו ‚ם ‡˙ מעל˙ ‰חיו˙ ו˙‰נוע‰
כמו˙ו מעט ‰מן ˆ‰ומח; ו‰פחו˙ מכולם בכמו˙ ‰ו‡ מין ‰מ„בר ,בעל ˘‰כל ו„‰ע.‰
ו‰נ ,‰מו˙ר „‡‰ם מן ‰ב‰מ‡ ‰ינו ר˜ במˆי‡ו˙ ˘‰כל‰˘ ,רי ‚ם בעלי חיים י˘ ל‰ם
˙בונ ‰ב‡ופנים ˘ונים‡ .ל‡ ‰‰פר˘ ‰מ‰ו˙י בין „‡‰ם לב‰מ‰ ‰ו‡ ˘‡ˆל ‰ב‰מ‰
˘‰כל ‰ו‡ ר˜ מ˘ר˙ ומסייע למל‡ו˙ ‡˙ ˆרכי' כ‡כיל ‰ו˘˙י' וכ„ומ .‰ולעומ˙ ז‡˙
‡ˆל „‡‰םˆ ,ריך ל‰יו˙ ל‰יפך – ‰עי˜ר ‰ו‡ ˘‰כל ,ו‡‰כיל ‰ו˙˘‰י' ו˘‡ר ˆרכי ‚‰וף
‰מ ‰כלי ˘ר˙ ˘ל ˘‰כל לסייעו ל˙‰עלו˙ בעניינים ˘כליים ורוחניים.
ו‡ם ‡ין „‡‰ם מ˘ים ‡˙ ˘כלו עליון על ˆרכי ‚ופו‡ ,ל‡ ˘‰כל ‰ו‡ מ˘ר˙ ומסייע
ל˘‰י‚ ‡˙ ˆרכי ‚‰וף‰ ,רי ‡ין ניכר˙ ‡ˆלו מעל˙ „‡‰ם על ‰ב‰מ ,‰ו‰רי ‰ו‡ ר˜ כבעל
חיים נבון ומ˘כיל.
ו‰נ‚ ,‰ם כ‡˘ר עי˜ר עניינו ˘ל „‡‰ם ‰ו‡ ˘כל ורוחניו˙ ,ע„יין ‡ין ז˘ ‰לימו˙
„‡‰ם˙ .כלי˙ו ˘ל ˘כל „‡‰ם ‰י‡ ל‰כיר ולחו˘ כיˆ„ עליו ל‰כנע ול˙‰בטל בפני
‰בור‡ י˙"˘ ˘למעל ‰ממנו˘‰ .כל מכיר במˆי‡ו˙ ‰בור‡ ˘למעל ‰ממנו ,ו‰ו‡ ˘ו‡ף
˘‰ברי‡ ‰כול ‰ו‰ו‡ ב˙וכם י˙בטלו לפני בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו.
˘לימו˙ זו ˘ל מין „‡‰ם‰˘ ,ו‡ ‰מועט ו‰מעול ‰מן ‰מינים כולם ,ב‡ ‰לי„י ביטוי

ו˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜ ‰מעבירין ‡˙ רוע ‚‰זר‰

חרט ‰ב˜˘ ‰ונ„ב ‰מול "˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜"‰
˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜‰ ‰ם ˘לו˘ ‰עניינים ˘נ˙ן ˜‰ב" ‰לבני י˘ר‡ל˘ ,על י„ם
פועלים ל‰עביר "‡˙ רוע ‚‰זיר ,"‰ולפעול ˘י˙ן ˜‰ב" ‰מי„ו ‰מל‡ ‰ו‰רחב˘ ,‰נ‰
טוב ‰ומ˙ו˜ ,‰בכל ‰פרטים ,בבני חיי ומזוני רויחי ,בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰
ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡˘˘ ‰לו˘ ‰עניינים ‡לו י˘נם ‚ם ‡ˆל ‚ויים‡ .ך כ‡˘ר מ„יי˜ים
ב˙יבו˙ "˙˘וב ‰ו˙פיל ‰וˆ„˜ "‰כפי ˘‰ם נ‡מרים בל˘ון ˜‰ו„˘ ,עול‰˘ ‰ם ˜יימים
„וו˜‡ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ,ול‡ ‡ˆל ‡‰ומו˙ זול˙ם:

בר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ר‡˘ון ,כ‡˘ר ‡„ם ‰ר‡˘ון ˜ר‡ ‡ל כל ‰ברי‡ ‰כול" ‰בו‡ו נ˘˙חוו‰
ונכרע ‰נברכ ‰לפני  '‰עו˘נו" )˙‰לים ˆ ,‰ו .ור‡ ‰ז‰ר ח"‚ ˜ז ,ב; פ„ר"‡ פי"‡(.
ועל כך ‡ומרים ב˙פיל" ‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך"‰ :מ„י„˘ ‰ל עי˜ר וטפל בעולם
‡ינ ‰לפי כמו˙ ‰נבר‡ים ‡ל‡ על פי ‡יכו˙ם .ולכן„ ,וו˜‡ בברי‡˙ „‡‰ם˙‰˘ ,נ‚‰
כר‡וי ל˘לימו˙ „‡‰ם ופעל ביטול כללי בעולם לפני " '‰עו˘נו"‡ ,זי ‡פ˘ר לומר "ז‰
‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" ,כי ר˜ ‡ז ני˙נ˘" ‰וויו˙" ו˘לימו˙ לריבוי ‰עˆום ˘נבר‡ מכ"‰
ב‡לול וע„ ליום ˘‰י˘י.
ונמˆ‡˘ ,למרו˙ ‰ריבוי ‰עˆום ˘ל ‰נבר‡ים ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ,ל‡ ˙‰חיל‰
מˆי‡ו˙ם ‡‰מ˙י˙ ע„ לברי‡˙ „‡‰ם.

‡וˆרו˙ ‰מחזור

יב

זמני עבו„˙ ‰ '‰ם ˙כלי˙ ‰יום כולו ו‰עולם כולו
ומז ‰י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‰ור‡ו˙ יסו„יו˙ לעבו„˙ו ‰יום יומי˙:
פעמים ˘„‡‰ם מעיין במ‰לך חייו ,ומוˆ‡ ˘רוב זמנו מופנ ‰לעניינים ˘ל ‚˘ם
וחולין‡ :כיל˙˘ ‰י' לינ ‰ו„ומי‰ם ,ו‰זמן ‰מו˜„˘ לענייני עבו„˙ ‰ '‰ו‡ חל˜ ˜טן

ר‡˘ ˘‰נ‰

יז

ו"˘ל זכרים כפופים" ˘˙וכנו ‰ו‡ "כמ„ ‰כייף ‡יני˘ „ע˙י' טפי מעלי" – ‰י‡ עבו„˙
„‡‰ם ˘ע„יין י˘ לו רˆונו˙ בעניינים ˘‡ינם ˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‰רי ‰ו‡ מכופף ו˘ובר ‡˙
‚סו˙ו וחומריו˙ו .ועבו„ ‰זו‡ ,ף ˘‰י‡ נחו˙ ‰יו˙ר מעבו„˙ "˘ל יעל פ˘וט" ,מכל
מ˜ום י˘ ב ‰מעל ‰רב ‰מ‡ו„ ,כי ב ‰מכיר „‡‰ם ב˘פלו˙ מˆבו ומכופף ומכניע עˆמו,
וכמ‡מר ‰כ˙וב "לב נ˘בר ונ„כ‡ ‰ל˜ים ל‡ ˙בז‰˙) "‰לים נ‡ ,יט(.

ומועט‚ .ם כ‡˘ר מ˙בונן בעולם ˘סביבו מבחין ‰ו‡ ˘רוב בני „‡‰ם ‰ם ‡רˆיים
וחומריים ו˘˜ועים בענייני ‚˘מיו˙ .וב˙‰בוננו˙ זו עלול „‡‰ם לבו‡ לי„י טעו˙ ˘עי˜ר
‰עולם ‰ו‡ עניינים ‚˘מיים וחומריים ,ועבו„˙ ‰ '‰י‡ חל˜ ˜טן במˆי‡ו˙ ‰עולם.
וז‡˙ י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מעˆם ˜ביעו˙ יום ר‡˘ ˘‰נ ‰כ"˙חילך מע˘יך" :ברי‡‰
‡„יר ‰ועˆומ ‰נבר‡ ‰בחמי˘ ‰ימים ,ו‰י‡ ‡ינ ‰נח˘ב˙ לכלום ,לול‡ נבר‡ „‡‰ם ביום
˘‰י˘י ופעל ˙‰בטלו˙ וכניע‡ ‰ל ˘‰י"˙ .ור˜ מ˘ב‡ „‡‰ם עם ‰ניˆו‡‰ ıלו˜י ‡˘ר
בו ‡פ˘ר לומר ˘˙‰חיל‰ ‰ברי‡!‰
וממיל‡ ‡ו˙ו מיעוט ˘ל זמן ˘בו עוס˜ים מיעוט בני ‡„ם בעבו„˙ ‰ – '‰ו‡ עי˜ר
‰עולם ומˆי‡ו˙ו ,ו˘‡ר ‰כמו˙ ‰עˆומ˘ ‰ל בני „‡‰ם ˜˘‰ועים בחומריו˙ בלב„‡ ,ינם
˜יימים ‡ל‡ בכ„י ˘‰ו‡ ירומם ‡ו˙ם ‚ם כן לביטול ‡ל בור‡ ‰עולם.

נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘"
ו‰נ ,‰נו„ע ‰ב˘ערים ˙ור˙ ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ )‡ור ˙ור ‰מ „ ,‰ו‡ילך( על ‰פסו˜
"ע˘ ‰לך ˘˙י חˆוˆרו˙" ו‚ו'˘‡ ,ר "˘˙י חˆוˆרו˙" ‰ו‡ נוטרי˜ון "˘˙י חˆי ˆורו˙",
ו‰יינו ˘ני חˆ‡ים ˘ל „בר ‡ח„" .חˆוˆרו˙" ‡לו רומזו˙ על ˜‰ב" ‰ונ˘מו˙ י˘ר‡ל
˘‰ם מ‡וח„ים כ„בר ‡ח„ ממ˘ .וכמ˘ל ˘"‡‰ב ˘‡ו‰ב ‡˙ ‰בן ,ו‰בן ‡ו‰ב ‡˙ ‡‰ב,
˘‰ם ‚וף ‡ח„˘ ,י˘ ל‰ם ‚ע‚ועים ז ‰על ז ,‰וכל ‡ח„ בעˆמו ‡ינו ב˘לימו˙ ו‡ינו ר˜
חˆי ˆור ,‰ו˘ני‰ם ביח„ ‰וי ˆור˘ ‰לימ."‰
בי‡ור „‰בר :נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" )‡יוב ל‡ ,ב( ,וב˙ני‡
‰וסיף ו‚„‰י˘ ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" .ובז˙˘ ‰י ˘‚„‰ו˙

)פ"ב(

)ר‡‚‡ ‰רו˙ ˜ו„˘

וממיל‡ ‡ין ל˙מו‚ ‰ם על כך ˘ר˜ מיעוט מן ‰ברו‡ים ‰ם בני י˘ר‡ל ,ומ˙וכם

‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ח"„ עמ' ˙„˙ .ז; "‰יום יום" כ‚ מנחם ‡ב(‰ .‡ :נ˘מ‰ ‰י‡ חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל

ע„יין ‡ין רובם ‰מכריע ˘ומרים ˙ור ‰ומˆוו˙י' לכל „˜„ו˜י‰ם ,מ˘ום ˘‰עי˜ר ‰י‡

ממ˘ ,ול‡ ב„רך ‚וזמ‡ ‡ו מ˘ל; ב .ב˙חיל‰ ‰יי˙‰ ‰נ˘מ ‰רוחני˙ בלב„ ,ול‡חר מכן

‡‰יכו˙ ול‡ ‰כמו˙ .ובכוחם ˘ל ‡לו ˘‰ם ‰מעט וכמו˙ ורב ב‡יכו˙ ,ל˘‰פיע ולרומם

יר„ ‰ונ˙לב˘ ‰ב‚וף ˘נ˙פס במי˘ו˘ ‚˘מי ,ומכל מ˜ום ‚ם במˆב ז˘ ‰ל ‚˘מיו˙

‡˙ ‰עולם כולו ˘יר‚י˘ ויחו˘ ˘" '‰מלך ‚‡ו˙ לב˘" ,כפי ˘ע˘ ‰ז‡˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון

ו"ממ˘ו˙" – ‰י‡ ע„יין "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" .וז‰ו עניין "˘˙י חˆי ˆורו˙"˜‰˘ ,ב"‰

לברי‡ ‰כול.‰

מ‡וח„ ב˙כלי˙ עם נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י‚ ,ם כ‡˘ר ‰י‡ מ˙לב˘˙ ב‚וף ‚˘מי.
ומע˙ ‰י˘ לפר˘ ‡˙ עניין עבו„˙ ‰פסו˜ "ו˙˜ע˙ם בחˆוˆרו˙" – בר‡˘ ˘‰נ:‰
"ו˙˜ע˙ם" – בני י˘ר‡ל עוב„ים ‡˙ עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘‰ופר :כופים עˆמם ב˘ופר "˘ל
זכרים כפופין" ,ומפ˘יטים רˆונו˙י‰ם ב˘ופר "˘ל יעל פ˘וט".

ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון ,כי ח˜
לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב:

‰מ˘כ˙ ‡ור „˜‰ו˘ ‰בעולם
על י„י ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰ב‚וף „‡‰ם
ממ˘מעו˙ ˙‰פיל ‰עול‰˘ ,‰טעם ל"ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון",
‰ו‡ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" .וי˘ לעיין ב„בר :מ‰י ˘‰ייכו˙ בין "כי
ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" ,למ˘ ‰ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ יום ˙חיל˙ ‰ברי‡?‰
מ˜ורו ˘ל ‰פסו˜ "כי ח˜" ו‚ו' ‰ו‡ ב˙‰לים )פ‡ ,(‰ ,ו˘ם ‰ו‡ מ˘מ˘ כנ˙ינ˙ טעם

"בחˆוˆרו˙" – עבו„ ‰זו מעורר˙ ‡˙ ‡˙‰ח„ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב˘‰י"˙ ,ומכיוון
˘בני י˘ר‡ל ‰ם "חˆי ˆור˘ "‰ל ˜‰ב" ‰כביכול‰ ,רי בכוחם ל‰מ˘יך ממנו ‰מ˘כ‰
ח„˘ ‰ונעלי˙ לכל ‰עולמו˙ כולם ,למ˘ך ˘‰נ‰ ‰ח„˘.‰

‡וˆרו˙ ‰מחזור

טז
ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ פעול˙‰ ‰נ˘‚ב˘ ‰ל ˙˜יע˙ ˘‰ופר

)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙

˜‰ו„˘ סי"„(:
יסו„ מˆי‡ו˙ ‰עולמו˙ כולם ,ומ˜ור חיו˙ם ‰י‡ ‡‰ר ‰עליונ ‰ו˜„ו˘‰ ‰נמ˘כ˙
מחכמ˙ו י˙'‡ .ור ז ‰נמ˘ך בר‡˘ ˘‰נ ‰על מ˘ך ˘‰נ ‰כול ,‰ו‰ו‡ "מס˙ל˜ ל˘ור˘ו
בכל ערב ר‡˘ ˘‰נ ."‰מ˘ום כך נ˜ר‡ ר‡˘ ˘‰נ ‰ב˘ם "בכס‰˙) "‰לים פ‡ – („ ,לפי
"˘‰חו„˘ מ˙כס ‰בו" )ר" ‰ח ,ב( ,ו‰יינו ˘‰מ˘כ˙ ‰חיו˙ ו‡‰ור לעולמו˙ מ˙כס‰
ונעלמ˙.

ר‡˘ ˘‰נ‰

י‚

למˆוו˙ ˙˜יע˙ ˘ופר˜˙" :עו בחו„˘ ˘ופר בכס ‰ליום ח‚נו – כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡
מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" ,וכפי ˘בי‡רו ˘ם ‰מפר˘ים˘ ,י˘ ל˙˜וע ב˘ופר בר‡˘ ˘‰נ‰
מ˘ום ˘‰ו‡ חו˜ לי˘ר‡ל ו‰ו‡ יום ‰מ˘פט על ˘‰נ ‰כול) ‰ר˘"י ומˆו„ו˙ ˘ם(.
‡בל בברכ˙ ˘ופרו˙ )˘מ˜ור ‰ב"˙˜יע˙‡ „רב" – ירו˘למי ר" ‰פ"‡  (‚"‰מוסב ‰פסו˜ "כי
ח˜" ו‚ו' על "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך זכרון ליום ר‡˘ון" ,ו„‰בר ˆריך עיון ובי‡ור
ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"נ עמ' ‰ 129ע' .(47

ול‡חר ˘נס˙ל˜‡‰‰ ‰ר ‰ל‰חיו˙ ‡˙ ‰עולמו˙ בר‡˘ ˘‰נ‰ ,‰נ‡" ‰חר כך ,על י„י

˙כלי˙ ו˙חיל˙ ‰ברי‡‰

˙˜יע˙ ˘ופר ו˙‰פילו˙ ,נמ˘ך ‡ור ח„˘ עליון ,מבחינ˙ עליונ ‰יו˙ר ˘במ„ר‚˙ חכמ‰
עיל‡ ."‰ו‰יינו ˘‡ין ‡‰ור ‰ח„˘ עומ„ ב‡ו˙ ‰מעל˘ ‰ל ‡‰ור ˘ב˘נ˘ ‰עבר‡ ,‰ל‡
על י„י ˙˜יע˙ ˘ופר פועלים חי„ו˘ ו˙וספ˙ ב‡ור ‰נמ˘ך ל‰חיו˙ ‡˙ ‰עולמו˙.
וכך בכל ˘נ ‰ו˘נ" ‰יור„ ומ‡יר מחכמ ‰עיל‡‡ ‰ור ח„˘ ומחו„˘ ˘ל‡ ‰י ‰מ‡יר

)ר‡‰

עבו„˙ ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰י‡ ‰כ˙ר˙ ˜‰ב" ‰למלך על ‰עולם ,וכפי ˘‡מר ˜‰ב"‡" ‰מרו
לפני בר‡˘ ˘‰נ ‰מלכיו˙  . .כ„י ˘˙מליכוני עליכם" )ר" ‰טז .‡ ,ל„ ,ב( .בר‡˘ ˘‰נ‰
פועלים בני י˘ר‡ל ˘מלכו˙ו י˙' ˙‰י' ‚לוי' ונר‚˘˙ בכל ‰מפעל ו‰יˆור ,וע„ לברי'

ע„יין מעולם" .ו‡ין ˙ימ ‰ב„בר כיˆ„ נמ˘כ˙ בכל ˘נ‰ ‰מ˘כ ‰עליונ ‰עו„ ועו„ ל‡ין

‰נחו˙ ‰ביו˙ר – "וי„ע כל פעול כי ‡˙ ‰פעל˙ו ,ויבין כל יˆור כי ‡˙ ‰יˆר˙ו" )˙פל˙ ר".(‰

סוף ,כי ‰בור‡ י˙' וחכמ˙ו ˘ממנ ‰נמ˘ך ‡‰ור ‰ם ‡ח„ ,ו‰ו‡ נ˜ר‡ ב˘ם "‡ור ‡ין סוף

עבו„ ‰זו נרמז˙ במ‡˘ ‰ומרים "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" – "‰יום" ס˙ם‰ ,ו‡ ‰יום

ברוך ‰ו‡" ,מ˘ום ˘"‡ין סוף ו‡ין ˜ ıלמעל˙ ו‚„ול˙ ‡‰ור ו‰חיו˙ ‰נמ˘ך ממנו י˙ברך
ומחכמ˙ו ,בעילוי ‡חר עילוי ע„ ‡ין ˜ ıו˙כלי˙ לרום ‰מעלו˙ למעל ‰מעל."‰

‰י„וע ˘בו נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון )ז‰ר ח"ב ,לב ,ב וברמ"ז ˘ם( – יום ר‡˘ ˘‰נ .‰ביום ז‰
פועלים בני י˘ר‡ל ˘‡‰לו˜ו˙ ˙‰י' ב‚ילוי בעולם ,וע„ ˘י‰יו יכולים לˆ‰ביע עלי'
ב‚לוי ולומר "ז ."‰וכעין ˘‡מרו )סוף ˙עני˙ ובפר˘"י( על ˆ„י˜ים לע˙י„ לבו‡"˘ ,כל ‡ח„
ו‡ח„ מר‡ ‰ב‡ˆבעו" ו‡ומר "‰נ‡ ‰ל˜ינו ז "‰ו‚ו'.

עבו„˙ "יעל פ˘וט" ועבו„˙ "זכרים כפופים"
‰מ˘כ ‰זו ל‰חיו˙ ‡˙ ‰עולמו˙ מ„י ˘נ ‰ב˘נ‡ ,‰ינ ‰נמ˘כ˙ מעˆמ ,‰כי ‡ם על י„י
עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל „וו˜‡ .וכפי ˘נ˙ב‡ר בס˜"‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ‡מרים ו‡ור ˙ור ‰ל"‰‰מ

ממעזריט˘ ב˙חיל˙ם( על יסו„ מ‡˘ ‰מרו חז"ל )בר‡˘י˙ רב ‰פ"ח ,ז .ועו„( ˘˜‰ב" ‰נמלך
על ברי‡˙ ‰עולם בנ˘מו˙ „ˆ‰י˜ים ,ו‰יינו ˘˙‰ענו‚ ˘י˘ לפניו י˙' בעבו„˙ם ˘ל בני
י˘ר‡ל ‰ו‡ ‰סיב ‰ו‰טעם לברי‡˙ ‰עולם .וכמו כן עבו„˙ בני י˘ר‡ל ‰י‡ ‰ממ˘יכ‰
‡˙ רˆונו י˙' ל‰חיו˙ ‡˙ ‰עולם מח„˘ מ„י ˘נ ‰ב˘נ.‰

יום ז ‰נ˜ר‡ "˙חיל˙ מע˘יך"‡ ,ף ˘בפ˘טו˙ ˙חיל˙ ‰ברי‡‰ ‰יי˙ ‰בכ" ‰ב‡לול,
מ˘ום ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡ ˘י‰י' בו ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ,ועבו„ ‰זו ˙‰חיל ‰ר˜ ביום
˘‰י˘י ,כ‡˘ר נבר‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון ,ו˙‰חיל ל‚לו˙ ‡לו˜ו˙ בעולם בבחינ˙ "ז"‰

)ור‡‰

לעיל בבי‡ור על ˜טע ז.(‰

ל‚לו˙ בעולם ‡˙ עˆמו˙ו י˙'

‰מ˘כ˙ ‰חיו˙ על ˘‰נ‰ ‰ח„˘‰ ‰י‡ על י„י עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר ,ו˘ני ‡ופנים י˘

ו‰נ‚ ,‰ם ˜ו„ם ברי‡˙ ‡„ם ‰ר‡˘ון ביום ˘‰י˘י ‰י' ‚ילוי ‡לו˜ו˙ בעולם .וכפי

)ר" ‰כו ,ב(

˘‡מרו חז"ל על ‰פסו˜ )בר‡˘י˙ ‡" (‰ ,יום ‡ח„" – "˘בו ‰י˜‰ ‰ב" ‰יחי„י בעולמו"

)פלו‚˙‡ „˙"˜ ור"י בר" ‰כו ,ב בנו‚ע ˘ופר „ר" .‰ו"‡לו

)בר‡˘י˙ רב ‰פ"‚ ,ח( .ובס‰) ˜"‰מ˘ך ˙ער"ב ח"ב עמ' ˙˙˜ˆח( בי‡רו ˘‰יו˙ ˜‰ב"" ‰יחי„י",

ב ‰בעבו„ ‰זו )ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"‚ עמ' ˙˜מט( ,ב‡˙‰ם ל˘ני סו‚י ˘‰ופרו˙
"˘ל יעל פ˘וט" ,ו"˘ל זכרים כפופין"

ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים" )ערובין י‚ ,ב( ,ובפרט בפנימיו˙ ‰עניינים(:
"˘ל יעל פ˘וט" ,עניינו ‰ו‡ "כמ„ ‰פ˘יט ‡יני˘ „ע˙י' טפי מעלי" )ר"˘ ‰ם( –
ל‡חר ‰עבו„ ‰במ˘ך חו„˘ ‡לול „‡‰ם ‡וחז ב„ר‚ ‰נעלי˙ ,ו‡ין ‡ˆלו רˆונו˙ ˘ל
חט‡ ועביר ,‰ומכל מ˜ום ‡ומרים לו ˘עליו ל‰יו˙ "פ˘וט" ,ו"ל‰פ˘יט" מעˆמו ‡˙
כל ‰רˆונו˙ ‰עˆמיים .בר‡˘ ˘‰נˆ ‰ריך „‡‰ם ל‰יו˙ מופ˘ט מרˆונו˙ ‡י˘יים‡ ,יז‰
˘י‰יו ,ול˙‰מסר כליל לרˆון ‰בור‡ י˙"˘.

‰יינו ˘כל ‰נבר‡ים כולם

)˘נבר‡ו מ‡ין לי˘ ביום ‰ר‡˘ון – ר‡ ‰ר˘"י לבר‡˘י˙ ‡ ,י„˘ .ם כ„(

‰יו בטלים ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ ,ו"‰י' ‡ז נר‡ ‰ונ‚ל‡ ‰יך ˘‰ו‡ י˙' ‡ח„‚„ ,ם מ˘ ‰נ˙‰וו‰
‡ינו בבחינ˙ מˆי‡ו˙ „בר".
י˙ר על כן‡ ,מרו חז"ל ˘"עולם על מילו‡ו נבר‡" )ר‡ ‰בר‡˘י˙ רב ‰פי"„ ,ז .פי"‚– (‚ ,
ו‰יינו ˘‰י' בו ‡˙ ˘לימו˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ‰מ˙‡ים לפי ערך עולם .ונמˆ‡ ˘‰י' בעולם
‚ילוי ‡לו˜ו˙ ב‡ופן מו˘לם.

‡וˆרו˙ ‰מחזור

י„

ו‡ף על פי כן ,בר‡ ˜‰ב"„‡‰ ˙‡ ‰ם ביום ˘‰י˘י ,בכ„י ל‡‰יר ‡˙ ‰עולם ב‡ור
‡לו˜י .כי ‡ור „˜‰ו˘˘ ‰בעולם ‰ו‡ מˆומˆם ומ„ו„ לפי ערך ‰עולם ,ו‰י‰ו„י ˆריך
לעמול ול‰מ˘יך בעולם ‡˙ מ„רי‚˙ „˜‰ו˘‡˘ ‰ין ‰עולם ר‡וי ל ‰מˆ„ נחי˙ו˙ו .על
י„י לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ,מ‚לים לעולם ‡˙ עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘‚ ,ילוי ˘למעל‰

ר‡˘ ˘‰נ‰

טו

ונ‡מר‰ :בן י˜יר לי ‡פרים ‡ם יל„ ˘ע˘ועים ,כי מ„י
„ברי בו זכור ‡זכרנו עו„ ,על כן ‰מו מעי לו רחם ‡רחמנו
נ‡ם '‰

ממ„י„˙ ו‚‰בל˙ ‰עולם.

חיבור ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף
„‰רך ב ‰פועלים ‡˙ ‚ילוי עˆמו˙ו י˙' בעולם ,בבחינ˙ "ז‰ ,"‰י‡ על י„י ˘„‡‰ם
מחבר בעבו„˙ו ‰פרטי˙ ‡˙ ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף ,כמו ˘י˙ב‡ר ל˜מן .כ‡˘ר מחבר י‰ו„י ‡˙
‚ילוי ‡‰לו˜ו˙ ˘בנ˘מ – ‰בחינ˙ "ז ,"‰עם ‚‰וף ˘‚‰מי‡ ,זי "במי„„‡˘ ‰ם מו„„
ב ‰מו„„ין לו" )סוט ‰ח ,ב( – ונמ˘ך ‚ילוי ‡לו˜י בבחינ˙ "ז ,"‰בעולם ˘‚‰מי ו‰חומרי.
עבו„˙ חיבור ‰נ˘מ ‰ו‚‰וף נרמז˙ בפסו˜ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡ מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב"
)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מז:(‚ ,
"ח˜ לי˘ר‡ל" – עבו„˙ ‰נ˘מ ‰בלימו„ ˙‰ור‰
"חו˜" ‰ו‡ ל˘ון מזון ,וכעניין ˘נ‡מר "‰טריפני לחם חו˜י" )מ˘לי ל ,ח(˙‰ .ור‰
נח˘ב˙ מזון ולחם לנפ˘ ,מ˘ום ˘חכמ˙ ˙‰ור ‰נ˙פס˙ ונ˜לט˙ בפנימיו˙ נפ˘ו ˘ל
‰י‰ו„י .ונ‡מר כ‡ן "ח˜ לי˘ר‡ל" מ˘ום ˘לימו„ ˙‰ור ‰נע˘ ‰על י„י ‰כוחו˙ ‰נעלים
בנפ˘ „‡‰ם ,ועל כן ‰ו‡ נ˜ר‡ "י˘ר‡ל" – ‡ו˙יו˙ "לי ר‡˘" )פרי ע ıחיים ˘כ"ט פ"‡(.
"מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" – עבו„˙ ‚‰וף ב˜יום ‰מˆוו˙

כל י‰ו„י ‰ו‡ "‡פרים"
‰פסו˜ "‰בן י˜יר לי ‡פרים" מ„בר ‡ו„ו˙ ‡‰ב˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לכל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡,
ו‡˘ר מ˘ום כך ‰ו‡ זוכרו ומרחם עליו ˙מי„.
וי˘ לב‡ר מ„וע נ˜ר‡ו כל י˘ר‡ל בפסו˜ ז ‰ב˘ם "‡פרים" „וו˜‡:
כ‡˘ר ˜ר‡ יוסף לבנו ‡פרים )מ˜ ıמ‡ ,נב(‰ ,יי˙ ‰סיב˙ „‰בר "כי ‰פרני ‡ל˜ים ב‡רı
עניי" – ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נ‚רע ונˆטמˆם על י„י ‚‰לו˙‡ ,ל‡ ˘‚„ל וע˘ ‰פירו˙ .מטעם
ז ‰נ˜ר‡ כל י‰ו„י ב˘ם "‡פרים" ,כי בזמן ‚‰לו˙ נמˆ‡ ‰ו‡ "ב‡ר ıעניי" ,ו‡ף על פי כן
‡ינו נכנע ל˜˘יי ‚‰לו˙ ,ו‰רי ‰ו‡ לומ„ ˙ור ‰ומ˜יים מˆוו˙י' בריבוי ,בבחינ˙ "‰פרני".
וכ‡˘ר רו‡˜‰ ‰ב"˘ ,‰בני י˘ר‡ל ‰מˆויים ב‡ר ıעניים ‰מ ‰מל‡ים ו‚„ו˘ים ב˙ור‰
ומˆוו˙י' ,ובפרט בע˙ ˙‰כנסו˙ם בב˙י כנסיו˙ בר‡˘ ˘‰נ ,‰ול‡חר ˙˜יע˙ ˘ופר –
מ˙עורר˙ ‡‰ב˙ו ‡ל בניו ,ו‰רי ‰ו‡ מרחם עלי‰ם ,ומוˆי‡ם מן ‚‰לו˙ ‡ל ‡‚‰ול‰
‡‰מ˙י˙ ו˘‰למ.‰
‡מור מע˙ :‰עˆם ‰יו˙ בני י˘‡ל במˆב ˘ל "‡פרים" למרו˙ ‚‰לו˙‰ ,ו‡ ‚‰ורם
ל‰יו˙ "רחם ‡רחמנו נ‡ם  "'‰ולבי‡˙ ‰מ˘יח.

‡מנם‡ ,ין „‡‰ם מס˙פ˜ בעבו„ ‰זו בלב„‡ ,ל‡ ‰ו‡ עוס˜ ‚ם בעבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙,
˘נ˜ר‡ו ב˘ם מ˘פט

)עיין בל˜ו"˙ ˘ם ˘מב‡ר ˘"מ˘פט" ‰ו‡ מל˘ון ‰ילוך ,ומור ‰על ‰ילוך ‡ור

„˜‰ו˘ ‰ע„ למ˜ומו˙ ‰נחו˙ים( .עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ייכ˙ ל"יע˜ב" מל˘ון ע˜ב ,מ˘ום ˘‰י‡
נע˘י˙ על י„י כוח ‰מע˘‰ ‰נחו˙ ,ו‰י‡ ממ˘יכ„˜‰ ˙‡ ‰ו˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים ‰נחו˙ים.
וכ‡˘ר ממ˘יכים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‡‰ור ‰נ˘‚ב ˘בבחינ˙ "ז‡ "‰ל עבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙
˘ל‰ם ,ו‰יינו ˘‰ם עוס˜ים ‰ן בלימו„ ˙‰ור ‰ו‰ן ב˜יום ‰מˆוו˙ יח„ – ‰מ˘כ˙ בחינ˙
"ז "‰ב‚וף; ‰רי ‰ם פועלים ˘˙ומ˘ך בחינ˙ "ז‚ "‰ם בעולם.
ו‰ו‡ ˘‡ומרים ב˙פיל" ‰ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך" – בר‡˘ ˘‰נ ‰נמ˘כ˙ בעולם

כ‡מור :וביום ˘מח˙כם ובמוע„יכם ובר‡˘י ח„˘יכם
ו˙˜ע˙ם בחˆוˆר˙ על עולו˙יכם ועל זבחי ˘למיכם ו‰יו
לכם לזכרון לפני ‡ל˜יכם ‡ני ‡ '‰ל˜יכם

בחינ˙ ‡‰לו˜ו˙ ˘למעל ‰מן ‰עולמו˙ – "ז ,"‰ו‰טעם לכך ‰ו‡ "כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡

ל‡ח„ ‡˙ ˙˘"‰י חˆ‡י ˆורו˙"
ול‰מ˘יך ‡ור ח„˘ בעולם

מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב" – ˘בני י˘ר‡ל עוס˜ים ב˙ור ‰ומˆוו˙י' יח„.

בח˙ימ˙ ברכ˙ ˘"‰ופרו˙" ,מוב‡ ‰פסו˜ "ו˙˜ע˙ם בחˆוˆרו˙" ,וי˘ לב‡ר עניינם
˘ל "חˆוˆרו˙" ‡לו בעבו„˙  ,'‰ו‡˙ ˘ייכו˙ם לעבו„˙ יום ר‡˘ ˘‰נ˘‡ ,‰ר "מˆוו˙
‰יום ב˘ופר"

)ר" ‰כו ,ב(

