
 בי‡ורים ועיונים בענייני ‰ימים ‰נור‡ים
  על ס„ר ˙פילו˙ ‰מחזור

 בי‡ורים ועיונים בענייני ‰ימים ‰נור‡ים
  על ס„ר ˙פילו˙ ‰מחזור

 בי‡ורים ועיונים בענייני ‰ימים ‰נור‡ים
  על ס„ר ˙פילו˙ ‰מחזור

מעדני יום טוב נב

כליל מˆי‡ו˙ו, כעב„ ‰עומ„ לפני ‡„ונו; „‡זי – "כמים ‰פנים לפנים"22 – פועל ‰ו‡ ˘י‰י‰ 
'˘ינוי', כביכול, ‚ם ב‰נ‰‚‰ ˘למעל‰, ו˙‰י‰ ‰‰˘פע‰ ‚ם ב‡ם ל‡ ‰י‰ מו˜ˆב כן מ˙חיל‰.

מ˘‡"כ ל‚בי ברכ‰ – כיון ˘פעול˙‰ ‰י‡ ל‰מ˘יך ול‚לו˙ בעולם ‡˙ ‰‰˘פע‰ ‰˜יימ˙ 
ב„יבור,  ˙יבו˙ ‰ברכ‰  לבט‡ ‡˙  לז‰,  ב„ומ‰  פעול˙ ‰‡„ם  ˘˙‰י‰ ‚ם  למעל‰ – „י  כבר 

˘בז‰ ממ˘יך ‡˙ ‰מח˘ב‰ (˘בפנימיו˙ ‰לב) ב‚ילוי.

ח. על-פי ז‰, מבו‡ר˙ ‰˘ייכו˙ ˘ל ˙וכן ‰‰לכו˙ ‰נ"ל ל˙פיל˙‰ ˘ל חנ‰:

„‰נ‰, מ‰מבו‡ר לעיל נמˆ‡ – ˘עניינ‰ ‰מיוח„ ˘ל ‰˙פיל‰ – פעול˙ ˘ינוי וחי„ו˘ – 
˘ייך ‰ו‡ בעי˜ר לחל˜ כוונ˙ ‰לב ˘ב‰. 

עניין  בעי˜ר  מו„‚˘  (כנ"ל),  ˘ל‰  ‰חי„ו˘  בפעול˙  ˘נ˙ייח„‰  חנ‰,  ˘ב˙פיל˙  וז‰ו 
על ‡ריכו˙  כל-כך  ˙פיל˙‰ ‡ינ‰  בפסו˜ים ‰מ˙‡רים ‡˙  ˘ב˙פיל˙‰ – „‰‰„‚˘‰  ‰כוונ‰ 
ובכ‰   '‰ על  ו˙˙פלל  נפ˘  מר˙  "ו‰י‡23   – ‰לב  כוונ˙  על  „וו˜‡  ‡ל‡  ב˙פיל‰,  ‰„יבור 

˙בכ‰"; "ו‡˘פוך24 ‡˙ נפ˘י לפני ‰'".

„˙וכן   – ז‰  עניין  ‡ו„ו˙  ‰ו‡  מ˙פיל˙‰  ˘למ„ים  ‚ברוו˙‡"  ‰"‰לכ˙‡  ˙וכן  ‚ם  ולכן, 
‰עניין ‰ר‡˘ון ‰ו‡ "ˆריך ˘יכוין לבו", כוונ˙ ‰לב ˘ב˙פיל‰; וז‰ו ‡ף ˙וכן ˘‡ר ‰‰לכו˙ 
כוונ˙  ˘ב‰, ‡ל‡) ‡ו„ו˙  כל-כך ‡ו„ו˙ ‰„יבור  ב˙פיל‰ ‰י‡ (‡ינ‰  עי˜ר ‰‰„‚˘‰  – ‡˘ר 

‰לב25.

22) מ˘לי כז, יט.

23) ˘"‡ ˘ם, י.

24) ˘ם, טו.

25) כי ‚ם ז‰ ˘למ„ים ˘ˆריך ˘יח˙וך ב˘פ˙יו, ‰רי 

ל‰‚בי‰ ˜ולו  ˘‡סור  ˘ל‡ח"ז  ל„ין  ו‰˜„מ‰  פרט  ז‰ 

"מ„בר˙  י‚)  ˘ם,   ‡"˘) ‰כ˙וב  וכפ˘טו˙  ב˙פיל˙ו, 
על לב‰ ר˜ ˘פ˙י‰ נעו˙ ו˜ול‰ ל‡ י˘מע".

מכ‡ן   – ל˘יכור‰  עלי  ("ויח˘ב‰  ל˘יכור  ובנו‚ע 
˘˘יכור ‡סור ל‰˙פלל") – ר‡‰ רמב"ם ‰ל' ˙פיל‰ 
פ"„ ‰י"ז ("מפני ˘‡ין לו כונ‰"). ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן 

סי' ˜פ‰ ס"‰.
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כוונ˙ ‰לב - ‡ופן ˙פיל˙ חנ‰ ו˙וכן ‰‰לכו˙ 
˘למ„ים ממנ‰

˘ייך  חנ‰,  מ˙פיל˙  ˘למ„ים  ‚ברוו˙‡"  ‰"‰לכ˙‡  ˙וכן  „‡ף  ולב‡ר,  ל‰וסיף  וי˘  ז. 
לכללו˙ עניין ˙פיל˙‰ ול'חי„ו˘' ˘ב‰.

‰˙פיל‰  ו‚„ר  ‰ברכ‰  ‚„ר  בין  ‰חילו˜  מן  ‰נמˆ‡  נוסף  עניין  בי‡ור  ב‰˜„ם  ויובן 
‰מבו‡ר לעיל:

ביני‰ם  עי˜רי  חילו˜  י˘נו  בפ‰,  ב„יבור ‰‡„ם  ˘ני‰ם  ˙לויים  וברכ‰  ˘˙פיל‰  „‰נ‰, ‡ף 
כוונ˙ ‰לב  ‚ם  בז‰  ˘˙‰י‰  מוכרח  ˙יבו˙ ‰˙פיל‰, ‡ל‡  וביטוי  ב„יבור  – „ב˙פיל‰ ‡ין „י 
לפני  עומ„  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰  ‰מח˘בו˙,  מכל  לבו   ˙‡ ו"יפנ‰  לבו"17,  "˘יכוין   –

‰˘כינ‰"18;

ב˜יום  ועי˜ר  חל˜  ב˙פיל‰, ‡ל‡ ‰י‡  נוסף  ו„ין  פרט  ר˜  כוונ˙ ‰לב ‡ינ‰   – ז‡˙  ועו„ 
ו˜יום  מעי˜ר  חל˜  ‰כוונ‰  ‡ין  ב‰ם  ˘ב„יבור,  ‰מˆוו˙  ˘‡ר  כמו  [„ל‡  ‰˙פיל‰  מˆו˙ 
‰מˆו‰, ‡ל‡ מ„ין נוסף – כוונ˙ ‰מˆוו˙]; וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ במ˜ום ‡חר19 – „כוונ˙ ‰‡„ם 
‡ין  ובלע„י‰  ˙פיל‰,  ˘ל  ל'חפˆ‡'  בפיו  ˘מוˆי‡  ‰„יבורים   ˙‡ ‰מח˘יב‰  ‰י‡  בליבו 

„יבורים ‡לו ב‚„ר ˙פיל‰ כלל.

ב‰וˆ‡˙  ‰ברכ‰  ועי˜ר  עי˜ר20,  ‰לב  כוונ˙  ˘˙‰י‰  מˆינו  ל‡   – ברכ‰  ל‚בי  מ˘‡"כ 
‰˙יבו˙ ב„יבור בפיו.

ו‰טעם לכך מבו‡ר על-פי ‚„ר ‰˙פיל‰ ו‰ברכ‰ „לעיל:

מן  יו˙ר  ל‰˘פיע  כביכול, ‡ˆל ‰˜ב"‰,  ח„˘,  רˆון  לפעול  ˘עניין ‰˙פיל‰ ‰ו‡  כיון  כי 
בטבעו.  (חי„ו˘)  ˘ינוי  ˘ל  ב‡ופן  ‰‡„ם  ˙פיל˙  ‚ם  ˘˙‰י‰  ˆריך   – מ˙חיל‰  לו  ‰מו˜ˆב 
ו‰יינו מ‰ ˘מפנ‰ ליבו ממח˘בו˙יו ורˆונו˙יו ˘לו, ועומ„ "כעב„‡ ˜מי‰ מ‡רי‰"21, ˘מבטל 

˘למ„ין  לבו"  ˘יכוין  ˘"ˆריך  ז‰  „בפ˘טו˙   (17
(ר˜)  ל‡  ‰ו‡   – לב‰"  על  מ„בר˙  ‰י‡  "וחנ‰  מחנ‰, 
כוונ˙ פירו˘ ‰מלו˙, כ"‡ (בעי˜ר) ‰‚„ר „כוונ˙ ‰לב 
‰רמב"ם  (ל'  ‰˜ב"‰)"  (לפני  ומ˙פלל  „"מ˙חנן   –
חכ"ב  ˘יחו˙  בל˜וטי  ור‡‰  ‰"ב.  פ"‡  ˙פיל‰  ‰ל' 
 ‰"„ (במ˘נ‰  ˘ם  ברכו˙  ˙ר"י  ור‡‰   .(19 ˘ב‰ער‰ 

כ„י ˘יכוונו).

18) רמב"ם ‰ל' ˙פיל‰ פ"„ ‰ט"ז.

19) ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 117 ו‡ילך.

20) ומ‰ ˘בברכ˙ כ‰נים (נ˘‡ ו, כ‚) פר˘"י "‡מור 
בכונ‰  ‡ל‡  ובב‰לו˙  בחיפזון  ˙ברכם  ל‡  מל‡, 
לימו„  ˘ˆריכים  ‚ופ‡  מז‰   (‡ ‰רי:  ˘לם",  ובלב 
עניין ‰ברכ‰ ‰ו‡ ‰‡מיר‰  ˘עי˜ר  מוכח  ע"ז,  מיוח„ 
˘‡ני,  כ‰נים  ברכ˙  ע"פ „רך ‰חסי„ו˙:  ב)  ו‰„יבור. 
˙ברכו  כ‰   ‰"„ (ר‡‰  „˙פיל‰  ‰מעל‰  ‚ם  ב‰  ˘י˘ 
˙רכ"ו (ל‡„מו"ר מו‰ר"˘). ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ 

י עמ' 38 ו‡ילך).

21) ˘ב˙ י, ‡.

בעז‰י״˙.

בפרו˘ עלינו ‰ימים ‰נור‡ים ‰ב‡ים עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, מ˙כב„ים ‡נו 
ל‰‚י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י‰, ˜ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מחזור' – ובו מבחר 
עיונים ובי‡ורים בענייני ימים ‡לו מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ 

נב‚"מ זי"ע – פרו˘ים כמפ‰ ערוכ‰ על ס„ר ˙פילו˙ ‰מחזור. 

‡˙ ‰˜ונטרס עיטרנו ב'פ˙יח‰' – בי‡ור נפל‡ בכללו˙ כוונ˙ ˙פילו˙ינו ביום ר‡˘ 
ב‰פטר˙  חנ‰, ‰נ˜ר‡˙  ˙פיל˙  מן  ˘נלמ„  כפי  ב‚„ר ‰˙פיל‰  וב'ח˙ימ‰' –  ‰˘נ‰, 

ר‡˘ ‰˘נ‰.

‰˜ונטרס מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" – עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע.

◇  ◇  ◇

מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
ונערכו ע"י חבר מערכ˙, ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
ו˜וˆר  ˘מעומ˜ ‰מו˘‚  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  במ˜ומו˙ ‡חרים  ע"פ ‰מבו‡ר  יו˙ר 
בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו ˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, 
ויוכל  טוב,  וימˆ‡  פס˜‡,  כל  בסיום  ˘נסמנו  כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב 

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇  ◇  ◇

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

ובמ‰ר‰ ממ˘.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ימי הסליחות, ה'תשע"ה

פתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:
הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 

הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יוסף יˆח˜ מר‚ליו˙, 
הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

מעדני יום טוב נ

ו) (ע˜ר  י„י  על  בנים  לי„˙  מ˘‡"כ  ‰חול‰).  מן  ‰רפו‡‰  ונמנע‰  ‰‚˘מים,  נעˆרו  מסוים 
ומובן,  כז‰.  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  ˘בר‡ם  ‰טבע,  ס„ר  ‰יפך  ˘‰ו‡  וחי„ו˘  ˘ינוי  ‰ו‡  ע˜ר‰, 

˘בז‰ מ˙בט‡˙ מעל˙ ‰˙פיל‰ (‰פועל˙ ˘ינוי וחי„ו˘) בי˙ר ˘‡˙.

חנ‰ ‰י˙‰  ו˙פיל˙  (כנ"ל);  ב˙פיל˙ ‰‡בו˙  ז‰ „פ˜י„˙ ‰ע˜ר‰, ‰י‰ ‚ם  חי„ו˘  ‡מנם, 
מיוח„˙ ‡ף בז‰ ‚ופ‡:

"ˆ„י˜ים".  ר˘"י13:  וכפירו˘  ‡נ˘ים".  זרע  ל‡מ˙ך  "ונ˙˙‰  ‰י‰  ˙פיל˙‰  ˙וכן  „‰נ‰, 
כלומר: ב˜˘˙‰ ל‡ ‰י˙‰ עבור בנים ס˙ם, ‡ל‡ לבנים ˆ„י˜ים „וו˜‡.

וכוונ˙‰ בז‰ ‰י˙‰, ˘ל‡ ר˜ ˘י‰י‰ ˆ„י˜ בכוח (˘יזכ‰ לנ˘מ‰ ˘ל ˆ„י˜), ‡ל‡ ‚ם ˆ„י˜ 
בפועל. כפי ˘‡מר‰ בנ„ר‰ (˘ב‰מ˘ך ˙פיל˙‰): "ונ˙˙יו ל‰' כל ימי חייו". כלומר: ˘י‰י‰ 

נ˙ון ל‰' בפועל כל ימי חייו.

ימי  כל  ל‰'  נ˙ון  בפועל  ˘‰י‰  ˘מו‡ל,  נול„  זו  ומ˙פיל‰  זו,  ב˜˘˙‰  ˘נ˙מל‡‰  וכיון 
חייו – מס˙בר לומר, ˘‰י‰ ז‰ מפני ˘מיל‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ˙פיל˙‰ וב˜˘˙14‰ (˘י‰י‰ ˘מו‡ל 

נ˙ון ל‰' בפועל).

ר˜ ‰יפך ‰נ‰‚˙  זו, ‡ינ‰  וב˜˘˙‰  מ‡חר  חנ‰.  ˙פיל˙  ˘ל  חי„ו˘‰ ‰מיוח„  ובז‰ ‰ו‡ 
‰˜ב"‰  ˘˜בע  ו‰‰‚בל‰  ‰‰נ‰‚‰  ‰יפך  כביכול,  ‡ל‡,  בעולם,  ‰˜ב"‰  ˘‰נ‰י‚  ‰טבע 

ב˙ור‰:

י„ועים „ברי ‰‚מ'15, ˘˜ו„ם ‰לי„‰ נ˜בע למעל‰, מ‰ י‰יו ˜ורו˙יו ˘ל ‰‡„ם – "‚בור 
‡ו חל˘, חכם ‡ו טיפ˘, ע˘יר ‡ו עני". ‡מנם, "ˆ„י˜ ור˘ע ל‡ ˜‡מר", כיון ˘"‰כל בי„י 

˘מים חוı מיר‡˙ ˘מים", ו‰בחיר‰ ב‡ם ל‰יו˙ ˆ„י˜ ‡ו ר˘ע, ני˙נ‰ בי„י ‰‡„ם.

˘ינוי  ˘‰ו‡  „בר  פעל‰  "ˆ„י˜ים",   – ‡נ˘ים"  ל"זרע  חנ‰  ˘ב˙פיל˙  נמˆ‡,  ז‰  לפי 
˘י‰י‰ ‰‡„ם  ל˜בוע  ˘ייך  ועל-פי ‰˙ור‰, ‡ין  מ‡חר  ו‰‚בלו˙ ‰˙ור‰.  ב‚„רי  ‚ם  וחי„ו˘ 

ˆ„י˜, ‡ל‡ מוכרח ל˙˙ „בר ז‰ לבחיר˙ו, וב˙פיל˙‰, פעל‰ ˘ינוי וחי„ו˘ ‡ף בז‰!

[ובפרט, ˘ז‰ו ˘ינוי וחי„ו˘ ב„בר עי˜רי ביו˙ר. מ‡חר ועניין ‰בחיר‰ "עי˜ר ‚„ול ‰ו‡, 
ו‰ו‡ עמו„ ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰"16].

לכן, נבחר‰ ˙פיל˙ חנ‰ „וו˜‡ ללמו„ ממנ‰ "כמ‰ ‰לכ˙‡ ‚ברוו˙‡" ב˙פיל‰ – מ‡חר 
וב‰ מו„‚˘ ב‡ופן מיוח„ ביו˙ר, חי„ו˘‰ ‰עי˜רי ˘ל ‰˙פיל‰ – פעול˙ ˘ינוי וחי„ו˘.

13) ומ˜ורו ביל˜וט.

יז),   ,‡  ‡"˘) חנ‰  ‡ל  עלי  ב„ברי  ‚ם  וכמ"˘   (14
"ו‡ל˜י י˘ר‡ל י˙ן ‡˙ ˘ל˙ך ‡˘ר ˘‡ל˙ מעמו".

15) נ„‰ טז, ב.

16) רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‰ ‰"‚.



מטמעדני יום טוב

טענו  מנ˘‰",  ר‡˘  על  ˘מ‡לו  ו‡˙   .  . ר‡˘ ‡פרים  על   .  . "ימינו11  יע˜ב  ˘‰ניח  בע˙ 
יוסף: "כי12 ז‰ (מנ˘‰) ‰בכור, ˘ים ימינך על ר‡˘ו"! ויע˜ב ‰˘יבו: "י„ע˙י . . ‡ולם ‡חיו 
‰˜טן י‚„ל ממנו". ולכ‡ור‰, מ‰ ‰˘יב לו בז‰? ‰ל‡ ‰‡ ‚ופ‡ ביכול˙ו לפעול ב‡מˆעו˙ 

‰ברכ‰, ˘מנ˘‰ "י‚„ל" מ‡פרים!

‡ל‡ – מכ‡ן, ˘בכוח ‰ברכ‰ ל‰מ˘יך ‡˙ ‰מו˜ˆב כבר למעל‰ בלב„].

מ˘‡"כ בכוח ‰˙פיל‰ – ‰נ‰ ‚ם בע˙ ˘מˆ„ ‰מו˜ˆב למעל‰, ‡ין מ˜ום ל‰מ˘כ˙ ˘פע 
כז‰, פועל˙ ‰˙פיל‰ ל‰מ˘יך ˘פע ח„˘ עבור ‰‡„ם, יו˙ר מן ‰מו˜ˆב עבורו מ˙חיל‰.

למילוי ‰ב˜˘‰,  מ˜ום  מלכ˙חיל‰ ‡ין  רˆון": ‡ף ‡ם  נוסח ‰˙פיל‰ "י‰י  פירו˘  [וז‰ו 
מב˜˘ים ‡נו ˘י˙‰וו‰ וי˙ח„˘ ("י‰י") למעל‰ רˆון לכך].

‚ם  ח„˘‰,  ‰מ˘כ‰  ˘פועל˙  בכך  ‰ו‡  ‰˙פיל‰,  ˘ל  עניינ‰  ועי˜ר  חי„ו˘‰  כי  ונמˆ‡, 
בע˙ ˘מ˙חיל‰ ‡ין מ˜ום ל‰מ˘כ‰ כזו.

ביטוי  לי„י  ב‡  וכ„ומ‰,  ˆר‰  בע˙  כמו  מיוח„ים,  בזמנים  ˘ב˙פיל‰   – מובן  ז‰,  לפי   .‰
‚„ר‰ ועניינ‰ ˘ל ‰˙פיל‰, יו˙ר מן ‰˙פיל‰ ˘בכל יום:

ב‰˘פע˙ ˆרכי ‰‡„ם ‰˙מי„יים (על-י„י ‰˙פיל‰ ˘בכל יום) – ‡ין ניכר˙ כל-כך פעול˙ 
˘ינוי (חי„ו˘) מן ‰‰נ‰‚‰ ‰ר‚יל‰ בעולם; מ˘‡"כ ב˙פיל‰ בע˙ ˆר‰ וכ„ומ‰ – ‡ז „וו˜‡ 

ניכר ומו„‚˘ ˘בכוח ‰˙פיל‰ נפעל ˘ינוי ב‰נ‰‚‰, ו˙מור˙ ‰ˆר‰ ב‡‰ י˘וע‰ ו‰ˆל‰.

˘ל‡ ‰י˙‰  ח„˘‰  ˘פועל˙ ‰מ˘כ‰  מעל˙ ‰˙פיל‰,  ב‰„‚˘‰  ניכר˙  ˘ב‰ „וו˜‡  וכיון 
˜ו„ם – לכן, ‰וי ˙פיל‰ זו בכלל ‰מˆו‰ „‡וריי˙‡ לכולי עלמ‡.

˘ינוי ב'‰‚בלו˙' ‰˙ור‰, כביכול
ו. ו‰נ‰, כיון ˘עי˜ר עניין ‰˙פיל‰ ‰ו‡ ‰˘ינוי ו‰חי„ו˘ ˘נפעל על-י„‰ – מס˙בר לומר, 
י˘  ז‰  ולפי  ‰˙פיל‰;  מעל˙  ˙‚„ל  כן  על-י„‰,  ‰נפעל  ו‰חי„ו˘  ‰˘ינוי  ‚„ול  ˘י‰י‰  ˘ככל 
לב‡ר, ˘מעל˙ ˙פיל˙ חנ‰ ‰י‡ בכך ˘פעל‰ ˘ינוי וחי„ו˘ מיוח„, ˘ל‡ מˆינו „ו‚מ˙ו ב˘‡ר 

מ˜ומו˙.

בטן,  בפרי  ל‰יפ˜„  ‰ע˜ר‰  ˙פיל˙  על-י„י  ‰נפעל  ‰˘ינוי  ‚„ול  כללי,  ב‡ופן  „‰נ‰, 
‚˘מים  ירי„˙  כמו  ב‰נ‰‚‰,  וחי„ו˘  ˘ינוי  ‰פועלו˙  ‡לו  ‡ף   – ‡חרו˙  ב˙פילו˙  מ‡˘ר 

ל‡חר ˘נעˆרו ‡ו רפו‡˙ חול‰ וכיו"ב:

˘בזמן  (ור˜  ‰טבע  בס„רי  ‰ם  ˘בעי˜רם  „ברים  ‡לו  ‰חול‰,  וריפוי  ‚˘מים  ירי„˙  כי 

12) ˘ם, יח-יט.11) ויחי מח, י„.

פ˙יח‰ ◇ 
˙פיל‰ על ˆרכים ‡י˘יים ביום כ‰ ˜„ו˘? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?

בי‡ור נפל‡ ‡ו„ו˙ ‡ופן ˙פיל˙ינו בר‡˘ ‰˘נ‰, ˙פיל‰ ‰מ‡ח„˙ לעבו„‰ מו˘למ˙ ‡ח˙, ˘ני 
עניינים ‰נר‡ים ‰פכיים ורחו˜ים ז‰ מז‰ ב˙כלי˙

‡וˆרו˙ ‰מחזור ◇ 
. . . . . . . . . . . ָך (˙פילו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰) ר∆ ָ̃ י ּƒב ı ל ָ‰ָ‡ר∆ ‡ ַעל ָכּ ׂ ≈̆ ָנּ ƒ‰ ָך, ו¿ בו…„∆ כ¿ ּƒּלו… ב ל ָ‰עו…ָלם ֻכּ לו…ך¿ ַעל ָכּ ‡. מ¿

"˙מליכוני" - עניינו ‰עי˜רי ˘ל ר"‰ / במ‰ 'ממליכים' ‡˙ ‰˜ב"‰? / ר‡˘ ‰˘נ‰ ב'˜יˆור' / 
יסו„ לעבו„˙ כל ‰˘נ‰ / "עב„ מלך – מלך"! 

ָח„" (מלכויו˙ – מוסף לר‡˘  ינּו ‰' ‡∆ ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַמע י ׁ¿̆ ל . .  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י ט≈ ב¿ ׁƒ̆ ך¿ כו' ַיַח„  ל∆ רּון מ∆ ֻׁ̆ י ƒי ב ƒ‰ ב. "ַוי¿
‰˘נ‰) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ח˙ימ˙ ‰מלכויו˙ - בפסו˜ ˘‡ין מפור˘ בו מלכו˙? / "יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"! / "ללמ„ך" „רכי 
‡„ם ‰ר‡˘ון

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ו…ן" (זכרונו˙ – מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰) ׁ̆ ‡ ƒיו…ם ר רו…ן ל¿ ָכּ ƒיָך, ז ׂ ∆̆ ˙ ַמֲע ַלּ ƒח ּ¿̇ ‰ ַ‰ּיו…ם  ‚. "ז∆

ר‡˘ ‰˘נ‰ – "˙חיל˙ מע˘יך"? / "ל‡ ‡„"ו ר‡˘" - ‰רי ר"‰ ‰ר‡˘ון ‰י‰ ביום ˘י˘י? / עי˜ר 
ו˘למו˙ ‰ברי‡‰: ‰'‡„ם' ˘ב‡„ם

 ‰ ס∆ כ∆ּ ו…ָפר ַבּ ׁ̆  ׁ̆ עּו ַבח…„∆ ¿̃ ּƒ̇  . . ָּ̇ ם ‰ו…ָפע¿ י‰∆ ו…ָפר ֲעל≈ ׁ̆ ˜ו…ל  , ּוב¿ ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒם נ י‰∆ ים ֲעל≈ ƒ̃ ָר ˜ו…לו…˙ ּוב¿ „. "ב¿ּ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נּו" (˘ופרו˙ – מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰) יו…ם ַח‚≈ּ ל¿

"ובמ‰ ב˘ופר" – ב˙˜יע‰ ‡ו בפסו˜י ˘ופרו˙? / ‰˘ופר 'מזכיר' ו'ממליך'  / "˙˜עו" עˆמכם 
"בחו„˘"

ר ָ‰ָרע כו'" (וי„וי יום ‰כיפורים)  ∆̂ ּי≈ יָך ּבַ ָפנ∆ ָחָט‡נּו ל¿ ∆ ׁ̆  ‡ ט¿ ינּו . . ַעל ח≈ ע≈ ָ ׁ̆ ל ּפ¿ ַלח ָלנּו ַעל ּכָ ס¿ ƒ̇ ח…ל ו¿ מ¿ ƒ̇ ‰. "ו¿

מ„וע   / מכפר?  יום"  ˘ל  כיˆ„ "עיˆומו   / ביˆר ‰רע"?  לפניך  מ‰ו ‰חט‡ ‰מיוח„ "˘חט‡נו 
‡ומרים וי„וי בכל ˙פילו˙ יו‰"כ?

י ָלָבן" (ס„ר עבו„‰ – מוסף יום ‰כיפורים). . . . . . . . . . ≈„ ¿‚ ƒב ֲעבו…ַ„˙ ַ‰ּיו…ם ּב¿ ∆ ׁ̆  , ׁ̆ ים לו…ב≈ ƒָבנ יר ּול¿ ƒים ַמֲעב ƒב‰ָ ו. "ז¿

מ„וע ‰ו˙ר ‰˘ימו˘ בב‚„י ז‰ב בעבו„ו˙ ˘בחוı? / ‰נ˘מ‰ „ור˘˙ 'ב‚„י לבן' / ב‚„ים לבנים 
נ˜יים; לב נ˜י וממור˜

. . . . . . . . . . . . . . " (ס„ר עבו„‰ – מוסף יום ‰כיפורים) ׁ̆ ו…„∆ ּ̃ ן ַ‰ ƒלו…ם מ ָ ׁ̆ ‡˙ו… ּב¿ ≈̂ ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ יו…ם טו…ב ָ‰ָי‰ עו… ז. "ו¿

"ויוˆ‡ לבי˙ו" - חל˜ מעבו„˙ ‰יום? / "לˆ‡˙" ב˘לום מן ‰˜ו„˘ / ˙פיל˙ כל י‰ו„י כ˙פיל˙ 
‰כ‰ן ‚„ול!

י ָפָנ‰ יו…ם" (˙פיל˙ נעיל‰) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒַער. ּכ ַ ׁ̆ יַל˙  ƒע ˙ נ¿ ע≈ ַער. ּב¿ ַ ׁ̆ ח ָלנּו  ַ̇ ח. "ּפ¿

נעיל˙ ˘ערים – בפני מי? / ˘מ˘ בר‡˘ ‰‡ילנו˙ בזמן 'נעיל‰'

ים" (סיום ˙פיל˙ נעיל‰) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ̃ ל… ם . . ‰' ‰ּו‡ ָ‰‡¡ ≈ ׁ̆ רּוך  ל . . ּבָ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַמע י ׁ¿̆ ט. "

'יחי„‰', ˘לו˘ 'כחו˙', ו˘בע 'מ„ו˙' / ˙˜יע‰ ‡ח˙ – ˘ופר ‚„ול / מ‰ עלינו לע˘ו˙ "במ˘וך 
‰יובל"?

תוכן הענינים



˙פיל‰ על ˆרכים ‡י˘יים 
ביום כ‰ ˜„ו˘?

כיˆ„ י˙כן, ‡˘ר ב‰ ב˘ע‰ ˘י‰ו„י עומ„ ב˙נוע‰ נפ˘י˙ ˘ל ˜בל˙ עול וביטול מוחלט 
כלפי ‰מלך, יעל‰ ב„ע˙ו לב˜˘ ול‰˙חנן ‡ו„ו˙ רˆונו˙יו וˆרכיו ‰‡י˘יים? / ‡יך ˜ור‰ 
˘ב˙פילו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰ מ˙עוררים ומב˜˘ים מעומ˜ ‰לב ב"מי ייעני ומי ייע˘ר" יו˙ר 
לח˘וב  ˘כזו,  טעו˙  ‰כ‰ן  עלי  טע‰  ‡יך   / בכבו„ך"?  כולו  ‰עולם  על  ב"מלוך  מ‡˘ר 
לסיום  ‰מ˙ין  מ„וע  ˘יכור‰,  ‡כן  ‰י‡  ו‡ם  ˘יכור‰,  ‰י‡  ב„ב˜ו˙  ‰מ˙פלל˙  ˘‡י˘‰ 

˙פיל˙‰ ול‡ פעל ˘יוˆי‡ו‰ מי„ מבי˙ ‰'?

מו˘למ˙  לעבו„‰  ‰מ‡ח„˙  ˙פיל‰  ‰˘נ‰,  בר‡˘  ˙פיל˙ינו  ‡ופן  ‡ו„ו˙  נפל‡  בי‡ור 
‡ח˙, ˘ני עניינים ‰נר‡ים ‰פכיים ורחו˜ים ז‰ מז‰ ב˙כלי˙

 ◇ 

כל ח‚ ומוע„ ממוע„י י˘ר‡ל, י˘ ‡˙ עניינו ‰מיוח„ לו – ‡˘ר ל˘מו נ˜בע ב˙ור˙ ‡מ˙ לל  
– וב‡ לי„י ביטוי בפרטי ‰מˆוו˙, ‰מנ‰‚ים, ו˙˜נו˙ חז"ל ‰מיוח„ו˙ למוע„ ז‰. 

˙וכן  כללו˙  ‡ו„ו˙  חז"ל  ו˙˜נו˙  ובמ‡מרי  ר‡˘-‰˘נ‰,  במˆוו˙  מ˙בוננים  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
‰יום, מוˆ‡ים ‡נו ˘ני עניינים עי˜ריים – ‰˘זורים במˆוו˙, מנ‰‚י ו˙פילו˙ ‰ח‚, ‡˘ר מלב„ 
מנו‚„ים  ‡ף  ‰ם  ˘לכ‡ור‰  ‰רי  ביני‰ם,  ˘ייכו˙  כל  ‡ין  כי  נר‡‰  ר‡˘ונ‰  ˘ב‰˘˜פ‰  ז‡˙ 

וסו˙רים ז‰ לז‰:

מח„: מˆינו ב„ברי רז"ל כי ר‡˘-‰˘נ‰ ‰ו‡ יום ‰כ˙ר˙ ‰מלך1, מלכו ˘ל עולם. וכ„ברי 
בנוסח  ונ˘נ‰ ‰ו‡  וחוזר  עליכם".  ˘˙מליכוני  כ„י  מלכויו˙  לפני  ‰‚מ' ‰מפורסמים2 "‡מרו 

‰˙פיל‰ – "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך", "מלך י˘ר‡ל", "מלך על כל ‰‡רı" וכו'.

וביטול  ‰מלך,  ˘ל  מלכו˙ו  עול   ˙‡ ‰עם  ˜בל˙  על-י„י  ‰י‡  ‰‰כ˙ר‰  ˘פעול˙  ומובן, 
על- נע˘י˙  ‰מלך  ˘‰כ˙ר˙  „‡רע‡',  ב'מלכו˙‡  במוח˘  ‰נר‡‰  וכפי  וכל;  מכל  מˆי‡ו˙ם 

2) ר"‰ טז, ‡.1) ר‡‰ ב‡רוכ‰ לעיל עמ' יב ו‡ילך.

פתיחה
מעדני יום טוב מח

‚ברוו˙‡"  ‰לכ˙‡  ל"כמ‰  ומ˜ור  יסו„  ל‰יו˙  זו  ˙פיל‰  נבחר‰  לכן,   – ‡נוכי")  מ˙‰  ‡ין 
ב˙פיל‰.

ל‰'  יˆח˜  ממ˘ – "ויע˙ר7  ז‰  בעניין  ורב˜6‰ ‰י˙‰  יˆח˜  ˙פיל˙  ז‰ ‡ינו, „‰רי ‡ף  ‡ך 
לנוכח ‡˘˙ו כי ע˜ר‰ ‰י‡"!

‡ל‡, מוכרחים ‡נו לומר – ˘ב˙פיל˙ חנ‰ י˘נו חי„ו˘ מיוח„ וכללי יו˙ר ב‚„ר ‰˙פיל‰, 
כפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

עניין ‰˙פיל‰ - פעול˙ '˘ינוי' ו'חי„ו˘'
‚. בכ„י לב‡ר ז‡˙, נ˜„ים בי‡ור כללי ב‚„ר ‰˙פיל‰:

‰˙„יר‰  ‰˙פיל‰  ‡ם   – ‰פוס˜ים  נחל˜ו  מ„‡וריי˙‡,  ‰˙פיל‰  מˆו˙  ב‰‚„ר˙  „‰נ‰, 
˘בכל יום (‡ו„ו˙ ˆרכי ‰‡„ם ‰ר‚ילים, ˘נˆרך ‰ו‡ ל‰ם מי„י יום ביומו), ‰וי בכלל מˆו˙ 
‰˙פיל‰ מ„‡וריי˙‡, ‡ו ˘חיוב‰ ‰ו‡ ר˜ מ„רבנן; ‡מנם, ‰˙פיל‰ בזמנים מיוח„ים – ב‰ם 
מ„‡וריי˙‡  ‰˙פיל‰  מˆו˙  בכלל  ‰וי  וכ„ומ‰),  ˆר‰  בע˙  (כמו  מסוים  ל„בר  ‰‡„ם  ˆריך 

לכל ‰„עו˙8.

ובטעם ‰„בר, י˘ לב‡ר – ˘ב˙פיל‰ ‡ו„ו˙ ˆורך מיוח„ י˘נ‰ מעל‰ על ‰˙פיל‰ ˘בכל 
יום, מ˘ום ˘ב‰ מ˙בט‡ עניינ‰ ‰עי˜רי וחי„ו˘‰ ˘ל ‰˙פיל‰, כ„ל˜מן.

ברכ‰  ‡ופנים:  ˘ני  ב‡מˆעו˙  ‡פ˘רי˙  ‰‡„ם,  עבור  מלמעל‰  ˘פע  ‰מ˘כ˙  „‰נ‰,   .„
(ע"י ˆ„י˜ וכיו"ב) ו˙פיל‰.

ו‰חילו˜ ביני‰ם9:

עבור  מ˙חיל‰  למעל‰  ‰מו˜ˆב  כפי  ר˜  ל‰מ˘יך  בכוח‰  ברכ‰,  י„י  על  ˘פע  ‰מ˘כ˙ 
בפועל  ‰ו‡  נמ˘ך  ‰ברכ‰  ובכוח  למעל‰,  ‰˘פע  נ˘‡ר  ‰י‰  ‰ברכ‰,  ˘לול‡  ור˜  ‰‡„ם; 

בעולם10. 

[ר‡י‰ לכך, מברכ˙ יע˜ב לבני יוסף:

נפ˘" (ור‡‰ ברכו˙ ל, ב: "„‰ו‰ מריר‡ לב‡ טוב‡").

˙פיל‰  ˘ל  ב‡ופן  נ‡מר  ˘ל‡  ב‡בר‰ם,  מ˘‡"כ   (6

– ר‡‰ לך טו, ב-‚.

7) ˙ול„ו˙ כ‰, כ‡.

8) ר‡‰ רמב"ן בס‰מ"ˆ מ"ע ‰. חינוך מˆו‰ ˙ל‚.

מבו‡ר  ו˙פיל‰  ברכ‰  בין  ז‰  חילו˜  כללו˙   (9

ב˙ור˙  ובכ"מ  רע"‡.  יט,  ר‡‰  פר'  ˙ור‰  בל˜וטי 

‰חסי„ו˙.

(כל‡ים  "‰מבריך"  מל˘ון  ‰ו‡  ˘ברכ‰  וז‰ו   (10

עניין ‰ברכ‰ ‰ו‡  כי  מל˘ון ‰מ˘כ‰ –  ˘‰ו‡  רפ"ז) 

ל‰מ˘יך „בר (‰˜יים כבר) ממ˜ורו.



˙פיל‰ מחו„˘˙
‰לכ˙‡  "כמ‰  למ„ו ב‚מ'  ממנ‰  חנ‰,  ˙פיל˙  ‡ו„ו˙  מסופר  ‰˘נ‰  ר‡˘  יום  ב‰פטר˙ 
„יי˜ו  לכן  ‡˘ר  ˘ב˙ור‰,  ˙פילו˙  מ˘‡ר  זו  ˙פיל‰  נ˘˙ני˙  מ‰  ב˙פיל‰.  ‚ברוו˙‡" 
ו‰ל‡  "ˆ„י˜ים".   - ‡נ˘ים"  זרע  ל‡מ˙ך  "ונ˙˙‰   / ‡לו?  ‰לכו˙  „וו˜‡  ממנ‰  ללמ„נו 

"ˆ„י˜ ור˘ע ל‡ ˜‡מר"? / בי‡ור כללי ב‚„ר ‰˙פיל‰ ו‰חי„ו˘ ˘ב˙פיל˙ חנ‰

 ◇ 

ייחו„‰ ומעל˙‰ ˘ל ˙פיל˙ חנ‰
‡. בנו‚ע ל˙פיל˙ חנ‰ לפני ‰' ב˘יל‰ (‰פטר˙ ר‡˘ ‰˘נ‰), ‡י˙‡ ב‚מר‡1:

‰י‡  "וחנ‰  „חנ‰.  ˜ר‡י  מ‰ני  למ˘מע  ‡יכ‡  ‚ברוו˙‡  ‰לכ˙‡  כמ‰  ‰מנונ‡,  רב  "‡מר 
מ„בר˙ על לב‰" – מכ‡ן למ˙פלל ˘ˆריך ˘יכוין לבו. "ר˜ ˘פ˙י‰ נעו˙" – מכ‡ן למ˙פלל 

˘ˆריך ˘יח˙וך ב˘פ˙יו. "ו˜ול‰ ל‡ י˘מע" – מכ‡ן ˘‡סור ל‰‚בי‰ ˜ולו ב˙פיל˙ו".

ו„רו˘ בי‡ור – במ‰ נ˙ייח„‰ ˙פיל˙ חנ‰ מ˘‡ר ˙פילו˙ ˘ב˙ור‰, ‡˘ר לכן „יי˜‰ ‰˙ור‰ 
ללמ„נו ממנ‰ „וו˜‡ "כמ‰ ‰לכ˙‡ ‚ברוו˙‡" ב˙פיל‰? 

‰י‰  ולכ‡ור‰  ˘ב˙ור‰,  ˜בל‰)  („ברי  ‰נבי‡ים  בחל˜  ‰י‡  חנ‰  ˙פיל˙  ‰ל‡  ו‡„רב‰: 
˙פילו˙ ‰‡בו˙  כמו  ב˙ור‰ –  בריבוי ‰˙פילו˙ ‰כ˙ובו˙  ללמ„נו ‰לכו˙ ‡לו  יו˙ר  מ˙‡ים 

ומ˘‰ רבינו.

"ונ˙˙‰   – ב˜˘˙‰  ב˙וכן  ‰ו‡  חנ‰  ˙פיל˙  ˘ל  ˘ייחו„‰  לב‡ר,  ‡פ˘ר  ‰י‰  לכ‡ור‰  ב. 
ל‡מ˙ך זרע ‡נ˘ים"2 – ל‰יפ˜„ בפרי בטן:

כי כיון ˘ז‰ו „בר עי˜רי וכללי, ו‰ו‡ „בר נעל‰ ביו˙ר – ע„ ˘‰ו‡ מן ‰מפ˙חו˙ ˘"בי„ו 
˘ל ‰˜ב"‰"3, ול‡ נמסרו בי„ ˘ליח4, ועו„ ז‡˙ – ˘'נו‚ע' ‰ו‡ ביו˙ר (ובל˘ון רחל5: "ו‡ם 

1) ברכו˙ ל‡, סע"‡.

2) ˘מו‡ל-‡ ‡, י‡.

3) ˙עני˙ ב, ‡.

„וו˜‡  ˘‰י‡  ‰˙פיל‰,  עניין  לכללו˙  ˘ייך  וז‰   (4

(פי‰"מ  ‰מח˘בו˙"  יכוונו  בלב„  ("‡ליו  י˙'  ‡ליו 
(פר„ס  במחז"ל  וכמו„‚˘  ‰חמי˘י)).  ‰יסו„  חל˜  פ' 
למ„ו˙יו"  ול‡  "‡ליו  ‰ספרי):  ב˘ם  פ"ב  ˘ל"ב 

(וע‡כו"כ ל‡ ל˘ליח).

מר˙  חנ‰ "ו‰י‡  ˘‰י‰ ‚ם ‡ˆל  וכמו  ל, ‡.  ויˆ‡   (5

חתימה
מעדני יום טוב ו

 – ל‚מרי  כלפיו  מˆי‡ו˙ם  ˘מבטלים  ב‡ופן  עולו,   ˙‡ עלי‰ם  מ˜בלים  ‰מ„ינ‰  ˘‡נ˘י  י„י 
כרˆון ‰מלך  ור˜  ˙‰י‰ ‡ך  ו‰נ‰‚˙ם  מˆי‡ו˙ם  כל  רˆונם ‰ם, ‡ל‡  כפי  עו„ „בר  יע˘ו  לבל 
עˆמו  על  ל˜בל  כז‰, ‰ו‡ ‰מעורר ‡ˆל ‰מלך ‡˙ ‰רˆון  ב‡ופן  ביטול  וחפˆו. ‡˘ר „וו˜‡ 

‡˙ ‰‰כ˙ר‰.

‰רוחניים,  ˆרכיו  ר˜  ל‡  ‰‡„ם3.  ˘ל  ˆרכיו  כל  על  ‰„ין'  'יום  ‰ו‡  ר‡˘-‰˘נ‰  ומ‡י„ך: 
ב‰‚‰ו˙  וכמפור˘  ‚˘מיו˙.  על  ‰ו‡  בר‡˘-‰˘נ‰  ‰„ין  עי˜ר  ו‡„רב‰:  ‰‚˘מיים.  ‚ם  ‡ל‡ 
ב˙פלו˙  מב˜˘ים  ולכן  עולם-‰ז‰".  לענייני  בר‡˘-‰˘נ‰ ‡ל‡  ני„ון  ˘"‡ין ‡„ם  מיימוניו˙4 
וכלכל‰"  פרנס‰  בספר  "כ˙בנו  טובים",  חיים  בספר  "כ˙בנו   – ומזוני  חיי  בני  ‡ו„ו˙  ‰יום 

וכיו"ב.

‡˘ר מלב„ ‡י ˘ייכו˙ם ˘ל ב' עניינים ‡לו, ‰נ‰ לכ‡ור‰ ˙ר˙י „ס˙רי נינ‰ו:

כיˆ„ יי˙כן ‰„בר, ‡˘ר ב‰ ב˘ע‰ ˘י‰ו„י עומ„ ב˙נוע‰ נפ˘י˙ ˘ל ביטול מוחלט כלפי 
וˆרכיו ‰‡י˘יים (‰עניין  רˆונו˙יו  ול‰˙חנן ‡ו„ו˙  לב˜˘  ב„ע˙ו  יעל‰  ‰מלך (‰עניין ‰‡'), 
‰ב') – ו‰רי רˆונו˙ ‡לו מ˙עוררים ר˜ כ‡˘ר מר‚י˘ ‰‡„ם ‡˙ מציאות עצמו, ‡ז ח˘ ‰ו‡ 
וכל,  מכל  עˆמו  לבטל  ˘עוס˜  בע˙  ‡לו  ולב˜˘ו˙  לו  ומ‰  ב‰˘למ˙ם.   ıוחפ בחסרונו˙יו 

וחו˘ב ‰ו‡ ר˜ ‡ו„ו˙ ‰מלך ורˆונו! 

[וכמובן ‚ם מ„ברי ‰זו‰ר5, ˘‰מב˜˘ים "ביומי „כפורי" על "מזונ‡ סליח‰ וכפר‰ וחיי" – 
‰ם ככלבים ‰ˆוע˜ים "‰ב ‰ב", כיון ˘חו˘בים ‡ו„ו˙ עˆמם ול‡ ‡ו„ו˙ ‰˘כינ‰].

ו‡ף  ‰‡„ם,  ˆרכי  על  ב˜˘ו˙  ‚ם  חכמים  ‰כניסו  „ר‡˘-‰˘נ‰  ‰˙פיל‰  ˘בנוסח  וכיון 
ר˜  ל‡  ל‰י‡מר  ˆריכו˙  ‡לו  ˘ב˜˘ו˙  מובן,  ‰רי   – לכך  רˆון  וע˙  מסו‚ל  זמן  ˘ז‰ו  בי‡רו 
בר‡˘-‰˘נ‰,  ‰‚˘מיים  על ˆרכינו  לב˜˘  עלינו  ˘‰˜ב"‰ ˆיו‰  כיון  – ‡˘ר  כבמ˙וך ‰כרח 
לכן מ˜יימים ‡נו ז‡˙ (ר˜) בכ„י למל‡ו˙ ‡˙ רˆונו – ‡ל‡ מ˙וך רˆון ו‰ר‚˘ ‡מי˙י בˆרכים 
עליכם", ‰„ור˘  ביי˘ום ‰"˙מליכוני  ח„ורים  ל‰יו˙  מ‡י˙נו  נ„ר˘   – ז‡˙  ועם  ‰מבו˜˘ים; 

ביטול ב˙כלי˙, ˘˘ולל ‡˙ ‰רˆון ו‰מˆי‡ו˙ ‰עˆמי˙.

לרˆו˙  זמני˙:  בו  ˙נועו˙ ‰פכיו˙  ב'  בנפ˘ו  ל‰כיל  יכול ‰י‰ו„י  כיˆ„  וזוע˜˙ ‰˙מי‰‰ – 
עˆמו,  מˆי‡ו˙  ל‰˘למ˙  ור˜  וכלכל‰" ‰נז˜˜ים ‡ך  כ"פרנס‰  חסרונו˙  על  ול‰˙חנן  ב‡מ˙ 

כ˘נ„ר˘˙ ˙נוע‰ ˘ל עמי„‰ ב‰כנע‰ וב‰˙בטלו˙ מוחלט˙?

מזונו˙  על  ומ˘פט  „ין   – ‰ו‡"  לי˘ר‡ל  ח˜  "כי   (3
ל,  (מ˘לי  חו˜י"  לחם  "‰טריפני  מל˘ון  ('ח˜'  ‰‡„ם 
עניינים  על  ומ˘פט  „ין   – יע˜ב"  ל‡לו˜י  "מ˘פט  ח)); 
רוחניים (ל˜וטי ˙ור‰ ר‡˘ ‰˘נ‰ נ‰, סע"„. „"‰ כי ח˜ 

‰'˘י"˙).

4) ‰ל' ˙˘וב‰ רפ"‚.

5) ˙י˜וני זו‰ר, ˙י˜ון ו.



זמעדני יום טוב

מילוי רˆונו י˙' - ב‡מˆעו˙ ‰‚˘מיו˙
‰בי‡ור בז‰:

‰‡י˘י˙,  ˙ועל˙ו  עבור  בז‰  מבו˜˘ו  ‡ין  בר‡˘-‰˘נ‰,  ענייניו  על  מב˜˘  י‰ו„י  כ‡˘ר 
כ‰מ˘ך  – ‡ל‡  רוחניים  בעניינים  ריבוי  עולם-‰ז‰, ‡ו ‡פילו  בענייני  ריבוי  לו  ˘י‰י‰  בכ„י 

וכ˙וˆ‡‰ לעבו„‰ „"˙מליכוני עליכם":

„‰נ‰, כל ‰יו˙נו כ‡ן "בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ו‰חומרי", ‰ו‡ מכיון ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ 
לו „יר‰ ב˙ח˙ונים"6. כלומר, ˘‰עולם על כל ברו‡יו ופרטיו, י‰י‰ מ˙‡ים לרˆונו י˙', וי‰י‰ 

ר‡וי ל‰יו˙ מכון ל˘ב˙ו, י˙'. 

ו‡˙ ז‡˙, פועלים ‡נו „וו˜‡ ע"י ‰˘ימו˘ ו‰‰˙עס˜ו˙ בענייני ‰עולם ‰‚˘מיים; „כ‡˘ר 
ע"י  ל˜„ו˘‰  ב‰פיכ˙ם  ˘ל ‰˜ב"‰ [‰ן  רˆונו  כפי  מפרטי ‰ברי‡‰  פרט  בכל  מ˘˙מ˘  י‰ו„י 
ע˘יי˙ם ל'חפˆ‡' ˘ל מˆו‰ (כ‰פיכ˙ עור ‰ב‰מ‰ ל˙פילין); ‰ן כ˙˘מי˘ ˘ל מˆו‰ (כמˆוו˙ 
בכך ‰ו‡  כפי ˆיווי ‰˙ור‰] – ‰רי  ˘מים  ל˘ם  בענייני ‰ר˘ו˙  בעבו„˙ו  ו‰ן  וסוכ‰);  ˆיˆי˙ 
מפרטי  פרט  בכל  ‰חבויים  ‰˜„ו˘‰'  'ניˆוˆי   ˙‡ ומ‚ל‰  ומברר  ‰‡לו˜י,  ‰‡ור   ˙‡ ממ˘יך 

‰ברי‡‰, וכך נע˘‰ ‰עולם 'מכון ל˘ב˙ו י˙''. 

וב‡מ˙ ז‰ו ˙וכן ˙פיל˙נו בר‡˘-‰˘נ‰ "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך" – ˘בכל ‰עולם 
ב'בירור'  עבו„˙נו  על-י„י  וז‡˙  מלכו.  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ונר‚˘  ניכר  י‰י‰  פרטיו,  כל  על  כולו, 
ענייני ‰עולם, לע˘ו˙ם „יר‰ לו י˙'. ונמˆ‡, ˘עבו„˙ 'בירור' ענייני ‰עולם, ‰רי ‰י‡ ‰מבי‡‰ 

‡˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך לי„י ˘למו˙, ל‰יו˙ "מלוך על ‰עולם כולו".

„וו˜‡  עליו  ‡˘ר  לנ˘מ˙ו,  ‰˘ייכים  מסוימים  ˜„ו˘‰'  'ניˆוˆי  י˘נם  י‰ו„י  ˘לכל  וכיון 
מ‰˜ב"‰  ‰י‰ו„י  מב˜˘  לכך   – חייו  ימי  במ˘ך  ‰עולם  בענייני  עבו„˙ו  ע"י  לבררם  מוטל 
ממ˙ינים  ‡˘ר  ‰‚˘מיים  ‰„ברים  כל  לחל˜ו  ˘יבו‡ו  בכ„י  ‰‚˘מיים,  ˆרכיו  לו  ˘י˘פיע 
ל'בירורו', ובכך יוכל למל‡ ‡˙ חל˜ו בעבו„˙ בירור ניˆוˆי ‰˜„ו˘‰, ו‰פיכ˙ ‰עולם ל„יר‰ 

לו י˙'.

לעבו„˙ ‰כ˙ר˙  ממ˘  מ‰וו‰ ‰מ˘ך  בר‡˘-‰˘נ‰  ˘"ב˜˘˙ ˆרכיו"  מבו‡ר ‰יטב,  ולפ"ז 
‰מלך – כי מבו˜˘ו ˘ל ‰י‰ו„י בˆרכיו ‡ינו מ˘ום ˘מר‚י˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ עˆמו ו‡˙ ‰חסר לו, 
לבˆע  לו  ˘י˙‡פ˘ר  ומ˙חנן  מב˜˘  ולכן,  ב‰כ˙ר˙ ‰מלך,  נ˙ונים  מעייניו  כל  ‡ל‡ ‡„רב‰: 
‡˙ חל˜ו בעבו„‰ זו, על-י„י ˘יו˘פעו לו ˆרכיו, ב‰ם יבי‡ לי„י פועל ‡˙ "מלוך על ‰עולם 

כולו בכבו„ך". 

6) ˙נחומ‡ נ˘‡ טז. מבו‡ר ב˙ני‡ רפל"ו.

אוצרות המועדים מו

ימי  „ע˘ר˙  ‰סיום  ‰ו‡  ‰כיפורים  יום  „‰רי  מלכו˙י".  "˜בלו  ‰ו‡  ‰כיפורים  יום  עניין 
– "˜בלו  עליכם"  ימים ‡לו ‰ו‡ "˙מליכוני  ˘˙וכן  לר‡˘ ‰˘נ‰,  כ‰מ˘ך  ‰˙˘וב‰, ‰ב‡ים 

מלכו˙י" (ר‡‰ לעיל עמ' יב ו‡ילך בי‡ור עניין ז‰ ב‡רוכ‰).

כן ‰ו‡  עליכם ‚זירו˙",  ב‡ ‰עניין „"‡‚זור  מלכו˙י",  ˙ור‰ – "˜בלו  מ˙ן  ˘ל‡חרי  וכמו 
‚ם ‡חר ‰˙˜יע˙ ˘ופר „יום ‰כיפורים, ˘‰י‡ על „רך "במ˘וך ‰יובל" „מ˙ן ˙ור‰, ו˙וכנ‰ 
‰ו‡ "˜בלו מלכו˙י" (כנ"ל) – ˘י˘ ל„ע˙ ˘"ל‡ ‰מ„ר˘ עי˜ר ‡ל‡ ‰מע˘‰" (‡בו˙ פ"‡ מי"ז), 

ומי„ ˆריך ל‰˙חיל ב˜בל˙ ‰"‚זירו˙" – "מע˘‰" ו˜יום ‰מˆוו˙ בפועל.

וז‰ו טעם ‰„ין ˘"מˆו‰ ל˙˜ן ‰סוכ‰ ולבנו˙‰ כול‰ מי„ למחר˙ יו‰"כ ‡חר יˆי‡‰ מבי˙ 
‰כנס˙, מˆו‰ ‰ב‡‰ לי„ך ‡ל יחמיˆנ‰" (˘ו"ע ס˙רכ"‰). כי מי„ ל‡חרי "˜בלו מלכו˙י" ˆריך 
ל‰יו˙ ‰עניין „"‡‚זור עליכם ‚זירו˙", כי "‚„ול ˙למו„ – מ˙ן ˙ור‰ – ˘מבי‡ לי„י מע˘‰" 

(˜י„ו˘ין מ, ב), ו"‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"‰ ח"‡ עמ' 186)



מהימים נוראים

‰˙˜יעו˙ „ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰ם מ‡‰ ˜ולו˙, ובכמ‰ סו‚י ˜ולו˙ (˙˜יע‰ ˘ברים ˙רוע‰ וכו') 
– ‰נ‰ ‡ף ˘נ˜ר‡ים ‰ם "˜ול פ˘וט" ל‚בי ˜ול ˘ל „יבור, ו‡פילו ל‚בי ˜ול „כלי נ‚ינ‰, מכל 
עניין ˘ל 'ˆיור'  ע„יין ‡יז‰  ˘י˘ ב‰ם ריבוי ˙˜יעו˙ וב‡ופנים ˘ונים – י˘ ב‰ם  מ˜ום, כיון 
 – פ˘וט'  '˜ול  ˘‰י‡  ‰נ˘מ‰  ˘ל  פנימי˙  ‰כי  ‰ˆע˜‰  על  מור‰  ז‰  ו‡ין  מסוימ˙,  ו‰‚„ר‰ 

˘‡ינו יכול ל‰˙בט‡ו˙ ב˘ום 'ˆיור' ו‰‚„ר‰.

מ˘‡"כ ‰˙˜יע‰ בסיום ˙פיל˙ נעיל‰, ˘‡ז מ˙‚לי˙ ‰נ˘מ‰ ב‡ופן ‰כי נעל‰ – ‰רי ‰י‡ 
מכל  למעל‰  ˘‰י‡  ‰נ˘מ‰,  עˆם  ˘ל  ‰פנימי˙  ‰ˆע˜‰  על  ‰מור‰  פ˘וט‰,  ‡ח˙"  "˙˜יע‰ 

'ˆיור' ו‰‚„ר‰, ‡פילו מ‰'ˆיור' ˘ב˜ולו˙ ‰˘ופר „ר‡˘ ‰˘נ‰.

"˘ופר"  בבחינ˙  ‰ם  ‰˘נ‰  ר‡˘  „˙˜יעו˙  ‰‡מורים,  ‰ז˜ן  רבינו  „ברי  מבו‡רים  ובז‰ 
ס˙ם, ‡ך ‰˙˜יע‰ ‰‚„ול‰ ˘˙ו˜עים ל‡חרי ˙פיל˙ נעיל‰, ˘‰י‡ ˙˜יע‰ ‡ח˙ פ˘וט‰ – ‰רי 
לבו‡  לע˙י„  ‰‡מור  מעין  ‚„ול"  "˘ופר  בבחינ˙  ו‰י‡  ˘ופר,  „˙˜יע˙  ‰עילוי  ˙כלי˙  ‰י‡ 

"ו‰י‰ ביום ‰‰ו‡ י˙˜ע ב˘ופר ‚„ול כו'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 96)

 תורת חיים  תורת חיים 
מ‰ עלינו לע˘ו˙ "במ˘וך ‰יובל"?

(‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  כ˙ב  נעיל‰,  ˙פיל˙  בסיום  ל˙˜וע  ˘נ‰‚ו  ‡ח˙  ‰˙˜יע‰  בטעם 
לסילו˜  סימן  ‰י‡  זו  ˙˜יע‰  "וטעם  ס˜"ב):  ˙רכ‚  סי'  ט"ז  סט,  ל"˙  סוף  מסמ"‚  ˙רכ‚.  סו"ס  יו‰כ"פ 

˘כינ‰ למעל‰, כמו ˘‰י‰ במ˙ן ˙ור‰ ˘כ˘על˙‰ ‰˘כינ‰ נ‡מר במ˘וך ‰יובל וכו', ונ‡מר 
על‰ ‡ל˜ים ב˙רוע‰".

וכמבו‡ר  ˙ור‰,  מ˙ן  עם  ˜˘ור‰  ‰˘נ‰  „ר‡˘  ˘ופר  ˘˙˜יע˙  „כ˘ם  מ„בריו,  ‰עול‰ 
מעמ„  ˘ופר ‰ו‡ "ל‰זכירנו  ל˙˜יע˙  ˘‡ח„ ‰טעמים  בטעמי ‰˙˜יעו˙)  ב‡בו„ר‰ם  ברס"‚ (‰וב‡ 
יום  ˘ופר „מוˆ‡י  ל˙˜יע˙  בנו‚ע  כן ‰ו‡  כמו  מ‡ו„" –  חז˜  ˘ופר  ו˜ול  בו  ˘נ‡מר  סיני  ‰ר 
‰כיפורים, ˘‰ו‡ זמן נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰‡חרונו˙ (˙עני˙ כו, ב – במ˘נ‰, ובכ"מ), „‡ף ‰י‡ ˜˘ור‰ 

עם ˙˜יע˙ ‰˘ופר „מ˙ן ˙ור‰.

ו‰נ‰, בנו‚ע למ˙ן ˙ור‰ ‡י˙‡ במכיל˙‡ – "˜בלו מלכו˙י ו‡חר כך ‡‚זור עליכם ‚זירו˙" 
"˜בלו  ‰ו‡  ‚ופי‰  ˙ור‰  מ˙ן  ˘עניין  ו‰יינו,  ועו„).  רפו.  רמז  ˘ם  יל"˘   .‚ כ,  י˙רו  מכיל˙‡  (ר‡‰ 

מלכו˙י", ˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙' ב‡ופן כללי, ו"‡חר כך ‡‚זור עליכם ‚זירו˙" ‰ם ‰‚זירו˙ 
‰טובו˙, ‰מˆוו˙ ופרטי‰ם.

˙ור‰'  'מ˙ן  זמן  (˘‰ו‡  ‰כיפורים  ליום  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן  לומר  י˘  ‰‡מור,  פי  ועל 
„לוחו˙ ‰‡חרונו˙):

מעדני יום טוב ח

 ‰י˘כנו ב' ‰„ברים יח„יו?

‡ך לכ‡ור‰ י˘ מ˜ום ל˘‡ל‰:

בכל  מי˘ר‡ל,  כל ‡ח„  עבור  בנוסח ‰˙פיל‰  חז"ל  בר‡˘-‰˘נ‰ ˜בעו  ב˜˘˙ ˆרכיו   ˙‡
מעמ„ ומˆב בו ‰ו‡ נמˆ‡ – ו‰רי י„ע ‡יני˘ בנפ˘י‰, ˘מבו˜˘ו בˆרכיו ‡ינו ר˜ בכ„י לפעול 
ב‰ם בירור ‰ניˆוˆו˙, ‡ל‡ (עכ"פ ‚ם) כיון ˘נמˆ‡ ב"מיˆר" כפ˘וטו, ורוˆ‰ ˘‰˜ב"‰ ימל‡ 

‡˙ ˆרכיו "מי„ו ‰מל‡‰ כו' ו‰רחב‰".

כלל  יח˘וב  ול‡  עˆמו  ירומם  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘ב˙פיל˙  ממנו  „ור˘ים  ‰יו  ‡ילו  וב˘למ‡ 
בעˆמו  לפעול  עליכם",  "˙מליכוני  בעבו„˙  ור˜  ‡ך  יעסו˜  ‡ל‡  ‰‚˘מיים,  ענייניו  ‡ו„ו˙ 
מיוח„  סיוע  י˘נו  בו  זמן  ˘ז‰ו  כיון  כי  ל˜ו˘י‡:  מ˜ום  ‰י‰  ל‡   – י˙'  מלכו˙ו  עול  ˜בל˙ 
‡ל  (‰˜ב"‰)  ‰מ‡ור  "˜ירוב  ˘ל  זמן  ז‰ו  חסי„ו˙7:  ב„רו˘י  ‰מ˜ובל  [ובל˘ון  מלמעל‰ 
על  ל‚מרי  ול˘כוח  ‰˜ב"‰,  ‡ל  ול‰˙˜רב  ל‰˙עורר  י‰ו„י  כל  מסו‚ל  (‰נ˘מ‰)"],   ıניˆו‰

ˆרכיו ‰‡י˘יים, וכל חפˆו ורˆונו י‰י‰ ‡ך ור˜ עבור ‰מלך. 

‡בל כיˆ„ ני˙ן ל˙בוע מכל יהודי, ˘י‰יו ‡ˆלו ב' ‰˜ˆוו˙ ‚ם יח„: ˘יח˘וב ‡ו„ו˙ ˆרכיו 
‡ם  כי  ‡י˘יים,  ופניו˙  ר‚˘ו˙  כל  י˙ערבו  ˘ל‡  ‚ופ‡  ובז‰  ימל‡ם,  ˘‰˜ב"‰  ולרˆו˙  ‰ו‡ 

˘י‰י‰ כל מבו˜˘ו ‡ך ור˜ ב‰כ˙ר˙ ‰מלך?

'רעבון' ‰נ˘מ‰
ב‰ם  נפ˘ם  על ‰פסו˜9 "רעבים ‚ם ˆמ‡ים  נ"ע8  מורנו ‰בע˘"ט  בי‡ור  על-פי  יובן  ‰„בר 
ב‰ם  ˘"נפ˘ם  בכך  מ˜ורם ‰‡מי˙י ‰ו‡  ח˘ ‰‡„ם,  ב‰ם  ו‰ˆמ‡ ‰‚ופניים  ˙˙עטף": ‰רעב 
(‰יו˙  ˘ב‰ם  ‰ניˆוˆו˙   ˙‡ לברר  בכ„י  ‡לו  ומ˘˜‰  מ‡כל  ב„ברי  חפˆ‰  ‰נפ˘   – ˙˙עטף" 
רעב  ˘ל  ב‡ופן  ‰‡„ם  ‡ˆל  נר‚˘  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ז‰  ו'רעב'  לחל˜‰),  ‰˘ייכים  ניˆוˆו˙  ו‡לו 

וˆמ‡ ‚ופניים.

ומכ‡ן מˆינו יסו„, ˘‡ף ˘‰‡„ם ח˘ ר˜ ברעבונו וˆימ‡ונו ‰‚ופני – ‰רי ב‡מ˙, ז‰ו 'רעב' 
פנימי ˘ל נ˘מ˙ו לניˆוˆי ‰˜„ו˘‰ ˘במ‡כל ‰˘ייכים ‡ליו.

ועל-„רך-ז‰ ‰ו‡ בענייננו: מ‰ ˘י‰ו„י מב˜˘ ומ˙חנן בר‡˘-‰˘נ‰ ˘ימל‡ ‰˜ב"‰ ב˜˘˙ו 
˘נו‚ע  מ˘ום  ‰ו‡  בז‰  רˆונו  ˘ב‰ר‚˘˙ו,  ‡ע"פ  ‰נ‰   – ו‰רוחניים  ‰‚˘מיים  ˆרכיו  לו  וי˙ן 
לו מˆי‡ו˙ו וענייני 'בני חיי ומזוני' ˘לו, ב‡מ˙ ובפנימיו˙ ז‰ו 'רעב' ‰נ˘מ‰ למל‡ ‡˙ רˆון 

7) ר‡‰ „רך חיים י‚, רי˘ ע"‡.

8) כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜ˆ„.

9) ˙‰לים ˜ז, ‰.



טמעדני יום טוב

˜ונ‰, לע˘ו˙ מן ‰„ברים ‰‚˘מיים „יר‰ לו י˙'.

לכן, מ˙‡ימ‰ ב˜˘˙ ˆרכיו ˘ל כל י‰ו„י, ‚ם ז‰ ˘‡ינו מר‚י˘ ב'רעב' ‰פנימי ˘ל נ˘מ˙ו, 
‰כ˙ר˙   ˙‡ ל‰˘לים  בכ„י  ‰ו‡  בז‰  ‰פנימי  רˆונו  וב‡מ˙  מ‡חר   – ‰מלך  ‰כ˙ר˙  לעבו„˙ 

‰מלך – "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".

‰˙עוררו˙ מעומ˜ ‰לב
ובעומ˜ יו˙ר:

ומי  ינוח  "מי   – ר‡˘-‰˘נ‰  ב˙פילו˙  ˘ל ‰‡„ם  ‰‚˘מיים  ענייניו  ˘ב˜˘˙  לפועל,  חזינן 
ינוע וכו'", נ‡מר˙ ב‰˙עוררו˙ ומעומ˜ ‰לב, יו˙ר מ‡˘ר בב˜˘˙ "מלוך על ‰עולם בכבו„ך". 

ב‰ם  ‰ו‡  ו'ח„ור'  ‰‡„ם,  ‡ל  ˜רובים  עולם-‰ז‰  ˘ענייני  מפני  ר˜  ז‰  ˘‡ין  לומר,  וי˘ 
יו˙ר מ‡˘ר עניינים רוחניים (כפי ‰נר‚˘ בחיˆוניו˙) – ‡ל‡ זו‰י ‰וכח‰, ˘‡ף רˆונו ‰פנימי 

ו˙˘ו˜˙ נ˘מ˙ו בז‰ ‰י‡ ביו˙ר.

„‰נ‰, ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡ר, ˘מ‰ ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰" ˘יע˘ו י˘ר‡ל מן ‰עולם מ˜ום 
ר‡וי ל„יר‰ לו י˙' – 'נו‚ע' ז‰ בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙'10 [כלומר: ב˙ור˙ ‰סו„ מבו‡ר, כי בכ„י 
(ב„ומ‰  ב‡לו˜ו˙  רבו˙  ומ„ר‚ו˙  בחינו˙  ‰˜ב"‰  כביכול,  'יˆר',  ‰עולמו˙,  ול‰נ‰י‚  לברו‡ 
ובחינ‰  „ר‚‰  מˆ„  ‰נמ˘כים  עניינים  וי˘נם  ו‰מי„ו˙);  ‰מוחין  כמו  ‰‡„ם,  „נפ˘  לכוחו˙ 

מסוימ˙ ב‡לו˜ו˙, ‡ולם '˙‡וו‰' וכוונ‰ זו, ‰ינ‰ בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ממ˘].

וכיון ˘נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י מר‚˘˙, ˘„בר ז‰ 'נו‚ע' בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙' – ממיל‡ חו„ר 
ולכן,  ‰נ˘מ‰.  עˆם   – ˘ב‰  פנימי˙  ‰כי  בנ˜ו„‰  ו'נו‚ע'  ‰נ˘מ‰,  רוב„י  בכל  ב‰  ‚ם  ‰„בר 
זו  „עבו„‰  כיון  פנימי˙,  ב‰˙עוררו˙  ‰י‰ו„י  מ˙עורר  ‰‚וף,  ˆרכי  ‡ו„ו˙  בב˜˘ו˙  „וו˜‡ 

„ע˘יי˙ „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים נו‚ע˙ בעˆם נ˘מ˙ו ופנימיו˙ נ˜ו„˙ לבבו. 

'˘כרו˙' חנ‰ ב˙פיל˙‰
על-פי כל ז‰, י˙ב‡ר ב‡ור ח„˘ ˙וכן ‰פטר˙ ר"‰, ‡ו„ו˙ ˙פיל˙ חנ‰ לפני ‰' ב˘יל‰.

„‰נ‰, על-פי „רך ‰פ˘ט, נ˙˜נ‰ ˜רי‡˙ ‰פטר‰ זו בר‡˘-‰˘נ‰ מפני ˘בו נפ˜„‰ חנ11‰; 
ומוע„,  ב˘ב˙  ˘מטר˙ ˜רי‡˙ ‰‰פטר‰  מובן –  מל˘ון '‰ור‡‰',  ˘'˙ור‰'  לכלל  ב‰˙‡ם  ‡ך 
‰ו‡ מ˘ום ˘י˘ ב˙וכנ‰ בכ„י ללמ„ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰' „‡ו˙ו ‰יום. וכן ‰ו‡ ב‰פטר˙ חנ‰, 

„י˘ למˆו‡ ב˙וכנ‰ ‰ור‡ו˙ כלליו˙ בעבו„˙ ‰יום „ר‡˘-‰˘נ‰. 

ויובן ז‰ ב‰˜„ם ‰בי‡ור בכללו˙ ‰סיפור „˙פיל˙ חנ‰ – „ב˙חיל‰ ח˘ב‰ עלי ‰כ‰ן ל"˘כור‰", 

˙רס"ו,  ר"‰  ˘ל  יו"ט  ב‰מ˘ך  ‰מבו‡ר  ר‡‰   (10
סוף „"‰ ‡ם בחו˜ו˙י ˙רס"ז.

11) ר‡‰ ר˘"י ור"ן מ‚יל‰ ל‡, ‡. ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן 
ס˙˜פ"„ ס"ז.

אוצרות המועדים מד

ז‰,  נעל‰  ˘ר‚˘  לוו„‡  ‰‡„ם  על  ‡ל‡   – בפועל  נפ˘  מסיר˙  ˘ל  ב'˙נוע‰'  ועומ„  ב˙ו˜ף, 
על  ו‡פילו  ו˜יום ‰מˆוו˙,  בלימו„ ‰˙ור‰   – ˘ב‰מ˘ך ‰זמן  עבו„˙ו  פרטי  כל  על  ‚ם  יפעל 
‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו ו˘‡ר עניניו ‰‚˘מיים, ˘כולם י‰יו ח„ורים ב‚ילוי ‰'יחי„‰', ו˘יפעל ב‰ם 

מ˙וך '˙נוע‰' ˘ל מסיר˙ נפ˘ו ל‰˜ב"‰.

וז‰ו מ‰ ˘‡ומרים ‡חר "˘מע י˘ר‡ל" – "ברוך ˘ם" ˘לו˘ פעמים, ו"‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים" 
˘בע פעמים:

‰כוחו˙ „נפ˘ ‰‡„ם, נחל˜ים ‰ם ל˘ני חל˜ים כלליים – ˘כל ומ„ו˙. ‰˘כל י˘ בו ˘לו˘ 
'˙פ‡ר˙',  '‚בור‰',  ('חס„',  כחו˙  ˘בע  ב‰ם  י˘  ו‰מ„ו˙  ו'„ע˙'),  'בינ‰'  ('חכמ‰',  כוחו˙ 

'נˆח', '‰ו„', 'יסו„' ו'מלכו˙').

 – נפ˘ו  כחו˙  בכל  ˘יח„ור  ˘בנפ˘,  ‰'יחי„‰'  ‚ילוי   ˙‡ ול‰בי‡  ל‰מ˘יך  בכ„י  לכן, 
‡ומרים "ברוך ˘ם" ˘ל˘ פעמים, ל‰מ˘יך ‡˙ ‚ילוי ‰יחי„‰ ב˘ל˘ כחו˙ ˘כלו, ו"‰' ‰ו‡ 

‰‡ל˜ים" ˘בע פעמים, ל‰מ˘יך בחינ‰ זו ‚ם ב˘בע מ„ו˙יו.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ב ח"‡ עמ' 328)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
˙˜יע‰ ‡ח˙ – ˘ופר ‚„ול

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

. ‰יינו בחינ˙ ‰˙‚לו˙ זו „˘ופר ‚„ול".

בי‡ור „בריו ‰˜„ו˘ים:

'˜ל‡  ‰ו‡  ‰˙˜יע‰  ˘ל  ‰פנימי  ˘˙וכנ‰   – מ˜ומו˙  בכמ‰  מבו‡ר  ˘ופר,  ל˙˜יע˙  בנו‚ע 
‡ל‡  ‰„יבור',  ב'‡ו˙יו˙  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ‡ינ‰  ‰נ˘מ‰  „פנימיו˙  ‰נ˘מ‰.  ˘ל  פנימ‡‰' 
עניין  על  מ˘ל ‰בע˘"ט  (ר‡‰  פ˘וט" „וו˜‡  ˘‰י‡ "˜ול  ב˙˜יע‰,  פנימי˙, ‰מ˙בט‡˙  ב'ˆע˜‰' 

˙˜יע˙ ˘ופר ˘‰וב‡ ב'‰מ˘ך' וככ‰ ˙רל"ז פ"ע. „רו˘י ר"‰ בל˜ו"˙, לעיל עמ' כז, ובכ"מ). 

וז‰ו מ‰ ˘נפס˜ ל‰לכ‰ ˘"כל ‰˜ולו˙ כ˘רים ב˘ופר" (ר"‰ כז, ב. טו˘ו"ע ס˙˜פ"ו ס"ו). כי, 
נו‚ע  לכן, ‡ין  פ˘וט".  ˘‰ו‡ "˜ול  ˘ל ‰נ˘מ‰,  פנימ‡‰"  ב˘ופר ‰י‡ "˜ל‡  כנ"ל, ‰˙˜יע‰ 

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

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



מגימים נוראים

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
'יחי„‰', ˘לו˘ 'כחו˙', ו˘בע 'מ„ו˙'

בסיום ˙פיל˙ נעיל‰ ‡ומרים ‰פסו˜ "˘מע י˘ר‡ל" פעם ‡ח˙, ול‡חרי ז‰ ‡ומרים "ברוך 
˘ם" ‚' פעמים, ו‡ח"כ "‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים" ז' פעמים.

וי˘ לב‡ר ‰טעם לז‰:

ביום ‰כיפורים מ‡יר‰ ב‚ילוי בחינ˙ ‰'יחי„‰' ˘בנפ˘, ˘‰י‡ ‰„ר‚‡ ‰כי נעלי˙ ˘בנ˘מ‰, 
‰מ˜ו˘ר˙ ב˙כלי˙ וב‡ופן ˙מי„י ב˜ב"‰ (ר‡‰ לעיל ב'„רו˘' על "בע˙ נעיל˙ ˘ער" בי‡ור עניין ז‰). 

וביום ‰כיפורים ‚ופי‰, עי˜ר ‚ילוי בחינ‰ זו ‰ו‡ בע˙ ˙פיל˙ נעיל‰.

ו‰נ‰, מבו‡ר בספר ‰˙ני‡ (פר˜ים יח-יט, ובכ"מ) „ז‰ ˘כל ‡י˘ י˘ר‡ל, ‡פילו ˜ל ˘ב˜לים, 
‰נ‰ ‡ם יבו‡ לניסיון ב„בר ‡מונ‰, ימסור נפ˘ו בפועל על ˜י„ו˘ ‰˘ם ול‡ יכפור כלל – ‰רי 
ז‰ מˆ„ בחינ˙ ‰'יחי„‰' ˘בנפ˘, ‰˜˘ור‰ עם ‰˜ב"‰ בכל ע˙ ב˜˘ר בל ינ˙˜. ‡˘ר בחינ‰ 
זו ˜יימ˙ ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ובע˙ ˘ב‡ ‡„ם לניסיון ב„בר ‡מונ‰ ב‰' ‰רי ‰י‡ מ˙‚לי˙ 

‡ˆל כל ‡ח„, ולכן מוסר נפ˘ו.

˘"כ˘‡ומרים  ב˘ל"‰  וכמבו‡ר  י˘ר‡ל',  '˘מע  ‡ומרים  נעיל‰  ˙פיל˙  ˘בסיום  מ‰  וז‰ו 
נפ˘ו  למסור  מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  יכוין  ‰לב,  ובכוונ˙  רם  ב˜ול  י˘ר‡ל  ˘מע  נעיל‰  ב˙פיל˙ 
עמ„ בנסיון על  בפועל, וכ‡ילו  ע˘‰  כ‡ילו  לו ‰כוונ‰  ˘מו, ונח˘ב  על ˜„ו˘˙ ‰˘ם י˙ברך 
˜„ו˘ ‰˘ם" (ל˘ון ‰מוב‡ ב'מחזור' כ‡ן) – כי בזמן ז‰ „נעיל‰ ‰ו‡ עי˜ר ‚ילוי ‰'יחי„‰' ˘בנפ˘, 

‰פועל ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל "למסור נפ˘ו על ˜„ו˘˙ ‰'".

נ˘מ˙ו  מ‡יר‰  ˙פיל˙ ‰נעיל‰  בע˙  בכך, ‡˘ר  ל‰ס˙פ˜  ל‡„ם  לו  ˘‡ין  ופ˘וט  מובן  ‡ך, 

ָח„ (פעם ‡ח˙) ינּו, ‰' ‡∆ ≈̃ ל… ל ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַמע י ׁ¿̆
„ (‚' פעמים) עו…ָלם ָוע∆ כּו˙ו… ל¿ בו…„ ַמל¿ ם ּכ¿ ≈ ׁ̆ רּוך  ּבָ

ים (ז' פעמים)    ƒ̃ ל… ‰' ‰ּו‡ ָ‰‡¡

סיום ˙פיל˙ נעיל‰

מעדני יום טוב י

וחנ‰  ˙˘˙כרין".  מ˙י  "ע„  ב‰  נזף  ולכן  ‚ו'",  לב‰  על  „"מ„בר˙  ב‡ופן  ‰י˙‰  ˘˙פיל˙‰  כיון 
‰˘יב‰ לו על כך: "ל‡ ‡„וני, ‡˘‰ ˜˘˙ רוח ‡נכי ‚ו', ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ‰'".

„לכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰ על כל ˘יח˙ ‰„ברים ביני‰ם מ˙חיל˙‰ וע„ סופ‰:

ב‰  ‰כיר  ˘ל‡  ר˜  „ל‡   –  !‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  ˘כזו  טעו˙  עלי  ˘יטע‰  י˙כן  ‡יך   (‡
נ˙מנ‰ ‡ו˙ו  [ובפרט „עלי  ˘‰י‡ "˘יכור‰"?  עו„  ח˘ב  ב˘פיכ˙ ‰נפ˘, ‡ל‡  ˘מ˙פלל˙ ‰י‡ 
‰יום ˘ופט על י˘ר‡ל12, „‡פילו ˘ופט ס˙ם – ‰רי ˆריך ל„ון "„ין ‡מ˙ ל‡מי˙ו"13, ˘˜˘ור עם 
עיון במח˘ב˙ ‰נ„ון14, ו‡יך יי˙כן ˘'פס˜' ‡˙ „ינ‰ ב‡ופן כז‰ ˘‰בי‡ו לטעו˙ מר‰ כל כך?].

ב) ‡פילו ‡ם ˙מˆ‡ ‰סבר‰ כיˆ„ טע‰ עלי טעו˙ ˘כזו15 – ע„יין ‡ינו מובן, מ„וע מסופר 
וכמ‰,  כמ‰  ‡ח˙  על  ‰כ˙וב"16,  „יבר  ל‡  טמ‡‰  ב‰מ‰  "ב‚נו˙  ‡פילו  ‰רי  ב˙ור‰?  כך  על 

ל‰ב„יל, בנו‚ע לעלי ‰כ‰ן!

[כפי  ˙פיל˙‰  סיימ‰  ‡˘ר  ע„  ל‰  ‰מ˙ין  מ„וע   – ל"˘יכור‰"  עלי  ˘ח˘ב‰  מכיון   (‚
ל‰פסי˜‰  לו  – ‰רי ‰י‰  ל˘ון ‰מ˙נ‰]   – פי‰"  ˘ומר ‡˙  "ועלי  על ‰פסו˜17  ר˘"י  ˘מפר˘ 

מי„ ול‰˘˙„ל ˘יוˆי‡ו‰ מבי˙ ‰'?

בעניין  ל˘יכור‰  ‡ל‡  ‰פ˘וט,  במובן  ל˘יכור‰  עלי  ח˘ב‰  ˘ל‡  מוכח,  ‰‡מור  מכל 
˘זו‰י  – ‰רי  ל‰˙פלל"  ב‡ופן „"‰רב˙18‰  חנ‰ ‰י˙‰  ˘˙פיל˙  כיון  ז‡˙ ‡ומר˙:  ‰˙פיל‰. 

˙פיל‰ י˙יר‰ על ‰מי„‰, ˘‡ינ‰ „בר ‰רˆוי כ‡˘ר עומ„ים לפני ‰' בבי˙ ‰' (כ„ל˜מן).

ל‰˙פלל" ˜˘ור  לפני ‰'". „כ‡˘ר ‰"‰רב˙‰  נפ˘י  ע"כ ‰ו‡ – "ו‡˘פוך ‡˙  חנ‰  ומענ‰ 
ב˘פיכ˙ ‰נפ˘, ‡ין ז‰ עניין ˘ל "˘כרו˙" ב˙פיל‰, ‡ל‡, ‡„רב‰ – „ר‚‡ נעלי˙ ב˙פיל‰.

'‰˘˙פכו˙' ו‚ילוי רˆון ‰נפ˘
 ıחפ מˆ„  „‰וי   – „ר‡˘-‰˘נ‰  ˆרכיו  ב˜˘˙  ב‚„ר  לעיל  ‰מבו‡ר  כל  על-פי  ז‰  ויובן 

‰נ˘מ‰ לע˘ו˙ מן ‰„ברים ‰‚˘מיים „יר‰ לו י˙':

טענ˙ עלי ‰י˙‰, ˘כ‡˘ר עומ„ים "לפני ‰'" – לפני ˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ˆריך ˘ל‡ י‰י‰ 'נו‚ע' 
˘ום „בר, מלב„ ‰עוב„‰ ˘עומ„ים "לפני ‰'". ב˘ע‰ כזו, ‡ין מ˜ום ל‰יו˙ מונחים בב˜˘ו˙ 

על עניינים ‚˘מיים, ו‡פילו ל‡ בעניין כ‰ עי˜רי כמו "ונ˙˙ ל‡מ˙ך זרע ‡נ˘ים".

וכיון ˘חנ‰, בעמ„‰ לפני ‰', ‰י˙‰ טרו„‰, ע„ כ„י ˘"‰רב˙‰ ל‰˙פלל", בב˜˘˙‰ ל"זרע 
‡נ˘ים" – טען עלי ˘זו‰י ‰נ‰‚‰ ˘ל "˘יכור‰": ז‰ו מˆב ˘ל '˘כרו˙' ברˆונו˙י‰, „רˆונ‰ 

כל כך ˙˜יף וחז˜, ע„ ˘ל‡ ˘˙‰ ליב‰ למ˜ום ב‰ ‰י‡ נמˆ‡˙, ˘עומ„˙ "לפני ‰'".

12) ר˘"י ˘מו‡ל-‡ ‡, ט.

13) ˘ב˙ י, ‡.

14) עיין ב˙וס' ˘ם ובב"ב ח, ב.

15) ר‡‰ ר˘"י ומˆו„ו˙ במ˜ומו, י„ ‡פרים וחכמ˙ 

˘למ‰ ל˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜‡. ועו„.

16) בב‡ ב˙ר‡ ˜כ‚, ‡.

17) ˘מו‡ל-‡ ˘ם, י‚.

18) ˘ם, יב.



יאמעדני יום טוב

על כך ‰י‰ מענ‰ חנ‰ "ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ‰'", „‡„רב‰: עמי„˙‰ "לפני ‰'" ‰בי‡‰ 
"‰רב˙‰  כך,  מ˘ום  ו„וו˜‡   – נפ˘‰  (פנימיו˙)  ו‰˘˙פכו˙  „‚ילוי  מרומם  למˆב  ‡ו˙‰ 
ב‡רוכ‰, „וו˜‡ ‰ב˜˘‰ ‡ו„ו˙ ˆרכים  לעיל  כמבו‡ר  כי,  עבור ˆרכי‰ ‰‚˘מיים;  ל‰˙פלל" 

‚˘מיים 'נו‚ע˙' בפנימיו˙ ‰נ˘מ‰, וב‡‰ מ˙וך ‰˙עוררו˙ פנימי˙!

ולכן, ל‡ ר˜ ˘˙פל˙‰ ל"זרע ‡נ˘ים" ‡ינ‰ עניין ˘ל "˘כרו˙" ח"ו ברˆונו˙י‰ ‰‡י˘יים, 
כי ‡ם ‡„רב‰: זו‰י ˙וˆ‡‰ ו‰˙בט‡ו˙ ˘ל ‚ילוי עˆם נ˘מ˙‰ – „רˆונ‰ ‰ו‡ למל‡ו˙ ‰כוונ‰ 
‰עליונ‰ „ע˘יי˙ „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים „וו˜‡, ו‡˙ ז‡˙ מבט‡˙ ‰י‡ בב˜˘‰ ל"זרע ‡נ˘ים".

זרע  ל‡מ˙ך  "ונ˙˙  י˙˜יים  ˘‡ם  מי„,  ונ„ר‰  ‰וסיפ‰  ˘בב˜˘˙‰  מ‰  ‚ם  יובן  ובז‰ 
‡נ˘ים", ‰רי "ונ˙˙יו ל‰' כל ימי חייו" – „בז‰ ‰בי‡‰ לי„י ביטוי ‡˙ ‰נר‚˘ בנפ˘‰ פנימ‰, 
˘ב˜˘˙‰ ל"זרע ‡נ˘ים" ‡ינ‰ עבור ˆרכי עˆמ‰, כי ‡ם עבור 'ˆרכי' ‰˜ב"‰ בלב„ – ˘י‰י‰ 
בי˜˘‰  "זרע ‡נ˘ים"  „בב˜˘˙‰  חז"ל19  בפירו˘  ‚ם  וכמו„‚˘  ל˜ב"‰.  ונ˙ון  מסור  חייו  כל 

חנ‰ "‡נ˘ים חכמים ונבונים ו‚„ולים וˆ„י˜ים, ‡מר‰ (חנ‰) . . ˘‰ם ל˘מו ˘ל ‰˜ב"‰". 

וזו‰י ‰˘ייכו˙ „˜רי‡˙ ‰פטר‰ זו לר‡˘-‰˘נ‰, ו‰‰ור‡‰ ממנ‰ בעבו„˙ ‰יום:

‰ן ‡מ˙ ˘פנימיו˙ ב˜˘˙ו ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‡ו„ו˙ ˆרכיו, ‰י‡ מחמ˙ ˙˘ו˜˙ נ˘מ˙ו 
כ„בעי,  ˘פנימיו˙ ‰‡„ם ‰י‡  בכך  לעיל); ‡ך ‡ין „י  (כמבו‡ר   '‰ רˆון  פועל ‡˙  לי„י  ל‰בי‡ 

‡ל‡ ˆריך ל‰בי‡ ז‡˙ ‚ם ב‚ילוי.

˘בנפ˘ו  ‰כ‰ן'  'עלי  י˘נו  בר‡˘-‰˘נ‰,  ˆרכיו  על  לב˜˘  ‰‡„ם  ˘עומ„  בע˙  ולז‡˙, 
עולם  בענייני  בע˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך,  לעסו˜  מסו‚ל ‰נך  כיˆ„  ˙˘˙כרין"!  מ˙י  בו: "ע„  ‰‚וער 

‰ז‰ וˆרכיך ‰‡י˘יים?!

וטענ˙ו זו ˘ל עלי ‚ופ‡, מעורר˙ ומ‚ל‰ ב‡„ם ˘‡כן ב˜˘˙ו עבור ˆרכיו ‰‚˘מיים, ‡ינ‰ 
חנ‰  ˘ל  כ˙˘וב˙‰   – נפ˘ו  בפנימיו˙  ‰ו‡  מ˜ור‰  ‡„רב‰,  ‡ל‡  ‰מלך,  ל‰כ˙ר˙  בס˙יר‰ 

(˘˜יבל‰ עלי): "ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ‰'";

עליכם" – ‡ז  ופעול˙ ‰"˙מליכוני  ב˙כלי˙ ‰ביטול "לפני ‰'"  ב˘ע˙ ‰עמי„‰  כי „וו˜‡ 
י˘ לב˜˘ ‡ו„ו˙ ‰ˆרכים ‰‚˘מיים בבני חיי ומזוני רויחי, "ונ˙˙ ל‡מ˙ך זרע ‡נ˘ים" – בכ„י 
ל‚לו˙ ב‰ם ועל-י„ם ‡˙ ‰"˙מליכוני עליכם" בכל ‰עולם, "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".

לנ˙ינ˙  ע„   – עמ‰  ˘‡„רב‰, ‰סכים  וע„  עלי,  טענ˙  ל‚מרי ‡˙   ıיר˙ חנ‰  ˘מענ‰  וכ˘ם 
ממל‡ ‰˜ב"‰ ‡˙  כך  מעמו" –  ˘‡ל˙  ˘ל˙ך ‡˘ר  י˙ן ‡˙  י˘ר‡ל  ו‰בטח˙ו "ו‡ל˜י  ברכ˙ו 
בבני  ו‰נ‚ל‰,  בטוב ‰נר‡‰  כפ˘וט‰ –  ומ˙ו˜‰,  טוב‰  ל˘נ‰  מי˘ר‡ל,  כל ‡ח„  ˘ל  ב˜˘˙ו 

חיי ומזוני – ובכולם – רויחי. 

19) יל˜וט ˘מעוני ע‰"פ.

אוצרות המועדים מב

ומˆינו,  ל„).  טז,  ‡חרי  ˙ˆו‰.  (ס"פ  ב˘נ‰"  "‡ח˙  ב˘ם  בכ˙וב  נ˜ר‡  ‰כיפורים  יום  ו‰נ‰, 
„מבו‡ר ב˙וס' („"‰ ע„ ‡ח˙ - מנחו˙ יח, ‡) בנו‚ע ל‰ביטוי "ע„ ‡ח˙", ˘פירו˘ו – "ע„ ‰נפ˘ 
˘נ˜ר‡˙ יחי„‰". ועל פי ז‰ מבו‡ר בספרים, ˘ענינו ˘ל יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‚ילוי ‰"יחי„‰" 
˘בנפ˘. ‰יינו, ˘ביום ‰כיפורים מ‡יר ומ˙‚ל‰ ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˜˘ר ז‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ עם 
ליח„ך"  יחי„‰  בך  ו„בו˜‰  ו"חבו˜‰  ב˜ונו,  לי„ב˜  ו„בי˜ו˙  ב˙˘ו˜‰  ˙מי„  ‰˜ב"‰, ‰נמˆ‡ 

(ר‡‰ עטר˙ ר‡˘ ˘ער יו"כ פ"ב ו‡ילך. ור‡‰ לעיל עמ' לב ובכ"מ).

יום  ˘ל  ‰חמי˘י˙  ‰˙פיל‰   – נעיל‰  ב˙פיל˙  ‰ו‡  בייחו„,  זו  בחינ‰  ‰˙‚לו˙  וזמן 
˘ל  ‰מוחלט  ‰ייחו„  מ˙‚ל‰  „‡ז  (כנ"ל).  ˘בנפ˘  ‰'יחי„‰'  בחינ˙  כנ‚„  ˘‰י‡  ‰כיפורים, 

‰נ˘מ‰ ב˜ב"‰.

בע„נו,  ˘נועלים ‰˘ערים  ˘ום  על  זו – "נעיל‰", ‡ינו  ˙פיל‰  ˘˘ם  לב‡ר,  י˘  ז‰  פי  ועל 
ו‡נו נ˘‡רים בחוı, ‡ל‡ ‡„רב‰:

בזמן ˙פיל˙ נעיל‰, ˘‡ז מ˙‚לי˙ בחינ˙ ‰'יחי„‰' ˘"חבו˜‰ ו„בו˜‰ בך", ‡זי ‰יחו„ ˘ל 
י˘ר‡ל ו˜ו„˘‡-בריך-‰ו‡ ‰ו‡ ב‚לוי, ו‡ז סו‚ר ‰˜ב"‰ ‡˙ כל ‰˘ערים, ונ˘‡רים עמו יח„יו 

ר˜ נ˘מו˙ י˘ר‡ל – "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1154. ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ז עמ' 2 ו‡ילך)

 תורת חיים  תורת חיים 
˘מ˘ בר‡˘ ‰‡ילנו˙ בזמן 'נעיל‰'

בירו˘למי (ברכו˙ פ"„ ‰"‡. ˙עני˙ רפ"„) ‡מר רב בנו‚ע לזמן ˙פיל˙ נעיל‰, ˘‰ו‡ בזמן „"כ„ 
נעיל˙  לזמן  ע„  ב‰  ומ‡ריך  בר‡˘ ‰‡ילנו˙,  עומ„˙  כ˘‰˘מ˘  ברי˘ „˜לי" –  ˘מ˘‡  ˙חמי 

˘ערי ˘מים.

וי˘ לומר ב„רך ‰„רו˘:

"כ„ ˙חמי ˘מ˘‡ ברי˘ „˜לי" – כ‡˘ר "˘מ˘ ‰'" ("כי ˘מ˘ ומ‚ן ‰' ‡לו˜ים"), זורח˙ 
ומ‡יר‰ בר‡˘ ‰‡ילנו˙ – על ר‡˘ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מ"‰‡„ם עı ‰˘„‰" – ‡זי נועלים ‡˙ 

˘ערי ‰˘מים בברכ˙ ‚מר ח˙ימ‰ טוב‰ לכל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל.

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ז ח"‡ עמ' 74)



מאימים נוראים

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
נעיל˙ ˘ערים – בפני מי?

יום ‰כיפורים ‰ו‡ ‰יום ‰יחי„ ב˘נ‰ ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פילו˙, ו‰˙פיל‰ ‰חמי˘י˙ נ˜ר‡˙ 
ב˘ם "נעיל‰".

נעיל˙  זמן  ‰ו‡  ז‰  ˘זמן  מ˘ום  ‰ו‡  "נעיל‰"  ‰˘ם  טעם  בפ˘טו˙,  ˘לומ„ים  כפי  ו‰נ‰ 
פי  ˘על  לומר,  י˘  ב‡מ˙  בחוı. ‡ך  נ˘‡רים  ו‡נו  בע„נו,  ננעלים  ו‡ז ‰˘ערים  ˘מים,  ˘ערי 

‰˙וכן ‰פנימי „˙פיל‰ זו, יבו‡ר עומ˜ ח„˘ בז‰.

בי‡ור ‰„ברים:

נפ˘,  „‰נ˘מ‰:  ‰„ר‚ו˙  חמ˘  כנ‚„  ‰ם  ‰כיפורים  יום  ˙פילו˙  ˘חמ˘  בספרים,  מבו‡ר 
לז‰, ‰רי ‰˙פיל‰ ‰חמי˘י˙,  וב‰˙‡ם  ועו„).  ב.  פו,  פנחס  ל˜ו"˙  (ר‡‰  יחי„‰  חי‰,  נ˘מ‰,  רוח, 

˙פיל˙ נעיל‰ – על י„‰ מ˙‚לי˙ בחינ˙ 'יחי„‰' ˘בנפ˘.

מ‰י 'יחי„‰' ˘בנפ˘?

 ıטן מ‡ו„ ˘‰ו‡ בחינ˙ ‡ל˜ו˙ . . וז‰ ‰ניˆו˜ ıנ‰, מבו‡ר בכ˙בי ‰‡ריז"ל ˘"י˘ ניˆו‰
ונ˙ב‡ר  פ"‡. ‰וב‡  ˘ער „רו˘י ‡בי"ע  (ע"ח  כו'"  יחי„‰  . ‰נ˜ר‡   . נבר‡  ניˆוı ‡ח„  בכח  מ˙לב˘ 
ב˜יום  ומˆבו  מעמ„ו  על  ‰בט  מבלי  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  ˘בכל  ו‰יינו,  ועו„).   .‡ כז,  ר‡‰  בל˜ו"˙ 

ועומ„  ב‰˜ב"‰,  ומ˜ורו  ב˘ר˘ו  ˙מי„  ˘ל ˜„ו˘‰ ‰„בו˜   "ıניˆו" בו  י˘  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰ 
˙מי„ ברˆון ו˙˘ו˜‰ לי„ב˜ ב˜ב"‰ (ר‡‰ ˙ני‡ פי"ח-י"ט, וב‰נסמן במ˜ור ‰„ברים).

ב‡ופן  ועבו„˙ו ‰י‡  עולם",  ˘ל  ל"יחי„ו  ˙מי„  כי ‰ו‡ ˜˘ור  'יחי„‰'  נ˜ר‡  ז‰   "ıו"ניˆו
˘ל "יחי„‰ ליח„ך" (נוסח '‰ו˘ענו˙') – ˘˜˘ור‰ ˙מי„ ביחי„ ˘למעל‰. 

בעולם  „בר  ו‡ין  ˘ב˜לים",  "˜ל  ‡ˆל  ‡פילו  מי˘ר‡ל,  ‡ח„  כל  ‡ˆל  נמˆ‡˙  זו  ובחינ‰ 
˘יוכל לבטל ‰˙˜˘רו˙ בחינ‰ זו „‰נ˘מ‰ ב˜ב"‰.

ַ‰ּיו…ם  יו…ם.  ָפָנ‰  י  ƒּכ ַער.  ַ ׁ̆ יַל˙  ƒע נ¿  ˙ ע≈ ּב¿ ַער.  ַ ׁ̆ ָלנּו  ח  ַ̇ ּפ¿
יָך.    ָער∆ ¿ ׁ̆ ‰. ָנבו…ָ‡‰  נ∆ פ¿ ƒי ׁ̆ ָיבו…‡ ו¿ מ∆ ∆ ּׁ̆ ‰ַ .‰ נ∆ פ¿ ƒי

˙פיל˙ נעיל‰

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
"˙מליכוני" - עניינו ‰עי˜רי ˘ל ר"‰

מ˙וכן ועניין ברכ˙ '˜„ו˘˙ ‰יום' ב˙פילו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰, יכולים ‡נו ללמו„ ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ו 
ו˙וכנו ‰כללי ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰.

„‰נ‰, ‰מעיין ב˙ור˙ ‰יום „ר‡˘-‰˘נ‰ ב„ברי רז"ל, יעל‰ ב‡מ˙ח˙ו כמ‰ וכמ‰ עניינים 
כלליים ‰‡מורים ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ יום ר‡˘-‰˘נ‰ ועבו„˙ו. 

‡מנם, מ˙וכן ‰˙פיל‰ כ‡ן חזינן ˘עי˜רו ומ‰ו˙ו ˘ל יום, ועבו„˙ם ‰עי˜רי˙ ˘ל י˘ר‡ל 
בו, ‰י‡ בעניין ‡ח„ מיוח„ – "˙מליכוני עליכם", ‡˘ר ברכ‰ זו כול‰ עוס˜˙ בעניין מלכו˙ו 
כל  וי‡מר   .  . פעל˙ו  כי ‡˙‰  פעול  כל  וי„ע   .  . בכבו„ך  כולו  על ‰עולם  ˘ל ‰˜ב"‰: "מלוך 
ל‡  ‰ברכ‰  מח˙ימ˙  ו‡ף  מ˘ל‰".  בכל  ומלכו˙ו  מלך  י˘ר‡ל  ‡לו˜י   '‰ ב‡פו  נ˘מ‰  ‡˘ר 

נפ˜„ מ˜ום ‰‰זכר‰: "מלך על כל ‰‡רı" (וכן ‰ו‡ בברכ˙ ‰˜י„ו˘ ו‰‰פטר‰).

'זכרונו˙'  'מלכויו˙'  ברכו˙  ל‚בי  ר˜  ‰מלכו˙  עניין  ‰זכירו  ˘ב‚מר‡  „‰‚ם  ו‰יינו, 
ו'˘ופרו˙' ˘ב˙פיל˙ מוסף „ר‡˘ ‰˘נ‰ – "‡מר ‰˜ב"‰, ‡מרו לפני בר‡˘-‰˘נ‰ מלכויו˙ 
כ„י ˘˙מליכוני עליכם, זכרונו˙ כ„י ˘יבו‡ זכרונכם לפני לטוב‰, ובמ‰ ב˘ופר" (ר‡˘-‰˘נ‰ 
‰מיוח„˙  ‰עי˜רי˙  ‰ברכ‰  ‰י‡  [‡˘ר  ‰יום  ˜„ו˘˙  ברכ˙  ˘˙י˜נו  מכך  ‰נ‰  ב).  ל„,   .‡ טז, 

לר‡˘-‰˘נ‰, ונ‡מר˙ בכל ˙פילו˙ ‰יום] בעניין ‰'מלכויו˙' „וו˜‡ (ול‡ בעניינים „'זכרונו˙' 
ו'˘ופרו˙'), ‰רי מוכח ˘ז‰ו עי˜רו ˘ל יום.

ָך,  בו…„∆ כ¿ ּƒּלו… ב ל ָ‰עו…ָלם ֻכּ לו…ך¿ ַעל ָכּ ינּו, מ¿ ≈̇ י ֲ‡בו… ≈̃ ‡ל… ינּו ו≈ ≈̃ ל… ¡‡
ָך ַעל  ‡ו…ן ֻעז∆ּ ֲ‰ַ„ר ‚¿ּ ‰ו…ַפע ַבּ ָך, ו¿ ר∆ ָ̃ י ּƒב ı ל ָ‰ָ‡ר∆ ‡ ַעל ָכּ ׂ ≈̆ ָנּ ƒ‰ ו¿
ו…,  ּ̇ ַעל¿ פ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒכ עּול,  ָפּ ל  ָכּ ַ„ע  י≈ ו¿ ָך,  ∆̂ ַ‡ר¿ ל  ב≈ ≈̇ י  ב≈ ׁ¿̆ יו… ל  ָכּ
ָמ‰  ָׁ̆ נ¿ ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ל  כ…ּ י…‡ַמר  ו¿ ו…,  ּ̇ ר¿ ַ̂ י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ּƒכ ˆּור,  י¿ ל  ָכּ ין  ƒָיב ו¿
 .  . ָל‰  ָׁ̆ ָמ ל  כ…ּ ַבּ כּו˙ו…  ּוַמל¿  , ך¿ ל∆ מ∆ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י  ל…‰≈ ¡‡  '‰ ַ‡ּפו…,  ב¿
יו…ם  ו¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי  ׁ̆ ּ≈„ ַ̃ מ¿  ,ı ָ‰ָ‡ר∆ ל  ָכּ ַעל  ך¿  ל∆ מ∆  ,'‰ ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ָבּ

רו…ן: ָכּ ּƒז‰ַ
˙פיל˙ ר‡˘ ‰˘נ‰



יגימים נוראים

ועו„ ז‡˙ – ˙˜יע˙ ˘ופר נ˜ר‡˙ בפי חז"ל "מˆו˙ ‰יום" (ר‡˘-‰˘נ‰ כו, ב). כלומר, ‰מˆו‰ 
פעול˙ ‰"˙מליכוני  ˘˙וכנ‰ ‰עי˜רי ‰ו‡ –  חזינן,  ב‰  ו‚ם  לר‡˘-‰˘נ‰.  ‰עי˜רי˙ ‰מיוח„˙ 

עליכם".

כפי ˘מב‡ר רבינו סע„י‰ ‚‡ון (‰וב‡ ב‡בו„ר‰ם), ˘"‰עניין ‰ר‡˘ון" ב˙וכן ‰מˆו‰ „˙˜יע˙ 
˘ופר ‰ו‡ – ˘"‡נו ממליכים עלינו ‡˙ ‰בור‡" (וכפ˘טו˙ ל˘ון רז"ל: "˘˙מליכוני עליכם 
בחˆוˆרו˙  לפני‰ם  ˘˙ו˜עין  מלכו˙ם,  ב˙חיל˙  עו˘ים ‰מלכים  ˘"כן  ב˘ופר").  ובמ‰?   .  .

וב˜רנו˙, ל‰ו„יע ול‰˘מיע בכל מ˜ום ‰˙חל˙ מלכו˙ם" (ר‡‰ מלכים-‡ ‡, ל„).

מכך מ˘מע (וכן מפור˘ ב˙ור˙ ‰˜בל‰, ר‡‰ סי„ור ‰‡ריז"ל, פע"ח וכו' בעניין ר"‰), ˘עניינו ‰עי˜רי 
ל‰מליך  עליכם":  "˙מליכוני   – ‰י‡  בו  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰עי˜רי˙  ועבו„˙ם  ר‡˘-‰˘נ‰,  ˘ל 

ו'ל‰כ˙יר' ‡˙ ‰˜ב"‰, למלך עלי‰ם ועל ‰עולם כולו.

‡לו   – ב‰מˆ‡ו   '‰ "„ר˘ו  ב‡מרם:  חכמים,  ל˘ון  בטוב  וי˙ברר  י˙ב‡ר  ז‰,  יסו„  על-פי 
ע˘ר‰ ימים ˘בין ר‡˘-‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים" (ר‡˘-‰˘נ‰ יח, ‡).

„לכ‡ור‰, נו˘‡ ל˘ון רז"ל ז‰ ב' מ˘מעויו˙ סו˙רו˙:

˘ר‡˘- ליום ‰כיפורים" ‰י‡,  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘בין  ימים)  "(ע˘ר‰  מ˘מעו˙ ‰ל˘ון   – מח„ 
‰˘נ‰ ויום ‰כיפורים ‡ינם בכלל ימי ‰˙˘וב‰ (ר‡‰ ‰נסמן ב˘„י חמ„ כללים מע' ‰בי"˙ כלל עב); 
בכללם,  ‰כיפורים  ויום  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘‡ף  ב‰כרח  ימים",  ב"ע˘ר‰  ומ„ובר  ‰יו˙   – ומ‡י„ך 

מ‡חר ובלע„י‰ם י˘נם ר˜ ˘בע‰ ימים!?

‡ך על-פי ‰נ"ל, ˘עניינו ‰עי˜רי ˘ל ר‡˘-‰˘נ‰ ‰ו‡ "˙מליכוני עליכם", י˘ לב‡ר:

בפ˘טו˙,  כמובן  ‰מˆוו˙.  ל˜יום  ועי˜ר  יסו„  ‰י‡  מלכו˙ו  ו˜בל˙  ‰מלך  ‰כ˙ר˙  „‰נ‰, 
מלכו˙י  "˜בלו  וכמ‡מר:  מˆוו˙יו.  ˜יום  עבו„˙  ‡פ˘רי˙  ‡ין  ‰מלך,  עול  ˜בל˙  ˜ו„ם  ‡˘ר 

ו‡ח"כ ˜בלו ‚זירו˙י" (ע"פ מכיל˙‡ ˘מו˙ כ, ‚).

ומובן, ˘מסיב‰ זו, ˜ו„מ˙ ונעלי˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך ‡ף מן עבו„˙ ‰˙˘וב‰. כי ‡ף ˘‰˙˘וב‰ 
כיון  ‰רי,   – ב‰ן)  ‰‡„ם  פ‚ם  ‡˘ר   ˙‡ ל˙˜ן  בכוח‰  לכן,  (‡˘ר  ‰מˆוו˙  מכל  למעל‰  ‰י‡ 
˘עניינ‰ ‰ו‡ ל˙˜ן ‡˙ ‡י-˜יום ˆיווי ‰מלך, מ‰ מ˜ום י˘ לעניין ‰˙˘וב‰ בטרם ˘י˜בל עליו 

‡˙ עול ‰מלך (ו‚זירו˙יו)?!

פעול˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך –  לו, ‰י‡  ו‰עבו„‰ ‰מיוח„˙  ˘'עניין ‰יום' „ר‡˘-‰˘נ‰  כיון  ולכן, 
‡י ‡פ˘ר ל‰‚„ירו כ'יום ˙˘וב‰' (כימים "˘בין ר‡˘-‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים", ‰מיוח„ים עבור 
עבו„˙ ‰˙˘וב‰), מ‡חר ו‰ו‡ מיוח„ עבור עניין נעל‰ ‰רב‰ יו˙ר (וכן ‰ו‡ ל‚בי יום ‰כיפורים, 

˘'עניין ‰יום' (‰כפר‰ מˆ„ "עיˆומו ˘ל יום") נעל‰ מן עניין ‰˙˘וב‰. ר‡‰ ל˜מן עמ' לב).

‡ל‡, ˘בנוסף לכך, י˘נו בר‡˘-‰˘נ‰ ‚ם עניין ‰˙˘וב‰ – ‡˘ר לכן, נכנס ‡ף ‰ו‡ בכלל 
מניין ‰"ע˘ר‰ ימים", ימי ‰˙˘וב‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1144 ו‡ילך; ח"ט עמ' 434, 450)

אוצרות המועדים מ

 תורת חיים  תורת חיים 
˙פיל˙ כל י‰ו„י כ˙פיל˙ ‰כ‰ן ‚„ול!

ב˙פיל˙ מוסף ˘ל יום ‰כיפורים, ‡ומר כל י‰ו„י ‡˙ ס„ר עבו„˙ יום ‰כיפורים ˘ל ‰כ‰ן 
‰‚„ול בבי˙ ‰מ˜„˘. 

ומכך רו‡ים „בר נפל‡:

‰„ין ‰ו‡ ˘‡ין לומר ל‡חרי ˜רי‡˙ פ' חט‡˙ "י‰י רˆון מלפניך ˘י‰‡ ז‰ ח˘וב ומ˜ובל 
˘חייבין  עביר‰  ˘עבר  בבירור  יו„ע  ˘‡ם ‡ין ‰ו‡  כו'" – "לפי  לפניך  כ‡ילו ‰˜רב˙י  לפניך 
עלי‰ חט‡˙, ‡ינו יכול ל‰בי‡ ˜רבן" (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן (מ‰„ו"˜) ‡ו"ח סי' ‡' סט"ו). ומכל מ˜ום, 
˘כל  ומז‰,  ‚„ול.  ‰כ‰ן  ˘‡מר  רˆון"  ‰"י‰י   ˙‡ ‡ומרים  ‰כיפורים,  יום  ˘ל  ‰עבו„‰  בס„ר 

‡ח„ מי˘ר‡ל ˘ייך ל˙פל‰ זו בוו„‡י!

ו‰טעם לכך ‰ו‡, כי על כל ‡ח„ מי˘ר‡ל נ‡מר "ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים". ומפור˘ 
˘עבו„˙  ונמˆ‡,  ‚„ולים".  "כ‰נים   – פירו˘ו  כ‰נים"  ˘"ממלכ˙  ‰פסו˜)  (על  ‰טורים  בבעל 

‰כ‰ן ‚„ול ˘ייכ˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

מי˘ר‡ל  ˘כל ‡ח„  מוכח˙  ר‡י'  ˘‰ו‡  ביום ‰כיפורים,  ס„ר ‰עבו„‰  ˘‡ומרים ‡˙  ומז‰ 
˘ייך לעבו„˙ כ‰ן ‚„ול, י˘ ללמו„ לכל ‰˘נ‰ כול‰, ˘עבו„˙ ‰˘י"˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב„ו‚מ˙ 
עבו„˙ ‰כ‰ן ‚„ול ביום ‰כיפורים ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים – במ˜ום ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר ובזמן ‰מ˜ו„˘ 

ביו˙ר וע"י ‰‡„ם ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר!

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"„ עמ' 1922. ˙˘מ"ו ח"‡ עמ' 116)



לטימים נוראים

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
"לˆ‡˙" ב˘לום מן ‰˜ו„˘

בסיום 'ס„ר עבו„‰' ב˙פיל˙ מוסף ביום ‰כיפורים, ‡ומרים: "‰בי‡ו לו ב‚„י עˆמו ולב˘, 
ומלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו". וכן ˙נן במס' יומ‡ (בסוף עבו„˙ כ‰ן ‚„ול ביום ‰כפורים) "˜„˘ י„יו 

ור‚ליו ופ˘ט [ב‚„י ז‰ב] ‰בי‡ו לו ב‚„י עˆמו ולב˘ ומלוין ‡ו˙ו ע„ בי˙ו".

‡ו  לבי˙ו  ‡ם  ‚„ול,  ‰כ‰ן  יוˆ‡  ל‰יכן  בכלל  מינ‰  נפ˜‡  למ‡י   – בי‡ור  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
‚„ול  ‰כ‰ן  עבו„˙  מפרטי  כ‡ח„  לבי˙ו)  יוˆ‡  (˘‰ו‡  ז‰  עניין  נח˘ב  ומ„וע  ‡חר?  למ˜ום 

ביום ז‰ (כנ"ל, ב"עיונים ובי‡ורים")?

וי˘ לב‡ר עניין ז‰ על פי פנימיו˙ ‰„ברים, בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

בכניס˙ו  ובפרט  ו‰˜„ו˘‰.  ‰פרי˘ו˙  ב˙כלי˙  ‰י˙‰  ‰כפורים  ביום  ‚„ול  ‰כ‰ן  עבו„˙ 
ביו˙ר  ‰מ˜ו„˘  ‰יום   – ‰כפורים  וביום  בעולם,  ביו˙ר  ‰מ˜ו„˘  ‰מ˜ום   – ‰˜„˘ים  ל˜ו„˘ 
‡ל‡  ‰עולם,  מן  ‰פרי˘ו˙  ‡ינ‰  זו  ˜„ו˘‰  ˘ל  ו‰מטר‰  ‰˙כלי˙  מ˜ום,  מכל  ‡ך  ב˘נ‰. 
ל‰מ˘יך ‰˜„ו˘‰ ב˙וך ‰עולם, וכל˘ון ‰מ„ר˘ (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ‰וב‡ ב˙ני‡ רפל"ו), לע˘ו˙ לו 

י˙' "„יר‰ ב˙ח˙ונים".

ומטעם ז‰, ˙יכף ל‡חרי סיום עבו„˙ יום ‰כיפורים, יˆ‡ ‰כ‰ן ‚„ול לבי˙ו – מן ‰˜ˆ‰ ‡ל 
‰˜ˆ‰ בלי ˘ום "ממוˆע" בינ˙יים. כי זו‰י ˙כלי˙ כל עבו„˙ו ומעמ„ו ומˆבו ‰מופל‡ בע˙ 

עבו„˙ו ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ זו ‚ם "בבי˙ו".

ועל „רך ל˘ון חז"ל בנו‚ע לרבי ע˜יב‡, ˘‰י' מ‰‡רבע‰ ˘נכנסו לפר„ס, ו"נכנס ב˘לום 
˘כניס˙ו  כיון  ז‰  ב˘לום", ‰י‰  ע˜יב‡ "יˆ‡  ˘רבי  ו‰יינו, „מ‰  ב).  י„,  (ח‚י‚‰  ב˘לום"  ויˆ‡ 
מכך  לו  ˘˙‰י‰  כ„י  ‡ל‡  ‰עולם,  מן  ‰יˆי‡‰  ב˘ביל  ל‡  ‰יינו   – "ב˘לום"  ‰י˙‰  לפר„ס 
˙וספ˙ חיו˙ בעבו„˙ו בעולם, נ˘מ‰ ב‚וף (ר‡‰ בז‰ ב‡ריכו˙ „"‰ ‡חרי מו˙ ˙רמ"ט, ל˜וטי ˘יחו˙ 

ח"‚ עמ' 990 ו‡ילך. ועו„).

ל˜„˘  בכניס˙ו  ‰עולם  מן  ופרי˘ו˙ו  ˘לו  ‰‰˙עלו˙  ‚ו„ל  ˘למרו˙  ‚„ול,  בכ‰ן  וכן 
‰˜„˘ים, ‰נ‰ "יˆ‡ ב˘לום". וז‰ ב‡ לי„י ביטוי בכך ˘˙יכף ביˆי‡˙ו מן ‰˜„˘, יˆ‡ לבי˙ו, 

כ„י ל‰˘לים כוונ˙ ‰ברי‡‰, לע˘ו˙ לו י˙' "„יר‰ ב˙ח˙ונים" „וו˜‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 111)

אוצרות המועדים יד

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
במ‰ 'ממליכים' ‡˙ ‰˜ב"‰?

מלך  למלך,  ‰˜ב"‰  ‰כ˙ר˙  זמן  ‰ו‡  ˘בו  ‰ו‡,  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘ל  ‰עי˜ריים  מעניניו  ‡ח„ 
י˘ר‡ל ומלך ‰עולם. וכמו ˘מב˜˘ים ‡נו ב˙פיל‰: "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".

בי‡ור ‰„ברים (‰ענין ‰ב‡ ל˜מן ‰ו‡ ב˜יˆור רב. ויעויין ב„רו˘י ‰חסי„ו˙ לר‡˘ ‰˘נ‰ בי‡ור ‰„ברים 
ב‡ורך):

מבו‡ר ב˙ור˙ ‰˜בל‰ (ר‡‰ פע"ח ˘ער ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘ער ‰כוונו˙ ˘ם, ובכ"מ), וב‡רוכ‰ ב„רו˘י 
ל‚מרי  ומרומם  ומוב„ל  וני˘‡,  רם  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‰רי  עˆמו,  ˘מˆ„  ‰˘נ‰,  לר‡˘  ‰חסי„ו˙ 
וכיון  'מלך',  ל‰יו˙  י˙ברך  ברˆונו  ˘על‰  ‡ל‡,  ו‰נ‰‚˙ם.  ‰עולמו˙  ברי‡˙  ענין  מכללו˙ 
˘מ„˙  ונמˆ‡,  ומ˜יים ‡ו˙ם.  ומחי‰  בר‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰עולמו˙  לכן  עם",  בל‡  מלך  ˘"‡ין 

'מלכו˙ו' ˘ל ‰˜ב"‰, ‰י‡ ‰מ˜ור ו‰סיב‰ ל˜יום וחיו˙ כל ‰עולמו˙ כולם.

עˆמו,  מˆ„  על ‰עולם,  למלוך  ˘ל ‰˜ב"‰  ז‰  'רˆון'  ברי‡˙ ‰עולם, ‰י‰  ב˙חיל˙  ו‰נ‰, 
במע˘י ‰נבר‡ים ‰˙ח˙ונים. ‡ך  כלל  ˙לו˙  בל‡  בר‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰עולם  ולכן  חינם.  בחס„ 
מכ‡ן ו‡ילך, 'רˆון' ז‰ 'למלוך' על ‰עולמו˙, ‰רי ‰ו‡ ˙לוי ועומ„ בעבו„˙ עם י˘ר‡ל. ובכל 
ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰ו‡ זמן ‰מ˘כ˙ חיו˙ מחו„˘˙ לכללו˙ ‰עולמו˙ ו‰נבר‡ים, חוזר ו'מס˙ל˜' 

'רˆון' ז‰ ˘ל ‰˜ב"‰ למ˜ורו, וחי„ו˘ו ˙לוי בעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

ומע˙‰ מובן מ‰ ˘‡רז"ל "‡מר ‰˜ב"‰ כו' ˙מליכוני עליכם" – ˘ב‡מ˙ ז‡˙ ‰י‡ עבו„˙ 
ול‰˘פיע  על ‰עולמו˙,  'מלך'  ל‰יו˙  רˆון ‰˜ב"‰  מח„˘ ‡˙  'לעורר'  בר‡˘ ‰˘נ‰,  ‰‡„ם 

מח„˘ חיו˙ עבור ‰עולמו˙ ו‰נבר‡ים ˘ב‰ם.

‡מנם, כיˆ„ ‰י‡ ‰„רך לפעול ולח„˘ רˆון ז‰?

בי‡ור ‰„בר יובן מכפי ˘‰ו‡ ב'מלכו˙‡ „‡רע‡' – במלך ב˘ר ו„ם:

ע„ ‡˘ר  ו‰נ‰‚˙ ‰מ„ינ‰,  עניני ‰עם  מן  מ‡ו„  נעל‰  ˘‰ו‡  מלך ‡מי˙י ‰ו‡ ‡„ם  „‰נ‰, 
‰‰˙עס˜ו˙ ב‰נ‰‚˙ ‰מלכו˙ ‰י‡ ‰˘פל‰ וירי„‰ עˆומ‰ עבורו. וכיון ˘כך, ‰רי מˆ„ עˆמו 
‡ינו חפı כלל במלוכ‰, ובכ„י לעורר ‡ˆלו ˘יחפוı למלוך, ˆריכים לפעול‰ מיוח„˙, פעול˙ 
נימי  בכל  ממנו  ומב˜˘ים  לפניו,  עˆמם  'מבטלים'  ‰מ„ינ‰  ˘‡נ˘י  רו‡‰  „כ‡˘ר  ‰‰כ˙ר‰. 
מלך  ל‰יו˙  רˆון  ‡ˆלו  מעורר˙  ז‡˙  ‰˙בטלו˙  ‰נ‰  ול‰נ‰י‚ם,  עלי‰ם  מלך  ל‰יו˙  נפ˘ם 

עלי‰ם.

ועל „רך ז‰, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, ‰ו‡ בנמ˘ל ב'מלכו˙‡ „ר˜יע‡' – מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
‰ברי‡‰,  עניין  מכללו˙  ל‚מרי  ומרומם  מוב„ל  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  „‰רי  ו‰נבר‡ים.  ‰עולמו˙  על 
ופ˘יט‡ ˘בכ„י לעוררו ברˆון ל‰חיו˙ ‰עולמו˙ ול‰נ‰י‚ם, ˆריכים לעבו„‰ ופעול‰ מיוח„˙.
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ומבטלים  מלכו˙ו  מ˜בלים  ˘‰עם  ע"י  ‰י‡  ‰‰כ˙ר‰  פעול˙  „‡רע‡,  ˘במלכו˙‡  וכ˘ם 
במלכו˙‡  ‚ם  כן ‰ו‡  למלוך,  ורˆון   ıחפ מעורר ‡ˆל ‰מלך  ˘ז‰  וכל,  מכל  עˆמם ‡ליו   ˙‡
ול‚לו˙  ˘מים,  מלכו˙  עול  עˆמם  על  ל˜בל  בר‡˘ ‰˘נ‰ ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  ˘עבו„˙  „ר˜יע‡, 
על  'למלוך'  מחו„˘  רˆון  י˙ברך  מעורר ‡ˆלו  ˘ז‰  ל‰˜ב"‰,  וכל  מכל  ביטולם ‰מוחלט   ˙‡

‰עולמו˙ ול‰מ˘יך חיו˙ עבורם למ˘ך ‰˘נ‰ ‰ב‡‰.

ו‰י‡ ‰י‡ ‰˙פיל‰ ‰עמו˜‰ ו‰ב˜˘‰ ‰פנימי˙ "מלוך על ‰עולם כולו":

מ˘מעו˙ ב˜˘‰ זו ‰י‡ – נכונו˙ מל‡‰ ומוחלט˙ ל‰˙‡ים עˆמו ל"מלכו˙ ‰˜ב"‰", ‰יינו, 
ל‰˘˙עב„ ול‰˙מסר כליל ל‰˜ב"‰, ע„ ˘כל ‰‡„ם כולו וכל ‡˘ר לו מוסר ‰ו‡ ‡ל ‰˜ב"‰ 
עˆמו   ˙‡ מוסר  ˘‰‡„ם  י˙ברך",  מלכו˙ו  עול  "˜בל˙  ˘ל  ‰‡מי˙י˙  ‰מ˘מעו˙  ז‰ו  בלב„. 

כליל ל‰˜ב"‰.

ו‡ף ˘בכל יום יום מ˜בל ‰‡„ם על עˆמו "עול מלכו˙ ˘מים" בע˙ ˜רי‡˙ ˘מע, ‡ך בכל 
יום '˜בל‰' זו ‰י‡ ‰‰˙חל‰ ˘ל ‰˙נ‰‚ו˙ו במ˘ך ‰יום, ˘כל עניניו י‰יו מיוס„ים ובנויים על 
"עול מלכו˙ ˘מים", ‡ך בר‡˘ ‰˘נ‰ '˜בל‰' זו ‡ינ‰ ר˜ על על יום ‡ח„, ‡ל‡ על כל ‰˘נ‰, 
ו‡ינ‰ ר˜ על פעולו˙ ‰‡„ם, ‡ל‡ על כל מ‰ו˙ו – ˘‰‡„ם מ˙בטל ל‚מרי ‡ל ‰˜ב"‰ ומוסר 

‡ליו י˙' ‡˙ עˆמו כליל, ע„ ˘מר‚י˘ ˘כל ענינו ‰ו‡ ר˜ ל‰יו˙ 'עב„ מלך'.

וע"י ב˜˘‰ ו'˜בל‰' זו, מעוררים מח„˘ ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰ ל"מלוך על ‰עולם כולו", ובז‰ 
ממ˘יכים חיו˙ מחו„˘˙ על כל ‰˘נ‰ לכל ‰עולמו˙ כולם.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‰ עמ' רמט ו‡ילך)

 תורת חיים  תורת חיים 
יסו„ לעבו„˙ כל ‰˘נ‰

מכ˙ירים ‡˙  ˘י˘ר‡ל  מ‰   – עליכם"  ˘˙מליכוני  "כ„י  בר‡˘ ‰˘נ‰, ‰י‡  עי˜ר ‰עבו„‰ 
‰˜ב"‰ למלך, ומ˜בלים עלי‰ם עול מלכו˙ו י˙'.

ו˜בל˙ עול זו „ר‡˘ ‰˘נ‰, ‰י‡ ‰'יסו„' ל˜יום כל ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰ במ˘ך כל ‰˘נ‰:

וב‡מ˙  מ‡חר   – '˙חיל˙' ‰˘נ‰  ול‡  'ר‡˘' ‰˘נ‰ „וו˜‡,  ב˘ם  נ˜ר‡  ר‡˘ ‰˘נ‰  „‰נ‰, 
‰מ˙בט‡  מיוח„  ˙וכן  בעל  יום  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰˘נ‰,  ˙חיל˙  מוע„   ˙‡ ‰מˆיין  יום  ר˜  ‰ו‡  ‡ין 

בכך ˘‰ו‡ 'ר‡˘' ‰˘נ‰.

ב„ו‚מ˙ ‰ר‡˘  ˘ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡  ב˙חיל˙ו),  ר‡˘  עטר˙  ˙בו‡.  ר"פ  ˙ור‰  (ל˜וטי  בז‰  ומבו‡ר 
לכל  נמ˘כ˙ ‰י‡  וממנו  ˘בו,  במוח  כלול‰  כל ‰‡ברים  חיו˙   – ˘‰ר‡˘  כ˘ם  „‚וף ‰‡„ם: 

אוצרות המועדים לח

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
"ויוˆ‡ לבי˙ו" - חל˜ מעבו„˙ ‰יום?

ב„ומ‰ למפורט בס„ר עבו„‰ כ‡ן, ‡ו„ו˙ סיום עבו„˙ ‰כ‰ן ‰‚„ול וחזר˙ו לבי˙ו, מפרט 
"ולוב˘  ספ"„):  יום ‰כיפורים  עבו„˙  (‰ל'  ז‰"  ˘ביום  כל ‰מע˘ים  "ס„ר  בסוף  ‚ם ‰רמב"ם  כן 
˘יˆ‡  על  עו˘‰  ‰י‰  טוב  ויום  בי˙ו,  ע„  ‡ו˙ו  מלוים  ‰עם  וכל  לבי˙ו,  ויוˆ‡  עˆמו  ב‚„י 

ב˘לום מן ‰˜ו„˘".

ס˙ם  מבי‡  ו‡ינו  לספרו),  (ל˘ון ‰˜„מ˙ ‰רמב"ם  ספר ‰רמב"ם ‰ינו "‰לכו˙ ‰לכו˙"  ‡מנם, 
לז‰)  ב˜˘ר  ˘‰יו  (ו‰מ‡ורעו˙  לבי˙ו  ‰כ‰ן-‚„ול  יˆי‡˙   ˙‡ ˘מכליל  וכיון  „ברים.  סיפור 
כחל˜ מ"ס„ר כל ‰מע˘ים ˘ביום ז‰" (ובפרט, ˘‰ל˘ון "ויוˆ‡ לבי˙ו" ‰י‡ ‰וספ‰ מ„ילי‰ 
על „ברי ‰מ˘נ‰), מובן – ˘יˆי‡˙ ‰כ‰ן ‚„ול לבי˙ו ‡ינ‰ ס˙ם פרט ˆ„„י, ‡ל‡ ‰י‡ נח˘ב˙ 

כ‡ח„ מפרטי עבו„˙ ‰כ‰ן-‚„ול ביום ז‰. וˆריך בי‡ור במ‰?

וי˘ לב‡ר:

˙חיל˙ עבו„˙ ‰‰כנ‰ ˘ל ‰כ‰ן-‚„ול לעבו„˙ יום ‰כיפורים ‰י‡: "˘בע˙ ימים ˜ו„ם יום 
‰כיפורים מפרי˘ין כ‰ן ‚„ול מבי˙ו".

יום  לעבו„˙  כ„בעי  עˆמו  ל‰כין  פנוי  ˘י‰י‰  בכ„י  ˆ„„י,  עניין  ר˜  ‡ינ‰   – זו  ופרי˘‰ 
‰כיפורים, ‡ל‡ – ‰פרי˘ו˙ ‚ופ‡ ˘ייכ˙ ‰י‡ לעבו„˙ ‰יום, „ילפינן ל‰ בלימו„ מיוח„ (מימי 
פרי˘ו˙  ˘ל  במˆב  ל‰יע˘ו˙  ˘ˆריכ‰  ו‡ילך)),  סע"ב   ,‚ ו‡ילך.  ב, ‡  (יומ‡  ˙ור‰  ממ˙ן  ‰מילו‡ים ‡ו 

‰כ‰ן-‚„ול מבי˙ו.

וכיון ˘‰פרי˘ו˙ ‰י‡ פרט ו'חל˜' מעבו„˙ ‰יום, נמˆ‡ – ˘סיום ‰עבו„‰ ‰ו‡ ר˜ בחזר˙ 
‰כ‰ן-‚„ול לבי˙ו, ˘‡ז מס˙יימ˙ ‰פרי˘ו˙ מבי˙ו; ו‡˙י ˘פיר מ‰ ˘‰בי‡‰ ‰רמב"ם ב˙ור 

חל˜ מן ס„ר עבו„˙ ‰יום.
(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 106 ו‡ילך)

מו…  ¿̂ ַע י  ≈„ ¿‚ ƒּב לו…  י‡ּו  ƒב ≈‰  .  .  ‰ ּל∆ ≈‡ ל  ּכָ ו…˙  ׂ̆ ֲע מ≈ ּלו…˙ו…  ַכּ ַ‡ַחר 
‡˙ו…  ≈̂ ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ יו…ם טו…ב ָ‰ָי‰ עו… י˙ו…. ו¿ ין ‡ו…˙ו… ַע„ ּב≈ ƒַלו , ּומ¿ ׁ̆ ָלַב ו¿
ן  ּכ…‰≈ יַל˙  ƒפ ¿ּ̇  ָ ּ̇ ַמע¿ ָׁ̆ ׁ∆̆ מו…  ּכ¿ ן  כ≈ ּוב¿  .  .  ׁ̆ ו…„∆ ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ לו…ם  ָ ׁ̆ ּב¿

יַע.    ƒ ׁ̆ ˙ו… ַמע ו¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ינּו  ƒּפ ƒן מ מו… ּכ≈ יָכל, ּכ¿ ≈‰ „ו…ל ּבָ ָ‚ּ

ס„ר עבו„‰ – מוסף יום ‰כיפורים
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˘ל  ופירו˘ו  ‰לוחו˙.  נמˆ‡ו  וב‡רון  ‰‡רון,  ר˜  נמˆ‡  ‰מ˜„˘,  ˘בבי˙  ˜„˘ים  ב˜„˘י 
„בר:

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

(ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ מ‰, ‡).

כ‡˘ר מ‚יע יום כיפור ועל י‰ו„י ל‰יכנס ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים, מ˙עורר˙ ‡ˆלו ˘‡ל‰: ‰כיˆ„ 
יכול ‡ני ליכנס ב˜„˘י ˜„˘ים, ב˘ע‰ ˘‡ינני "מˆוחˆח" ("פַ‡רּפוˆט") כ„בעי?

ועל ז‰ עונים לו:

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

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

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

‚ם ב‚˘מיו˙.

˘במילים  ‰רי  ˘בפנימיו˙ו,  ˜„˘ים  ב˜„˘י  ‰עבו„‰   ˙‡ עוב„  כ‡˘ר  י‰ו„י,  כל  ‚ם  כך 
ספורו˙ ובזמן ˜ˆר מבי‡ ‰ו‡ ‡ו˘ר בכל ימי ‰˘נ‰.

וכ˘ם ˘˙פיל˙ כ‰ן ‚„ול ‰י˙‰ עבור כל עם י˘ר‡ל, כך ‚ם ˙פיל˙ כל י‰ו„י ביום כיפור, 
‡˘ר מ‚יע בב‚„י לבן ועם לב ט‰ור ובכוונ‰ טוב‰, פועל ‰ו‡ – ל‡ ר˜ עבור עˆמו ומ˘פח˙ו, 
כי ‡ם ‚ם עבור כל בני י˘ר‡ל, „י˘ר‡ל "ערבים ז‰ בז‰" (˘בועו˙ לט, ‡), ל‰מ˘יך ˘נ‰ טוב‰ 

ומ˙ו˜‰ ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙.

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 414)

אוצרות המועדים טז

נחל˜˙  וממנו  ימי ‰˘נ‰ ‰ב‡‰,  כל  חיו˙  ב‰עלם  בו  כלול‰  'ר‡˘' ‰˘נ‰,  כן ‚ם  ‰‡יברים – 
‡חר כך ‰חיו˙ ב‚לוי לימים ‰פרטיים.

ונמˆ‡, ˘עבו„˙ כל ימו˙ ‰˘נ‰, ‰רי ‰י‡ מונ‰‚˙ מ‰'ר‡˘' – ˜בל˙ ‰עול „ר‡˘ ‰˘נ‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 600) 

ר‡˘ ‰˘נ‰ ב'˜יˆור'
‰˜יˆור ונ˜ו„˙ ‰˙מˆי˙ ˘ל כל ‡רבעים ו˘מונ‰ ‰˘עו˙ ˘ל ר‡˘-‰˘נ‰ ‰ם – ב' נ˜ו„ו˙: 

נ˜ו„‰ למט‰ ונ˜ו„‰ למעל‰.

‰מלכו˙;  עניין  מˆ„  ב˜בל˙-עול  ל‰˜ב"‰  עˆמו  מ˘עב„  ˘י‰ו„י   – ‰י‡  למט‰  ‰נ˜ו„‰ 
"ונ˙˙י  ו‡ומר  י˘ר‡ל,  לבני  כביכול,  עˆמו,  מ˘עב„  ˘‰˜ב"‰  ז‰   – ‰י‡  למעל‰  ו‰נ˜ו„‰ 

‚˘מיכם בע˙ם ‚ו'" (בחו˜ו˙י כו, „), וכל ‰ענינים ‰‡מורים בפר˘‰.

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 406)

"עב„ מלך – מלך"!
על י„י ‰כ˙ר˙ ‰מלך ו"˙מליכוני עליכם", נע˘‰ ‰י‰ו„י ל"עב„ מלך – מלך" (פר˘"י „ברים 

‡, ז), ‰ו‡ וכל ‰˘ייך לו מופר˘ מכל ‰נבר‡ים ומ˙רומם ל„ר‚˙ "מלך".

[ופ˘וט, ˘‰„בר ב‡ ב„ בב„ עם ˘ליל‰ מוחלט˙ ˘ל ‚‡ו‰, ˘כן ‰ו‡ יו„ע וח„ור ב‰כר‰, 
לעˆמו ‡ל‡  מˆי‡ו˙  ˘‡ינו  ˘ל ‰מלך,  עב„ ‡מי˙י  מפני ‰יו˙ו  ר˜  ז‰ו  ˘‰ו‡ "מלך"  מ‰  כי 

ב˙כלי˙ ‰ביטול ל‡„ונו!].

ולמע˘‰ בפועל, ˘‰ו‡ ‰עי˜ר:

כ‡˘ר ‡„ם יו„ע ˘‰ו‡ "עב„ מלך – מלך", מובן ‡ˆלו מ‡ליו ˘"כל מע˘יך ל˘ם ˘מים", 
ו˜יום ‰מˆוו˙ ב‰י„ור נע˘‰ ‡ˆלו כ„בר פ˘וט. ו‡ף ‡ם נ˙˜ל ב˜˘יים – ו„‡י י˙‚בר עלי‰ם 
מלך"   – מלך  "עב„  ˘‰ו‡  יו„ע  ‰ו‡  ˘כן  ב)).   ,‚ (ב"ב  טור‡!"  ע˜ר   – מלכ‡  "‡מר  („‰רי 

ולפיכך יפעל ב‰˙‡ם לכך.

(ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 616)



יזימים נוראים

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

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

((רמב"ם ‰ל' ˘ופר פ"‚ ‰"ט).

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

וי˘ לב‡ר:

עליכם" (ר‡˘  כ„י ˘˙מליכוני  מלכויו˙  לפני  מלכויו˙ ‰י‡ – "‡מרו  פסו˜י  מטר˙ ‡מיר˙ 
("˙מליכוני  ‰˜ב"‰   ˙‡ 'ל‰מליך'  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘עבו„˙ם  בז‰,  ומבו‡ר  ב).  ל„,   .‡ טז,  ‰˘נ‰ 

עליכם") ‰י‡ – ל˜בל ‡˙ עול מלכו˙ו, וע„ ל‡ופן ˘מבטלים עˆמם ‡ליו – כ‡ילו ‡ינם ר˘ו˙ 
ומˆי‡ו˙ לעˆמם, ‡ל‡ יע˘‰ ב‰ם ‰מלך ככל ˘יחפוı (נ˙ב‡ר לעיל ב‡רוכ‰).

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

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

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

ל, ‰'  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ל…‡ ָרָ‡‰ ָעָמל ב¿ּ ַיֲע˜…ב, ו¿ ן ב¿ּ יט ָ‡ו∆ ּƒב ƒ‰ ‡…ַמר, ל ¡‡ נ∆ ו¿
ך¿  ל∆ רּון מ∆ ֻׁ̆ י ƒי ב ƒ‰ ַמר, ַוי¿ ¡‡ נ∆ ך¿ ּבו…: ו¿ ל∆ רּוַע˙ מ∆ ¿̇ ּמו…, ּו ƒיו ע ָ̃ ל… ¡‡
ָך  ׁ¿̆ ¿„ ָ̃ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ּוב¿ ל:  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי י  ט≈ ב¿ ׁƒ̆ ַיַח„  ָעם  י  ׁ≈̆ ָר‡ ף  ַ‡ס≈ּ ¿̇ ƒ‰ ב¿ּ
 '‰ ַמר,  ¡‡ נ∆ ו¿ ם:  ƒו…י‚ּ ַבּ ל  ׁ≈̆ ּומ לּוָכ‰  ַ‰מ¿ּ ַל‰'  י  ּƒכ ‡מ…ר,  ל≈ ˙ּוב  ָכּ
ל  ל ַבּ ב≈ ּ≈̇ ּכו…ן  ּƒ̇ ר, ַ‡ף  ַ‡ָזּ ¿̇ ƒ‰ עו…ז '‰ ׁ̆ , ָלב≈ ׁ̆ ‡ּו˙ ָלב≈ ָמָלך¿ ‚≈ּ
ינּו  ל…‰≈ ל ‰' ‡¡ ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒַמע י ׁ¿̆ ‡מ…ר  ˙ּוב ל≈ ָך ָכּ ¿̇ ˙ו…ָר ּמו…ט . . ּוב¿ ּƒ̇

ָח„: ∆‡ '‰
פסו˜י מלכויו˙ – מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰

אוצרות המועדים לו

לכ˙בו,  ר‡וי  ˘‰י‰  [‡ף  ‡‰רן"  יבו‡  „"בז‡˙  ‰כ˙וב  ל‡חרי  ˙יכף  ז‰ב),  ב‚„י  ‰כ‰ן  ילב˘ 
לכ‡ור‰, בר‡˘ כל עבו„ו˙ ‰יום ‡ו בסיומן, ול‡ ב‡מˆע פירוט ‰עבו„ו˙] – בכ„י ל‰„‚י˘, 

˘‰ח˘˘ בלבי˘˙ ‰ב‚„ים ב‡ ב‰מ˘ך וב˘ייכו˙ ל"בז‡˙ יבו‡ ‡‰רן", כנ"ל].

(ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 92)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
‰נ˘מ‰ „ור˘˙ 'ב‚„י לבן'

˘ב˜ו„˘  ‰יום  (בעבו„ו˙  ז‰ב  בב‚„י  ול‡  לבן  בב‚„י  מ˘מ˘  ‰כ‰ן-‚„ול  ˘‰י‰  ב‰‡ 
‰˜„˘ים), ˆריך לכ‡ור‰ בי‡ור: 

לנˆל ‡˙  ענייני ˜„ו˘‰ ˆריך  עבור  כי  ז‰ב ‰ו‡,  בב‚„י  ימו˙ ‰˘נ‰)  (בכל  טעם ‰˘ימו˘ 
‰„ברים ‰טובים ו‰יפים ביו˙ר (ר‡‰ מור‰ נבוכים ח"‚ פמ"‰). וכיון ˘כן, „רו˘ טעם בכך ˘„וו˜‡ 
בע˙ ‰כניס‰ ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‰מ˜ום ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר, "פו˘ט ב‚„י ז‰ב ולוב˘ ב‚„י לבן"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

ר˜  לעסו˜   – לבן"  ב"ב‚„י  ל‰˙עס˜  „ברˆונו  לטעון  יכול  ‡ינו  "ז‰ב",  בר˘ו˙ו  ˘י˘  מי 
בענייני ˙ור‰ ו˙פיל‰, ובז‰ לˆ‡˙ י„י חוב˙ו; „‰רי "ל‡ נבר‡ ז‰ב ‡ל‡ ב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘" 
(ר‡‰ ב"ר פט"ז, ב) – וכיון ˘י˘ בר˘ו˙ו ז‰ב, ‰רי ‰ו‡ ˆריך "ללבו˘ ב‚„י ז‰ב" ול‰˘˙מ˘ בז‰ 

לעבו„˙ ‰˘י"˙, בנ˙ינ˙ ˆ„˜‰ כ„בעי.

‡ולם בע˙ ˘‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ ענייני "˜ו„˘ ‰˜„˘ים" ˘ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ – ‰עס˜ 
יכול  ו‰ממון ‡ינו  ובעל ‰ז‰ב  ז‰ב",  ל"ב‚„י  מ˜ום  ˘ם ‡ין  ו˙פל‰ –  ˙ור‰  בענייני ‰נ˘מ‰, 
לˆ‡˙ י„י חוב˙ו בˆ„˜‰ ˘נו˙ן, ‡ל‡ – ˆריך לעבו„ ‰' ב"ב‚„י לבן", עניינים רוחניים ‰נ˜יים 

ומופ˘טים מ‚˘מיו˙ וחומריו˙.
(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 411)

 תורת חיים  תורת חיים 
ב‚„ים לבנים נ˜יים; לב נ˜י וממור˜

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

מ‰ו ענינו ˘ל ˜„˘י ˜„˘ים?



להימים נוראים

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
?ıמ„וע ‰ו˙ר ‰˘ימו˘ בב‚„י ז‰ב בעבו„ו˙ ˘בחו

בב‚„י  ‰כ‰ן-‚„ול  ˘ימ˘  ‰˜„˘ים),  (ב˜ו„˘  "בפנים"  ‰נע˘ו˙  ‰כיפורים  יום  בעבו„ו˙ 
לבן ול‡ בב‚„יו ‰ר‚ילים – ב‚„י ז‰ב. ו‰טעם לכך – כיון ˘"‡ין ˜טי‚ור נע˘‰ סני‚ור" (ר‡˘ 
‰˘נ‰ כו, ‡): ‰ז‰ב ˘˘ימ˘ למע˘‰ ‰ע‚ל, ‡ינו יכול ל˘מ˘ "סני‚ור" בכפר˙ יום ‰כיפורים.

פעול˙  ‰ל‡  בפנים?  ‰נע˘ו˙  ‰יום  בעבו„ו˙  ר˜  ז‰  „ין  ‰וי  טעמ‡  מ‡י   – ל‰בין  וˆריך 
‰כפר‰ „יום ‰כיפורים ‰י‡ ‚ם על-י„י ‰עבו„ו˙ ‰נע˘ו˙ בחוı, וכיˆ„ י˘מ˘ ב‰ם ‰'˜טי‚ור' 

כ'סני‚ור'?!

‰בי‡ור בז‰:

יבו‡  "בז‡˙   (‚ טז,  (‡חרי  בפסו˜  ‰י‡  ‰כיפורים,  ביום  ‰כ‰ן-‚„ול  עבו„˙  פר˘˙  פ˙יח˙ 
ביום  פעול˙ ‰כפר‰  ˘עי˜ר   – מו„‚˘  לב‡ר, „בכך  וי˘  ‚ו'".  ב˜ר  בן  בפר  ‡‰רן ‡ל ‰˜ו„˘ 
ל˜ו„˘  ‰כ‰ן-‚„ול  בכניס˙   – ‡ל‡  בו,  ‰נע˘ים  ו‰˜רבנו˙  ‰עבו„ו˙  פרטי  מˆ„  ‡ינ‰  ז‰, 
‡ל‡  ז‰;  „יום  ו‰מחו„˘˙  ‰מיוח„˙  ‰עבו„‰  ˘‰י‡  ‰˜ו„˘"),  ‡ל  ‡‰רן  ("יבו‡  ‰˜„˘ים 
מסוימים,  ועבו„ו˙  ל˜רבנו˙  ‰כ‰ן  ˆריך   – כר‡וי  ‰˜„˘ים  ל˜ו„˘  ‰כניס‰  ˘˙‰י‰  ˘בכ„י 

˘"בז‡˙ – יבו‡ ‡‰רן".

ובז‰ מבו‡ר מ„וע בעבו„ו˙ ‰נע˘ו˙ בחוı ˘ימ˘ ‰כ‰ן בב‚„י ז‰ב – כי ‰ז‰ירו˙ ‰מיוח„˙ 
בעבו„‰ ‰פועל˙ ‡˙ ‰כפר‰ ‰מיוח„˙  סני‚ור", ‰י‡ „וו˜‡  נע˘‰  מן ‰ח˘˘ „"‡ין ˜טי‚ור 

„יום ‰כיפורים – כניס˙ ‰כ‰ן ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים.

˘ל‡  לומ„ים  (ממנו  ילב˘"  ˜ו„˘  ב„  "כ˙ונ˙  ‰פסו˜  ב‡   – ‰כ˙ובים  ˘בס„ר  [ול‰עיר, 

יָח‰  ƒל ַ‰ּס¿ יו…ם  ּב¿ יָך  ָפנ∆ ל¿  ˙ ר≈ ָ ׁ̆ ל¿ ַיֲעמ…„  עו…  ז¿ ƒ‚ ƒמ ַ‡ֲ‰ר…ן  ַח˙  ַּ̇
ָעָל‰  ו¿ ַ‰ר  ֻ‰ז¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָטַבל  ו¿ ָיַר„  ָזָ‰ב,  י  ≈„ ¿‚ ƒּב ט  ַ ׁ̆ ּוָפ ָחל   .  .
ַ‰ּיו…ם  ֲעבו…ַ„˙  ∆ ׁ̆  , ׁ̆ לו…ב≈ ים  ƒָבנ ּול¿ יר  ƒַמֲעב ים  ƒב‰ָ ז¿  .‚ ּפָ ַּ̇ ס¿ ƒנ ו¿

י ָלָבן.    ≈„ ¿‚ ƒב ּב¿
ס„ר עבו„‰ – מוסף יום ‰כיפורים

אוצרות המועדים יח

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

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

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

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 602 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
"יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"!

בפסו˜י מלכיו˙ ‡ומרים "וי‰י בי˘ורון מלך ב‰˙‡סף ר‡˘י עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל". וי˘ 
לב‡ר כ˙וב ז‰ ע"פ „רך ‰חסי„ו˙:

(כמו  עלי‰ם  למלך  ‰˜ב"‰   ˙‡ מכ˙ירים  ˘י˘ר‡ל  מ‰  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘ל  ענינו  עי˜ר 
בי˘ורון  "וי‰י  ˘נ‡מר  מ‰  וז‰ו  בכבו„ך"),  כולו  על ‰עולם  "מלוך  על ‰פיס˜‡  ב‡רוכ‰  לעיל  ˘נ˙ב‡ר 

נˆבים).  פ'  רי˘  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ‰˘נ‰  בר‡˘  ˘מ˙ח„˘˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  מלכו˙ו  עניין  ˘‰ו‡  מלך", 
עלינו,  למלוך  ‰˘י"˙  וי˙רˆ‰  י˘ר‡ל,  עם  ב˜˘˙  ˘˙˙˜בל  ˘בכ„י  ו‡ומר,  בכ˙וב  וממ˘יך 
‰רי ז‰ ע"י ˘"ב‰˙‡סף ר‡˘י עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל", "˘כולם מ˙‡ספים יח„ ל‰יו˙ ל‡ח„ים 

כ‡ח„" (ל' רבינו ‰ז˜ן בל˜ו"˙ ˘ם).

כ„י ל‰בין עניין ז‰, נ˜„ים מ˘ל מכפי ˘‰ו‡, ל‰ב„יל, ‡ˆל מלך ב˘ר ו„ם:

‡„ם מורם מעם ובעל חו˘ים וכ˘רונו˙ נעלים, ‡ין לו רˆון ל‰˘פיל עˆמו ל‰נ‰י‚ מ„ינ‰, 
ל‰יו˙ "מלך"  רˆון  בו  לעורר  רוˆים  ו‡ם  ופחו˙י ‰ערך.  פעוטים  ב„ברים  ול‰˙עניין  ולעסו˜ 
‰רי ז‰ ר˜ ‡ם ‰ו‡ רו‡‰ ‡˙ ‡נ˘י ‰מ„ינ‰ מ˙בטלים לפניו, ומב˜˘ים ‡ו˙ו בכל נימי נפ˘ם 

˘‰ו‡ י‰י' מלכם. ור˜ "‰˙בטלו˙" כזו מעורר˙ ‡ˆל ‡„ם כז‰ רˆון ל‰יו˙ מלך.

ו‰נ‰, כ‡˘ר 'מ˙בטלים' ‡נ˘י ‰מ„ינ‰ ומב˜˘ים ˘י˜בל ‡˙ ‰מלוכ‰, ‰נ‰ בע˙ כזו כל ‡נ˘י 
ו˘‡ר ‰חו˘ים  ר‚˘ו˙י‰ם,  ב˘כלם,  לרע‰ו,  בין ‡י˘  על ‰חילו˜ים  מבלי ‰בט  ˘ווים,  ‰מ„ינ‰ 
כיון  ‰נ‰  ביו˙ר,  פ˘וט  ‡י˘  ‰ו‡  ו‰˘ני  ˘ר,  ל‰יו˙  ר‡וי  ‡ח„  ‡ם  ו‡ף  ˘ל‰ם.  ו‰כ˘רונו˙ 
˘עוס˜ים ‰ם ב'ביטול' מˆי‡ו˙ם כלפי ‰מלך, ‡זי ˘ווים ‰ם ו‡ין נר‚˘ ‰חילו˜ בין ‡ח„ ל˘ני.

מרע‰ו,  'מ˙חל˜ים' ‰ם ‡י˘  עלי‰ם, ‡זי  מלך  ונע˘‰  ב˜˘˙ם  מ˜בל  ˘‰מלך  ל‡חרי  ר˜ 
˘‰בעל כ˘רונו˙ עוב„ ‡˙ ‰מלך כ˘ר, ו‰‡י˘ פ˘וט כחייל ר‚יל. ‡ך בע˙ ‰‰כ˙ר‰, כ‡˘ר 
מ˜בלים עלי‰ם עול מלכו˙ו ומ˙בטלים לפניו, ‰רי כולם מ˙בטלים לפניו ב‡ופן ˘וו‰, ו‡ם 
ו'חסר'  למלך,  ל‚מרי  ‰˙בטל  ˘ל‡  סימן  ז‰  ‰רי  פ˘וט,  ‰‡י˘  על  מעל˙ו   ˙‡ מר‚י˘  ‰˘ר 



יטימים נוראים

‡ˆלו ב˜בל˙ עול ‰מלך.

וכיון ˘˜בל˙ ‰מלך ‡˙ ב˜˘˙ ‰‰כ˙ר‰ ˙לוי‰ בביטול ‡נ˘י ‰מ„ינ‰ כלפיו, נמˆ‡, ˘˙נ‡י 
ועניין עי˜רי ב˜בל˙ ב˜˘˙ ‰‰כ˙ר‰ ‰ו‡, ˘י˙בטלו ‰חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, ויעמ„ו כולם 

ב‡ופן ˘וו‰ ב˜בל˙ עול ובביטול ‚מור למלך.

לרע‰ו  ‡י˘  בין  חילו˜ים  ˘י˘נם  „‡ף   – „ר˜יע‡'  ב'מלכו˙‡  ‰ו‡  כן  ‰ז‰  ‰מ˘ל  וככל 
עˆיך  "חוטב  בבחינ˙  ו‰˘ני  ˘בטיכם"  "ר‡˘יכם  בבחינ˙  ‰ו‡  ו‰‡ח„  ‰˘י"˙,  בעבו„˙ 
ו˘ו‡ב מימיך" וכיו"ב, ‰נ‰ כל חילו˜ים ‡לו ‰ם ר˜ במ˘ך ‰˘נ‰, ˘‡זי עוב„ים ‡˙ ‰˜ב"‰, 

כל ח„ לפום ˘יעור‡ „ילי'.

 – למלך  י˙'  ‡ו˙ו  ומכ˙ירים  עלינו,  ˘ימלוך  מ‰˜ב"‰  מב˜˘ים  כ‡˘ר  ‰˘נ‰,  בר‡˘  ‡ך 
‰נ‰ ‡ם רוˆים ˘י‰י' "בי˘ורון מלך", ‰רי ז‰ ˙לוי ועומ„ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, ו˘י‰יו 
ו'ביטול' ‚מור, ‰רי  עול'  ˘ל '˜בל˙  בר‚˘  עומ„ים  וכ‡˘ר  י˙'.  ל‚בי ˜„ו˘˙ו  ל‚מרי  בטלים 
"יח„ ˘בטי י˘ר‡ל" – מ˙בטלים כל ‰חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, וכל י˘ר‡ל "מ˙‡ספים יח„ 

ל‰יו˙ ל‡ח„ים כ‡ח„".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 164 ו‡ילך. ועו„)

 תורת חיים  תורת חיים 
"ללמ„ך" „רכי ‡„ם ‰ר‡˘ון

‰ר‡˘ון,  ‰˘נ‰  מר‡˘  ‰חל  כבר  ‰י‰  ‰˘נ‰,  בר‡˘  פועלים  ‡נו  ‡ו˙ו   ''‰ 'מלכו˙  עניין 
(פר˜י „רבי ‡ליעזר  חז"ל  ב„ברי  וכמסופר  ברי‡˙ ‰‡„ם.  יום   – בר‡˘י˙  למע˘‰  ביום ‰˘י˘י 
פי"‡), ˘˙יכף ביום ברי‡˙ו „ר˘ ‡„ם ‰ר‡˘ון מכל ‰ברו‡ים ו‰כריז לפני‰ם: "בו‡ו נ˘˙חו‰ 

ונכרע‰ נברכ‰ לפני ‰' עו˘נו"! – ו‰יינו, ˘‰כיר, ופעל ‚ם על ‰עולם כולו ˘יכיר בכך ˘י˘נו 
"‰' עו˘נו", ובכך ˘ˆריך ל‰˙בטל ול‰˘˙חוו˙ לפניו.

יום' „יום  ˘ל  מן '˘יר  כמוכח  ע˙‰.  בחיינו  לח„ור ‚ם  וˆריכ‰  ממ˘יכ‰,  עו„נ‰  זו  ‰נ‰‚‰ 
‰˘י˘י, ‡ו˙ו ˜בעו לומר מ„י ˘בוע ב˘בוע במ˘ך כל ‰˘נ‰ – "‰' מלך ‚‡ו˙ לב˘" (סוף מס' 
˙מי„ ובפי‰"מ ˘ם); כי זו ‰י˙‰ פעול˙ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון ביום ז‰ (יום ‰˘י˘י – יום ברי‡˙ו), 

˘‰כיר ˙יכף עם ברי‡˙ו במלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰, ורומם ‡˙ עˆמו – ו‡˙ כל ‰עולם כולו עימו 
.ıל‰יו˙ בטל ‡ל ‰' עו˘נו, מלך כל ‰‡ר –

ו‰נ‰, ברי‡˙ ‰‡„ם נב„ל˙ מ˘‡ר ‰נבר‡ים בכמ‰ „ברים, ובמיוח„ – בכך ˘נבר‡ יחי„י, 
„ל‡ כ˘‡ר ‰נבר‡ים ˘נבר‡ו מלכ˙חיל‰ במספר רב.

אוצרות המועדים לד

לעניין ˘ל חט‡, וע„ ˘ˆריך לב˜˘ עלי‰ם סליח‰ ומחיל‰.

ולכן, כ‡˘ר מ‚יע יום ‰כיפורים, ˘‡ז נמˆ‡ים בני י˘ר‡ל ב„ר‚‰ ‰כי נעלי˙, ‰נ‰ „וו˜‡ 
‰˜ו„ם  ומˆבם  ˘עבו„˙ם  ומר‚י˘ים  מכירים  ‰ם  ‰רי  ‰כיפורים  יום  ˘ל  ‰עילוי  ‚ו„ל  מˆ„ 

נח˘בים לעניין ˘ל חט‡, ולכן מב˜˘ים סליח‰ ומחיל‰, ו‡ומרים "‡˘מנו ב‚„נו".

ועל „רך ז‰ ‰ו‡ בנו‚ע לכך ˘חוזרים ו‡ומרים ‡˙ ‰וי„וי כמ‰ פעמים ב˙פילו˙ ‰יום – כי 
‰רי  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  יו˙ר  נעלי˙  ל„ר‚‡  ‰‡„ם  מ˙על‰  ‰כיפורים  ביום  ˙פיל‰  ˘בכל  כיון 
‡לי'  ˘‰‚יע  ‰„ר‚‡  ל‚בי  ‰רי  לחט‡,  נח˘בו  ל‡  ‰˜ו„מ˙  ‰˙פיל‰  ˘בע˙  ˘ענינים  מר‚י˘ 
על  ומ˙וו„‰  ‰פעם,  עו„  וי„וי  ‡ומר  ולכן  חט‡,  ˘ל  לעניין  ‰ם  ‚ם  נח˘בים  ע˙‰  ב˙פיל˙ו 

חט‡ים ‡לו.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"‡ עמ' 96 ו‡ילך)



לגימים נוראים

˜˘ר ז‰ ˘ל כל י‰ו„י עם ‰˜ב"‰, ‰ו‡ ˜˘ר עˆמי, ‰כרוך בעˆם ˜יומו ˘ל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי. 
וכיון ˘כן, ‰ו‡ ‡ינו ˙לוי בנסיבו˙ חיˆוניו˙ – ‡י ‡פ˘ר ל‰‚„ירו ב‰‚בל‰ ˘ל מ˜ום ‡ו זמן, 
פעולו˙  כל  כי   – ועבו„‰  פעול‰  ב‡מˆעו˙  נפעל  ‡ינו  ‡ף  ו‰ו‡  כמו˙;  ˘ל  ‡ו  ‡יכו˙  ˘ל 
‰‡„ם, רמו˙ ונעלו˙ ככל ˘י‰יו, מ„ו„ו˙ ‰ן, ו‰רי ˜˘ר ז‰ ‡ינו מ„ו„ ו‡ינו מו‚בל ב˘ום „בר.

וכיון ˘‰˙˜˘רו˙ עˆמי˙ זו נעלי˙ מכל פעול‰ ומ„י„‰ – לכן, כ˘ם ˘‡ינ‰ יכול‰ ל‰יע˘ו˙ 
על-י„י עבו„˙ ‰‡„ם, כך ‡ין ‡פ˘רי ל‰חלי˘ ‡ו˙‰ ולפ‚ום ב‰ ב‡מˆעו˙ ‰ע„ר ‰עבו„‰ ‡ו 

עבירו˙. במ„רי‚‰ זו ˘ל ‰˙˜˘רו˙ – ‡ין ‰פ‚מים ו‰חט‡ים 'נו‚עים' ב‰.

ובז‰ מבו‡ר ‰טעם „"עיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים מכפר":

ביום ‰כיפורים מ˙‚לי˙ בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‰‰˙˜˘רו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל עˆם נ˘מ˙ו ב˜ב"‰, 
וכיון ˘במ„ר‚‰ זו ‡ין ˘ייך ˘י‰יו פ‚מים ומסכים ‰מב„ילים, ח"ו, בינו לבין ‡לו˜יו – ‰נ‰ 

פעול˙ ‰כפר‰ ‰י‡ על-י„י ˘מ˙‚לי˙ „ר‚˙ ‰נ˘מ‰ ב‰ ‡ף מלכ˙חיל‰ ‡ין כל פ‚ם.

ל˙˘וב‰  ‚ילוי ˆריך  לי„י  ˙בו‡  ˘עˆם ‰נפ˘  בכ„י  ר˜ ‡ם  ורבנן ‰י‡  רבי  בין  [ו‰פלו‚˙‡ 
– לרבנן ‚ילוי מ„ר‚‰ זו ‰ו‡ "ל˘בים" „וו˜‡, ולרבי מ˘˜י„˘ ‰יום ‰רי ז‰ מ‡יר בכל ‡ח„ 

ו‡ח„ מי˘ר‡ל, ‚ם ב‡ם ל‡ ע˘‰ ˙˘וב‰].

‰נפ˘   ˙‡ ˘מרוממ˙  ביו˙ר,  נעלי˙  כפר‰  ‰י‡  ‰רי  יום",  ˘ל  "עיˆומו  „כפר˙  ומבו‡ר, 
"‰י˙‰  ‰חט‡,  ב˘ע˙  ‚ם  ˘˙מי„,  נפ˘ו  עˆם  בו  ˘מ˙‚לי˙  על-י„י  ל‚מרי,  ח„˘  למעמ„ 

ב‡מנ‰ ‡י˙ו י˙ברך" (˙ני‡ פכ"„), ול‡ חט‡‰ מעולם.

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1179)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
מ„וע ‡ומרים וי„וי בכל ˙פילו˙ יו‰"כ?

ביום  ‰רי  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰  פעמים.  וכמ‰  כמ‰  וי„וי  ‡ומרים  ‰כיפורים  „יום  ב˙פילו˙ 
‰כיפורים בני י˘ר‡ל ‰ם "„ו‚מ˙ מל‡כי ‰˘ר˙" (˘ו"ע ‡ו"ח ס˙ר"י), וב„ר‚‡ כזו ‡ינם ˘ייכים 
˘ביום ‰כפורים  ז‡˙ –  ועו„  עי˜ר?  כל  וכו'"  ב‚„נו  ומ„וע ‡ומרים ‡ז "‡˘מנו  כלל,  לחט‡ 
‚ופ‡, חוזרים ו‡ומרים כמ‰ פעמים ‡˙ ‡ו˙ו ‰וי„וי. ולכ‡ור‰ – מ‰ טעם ל‰˙וו„ו˙ ˘וב על 

מ‰ ˘‰˙וו„ינו כבר ב˙פיל‰ ‰˜ו„מ˙?

ו‰בי‡ור בז‰:

י˘נם ענינים כ‡לו ˘לפי ערך „ר‚˙ו בעבו„˙ ‰˘י"˙ ע˙‰, ‡ינם נח˘בים לחט‡. ‡ך כ‡˘ר 
מ˙על‰ בעבו„˙ו ל˜ונו, נ„ר˘˙ ממנו עבו„‰ בבחינ‰ עליונ‰ יו˙ר, ו‡ז ‰ו‡ מר‚י˘ ˘ענינים 
‰ם  נח˘בים  ‰נעלי˙  „ר‚˙ו  ל‚בי  ‰נ‰  רˆויים,  לענינים  נח˘בו  ‰˜ו„מ˙  „ר‚˙ו  ˘ל‚בי  ‡לו, 

אוצרות המועדים כ

ומכך י˘ לנו ללמו„ ‰ור‡‰ ועי„ו„ בעבו„‰ ‰‡מור‰. כי „בר ז‰ מור‰ ומ„‚י˘, „‚ם ‡י˘ 
˘ע˘‰  כ˘ם  ו˘למו˙‰,  ˙כלי˙‰  כול‰ ‡ל  ל‰בי‡ ‡˙ ‰ברי‡‰  בי„ו ‰יכול˙  י˘  ויחי„,  ‡ח„ 
לפני  נברכ‰  ונכרע‰  נ˘˙חו‰  ברו‡י ‰עולם: "בו‡ו  כל  פעל ‡ˆל  ו‡ף  ˘‰כריז  ‡„ם ‰ר‡˘ון 

‰' עו˘נו". 

ו‡ל י‡מר ‡„ם, כי ז‰ו „בר מיוח„ ל‡„ם ‰ר‡˘ון, ו‡ין ˘ייך ללמו„ מכ‡ן ‰ור‡‰ בעבו„˙נו 
‡נו – „כבר ‰ורונו חז"ל (מ˘נ‰ סנ‰„רין ספ"„): "לפיכך נבר‡ ‰‡„ם יחי„י, ללמ„ך . . נפ˘ ‡ח˙ 
מי˘ר‡ל כ‡ילו . . עולם מל‡". כלומר: מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰‡„ם יחי„י „וו˜‡ – ‰רי ז‰ 

‚ופ‡ נע˘‰ בכ„י ל‰ורו˙ לנו וללמ„נו כי ‡ף ‰נ‰‚˙נו ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן כז‰. 

‰וי ‡ומר:  

כל י‰ו„י וי‰ו„י, ‚ם בזמננו ז‰, ב‡יז‰ מ˜ום ˘י‰י‰ וב‡יז‰ מעמ„ ומˆב ˘בו ‰ו‡ נמˆ‡ – 
י˘ לו ‡˙ ‰יכול˙ ‰מל‡‰ (וממיל‡ – ‚ם ‰חוב‰ לנˆל‰) לפעול בעˆמו ל‰˘י‚ ‡˙ ‰˘למו˙ 
בעולם  ‚ם  ‡ל‡  לב„,  בעˆמו  ול‡  ‰˜ב"‰.  ˘ל  מלכו˙ו  עול  ו˜בל˙  ביטול  ˘ל  עליונ‰,  ‰כי 

˘סביבו, ˘יכיר ויר‚י˘ כי "‰' מלך ‚‡ו˙ לב˘".

לכל  ‰מזכיר  ‰ו‡   – בעולמו  יחי„י  ‰ר‡˘ון  ‰‡„ם  נבר‡  בו  יום  ‡ו˙ו  ר‡˘-‰˘נ‰,  ויום 
י‰ו„י ‡ו„ו˙ חוב˙ו זו:

יום ר‡˘-‰˘נ‰ – ‰ו‡ ‰יום ‰מו„יע ‡˙ חוסר ‰‡מ˙ ב˙ירוˆי‰ם ˘ל ‡ו˙ם ˘‡ין ממל‡ים 
לכך  ל‡ ‰כינו ‡ו˙ם  ˘‰ורי‰ם  ל˘נו˙ ‡˙ ‰עולם', ‡ו –  ˘'‡י ‡פ˘ר  ב‡מרם  זו,  חוב˙ם   ˙‡
בחינוך ‰מ˙‡ים, ‡ו – „‰עולם ‚„ול כל כך ו‰ו‡ ‡ינו ‡ל‡ ‡ח„ ויחי„, ו‡יך יכול לפעול בו 

מ‡ומ‰?

יום ר‡˘-‰˘נ‰ – ‡ף נו˙ן ‡˙ ‰כוחו˙ למל‡ו˙ ‡˙ חוב˙נו זו: ביום ז‰ מ˙ח„˘˙ ‰ברי‡‰ 
כול‰; יום ז‰ פו˙ח ˘נ‰ ח„˘‰ ונו˙ן כוחו˙ ח„˘ים ו'רעננו˙' ח„˘‰ – כ˘ם ˘‰י‰ בר‡˘-

‰ברי‡‰  כל   ˙‡ ל‰בי‡  ‰ˆליח  ˘ב‰ם  ח„˘ים,  בכוחו˙  ‰‡„ם  נבר‡  בו  ‰ר‡˘ון,  ‰˘נ‰ 
ל‰˘˙חוו˙ לפני ‰'.

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 438)



כאימים נוראים

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
ר‡˘ ‰˘נ‰ – "˙חיל˙ מע˘יך"?

בנוסח ‰˙פיל‰ כ‡ן, ‰מיוס„ על ל˘ון ‰‚מר‡ (ר"‰ כז, ‡), מוכ˙ר ר‡˘-‰˘נ‰ ב˙ו‡ר "ז‰ 
‰יום ˙חיל˙ מע˘יך".

ביום  ˙חיל˙ ‰ברי‡‰ ‰י˙‰  ועו„): ‰ל‡  מז, ‚.  ניˆבים  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  י„וע‰ ‰˜ו˘י‡  ו‰נ‰, 
כ"‰ ב‡לול (וי˜"ר רפכ"ט), ור‡˘-‰˘נ‰ ‰ו‡ יום ‰˘י˘י לברי‡‰ – וכיˆ„ ‡מרינן ˘ביום ר‡˘-

‰˘נ‰ ‰ו‡ "˙חיל˙ מע˘יך"?

 .‡ כז,  לר"‰  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚   .‡ טז,  לר"‰  ר"ן   .‚  ,‡ בר‡˘י˙  בחיי  ר‡‰  ‰„ברים  (ליסו„  בז‰  ובי‡רו 
נבר‡  ˘בו  כיון  מע˘יך",  "˙חיל˙  נ˜ר‡  לברי‡‰  ‰˘י˘י  „יום   – ‰יום)  ז‰   ‰"„ חסי„ו˙  מ‡מרי 

‰‡„ם. ו‰יינו מפני ˘‰‡„ם ‰ו‡ ˘לימו˙ ‰ברי‡‰, כיון ˘‰ו‡ ‰מבי‡ ‡˙ כל חל˜י ‰ברי‡‰ 
‡ל ˘למו˙ם ומילו‡ם.

לכבו„ו".  בר‡ו ‡ל‡  ל‡  בעולמו  ˘בר‡ ‰˜ב"‰  מ‰  "כל  בסופ‰)  (‡בו˙  רז"ל  „‰נ‰, ‡מרו 
‚לוי  ב‡ופן  ניכר  י‰י‰  ˘בו,  וכל ‰ברו‡ים  ˘בעולם   – ו˙כלי˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡  ˘מטר˙  ו‰יינו, 
ע"י ‰‡„ם,  נפעל  ז‰,  ו„בר  י˙'.  ומטר˙ם ‰ו‡ – "לכבו„ו"  עניינם  וכל  ל˜ב"‰,  ˘ייכים  ˘‰ם 

ב‡מˆעו˙ עבו„˙ו ופעול˙ו בענייני ‰עולם, ב‡ופן ‰מ˙‡ים לרˆונו ˘ל ‰˜ב"‰.

כי  ומילו‡ם.  ל˘לימו˙ם  כל ‰נבר‡ים  ב‡ו  לברי‡‰,  ביום ‰˘י˘י  ˘ר˜  נמˆ‡,  ˘כן,  וכיון 
לכבו„ו  ˘‰ם  ב‰ם  ניכר  ˘י‰י‰   – ˘לימו˙ם  ב‰ם ‡˙  לפעול  ˘ביכול˙ו  נבר‡ ‰‡„ם,  ר˜ ‡ז 

י˙'.

כיˆ„  ‡ך  ‰ברי‡‰,  ˘לימו˙  ‰ו˙חל‰  ‰˘י˘י  ביום  ˘‡כן  ל‰˜˘ו˙,  ‡פ˘ר  ע„יין  ‡מנם, 
מ˙יי˘ב ז‰ בל˘ון "˙חיל˙ מע˘יך" (ול‡ "˙חיל˙ ˘לימו˙ מע˘יך" וכיו"ב)?

‰ ַ‰ּיו…ם  . ז∆ ָ̇ י ƒל ּƒ‚ ‰ּ ָ̇ ים ‡ו… ƒָפנ ל¿ּ ƒּומ , ָּ̇ ז…‡˙ ‰ו…ָ„ע¿ י˙ ָכּ ׁƒ̆ ‡ ר≈ מ≈
ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ל¿ חו…˜  י  ּƒכ ו…ן.  ׁ̆ ‡ ƒר יו…ם  ל¿ רו…ן  ָכּ ƒז יָך,  ׂ ∆̆ ַמֲע  ˙ ַלּ ƒח ּ¿̇

י ַיֲע˜…ב:   ≈̃ ‡ל… ט ל≈ ָפּ ׁ¿̆ ƒּו‡ מ‰

פסו˜י זכרונו˙ – מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰

אוצרות המועדים לב

כיˆ„ "עיˆומו ˘ל יום" מכפר?
בנו‚ע לכללו˙ ‰כפר‰ „יום ‰כיפורים, מˆינו עניין מופל‡:

רבי "בין  יום ‰כיפורים, „ל„ע˙  כפר˙  ב‚„ר  ורבנן  רבי  פלו‚˙˙  י‚, ‡) ‰וב‡‰  (˘בועו˙  ב‚מ' 
ע˘‰ ˙˘וב‰ בין ל‡ ע˘‰ ˙˘וב‰ יום ‰כיפורים מכפר"; ורבנן ס"ל "יום ‰כיפורים ‡ין מכפר 

‡ל‡ על ‰˘בים".

ונמˆ‡, „ל„ע˙ רבי כפר˙ יום ‰כיפורים ‡ינ‰ מˆ„ ‰˙˘וב‰ ˘עו˘‰ ‰‡„ם ביום ז‰, ‡ל‡ 
‰כפר‰ נפעל˙ על י„י "עˆמו ˘ל יום" (ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‡ ‰"‚).

לב„‰  ל˘בים, ‡ין ‰פירו˘ „‰˙˘וב‰  ר˜  מכפר  וס"ל „יו‰כ"פ  עליו,  רבנן  ˘נחל˜ו  [ו‡ף 
פועל  יום"  ˘ל  "עיˆומו  לרבנן  ‚ם  יום"; „וו„‡י  ˘ל  "עיˆומו  ול‡  ‰י‡ ‰פועל˙ ‡˙ ‰כפר‰ 
˘יעור  ל‡ין  ‰י‡  נעלי˙  וו„‡י  ‰כיפורים  יום  ˘ל  עיˆומו  ע"י  ˘נפעל˙  „‰כפר‰  ‰כפר‰, 
לכפר˙  מ‚יעים  ‰י‡ך  ‡ל‡  פלי‚י  ול‡  ˙˘וב‰.  ע"י  בעˆמו  לפעול  ‰‡„ם  ˘יכול  ‰כפר‰  על 
מ„ברי  מוכח  (וכן  ולרבנן ‰"ז "ל˘בים" „וו˜‡  ˙˘וב‰,  בלי  ז‰ ‡ף  לרבי ‰רי  יום":  ˘ל  "עיˆומו 

‰רמב"ם ˘ם, ˘כ˙ב "ועˆמו ˘ל יום . . מכפר ל˘בים")].

ולכ‡ור‰ עניין ז‰ „ור˘ בי‡ור – ‰י‡ך "עיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים" מכפר? „‰נ‰, "כפר‰" 
‡ין פירו˘‰ מחיל˙ ‰עונ˘ בלב„, ‡ל‡ "‰י‡ ל˘ון ˜ינוח, ˘מ˜נח לכלוך ‰חט‡" (‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ 

˘בס' ˙ני‡ ˜„י˘‡, פ"‡); ולפי ז‰ ˜˘‰: ‰י‡ך נפעל˙ כפר˙ ‰נפ˘ על-י„י "עיˆומו ˘ל יום"?

מעביר  בז‰  ‰ל‡   – ˘ע˘‰  ‰עביר‰  מע˘‰  על  ומ˙חרט  ˙˘וב‰,  ‰עו˘‰  ב˘למ‡  „‰נ‰, 
ו˙כלי˙  ב‰.  ˘נ„ב˜  מן ‰רע  נפ˘ו  ומנ˜‰ ‡˙  מ˜נח  ובכך  מן ‰עביר‰,  לו  ˘‰י‰  ‡˙ ‰˙ענו‚ 

‰כפר‰ ‰י‡ – כ˘עו˘‰ ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰, „‡ז ז„ונו˙ נ‰פכין לו לזכיו˙ (יומ‡ פו, ב);

מי‰ו, ‰כפר‰ ‰נפעל˙ ע"י "עיˆומו ˘ל יום" – ‰ל‡ ‡ין ב‰ פעול˙ ני˜וי ו˜ינוח, כבחרט‰ 
„יום  לומר  ‡פ˘ר  ˘פיר   – ‰עונ˘  מחיל˙  וב˘למ‡  מפ‚מי‰?  ‰נפ˘   ˙‡ ˙כפר  ו‡יך  ווי„וי; 

‰כיפורים מעביר ‡˙ ‰עונ˘; ‡בל ‰י‡ך מסל˜ "עיˆומו ˘ל יום" ‡˙ ‰פ‚מים?

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

‰‡„ם].

וי˘ לב‡ר בז‰:

כל ‡י˘ י˘ר‡ל מעˆם טבעו ו˙ול„˙ו, נ˘מ˙ו ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ רפ"ב), 
זח"‚  (ר‡‰  ח„"  כול‡  ו˜וב"‰  מˆי‡ו˙ ‰בור‡ ("י˘ר‡ל  עם  ממ˘  מˆי‡ו˙ ‡ח˙  ˘‰י‡  ו‰יינו, 
˘‡ף   – '‰ו˘ענו˙')  (נוסח  בך"  ו„בו˜‰  „"חבו˜‰  במˆב  ˙מי„  ‰י‡  נמˆ‡˙   – וממיל‡   ,((‡ ע‚, 

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



לאימים נוראים

 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
מ‰ו ‰חט‡ ‰מיוח„ "˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע"?

בוי„וי „יום ‰כיפורים ‡ומרים ‡נו "על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע". וי„וע‰ ‰˜ו˘י‡ 

(ר‡‰ ˘ל"‰ סח, סע"‡): ‰ל‡ כל ‰חט‡ים ˘מפרטים ב"על חט‡" ‰ינם על-י„י ‰יˆר ‰רע, ומ‰ו 

‰חט‡ ‰מיוח„ עליו ‡ומרים "על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע"?

וי˘ לב‡ר:

‡מרו רז"ל (˜י„ו˘ין ל, ב) "בר‡˙י יˆר ‰רע בר‡˙י לו ˙ור‰ ˙בלין". וי˘ ל„יי˜ – ˘„ימו ‡˙ 

‰˙ור‰ ל"˙בלין" „וו˜‡, ˘עניינו ל‰יטיב ול˙˜ן ‰מ‡כל. כלומר: פעול˙ ‰˙ור‰ (‰'˙בלין') 

ביˆר ‰רע – ‡ינ‰ לכלו˙ו ול‡ב„ו, ‡ל‡ ל˙˜נו, לבררו ולזככו. „ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ י‰י‰ מונע 

עבו„˙ ‰', ‡ל‡ ‡„רב‰ – ‚ם ‰ו‡ יעבו„ ‡˙ ‰'. וכמ‡מר רז"ל (ברכו˙ נ„, ‡ (במ˘נ‰)): "(ו‡‰ב˙ 

‚ו') בכל לבבך – ב˘ני יˆריך", „‚ם ‰יˆר ‰רע י‡‰ב ‡˙ ‰'.

 ˙‡˘ כי ‡ף  ו˙י˜ונו;  בבירורו  עס˜נו  ˘ל‡   – ביˆר ‰רע"  לפניך  ˘חט‡נו  חט‡  "על  וז‰ו 

˘‡ר ‰חט‡ים ‡פ˘ר ˘מנענו ב‡מˆעו˙ ‡יבו„ ו'˘ביר˙' ‰יˆר, ˆריכים ‡נו ע„יין ל‰˙וו„ו˙ 

על ˘ל‡ ביררנו ו˙י˜נו ‡˙ ‰יˆר ‰רע עˆמו ל‰פכו לטוב.

(˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ח"ח עמ' 229)

ינּו,  ≈̇ ֲ‡בו… י  ≈̃ ‡ל… ו≈ ינו  ≈̃ ל… ¡‡  '‰ יָך  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ ָרˆו…ן  י  ƒ‰ י¿ ן  כ≈ ּוב¿
ר ָלנּו  ַכּפ≈ ¿̇ ינּו, ּו ≈̇ ל ַחּט…‡ ח…ל ָלנּו ַעל ּכָ מ¿ ƒ̇ ינּו ו¿ ם ָעל≈ ַרח≈ ¿ּ̇ ∆ ׁ̆
ינּו: ַעל  ע≈ ָ ׁ̆ ל ּפ¿ ַלח ָלנּו ַעל ּכָ ס¿ ƒ̇ ח…ל ו¿ מ¿ ƒ̇ ינּו, ו¿ ≈̇ ל ַעו…נו… ַעל ּכָ
ָחָט‡נּו  ∆ ׁ̆  ‡ ט¿ ָרˆו…ן . . ַעל ח≈ ס ּוב¿ ‡…נ∆ יָך ּבָ ָפנ∆ ָחָט‡נּו ל¿ ∆ ׁ̆  ‡ ט¿ ח≈
ים  ƒע יו…„¿ ּב¿ יָך  ָפנ∆ ל¿ ָחָט‡נּו  ∆ ׁ̆  ‡ ט¿ ח≈ ַעל  ו¿ ָ‰ָרע,  ר  ∆̂ ּי≈ ּבַ יָך  ָפנ∆ ל¿

ים    ƒע ל…‡ יו…„¿ ּוב¿

וי„וי – ˙פיל˙ יום ‰כיפורים

אוצרות המועדים כב

בני  בענייני  רו‡ים ‡נו  ˘לימו˙. „‰נ‰,  על  ˙ו‡ר ‰מור‰  לב‡ר, „ל˘ון "מע˘‰" ‰ו‡  וי˘ 
למעל‰,  ‚ם  ‰ו‡  [וכן  ופועל  מע˘‰  לי„י  ˘ב‡  בע˙  „וו˜‡  ‰ו‡  „בר  כל  ˘˘לימו˙  ‡„ם, 
בעולמו˙ ‰רוחניים – ˘‚מרם ו˘לימו˙ם ‰ו‡ „וו˜‡ בעולם ‰'ע˘י‰' – עולם ‰מע˘‰]. ולכן 
˜ר‡ו ליום ‰˘י˘י לברי‡‰, בו נבר‡ ‰‡„ם, ב˘ם "˙חיל˙ מע˘יך" – כי ב‡מ˙ ז‰ו ‰יום בו 

‰ו˙חל‰ ˘לימו˙ כל ‰נבר‡ים.

וי˘ לב‡ר ‡ף בעומ˜ יו˙ר – „כיון ˘˘לימו˙ כל ‰נבר‡ים ˙לוי‰ במע˘י ‰‡„ם, ‰רי בע˙ 
˘נבר‡ ‰‡„ם, פעל בעבו„˙ו ˘לימו˙ ‚ם במˆי‡ו˙ם ˘ל ‰נבר‡ים כפי ˘‰יו בימים ˘˜„מו 
לברי‡˙ו. כי כי„וע, י˘ בכח עבו„˙ ‰‡„ם ל‰˘פיע ול˘נו˙ ‡ף מ‡ורעו˙ ˘‰יו בעבר (וכמו 
"‰˘ב מ‡‰ב‰" ˘"נע˜ר עוונו מ˙חיל˙ו" (פר˘"י יומ‡ פו, ‡), וכמו "חכם עו˜ר ‰נ„ר מעי˜רו" 

(כ˙ובו˙ ע„, ב)).

 – (כפ˘וטו  מע˘יך"  "˙חיל˙  ממ˘  ‰ו‡  לברי‡‰  ‰˘י˘י  יום  ˘ב‡מ˙  מבו‡ר,  ז‰  ולפי 
(‡ף  ועלי‰  חי„ו˘  נפעל  ‰‡„ם,  לברי‡˙  ˘˜„מו  במע˘ים  ‚ם  כי   – ‰מע˘ים)  כל  ˙חיל˙ 
במˆי‡ו˙ם כפי ˘‰יו בימים ‰˜ו„מים לכן) ביום ז‰, בו נבר‡ ‰‡„ם ו‰˙חיל‰ עבו„˙ו בעולם.

(ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ' 41)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
"ל‡ ‡„"ו ר‡˘" - ‰רי ר"‰ ‰ר‡˘ון ‰י‰ ביום ˘י˘י?

בנו‚ע ל‰‡מור כ‡ן "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך, זכרון ליום ר‡˘ון" מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 
(ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ר"‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜) כרך ‰ ע' ב'עז), ˘במ‡מר ז‰ מבו‡ר מ‰ו עניינו ˘ל 

כפי  ר‡˘ ‰˘נ‰  על  – ˜‡י  מע˘יך"  ˙חיל˙  "ז‰ ‰יום  חל˜ים:  לב'  ונחל˜ ‰ו‡  ר‡˘ ‰˘נ‰, 
˘‡ז  ב˙חיל˙ ‰ברי‡‰,  ˘‰י‰  כפי  ר‡˘ ‰˘נ‰  על  ר‡˘ון" – ˜‡י  ליום  ו"זכרון  ע˙‰,  ˘‰ו‡ 

‰י‰ ‰ו‡ ב‡ופן ‡חר, כ„ל˜מן.

ו˙חיל‰ נ˜„ים מיל˙‡ „˙מי‰‡ ˘מˆינו בנו‚ע ל˜ביעו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰ בפעם ‰ר‡˘ונ‰: 

„‰נ‰, בנו‚ע ל˜ביעו˙ ימי ר‡˘ ‰˘נ‰, י„וע ‰כלל (רמב"ם ‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ רפ"ז. טו˘ו"ע ‡ו"ח 
ועפ"ז  ו˘י˘י).  רביעי  ר‡˘ון,  בימים  חל  ‰˘נ‰  ר‡˘  ‡ין  לעולם   –) ר‡˘"  ‡„"ו  "ל‡  ס˙כ"ח) 

˙מו‰ – ‰ל‡ ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ר‡˘ון (יום ברו‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון) ‰י‰ ביום ‰˘י˘י?! [ו‡ף ˘‰כלל "ל‡ 
‡„"ו ר‡˘" ˘ייך ל˜ביעו˙ ˘ע"פ ‰ח˘בון, מ˘‡"כ בזמן ˘‰יו מ˜„˘ים ע"פ ‰ר‡י‰ – ‰נ‰ ל„ע˙ ‰רס"‚ (‰וב‡ 

ביסו„ עולם ˘ער „ פ"ו) ‚ם בזמן ˘מ˜„˘ים ע"פ ‰ר‡י‰, עי˜ר ‰˜ביעו˙ מן ‰˙ור‰ ‰י‡ ע"פ ‰ח˘בון].

ו‰בי‡ור בז‰, יובן ע"פ בי‡ור ‰חילו˜ בין ר‡˘ ‰˘נ‰ „ע˙‰ ו„˙חיל˙ ‰ברי‡‰:

ר‡˘ ‰˘נ‰ כפי ˘‰ו‡ ע˙‰, ‰רי ‰ו‡ יום ‰„ין. בו ˙לוי‰ ועומ„˙ ‰מ˘כ˙ ‰חיו˙ לעולם 



כגימים נוראים

ולז‡˙ "ז‰ ‰יום ˙חיל˙  ועבו„˙ם.  י˘ר‡ל  ˘ל  ומˆבם ‰רוחני  במעמ„ם  לימי ‰˘נ‰ ‰ב‡‰, 
(ול‡  לברי‡‰  ‰˘י˘י  ‰יום  ˘‰ו‡  ‡ף  „וו˜‡,  ב˙˘רי   '‡ יום  ‰ו‡  ‰˘נ‰)  (ר‡˘  מע˘יך" 
"˙חיל˙" ‰ברי‡‰, בכ"‰ ב‡לול) – כיון ˘‰ו‡ יום ברי‡˙ ‰‡„ם, ˘בעבו„˙ו ˙לוי‰ ‰מ˘כ˙ 

‰חיו˙ ‰נ"ל (ר‡‰ ‚ם לעיל ב'עיונים ובי‡ורים').

כללו˙  כי  ‡חר.  ב‡ופן  ‰י‰  ‰ברי‡‰,  ב˙חיל˙  ˘‰י‰  כפי  ‰ר‡˘ון,  ‰˘נ‰  ר‡˘  ‡ולם 
בע˙  בעולם  טרם ‰י‰  בעבו„˙ ‰‡„ם („‰ל‡ ‰‡„ם  ˙לוי‰  ל‡ ‰י˙‰  ו‰‰מ˘כ‰ ‡ז  ‰ברי‡‰ 
‰י‰  י˙'  „רˆונו  ‰ו‡".  חס„   ıחפ "כי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  חס„ו  מˆ„  ר˜  ‡ל‡  ‰ברי‡‰),  ˘‰חל‰ 
˘˙בי‡  (עבו„˙ ‰‡„ם)  סיב‰  כל  בל‡  וטובו,  חס„ו  מˆ„  ר˜  ולברו‡ ‡˙ ‰עולם,  'ל‰˘פיע' 

לכך. ולז‡˙, ר‡˘ ‰˘נ‰ „ע˙‰ ‰ו‡ ר˜ "זכרון ליום ר‡˘ון".

עניין  „בב‡רו  ‰רמב"ם.  ב„ברי  מבו‡ר˙  ‡ינ‰  ר‡˘",  ‡„"ו  ˘"ל‡  לכך  ‰סיב‰  ו‰נ‰, 
ל‡  ‰"ז)),  (˘ם  ‰‡מי˙י"   ıיבו˜‰ ביום  לפ‚וע  כ„י  „חי‰  ויום  ˜ביע‰  יום  ע˘ו  ("לפיכך  ז‰ 
˘‰˘י‚  בימים ‡חרים (וכפי  ול‡  לימים ‡לו „וו˜‡  מ„וע ˜בעו ‡˙ 'ימי ‰„חי‰'  טעמו –  בי‡ר 
‰ר‡ב"„)? וי˘ לב‡ר – ˘‰טעם ‰‡מי˙י בז‰ ‰ו‡ על-פי ˜בל‰, כ„ל˜מן; ו‰רמב"ם, עם ‰יו˙ו 

מ˜ובל ‚„ול (כי„וע ב˘ם ‰בע˘"ט), ל‡ בי‡ר ‰טעם מפני ˘נז‰ר מל‚לו˙ „ברי ˜בל‰ ‡פילו 
ברמז (ר‡‰ ספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘"˙ עמ' 41 וב‰ער‰ ˘ם (ו˘"נ)).

„‰נ‰, ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ יום ‰„ין ומ˘פט (ובפרט יום ‡' „ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰ו‡ "„ינ‡ ˜˘י‡" 
‰‰נ‰‚‰  ל‡ופן  ‰˘ייכים  „ברים  ˘‰ם   – ‰מלך  עול  ˜בל˙  יום  ו‰ו‡  פ"‡-ב)),  ר"‰  ˘ער  (פע"ח 

˘ייכים  ו‰ם  מ‡חר   – בימי ‡„"ו „ו˜‡  ר‡˘-‰˘נ‰  יחול  ˘ל‡  לכן, ˜בעו  ‰'‚בור‰';  „מי„˙ 
למי„‰ ‰‰פכי˙, מי„˙ ‰'חס„': יום ר‡˘ון – ‰ו‡ כנ‚„ מי„˙ ‰חס„, ‰ספיר‰ ‰ר‡˘ונ‰; יום 
˘י˘י – ‰רי  ויום  למי„˙ ‰חס„.  'ענף'  ˘‰י‡  ‰רביעי˙),  מי„˙ ‰נˆח (‰ספיר‰  כנ‚„  רביעי – 

נ‡מר בו (בברי‡‰) פעמיים "טוב", ˘ז‰ מור‰ על חס„ים.

ועל-פי ז‰ מבו‡ר ˘פיר, מ„וע ר‡˘-‰˘נ‰ ‰ר‡˘ון, יכול ‰י‰ ל‰יו˙ ביום ‰˘י˘י:

˘‰מ˘כ˙  ˘˜בע ‰˜ב"‰  מ˘ום  ‰'‚בור‰', ‰ו‡  למי„˙  ˘ייך  עכ˘יו  ˘ר‡˘-‰˘נ‰  מ‰  כי 
עניין ‰„ין  ˙וכן  ‰‡„ם (˘ז‰ו  בעבו„˙  ˙לוי‰  ˙‰י‰  עבור ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰,  ו‰‰˘פע‰  ‰חיו˙ 
כללו˙  ‰י˙‰  „‡ז   – ‰עולם  ברי‡˙  ˙חיל˙  ‰ר‡˘ון,  ‰˘נ‰  ר‡˘  מ˘‡"כ  כנ"ל);  ומ˘פט, 
˘ייך  (כנ"ל), ‰רי ‰ו‡  חס„ ‰ו‡"   ıחפ "כי  ˘ל ‰˜ב"‰,  חס„ו  מˆ„  ר˜  ו‰‰מ˘כ‰  ‰ברי‡‰ 

למי„˙ ‰'חס„', ולכן ‰י˙‰ ˜ביעו˙ו ביום ‰˘י˘י – ‰˘ייך לחס„ים.

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ' 41. ˙ור˙ מנחם–‰˙ווע„ויו˙ ח"ב עמ' 3)

אוצרות המועדים ל

˘ינויים בעבו„˙ו, ע„ ˘בכל ר‚ע מעבו„˙ו נר‚˘ ‡ˆלו ˘‰ו‡ „בר ח„˘ כמו ב˙חיל‰.

ל˘ונו  וז‰  עניין ‡חר,  מב‡ר ‰בע˘"ט  ˘ופר"  בחו„˘  בכ˙וב "˙˜עו  לפני ‰בי‡ור  ו‰נ‰, 
‰˜' ˘ם: "עניין ‰נס ‰ו‡ – ˘נ˙ח„˘ ‰„בר בפעם ‰ר‡˘ון על ‰טבע נ˜ר‡ נס, ו‡ח"כ נע˘‰ 
˘כ‡˘ר  ‡ל‡  נסים,  ‰ם  בעולם  ˘˜ורים  ‰„ברים  כל  ˘ב‡מ˙  ו‰יינו,  כן".  ‚ם  טבע  ‚ם  ז‰ 
נ˜ר‡  ז‰  עו„ ‰פעם ‰רי  וכ˘ב‡ ‰עניין  נ˜ר‡ "נס",  ז‰  בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰רי  מ˙ח„˘ ‰„בר 

"טבע".

וז‰ו על „רך מ‰ ˘מבו‡ר ב˙ני‡ (˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"‡) ב˘ם ‰בעל ˘ם טוב – ˘‰עולם 
‰נ‰‚˙  לס„ר  ˜ור‡ים  ˘‡נו  מ‰  ז‰,  ולפי  מח„˘.  ר‚ע  בכל  ‰˜ב"‰  ע"י  נבר‡  בו  ‡˘ר  וכל 
‰עולם ב˘ם ‰נ‰‚˙ ‰"טבע" (‡ף ˘מˆ„ ‰‡מ˙ ‰˜ב"‰ בור‡ ‡ו˙ו בכל ר‚ע), ‰ו‡ ר˜ מ˘ום 

˘ברי‡˙ ‰„בר כבר ‰י˙‰ לפני ז‰, ‡ין זו ברי‡˙ „בר ח„˘ כבפעם ‰ר‡˘ונ‰.

כי   – ‰‡מור  בחו„˘"  "˙˜עו  לעניין  בי‡ור  מוסיף  ‰"נס"  בעניין  ז‰  ˘בי‡ור  לומר,  וי˘ 
כ‡˘ר מ˙בוננים בעניין ז‰, ‡יך ˘ב‡מ˙ ‰כל נס, ובכל ר‚ע ז‰ו „בר ח„˘ ממ˘ ˘נבר‡ ע˙‰, 
„בר  כמו   – "בחו„˘"  ˘ל  ב‡ופן  זמן  בכל  עבו„˙ו  לעבו„  כן,  ‚ם  ‰‡„ם   ˙‡ מעורר  ז‰  ‰רי 

ח„˘ ממ˘.

(ע"פ ס‰"מ מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰ ח"„ עמ' 69)
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ב‚וף,  ו‰ורי„ ‰נ˘מ‰   .  . למ˜ום  בנים  נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל  ˘נ˘מו˙  למעל‰,  יובן ‰נמ˘ל  וכך 
˘ז‰ו כמ˘ל בן ‰מלך ˘‰לך ב„רך רחו˜‰ בכ„י ל‰˙למ„, ‰יינו ˘ע"י מˆוו˙ ומע˘ים טובים 
עי"ז מ˙עלים ‰נ˘מו˙ בעילוי יו˙ר נעל‰ מכמו ˘‰י' מ˜ו„ם, ו‡מנם, ע"י ‡‰ב˙ ‰‚וף ו˙‡וו˙ 
˘‰˙חיל  ע„   .  . ‰ל˘ון  ‚ם  ˘˘כח   .  . ‡ביו  ˘ם  כלל  יו„עים  ˘‡ין  למ˜ום  מ‡„  נ˙רח˜   .  .
ל˘וב ולˆעו˜ ב˜ול פ˘וט . . וז‰ו ‰˙˜יע‰ ב˜ול ˘ופר, ˘‰ו‡ בחי' ˆע˜‰ פנימי˙ מעומ˜‡ 
וע"י ˆע˜‰  ב˜ול ‡ביו.  ל˘מוע  ל‰ב‡  עˆמו  על  ומ˜בל  על ‰עבר  מ˙חרט  ˘‰ו‡  „לב‡ ‡יך 
זו מ˙עורר מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ ומר‡‰ חיב˙ו לבנו יחי„ו ומוחל וסולח לו על ‰עבר 

כו'".

ז‰  במ˘ל  כי   – עליכם"  "˘˙מליכוני  פועל˙  ˘ופר  ˘˙˜יע˙  ‡יך  מובן  ז‰  מ˘ל  וע"פ 
מכ‡ן  ל˘מוע  עˆמו  על  ומ˜בל  פ˘וט  ב˜ול  וˆוע˜  ˘˘ב  ‰מלך,  בן  ˘ל  פעול˙ו  מו„‚˘˙ 

ול‰ב‡ ב˜ול ‡ביו – ˘‰ו‡ עניין "˙מליכוני עליכם", ל˜בל עלינו עול מלכו˙ו י˙'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 183 ו‡ילך)

 תורת חיים  תורת חיים 
"˙˜עו" עˆמכם "בחו„˘" 

 ‰˘˜‰ ˘ופרו˙),  בפסו˜י  ‡ומרים  (‡ו˙ו  ח‚ינו"  ליום  בכס‰  ˘ופר  בחו„˘  "˙˜עו  ‰פסו˜  על 
מורנו ‰בע˘"ט נ"ע, „כ‡ור‰ ס„ר ‰˙יבו˙ בפסו˜ ‡ינו מ˙‡ים ו"‰וי לי' למימר ˙˜עו ˘ופר 

בחו„˘"?

ו˙ירı: "כי יר‡‰ ‰‡„ם ˙„יר ˘י‰י' בחו„˘. רˆונו לומר, לח„˘ מע˘ים טובים ˘ל‡ י‰י' 
כמו חו˜ ˜בוע. וז‰ו ˘כ˙וב כי חו˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡, ‡ז מ˘פט ל‡ל˜י יע˜ב עמו על ז‰" (כ˙ר 

˘ם טוב סי' ˜יט, סי' רנו).

בי‡ור „בריו ‰˜„ו˘ים:

ועניין  ‰˘נ‰  ר‡˘  עניין   – וכללי  עי˜רי  עניין  על  מ„ובר  ˘ופר"  בחו„˘  "˙˜עו  בפסו˜ 
˘ל  עבו„˙ ‰'  כללו˙  עי˜רי˙ ‡ו„ו˙  ז‰ ‰ור‡‰  בכ˙וב  ˘י˘  ברור  וע"כ  עליכם",  "˙מליכוני 

כל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

חי„ו˘,  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰   '‰ ˘עבו„˙  מבו‡ר,  ז‰  ˘בכ˙וב  ‰בע˘"ט  מב‡ר  ולכן 
˘בכל פעם ובכל ר‚ע ובכל „בר ו„בר ˘עו˘‰, יע˘‰ו כמו „בר ח„˘ ממ˘.

(בחו„˘  "˙˜עו  ‰כ˙וב  ל˘ון  „יו˜  ‚ם  יבו‡ר  ‰בע˘"ט  ˘ל  ז‰  בי‡ור  ˘ע"פ  לומר  וי˘ 
˘ופר)", ˘‰ו‡ ‚ם מל˘ון חוז˜ ו˙ו˜ף (כמו ˘כ˙וב "ו˙˜ע˙יו י˙„ במ˜ום נ‡מן" (י˘עי' כב, כ‚. ור‡‰ 
כל  י‰יו  ˘ל‡  ‚„ול,  ו˙ו˜ף ‰כי  בחוז˜  עˆמו  "ל˙˜וע"  ˆריך  ˘‰‡„ם  ו‰יינו,  ˘ם)).  במפר˘ים 

אוצרות המועדים כד

 תורת חיים  תורת חיים 
עי˜ר ו˘למו˙ ‰ברי‡‰: ‰'‡„ם' ˘ב‡„ם

‡ל‡  בר‡˘י˙,  למע˘‰  ‰ר‡˘ון  ביום  ‡ינ‰  מע˘יך")  "˙חיל˙  (יום  ר‡˘-‰˘נ‰  ˜ביעו˙ 
וחי – ˜„מו  ˘בעולם – „ומם, ˆומח  ˘כל ‰ברו‡ים  כי ‡ף  ברי‡˙ ‰‡„ם;  יום  ביום ‰˘י˘י, 

לברי‡˙ו, ל‡ נ˘למ‰ ˙כלי˙ם וˆביונם ע„ ˘נבר‡ ‰‡„ם, ˘לימו˙ ו˙כלי˙ ‰ברי‡‰.

˘‰ו‡  וכ˘ם  פל"‡),  ‡„ר"נ  ור‡‰  ב).   ,˜) סט  ˙"ז   .‚ פ˜ו„י  (˙נחומ‡  ˜טן"  "עולם  ‰ו‡  ‰‡„ם 
בכללו˙ ‰ברי‡‰, כן ‰ו‡ ‚ם ב‡„ם עˆמו:

'„ומם',  במ„רי‚˙  ב˙חיל‰ ‰ו‡  למ„ר‚‰:  ממ„ר‚‰  ועול‰ ‰‡„ם  מ˙‰לך  חייו  ימי  במ˘ך 
‡חר כך במ„רי‚˙ 'ˆומח' ו'חי', וב‡חרונ‰ – כ˘עומ„ על „ע˙ו ו˘כלו ו‰רוחניו˙ ˘בו – מ‚יע 
מ„ר‚ו˙  כן  ‚ם  י˘נם  ומע˘יו  חייו  ב‡ורח  ‡„ם, ‰נ‰  למעל˙  ב‡  כ‡˘ר  ו‚ם  '‡„ם';  למעל˙ 
פעולו˙  ב„ו‚מ˙  פעולו˙יו   – ביום  ˘עו˙  כמ‰  ל„ומם,  ‰ו‡  מ˘˙וו‰   – מזמנו  חל˜  ‡לו: 
‰ˆומח ו‰חי, ור˜ חל˜ ממע˘יו מעי„ על מעל˙ ‰‡„ם, נבר‡ ˘כלי ורוחני, ‚וף ונ˘מ‰ ˘‰י‡ 

"חל˜ ‡ל˜‰ ממעל ממ˘" (˙ני‡ רפ"ב).

ולז‡˙ מלמ„נו ר‡˘ ‰˘נ‰ – כי עי˜ר ו˘לימו˙ ‰כל ‰ו‡ ‰'‡„ם': מעל˙ ‰'‡„ם' ˘ב‡„ם 
עˆמו; 

ועו„ ז‡˙ – ‰˘למו˙ ˘‰בי‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון בברי‡‰, ‰י‡ בכך ˘פעל לרומם ‡ף ‡˙ ˘‡ר 
"בו‡ו  ‰ברו‡ים:  לכל  ‰כריז  לברי‡˙ו  ˘˙יכף  פי"‡),  (פ„ר"‡  חז"ל  (כסיפור  ‰ברי‡‰  חל˜י 
נ˘˙חו‰ כו' לפני ‰' עו˘נו"); וכן ‰ו‡ ב'עולמו' ‰פרטי ˘ל כל ‡ח„: ר˜ כ‡˘ר מזכך ומ‚בי‰ 
נע˘ים  ‰ם  ˘‚ם  ע„  „ומם,  ו‡פילו  ˆומח  לחי,  מ˘˙וו‰  ב‰ם  ופעולו˙יו  חייו  חל˜י   ˙‡ ‚ם 
ח„ורים ברוחניו˙ ו˜„ו˘‰ – ר˜ ‡ז ‰ו‡ ‡„ם ב‡מ˙, נבר‡ ‡˘ר כולו ‡ומר: "בו‡ו נ˘˙חו‰ . 

. לפני ‰' עו˘נו" – על י„י ‡ורח חיים ב„רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ ‡˘ר נ˙ן לנו ‰' עו˘נו. 

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 410)
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 עיונים וביאורים  עיונים וביאורים 
"ובמ‰ ב˘ופר" – ב˙˜יע‰ ‡ו בפסו˜י ˘ופרו˙? 

‡מר  רב‰  "‡מר  לסופ‰)  (˜רוב  ר"‰  במס'  ‡י˙‡  ˘ופרו˙,  פסו˜י  ‡מיר˙  לכללו˙  בנו‚ע 
‰˜ב"‰ ‡מרו לפני בר"‰ מלכיו˙ זכרונו˙ ו˘ופרו˙. מלכיו˙ כ„י ˘˙מליכוני עליכם, זכרונו˙ 

כ„י ˘יב‡ לפני זכרוניכם לטוב‰, ובמ‰ ב˘ופר".

˘ופר,  ˙˜יע˙  על  ˜‡י  ב˘ופר"  "ובמ‰  ‰מ‡מר  סיום  בפ˘טו˙,  ˘לומ„ים  כפי  ו‰נ‰, 
˘‰˙˜יע‰ ב˘ופר ‰י‡ ‰פועל˙ ‡˙ ‰"˙מליכוני עליכם" ו"˘יבו‡ לפני זכרוניכם לטוב‰".

לפסו˜י  טעם  נ˙ן  ל‡  ˘"ע„יין  נמˆ‡  ˘‡"כ   ,(‡ טז,  לר"‰  (בחי„ו˘יו  ‰ריטב"‡  ו‰˜˘‰ 
˘ופרו˙", ˘‰רי טעם ‡מיר˙ מלכיו˙ וזכרונו˙ ‰י‡ כ„י "˘˙מליכוני עליכם" ו"˘יבו‡ לפני 

זכרוניכם לטוב‰", ‡ך לכ‡ור‰ ל‡ נ˙ן כ‡ן טעם ל‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙.

˘"ברכ˙  ˘ופרו˙,  פסו˜י  על  ˜‡י  ב˘ופר"  ˘"ובמ‰   – ‡ח„)  ‡ופן  (לפי   ıיר˙ ובריטב"‡ 
ל˘ון  וכך  ברכ‰.  לו  ו˜ובע  מזכירו  י‰‡  ˘ופר  לו  כ˘‡ין  ˘‡ף  ‰˘ופר,  ע"˘  ‰י‡  ‰˘ופרו˙ 
‰˙וספ˙‡: ˘ופרו˙ כ„י ˘˙על‰ ˙פל˙כם ב˙רוע‰, כלומר ב‰זכר˙ ˙רוע‰". ו‰יינו, ˘"ובמ‰ 
ב˘ופר" פירו˘ו, ˘ע"י ‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙ עולו˙ ‰˙פלו˙ „מלכיו˙ וזכרונו˙ לפני ‰˜ב"‰.

ולכ‡ור‰ ˙ירוı ז‰ ˙מו‰ – ˘‰רי ב‡ם מפר˘ים ˘"ובמ‰ ב˘ופר" ˜‡י על פסו˜י ˘ופרו˙, 

ם.  ָמּ ƒע ר  ַ„ב≈ּ ל¿ ָך  ׁ¿̆ ¿„ ָ̃ ַעם  ַעל  ָך  בו…„∆ כ¿ּ ֲעַנן  ַבּ  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ  ‰ ָּ̇ ‡ַ
י  ל≈ּ פ¿ּ ַער¿ ב¿ּ ם  י‰∆ ֲעל≈  ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ ו¿ ָך,  ˜ו…ל∆ ם  ָּ̇ ַמע¿ ׁ¿̆ ƒ‰ ם  ƒַמי ָּׁ̆ ‰ַ ן  ƒמ
י˙  ׁƒ̆ ‡ ר≈ ב¿ּ ּיו…˙  ƒר ּוב¿ יָך,  נ∆ ָפּ ƒמ ָחל  ּלו…  ֻכּ ָ‰עו…ָלם  ל  ָכּ ם  ּ‚ַ ט…ַ‰ר. 
ָך  ַעמ¿ּ ל¿  „ ַלמ≈ּ ל¿ יַני  ƒס ַ‰ר  ַעל  נּו  כ≈ּ ַמל¿ ָך  ¿̇ לו… ּ‚ָ ƒ‰ ב¿ּ  , ָךּ מ∆ּ ƒמ „ּו  ָחר¿
ָך  ׁ¿̆ ¿„ ָ̃ רו…˙  ב¿ּ ƒ„ ָך, ו¿ ˙ ‰ו…„ ˜ו…ל∆ ם ‡∆ יע≈ ƒמ ׁ¿̆ ַּ̇ וו…˙. ַו ¿̂ ƒו…ָר‰ ּומ ּ̇
˜ו…ל  ּוב¿  , ָ̇ י ל≈ ¿‚ ƒנ ם  י‰∆ ֲעל≈ ים  ƒ̃ ָר ּוב¿ ˜ו…לו…˙  ב¿ּ  . ׁ̆ ≈‡ ֲ‰בו…˙  ַלּ ƒמ
‡מ…ר . .  ˙ּוב ל≈ ָך ָכּ ׁ¿̆ ¿„ ָ̃ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ָּ̇ . . ּוב¿ ם ‰ו…ָפע¿ י‰∆ ו…ָפר ֲעל≈ ׁ̆

נּו"   יו…ם ַח‚≈ּ ‰ ל¿ ס∆ כ∆ּ ו…ָפר ַבּ ׁ̆  ׁ̆ עּו ַבח…„∆ ¿̃ ּƒ̇

פסו˜י ˘ופרו˙ – מוסף לר‡˘ ‰˘נ‰

אוצרות המועדים כח

ול˘ון  ‡ומ‰  כל  על  ‰˙ור‰  ‰˜ב"‰  ‰חזיר  מ"˙  ב˘ע˙  בנ"י,  ‡נחנו  כן  ‰ז‰  ‰מ˘ל  ככל 
ול‡ ˜בלו‰, ו‡נחנו בנ"י ˜בלנו ‰˙ור‰ ב˘מח‰ ועונ‚ ע„ ‡˘ר ˜„מנו נע˘‰ לנ˘מע, ו˜בלנו 
ומר„נו  פ˘ענו  וע˙‰  ‰˜„ו˘‰,  ו˙ור˙ו  וחו˜יו  מˆו˙יו  ל˜יים  עלינו,  למלך  ונמליכו  עומ"˘ 
˘˜בלנו  ˘יזכור  בכ„י  במ"˙,  ˘‰י'  ב‡ו˙ו ‰לבו˘  ב˘ופר ‰יינו  ˙ו˜עים  לכן ‡נחנו   .  . נ‚„ו 
‰˙ור‰ ו‰מלכנו ‡ו˙ו ב˘ופר, כמ"˘ וי‰י ˜ול ‰˘ופר . . וע"י זכרון זכו˙ ז‰ מוחל לנו על כל 
(לכ"˜ ‡„מו"ר  ˙רל"ז  וככ‰  ב‰מ˘ך  (כן ‰וב‡ו „בריו  כו'"  ל‡ל˙ר  טובים  לחיים  ויכ˙בנו  עוונו˙ינו, 

מ‰ר"˘) פר˜ ע).

וי˘ לומר, „על פי מ˘ל ז‰ מבו‡רים „ברי ‰‚מ' "‡מר רב‰ ‡מר ‰˜ב"‰ ‡מרו לפני בר"‰ 
מלכיו˙ זכרונו˙ ו˘ופרו˙, מלכיו˙ כ„י ˘˙מליכוני עליכם, זכרונו˙ כ„י ˘יב‡ לפני זכרוניכם 

לטוב‰, ובמ‰ ב˘ופר" (מס' ר"‰ ˜רוב לסופ‰).

פועל˙  ‰˘ופר  ˘˙˜יע˙   – ‰ו‡  ב˘ופר"  "ובמ‰  רז"ל  בל˘ון  ‰פ˘וט  ‰פירו˘  „‰נ‰, 
"˘˙מליכוני עליכם" ו"˘יב‡ לפני זכרוניכם לטוב‰". וכל˘ון ‰ריטב"‡ "במ‰ ר‡וי ל‰מליכו 
ול‰זכיר זכרונכם לפני – ב˘ופר". ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, כיˆ„ פועל˙ ‰˙˜יע‰ ב˘ופר ˘יעל‰ 

זכרוננו לפניו י˙' לטוב‰?

‡ך על פי ‰מ˘ל ‰‡מור מבו‡ר ˘פיר, „"יעל‰ זכרונם לפני לטוב‰" נפעל ‡כן ע"י ‰˘ופר. 
˘‰רי ז‰ו ענינו ˘ל ‰˘ופר, ל‰זכיר מעמ„ ‰ר סיני.

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר, ‡ף כיˆ„ פועל ‰˘ופר "˘˙מליכוני עליכם":

˘‡ול  וימליכו ‡˙  ב˘ופרו˙  וי˙˜עו ‰עם  כ˙יב  כך: "˘כן  על  כ˙ב  (˘ם)  בריטב"‡  „‰נ‰, 
עלי‰ם למלך, ומלכו˙‡ „‡רע‡ כעין מלכו˙‡ „ר˜יע".

לפי  ר˜  ל˘ופר ‰ו‡  מלכו˙ ‰˜ב"‰  בין  – ‰˜˘ר  ז‰  לפי  ˘‰רי  בי‡ור,  לכ‡ור‰ ˆריך  ‡ך 
˘בע˙ ‰‰מלכ‰ ר‡וי ל˙˜וע ב˘ופר, ול‡ ˘פעול˙ ‰˙˜יע‰ פועל˙ ‡˙ ‰‰כ˙ר‰. ‡ך מ‰ל˘ון 

"במ‰ ב˘ופר" מ˘מע ˘˙˜יע˙ ˘ופר ‰י‡ ‰פועל˙ ˘יומלך ‰˜ב"‰ למלך?

ויבו‡ר ז‰ ע"פ מ˘ל נוסף מ‰בע˘"ט ז"ל (‰וב‡ ב‰מ˘ך וככ‰ ˙רל"ז ˘ם) מ"מלך ˘‰י' לו בן 
יחי„ מלומ„ ‰יטב ˘‰י' חביב ‡ˆלו כבב˙ עינו ממ˘, ועל‰ ב„ע˙ ‰‡ב ובנו ˘יסע למ„ינו˙ 
ו‰ון  ומ˘ר˙ים  ˘רים  ‰מלך  ‡ביו  לו  נ˙ן  ‡ז  ‡„ם,  בני  ‰נ‰‚˙  ולי„ע  חכמו˙  ללמו„  ‡חרו˙ 
רב ˘ילך וי˙ור במ„ינו˙ ו‡יי ‰ים למען י‚יע ‰בן למעל‰ י˙יר‰ יו˙ר מכמו ‰יו˙ו ‡ˆל ‡ביו 
בבי˙ו. וי‰י ברבו˙ ‰ימים וכל ‡˘ר נ˙ן לו ‡ביו ‰לך על ‰וˆ‡ו˙ ‰„רך מ‰ˆטרכו˙ ˙פנו˜יו 
˘‰י' מור‚ל, ו‰עי˜ר במ‰ ˘‰וסיף ˙‡וו‰ על ˙‡וו˙ו . . ע„ ˘מכר כל ‡˘ר לו, ובין כך ‰לך 
למ„ינ˙ ‡ביו,  לחזור  בלבו  על‰  לו,  בˆר   .  . כלל  ˘ם  נו„ע  ל‡  ˘‚ם ‡ביו  ע„  רחו˜‰  למ„ינ‰ 
מ‡חר  לע˘ו˙  יכול  מ‰  למ„ינ˙ו  ובבו‡ו  מ„ינ˙ו,  ל˘ון  ‚ם  ˘כח  ‰זמן  ‡ריכו˙  מחמ˙  ‡בל 
ו‰˙חיל  ‰מלך  לחˆר  ˘‰‚יע  ע„   .  . מלכם  בן  ˘‰ו‡  ל‰ם  לרמז  ו‰˙חיל  ˘כח.  ‰ל˘ון  ˘‚ם 
בכ„י  ‚„ול  ב˜ול  לˆעו˜  ˘‰˙חיל  ע„  כלום.  עליו  ‰˘‚יחו  ול‡  ‰מלך  בן  ˘‰ו‡  ל‰ם  לרמז 
ונ˙עורר  מ˙וך „וח˜ו  בני ˆוע˜  ז‰ו ˜ול  וכ˘‰כיר ‰מלך ˜ולו ‡מר ‰ל‡  ˘יכיר ‰מלך ˜ולו, 

‡ˆלו ‡‰ב˙ בנו וחב˜ו ונ˘˜ו כו'.



כזימים נוראים

˘‡מיר˙  כ˘ם  כי  ˘ופרו˙,  פסו˜י  ל‡מיר˙  טעם  ב˘ופר"  ומ"מ ‰וי "במ‰  ב˘ופר;  ‰˙˜יע‰ 
מלכיו˙ וזכרונו˙ ‡ינ‰ לפעול ‡˙ ‰מלוכ‰ ו‰זכרון ‡ל‡ ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰˙ור‰ על ז‰, כן י˘ 
ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰˙ור‰ על עניין ז‰ ‚ופ‡ ˘‰מלוכ‰ ו‰זכרון נפעלים ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר, ולכן 

‡ומרים פסו˜י ˘ופרו˙.

˘חייבים  ר‡י'  ל‰בי‡  ס˙ם  ‡ינ‰  ˘ופרו˙,  פסו˜י  ב‡מיר˙  ‰כוונ‰   :˙ˆ˜ ‡חר  בס‚נון 
‡מיר˙  על  (כטעם  ‰‚מ'  ‡ומר˙  ולכן  ‰˘ופרו˙,  עניין  ˙וכן  על  ‡ל‡  בר"‰,  ב˘ופר  ל˙˜וע 
מבי‡ים  ˘ע"ז  ˘ופר,  ˙˜יע˙  ע"י  ˘נפעל  מ‰  מ„‚י˘  ˘ז‰  ב˘ופר",  "ובמ‰  ˘ופרו˙)  פסו˜י 

ר‡י' מן ‰˙ור‰ בפסו˜י ˘ופרו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 180 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה  דרוש ואגדה 
‰˘ופר 'מזכיר' ו'ממליך'

עלי‰ם  ובר˜ים  ב˜ולו˙   .  . סיני  ‰ר  על  מלכנו  "ב‰‚לו˙ך  ‡נו  ‡ומרים  '˘ופרו˙'  בברכ˙ 
חז˜  ˘ופר  ו˜ול   .  . ביום ‰˘לי˘י  וי‰י  ב˙ור˙ך,  ככ˙וב  עלי‰ם ‰ופע˙,  ˘ופר  וב˜ול  נ‚לי˙, 

מ‡ו„ . . ונ‡מר וי‰י ˜ול ‰˘ופר".

 ‰"„ לר"‰  („רו˘  מב‡ר„יט˘וב  ז"ל  מו‰רלוי"ˆ  ‰חסי„  מ‰ר‰"‚  לוי  ˜„ו˘˙  בספר  ו‰נ‰, 
בחˆוˆרו˙), מב‡ר ‰˘ייכו˙ בין ‰'˘ופר' „מ˙ן ˙ור‰ למˆו˙ ˙˜יע˙ ˘ופר, ב‡מˆעו˙ מ˘ל:

ו‰י˘ר  מˆ‡ ‰„רך ‰נכון  ול‡  לעומ˜ ‰יער  ˘ב‡  ע„   .  . ליער ‚„ול  ˘נסע  ו„ם  ב˘ר  "מלך 
ל˘וב לבי˙ו, ור‡‰ ביער ‡נ˘ים כפרים ו˘‡לם על ‰„רך, ול‡ ‰כירו ‡˙ ‰מלך, ול‡ י„עו מ‰ 
ל‰˘יב לו כי מעולם ל‡ י„עו ‡˙ „רך ‰מלך ‰‚„ול ‰נכון ו‰י˘ר. ע„ ˘מˆ‡ ‡י˘ חכם ונבון, 
ו˘‡לו על ‰„רך, ‡ז ‰בין ‰חכם ˘‰מלך ‰ו‡, ונז„עזע ל‡חוריו, ו˘מע ˙יכף לרˆונו, ויר‡‰ו 
‡˙ ‰„רך, כי מרוב חכמ˙ו י„ע ‡˙ ‰„רך ‰מלך ‰נכון ו‰י˘ר, ויולך ‡˙ ‰מלך לבי˙ ‰מלוכ‰ 
ויו˘ב ‡ו˙ו על כס‡ מלכו˙ו ‡˘ר בבי˙ ‰מלכו˙ וימˆ‡ ‰‡י˘ ‰‰ו‡ חן . . וי‰י ‡חרי ימים 
במלכו˙  ר‡˘ונ‰  ‰יו˘בים  ל˘רים  ויˆו  ‰מלך,  עליו  וי˜ˆוף  למלך,  ‰‡י˘  ‡ו˙ו  חט‡  רבים 
 ıל˘פוט ‡ו˙ו ‰‡י˘ כ„ין ‰עובר על מˆו˙ ‰מלך. ויˆר ל‰‡י˘ מ‡„, כי י„ע מ˘פטו י‰י' חרו
„בר  ˘יˆ‡  ˘˜ו„ם  נפ˘ו,  על  ויב˜˘  ‰מלך  לפני  ויפול  ‰מלך,  נ‚„  חט‡  ‡˘ר  ע"„  לו  לרע 
מ˘פטו, ימל‡ ˘‡ל˙ו ב„בר ‡', ו‰ו‡, ל‰לבי˘ ‡ו˙ו ב‚„ים ‰ר‡˘ונים ˘לו ב˘ע‰ ˘‰וליך 
‡˙ ‰מלך מ‰יער, ו‚ם ‰מלך ילבו˘ ב‚„ים ˘לב˘ ‡ז. וי˘‡ לו ‰מלך ל„בר ‰ז‰. וי‰י כ‡˘ר 
עמו  ˘ע˘‰  ‚ו„ל ‰חס„  זכר ‰מלך ‡˙  ב‚„יו ‰נ"ל,  ו‰‡י˘ ‡˙  ב‚„יו ‰נ"ל  לב˘ ‰מלך ‡˙ 
חן  וימˆ‡  עליו,  רחמיו  ויכמרו  מלכו˙ו,  כס‡  על  וי˘יב‰ו  ‰מלוכ‰  לבי˙  ‡ו˙ו  ‰חזיר  ‡˘ר 

וחס„ לפניו, ו‰עביר ‡˙ חט‡˙ו מלפניו, ו‰˘יב‰ו על כנו.

אוצרות המועדים כו

ו„בר  פסו˜י ‰˘ופרו˙,  ע"י  לפני ‰˜ב"‰  עולו˙  וזכרונו˙  ˘‰˙פילו˙ „מלכיו˙  ז‰  לפי  נמˆ‡ 
ז‰ ‰ו‡ ˙מו‰, כי בפ˘טו˙ עי˜ר ‰פעול‰ ˘ל עניין ‰˘ופר ‰ו‡ ע"י ˙˜יע˙ ‰˘ופר ול‡ ע"י 

‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙?

פועלים  ˘ב‡מיר˙ם  וזכרונו˙,  מלכיו˙  פסו˜י  עניין ‡מיר˙  בי‡ור  ב‰˜„ים  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
"˙מליכוני עליכם" ו˘"יבו‡ לפני זכרוניכם לטוב‰", „י˘ לב‡ר ז‰ ב˘ני ‡ופנים:

ע"„  ו‰ו‡  לטוב‰,  ויזכרם  י˘ר‡ל  על  ˘ימלוך ‰˜ב"‰  ‰פסו˜ים ‰י‡ ‰פועל˙  ‡) ‡מיר˙ 
"כל ‰עוס˜ ב˙ור˙ כו' כ‡ילו ‰˜ריב כו'" (מנחו˙ בסופ‰); ‡ו י"ל ע"פ ‰מבו‡ר בחז"ל (˘מו"ר 
פ"ל, ט) ע‰"פ מ‚י„ „בריו ליע˜ב ‚ו', ˘‰˜ב"‰ מ˜יים (כביכול) מ‰ ˘כ˙וב ב˙ור˙ו, ו‡מיר˙ 

פסו˜י מלכיו˙ וכו' ‰וי ˜יום "פס˜ „ין" ‰˙ור‰ ˘ˆ"ל עניין ‰מלכו˙ ועניין ‰זכרון (ר‡‰ בז‰ 
סי„ור עם „‡"ח רלח, ב. ‰מ˘ך וככ‰ ˙רל"ז פפ"ב). ונמˆ‡, ˘פסו˜י ‰˙ור‰ ‰ם ‰פועלים ‡˙ ‰מלוכ‰ 

ו‰זכרון.

ו˙פל˙  ב˜˘˙  ע"י  נפעל  כו'"  זכרוניכם  לפני  ו"יב‡  עליכם"  עˆם ‰עניין „"˙מליכוני  ב) 
בנ"י - "מלוך על ‰עולם וכו'", "זכרנו וכו'" - ו‡מיר˙ פסו˜י מלכיו˙ וזכרונו˙ ‰י‡ ר˜ ל‰בי‡ 

"ר‡י'" מן ‰˙ור‰ על ענינים ‡לו. 

˘עי˜ר  פ˘וט,  ז‰  כי  ˘ופרו˙  פסו˜י  לעניין  ‰ו‡  ‡לו  ‡ופנים  ˘ני  בין  ‰חילו˜ים  ו‡ח„ 
‰פעול‰ ˘ל עניין ‰˘ופר ‡ינ‰ ע"י ‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙, ‡ל‡ ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר, כנ"ל.

ו‡"כ, ‡ם נפר˘ כ‡ופן ‰‡', ˘‡מיר˙ פסו˜י מלכיו˙ וזכרונו˙ ‰י‡ ‰פועל˙ ‰מלכ˙ ‰˜ב"‰ 
˘ופר  ˘ל  ˘ופרו˙, ‰רי ‰פעול‰  פסו˜י  מ„וע ‡ומרים  לכ‡ור‰  יו˜˘‰  לפניו,  זכרוננו  ועליי˙ 

ל‡ נפעל˙ ע"י ‡מיר˙ ‰פסו˜ים ‡ל‡ ע"י ‰˙˜יע‰!

‡ך ב‡ם נפר˘ כ‡ופן ‰ב', ˘‚ם ‡מיר˙ פסו˜י מלכיו˙ וזכרונו˙ ‡ינ‰ ‡ל‡ ל‰בי‡ "ר‡י'" 
ל‡מיר˙  טעם ‚ם  ˘י˘  ברור  זכרוניכם" - ‰רי  לפני  יב‡   .  . ו‰˙פל‰ „"˙מליכוני  על ‰ב˜˘‰ 
על  ‰˙ור‰  מן  ר‡י'  ל‰בי‡  ‡ל‡  "˘ופר"  ˘ל  ‰פעול‰   ˙‡ לפעול  ˘‡ינ‰  ˘ופרו˙,  פסו˜י 

פעול‰ זו.

על פי כל ז‰ מבו‡ר ˙ירוˆו ˘ל ‰ריטב"‡ ב‡ופן נפל‡:

מכיון ˘כללו˙ עניין ‡מיר˙ ‰פסו˜ים ‡ינו לפעול ‡˙ ‰מלוכ‰ ו‰זכרון ‡ל‡ ל‰בי‡ ר‡י' 
מן ‰˙ור‰ על ענינים ‡לו, לכן ‚ם "ובמ‰ ב˘ופר" מ˙פר˘ כטעם על ‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙, 
˘‰ו‡ ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰˙ור‰ על פעול˙ עניין ‰˘ופר. ו‰‚ם ˘עי˜ר פעול˙ ‰˘ופר ‰י‡ ע"י 
˙˜יע˙ ‰˘ופר, מ"מ ‡פ˘ר לפר˘ כן, כי ‰רי כנ"ל, ‚ם ב‡מיר˙ מלכיו˙ וזכרונו˙ ‡ין ‰כוונ‰ 
˘‰ם ‰פועלים ‡˙ ‰מלוכ‰ ו‰זכרון, ‡ל‡ ‡מיר˙ם ‰וי ר‡י' מן ‰˙ור‰ לעניין ז‰, ו‡"כ, ‚ם 

ב‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙ ‰ו‡ כן, ˘‡מיר˙ם ‰ו‡ ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰˙ור‰ על עניין ‰˘ופרו˙.

ועפ"ז יוˆ‡ חי„ו˘ נפל‡, ˘‡ין ˆריך ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰˙יבו˙ "ובמ‰ ב˘ופר" מפ˘וטם ולפר˘ 
ז‰ "במ‰  לפירו˘  ב˘ופר, ‡ל‡ ‚ם  על ‰˙˜יע‰  ול‡  בלב„,  ˘ופרו˙  פסו˜י  על ‡מיר˙  „˜‡י 
ע"י  נפעלים  י˘ר‡ל  בני  וזכרון  ‰˜ב"‰  ˘מלוכ˙  ו‰יינו,  ב˘ופר,  ‰˙˜יע‰  על  ˜‡י  ב˘ופר" 


