בי‡ורים ועיונים בענייני

יום ‰כיפורים

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
בפרוס עלינו ‰ימים ‰נור‡ים ‰בעל"ט‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ,ונטרס '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – יום
‰כיפורים' ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני יום ‰כיפורים ,מלו˜ט
ממרחבי ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰
נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙,
ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים
ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,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 ‡מ˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘י‡זין ˘‰י"˙ ˜ול ˘ווע˙ עמו ,ויכ˙בו ויח˙מו כלל
בי˙ י˘ר‡ל ל˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜ ,‰ונזכ˙ ‰יכף ומי„ לחזו˙
בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב‚‡ול‡‰ ‰מ˙י˙ ו˘‰לימ.‰
ימי ‰סליחו˙ ˘˙'‰ע"ז
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ל

כמו בחינו˙ נרנ"ח‡˘ ,פ˘ר ˘י‰יו ב˘בי'( ...וכיון ˘בחינ˙ ‰יחי„ ‰י˘נ ‰בכ‡ו"‡
מי˘ר‡ל ,יכול ‰ל‰יו˙ ‡ˆלו ˙‰עוררו˙ בחינ˙ ‰יחי„ ,‰ו‡ז מ˙בטלים כל ‰מנ‚„ים
כו'.

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

ולכן ב˙פיל˙ נעיל‰˘ – ‰י‡ כנ‚„ מ„רי‚˙ ‰יחי„ – ‰ענין ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ ˙מי„
ב˘לימו˙ ,וכמ"˘ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ˘ב˘ע˙ ˙פיל˙ נעיל‡ ‰פילו ˜ל ˘ב˜לים ˘ב
ב˙˘וב˘ ‰לימ ,‰כיון ˘מˆ„ ענין ‰יחי„ ‰כל בני י˘ר‡ל ‰ם ב˘ו.‰
וז‰ו ‚ם מ˙˘ ‰פיל ‰זו נ˜ר‡˙ ב˘ם "נעיל ,"‰מל˘ון נעיל˙ ˘ערים ‡˘ -ז
נועלים ‡˙ כל ˘‰ערים ו‡ין מניחים ל‡ף ‡ח„ ל‰כנס פנימ ,‰ו‰יינו ˘‡ין נ˙ינ˙
מ˜ום ל˘ום מ˜טר‚ים ו˘ום טענו˙ ומענו˙‡ ,ל‡ ˜‰ב" ‰וי˘ר‡ל ס‚ורים לב„ם
ר˘פ ַ‡רט „ער ‡ויבער˘טער מיט ‡י„ן"( ,בחינ˙ יחי„ עם בחינ˙
פ‡ ּ
)"„‡רטן ‡יז ַ
ָ
יחי„‰˘ ,‰ם ˙מי„ מ‡וח„ים.
ול‡חרי ˙פיל˙ נעיל˘ ,‰ענינ˙‰ ‰עוררו˙ ‰יחי„‰˘ ‰י‡ ב˘לימו˙ בכ‡ו"‡

‰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'

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

מי˘ר‡ל – מכריזים "ל˘נ‰ ‰ב‡ ‰בירו˘לים".
)ליל ב' „ח‚ ‰פסח ˙˘ט"ז(

˙וכן ‰ני‚ון "‡נעים זמירו˙"
]במ˘ך ˘‰נים ˙˘ט"ז – ˙˘כ"„‰ ,י' ‰ס„ר בבי˙ מ„ר˘ו ˘ל רבינו זי"ע˘ ,בליל ˘מח˙ ˙ור ,‰ל‡חרי
˜‰'‰פו˙' ,ובסיום סעו„˙ יום טוב ˘ל‡חרי'‰ ,י' רבינו ˘ב לבי˙ ‰מ„ר˘ ,ומחל˜ 'מ˘˜ '‰ל‡ברכים
ובחורים ˘˜יבלו על עˆמם ל‰וסיף בלימו„ ˙‰ור ‰בכלל ,ובלימו„ פנימיו˙ ˙‰ור ‰במיוח„ ,ו‡ז ‰י' ‚ם
מזכˆ‰ ˙‡ ‰יבור ומלמ„ ‡ו˙ם ני‚ון ח„˘ .ב˘נ˙ ˙˘כ"ב ,טרם ˘לימ„ ‡˙ ‰ני‚ון "‡נעים זמירו˙"‡ ,מר[:

לני‚ון ז – ‰י˘ סיפור.
‰ס„ר ‰ו‡ ˘מחר˙ יו"כ˘ ,נ˜ר‡ "ב˘ם ˘‰ם" ,מ˙פללים ב˘‰כמ .‰ו‡ירע
בעייר˘ ‰כ‡˘ר ב‡ו מחר˙ יו"כ ל˙‰פלל ,מˆ‡ו חסי„ ‡' רו˜„ ע"י "‰עמו„" בני‚ון
ריינ‚עט‡ן"( בז,‰
ָ
)"‡
ַ
ו˙יבו˙ ˘ל "˘יר ‰כבו„"‰ .חסי„ ‰נ"ל ‰י' כל כך ˘˜וע
פ‡סטן"(.
˘ר˜„ כך כל ‰ליל ,‰ו˘כח בכלל ˘ˆריכים ל‰פסי˜ ‡˙ ˆ‰ום )"זיך ָ‡ ּפ ַ
‰בי‡ור בז:‰
ביו"כ „ומים בנ"י למל‡כים .וכ‡˘ר יוˆ‡ים מיו"כ ונכנסים בחזר ‰לימים
ומˆוו˙ „חול – עו˘‰ ‰ו‡ ז‡˙ ,וב˘מח ,‰כיון ˘ז‰ו רˆון ‰בור‡‡ .בל ביח„ עם
ז ,‰עמ„ ב˙נוע˘ ‰ל ‚ע‚ועים למעמ„ „יו"כ וסיומו – "˘מע י˘ר‡ל ‚ו' ‡ '‰ח„",
במˆב „"נפ˘י ‡ליך ˙ערו‚" .ובמ ‰מ˙בט‡ ענין ז" – ‰ל„ע˙ כל רז סו„יך".
)˘מח˙ ˙ור) ‰לפנו˙ בו˜ר( ˙˘כ"ב(

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 ˘מו‡ל ‡בˆן

˙וכן ‰ענינים

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כט

וכיון ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ למעל ‰ממ„י„ ‰ו‚‰בל ,‰פועל ‰ו‡ על ‡י˘ י˘ר‡ל למט‰
˘נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ח„˘.‰

ענינו ˘ל יום
מ‰ו˙ עבו„˙ ˜‰טור˙ לפני ולפנים ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ו ˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל ˜‰טור˙ ‰עומ„˙ במרכז עבו„˙ ‰יום „˜‰ו˘? ‡ /יך ‡פ˘ר
ל˙‰יר ‡˙ ‡‰יסורים ול‰פך "ז„ונו˙" ל"זכיו˙"?  /מ‰י עבו„˙ "יחי„˘ "‰בנפ˘? /
ומ„וע „וו˜‡ ביום ‰כיפורים מעכב "‰מעל ‰ע˘ן" ב˜טור˙? – בי‡ור נרחב במ‰ו˙
עניין ˜‰טור˙‰ ,י‡ עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ‰ל יום ‰כיפורים˘‡ ,ר מ˙עורר˙ מעומ˜ פנימיו˙
‰נ˘מ ‰ופעול˙ ‰נ˘‚ב ‰ע„ בלי ‚בול
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ'  127ו‡ילך(

)ו' ˙˘רי ˙˘כ"ז(

˙וכן ˙פיל˙ ‰כ‰ן ‚„ול‰ :טוב ˘ל ‰י‰ו„י ˆריך ל‚˙‰לו˙
בנו‚ע ליו‰כ"פ – מˆינו ˘כ‡˘ר ‰כ‰ ‚"‰י' יוˆ‡ מ˜„˘ ˘„˜‰ים ‰י' מ˙פלל
ב‰יכל ˙פילˆ˜ ‰ר˙˘ ,‰וכנ˜‰˘ ,‰ב" ‰י˙ן לבנ"י ˘‰פעו˙ ב‚˘מיו˙.
ולכ‡ור ,‰ביו‰כ"פ‰ ,זמן ‰מו˜„˘ ביו˙ר˘ ,בו ‰י' ‰כ‡‰ ,‚"‰י˘ ‰מ˜ו„˘

˘ו‡לין ו„ור˘ין
מ„וע נ˜ר‡ יום ‰כיפורים "יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ט עמ'  58ו‡ילך(

מ„וע "יונ‰ "‰ו‡ ל˘ון "‡ונ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?"‰טו
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חט"ו עמ'  73ו‡ילך(

‡יך י˙כן ˘„וו˜‡ ל‡חרי יום כיפור ˆריך ל˘וב ב˙˘וב . . . . . . . . . . . . . . . ?‰יז
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  11ו‡ילך(

ל˘וב ב˙˘וב ‰על כך ˘‡ין לו על מ ‰ל˘וב ב˙˘וב . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‰יט

ביו˙ר ,נכנס לפני ולפנים‰ ,מ˜ום ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר – ל‡ ‰יו לו ענינים ‡חרים מלב„
˙פילˆ˜ ‰ר ‰זו?!
‡ך ‰ענין ‰ו‡˜‰˘ ,ב"ˆ ‰ריך לי˙ן לבנ"י ‚˘מיו˙ ,ו‡ז י˙‚לו כחו˙י‰ם ‰רוחניים.
כלומרˆ‡ :ל כל י‰ו„י י˘נו טוב‡ ,ל‡ ˘ˆריך ל‚˙‰לו˙ .וכפי ˘רו‡ים ‚ם ‡ˆל
י‰ו„י ˘‰ו‡ רחו˜ ביו˙ר˘ ,כ‡˘ר מביט ב˙מונ˘ ‰ל ז˜נו ונזכר ‡ו„ו˙יו‡ ,זי
מ˙עורר כו' ,ו‰יינו לפי ˘י˘ בו טוב‡ ,ל‡ ˘לפעמים ‰ו‡ מ˙עלם.
ו‰רי סיב˙ ‰‰עלם – ע"פ רוב – ‰י‡ מˆ„ ‰מיˆר ב‚˘מיו˙ .ולכן ,כ˘˙˙בטל
מניע ‰זו‡ ,זי י˙‚ל‰ ‰טוב.
)ליל ˘מח˙ ˙ור˘˙ ‰י"ט(

)ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"‡ עמ'  110ו‡ילך(

עיונים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‡
ב‚„ר מˆו˙ וי„וי
יי˜˘ ‰ב„ע˙ ‰רמב"ם ˘‡פ˘ר לˆ‡˙ י„י וי„וי ב‡מיר˙ 'חט‡˙י' לב„ ,ו‰רי ב‚מר‡
מבו‡ר ˘‡מיר˙ 'חט‡˙י' ‰י‡ וי„וי על ‚‚˘‰ו˙ בלב„ ,וי˙ר ıע"פ בי‡ור רבינו ‰ז˜ן,
˘מˆו˙ ˘˙‰וב‰ ‰י‡ "עזיב˙ ‰חט‡ בלב„"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  1ו‡ילך(

‚„ר ˘˙‰וב ‰ביום ‰כיפורים
יוכיח מל˘ון ‰רמב"ם ˘‚„ר ˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ ‰ו‡ ‚„ר ‡חר מ˘˙‰וב ‰בכל ימו˙
˘‰נ ,‰ויב‡ר „ביו"‰כ חל חיוב ‡ף במי ˘חט‡ וכבר ˘ב ,כיון ˘‰חיוב ˙˘וב‡ ‰ינו
מˆ„ מˆב ‚‰בר‡ ר˜ מˆ„ ‰זמן
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  203ו‡ילך(

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‰
עבו„˙ יום ‰כיפורים
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ עבו„˙ יום ‰כיפורים ,ו‰לימו„ מעבו„˙ו ˘ל כ‰ן ‚„ול בב‚„י
לבן ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים

"נעיל‡˘ - "‰ז נועלים ‡˙ כל ˘‰ערים,
ו˜‰ב" ‰וי˘ר‡ל ס‚ורים לב„ם
ענינו ˘ל יום ‰כיפורים ‰ו‡ – עבו„˙ ˘˙‰וב˙‰‰ .‰חל ‰בז‰ – ‰י‡ מ˘˜„˘
‰יום ,ולכן ‡ומרים וי„וי מי„ עם כניס˙ יום ‰כיפורים; ‡ל‡ ˘כיון ˘‡פ˘ר
˘˘˙‰וב ‰ל‡ ‰י˙ ‰מספ˜˙ ע„יין˜˙ ,נו וי„וי ‚ם ב˙פילו˙ ערבי˙˘ ,חרי˙ ,מוסף
ומנח .‰וכיון ˘‡פ˘ר ˘‚ם ב˙פילו˙ ‡לו ל‡ ‰ספי˜ ‰ע„יין ˘˙‰וב – ‰י˘נו ענין
˘˙‰וב‚ ‰ם ב˙פיל˙ נעיל.‰
ו‰בי‡ור בז :‰חמ˘ ˙‰פילו˙ ˘ביום‰-כיפורים ‰ן כנ‚„ חמ˘ ‰מ„רי‚ו˙
˘בנ˘מ – ‰נפ˘ רוח נ˘מ ‰חי' יחי„ .‰ו‰רי ‡‰פ˘רו˙ ˘˘˙‰וב ‰ל‡ ˙‰י' ע„יין
כ„בעי – ‰י‡ ר˜ ב„' ˙‰פילו˙ ˘כנ‚„ „' מ„רי‚ו˙ נרנ"ח‡ ,בל ב˙פיל˙ נעיל‰
˘כנ‚„ יחי„ – ‰ענין ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ ˙מי„ ב˘לימו˙ ,כיון ˘בחינ˙ ‰יחי„‰ ‰י‡ ˙מי„
ב˘לימו˙ ,ו‰י‡ ˜˘ור ‰ב‡ופן ˙מי„י עם בחינ˙ יחי„ ,ולעולם ‡ינ ‰ב˘בי' )„ל‡
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כח

ועבור מ˘פח˙ו‡ ,ל‡ ‚ם עבור כל י˘ר‡ל

ענינו ˘ל יום

טוב ‰ומ˙ו˜ ‰ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙.

)כל י˘ר‡ל ערבים ז ‰בז ,(‰ל‰מ˘יך ˘נ‰

עיונים ובי‡ורים במ‰ו˙ עבו„˙ יום ‰כיפורים

)ז' ˙˘רי ˙˘י"„(

˙וכן ענין ‰טביל ‰בערב יום ‰כיפורים
– ˜‰ב" ‰מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל!
בנו‚ע ל‰מנ ‚‰לטבול בערב יום ‰כיפורים ,מבי‡ רבינו ‰ז˜ן

‰

)˘ו"ע ‡ו"ח ס˙ר"ו

סי"ב בטעם ‰ב'(˘" ,טעם טביל ‰זו ‰ו‡ מ˘ום ˙˘וב ,‰כ‚ר ‰מ˙‚ייר" ,ולכן‡" ,פילו
מי ˘טבל בערב ר‡˘ ˘‰נ ,‰ול‡ ר‡˜ ‰רי ‡ח"כˆ ,ריך לחזור ולטבול בערב יום
‰כיפורים ,מ˘ום ˙˘וב."‰
כלומר :כל ‡ח„ מי˘ר‡ל‚ ,ם מי ˘‰י' ˆ„י˜ ‚מור בכל ˘‰נ ‰כולˆ ,‰ריך לטבול
בערב יו‰כ"פ ,ועי"ז נע˘ˆ‡ ‰לו עילוי ˘ל‡ בערך ˘ -נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ח„˘" ,‰כ‚ר

מהות עבודת הקטורת לפני ולפנים
מהו תוכנה הפנימי של הקטורת העומדת במרכז עבודת היום הקדוש?  /איך
אפשר להתיר את האיסורים ולהפך "זדונות" ל"זכיות"?  /מהי עבודת "יחידה"
שבנפש?  /ומדוע דווקא ביום הכיפורים מעכב ה"מעלה עשן" בקטורת? –
בי‡ור נרחב במ‰ו˙ עניין ˜‰טור˙‰ ,י‡ עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ‰ל יום ‰כיפורים,
‡˘ר מ˙עורר˙ מעומ˜ פנימיו˙ ‰נ˘מ ‰ופעול˙ ‰נ˘‚ב ‰ע„ בלי ‚בול

‰מ˙‚ייר".
ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן‰ :רי במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול‰ ‰י' ˆ„י˜ ‚מור ,ו‡"כ ,מ„וע
ˆריך ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ח„˘!?‰
‡ך ‰ענין ‰ו‡ „ˆ˘ -י˜ ‚מור "‡ינו מ‚יע" לבעל ˙˘וב") ‰ווי ˜ומט ‡ ˆ„י˜ ˆו ‡
בעל ˙˘וב‰˘ ,(...!?"‰רי מ˜ום ˘בעלי ˙˘וב ‰עומ„ים ‡ין ˆ„י˜ים ‚מורין יכולין
לעמו„ בו ,ו‰יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘ˆ„י˜ ‰ו‡ למט ‰ממנו במ„רי‚‡ ,‰ל‡ ˘‡ין
ביכל˙ו לעמו„ ˘ם; ז‰ו ענין ˘ל‡ בערך!
וז‰ו כללו˙ ענין ˘˙‰וב˘ ,‰על י„ ‰נע˘„‡‰ ‰ם מˆי‡ו˙ ח„˘ - ‰כמבו‡ר
בר‡˘ונים ˘ז‰ו ‰טעם ˘מועיל˘˙‰ ‰וב ‰ל˜נח כל ‰ענינים ,ב ‰ב˘ע˘ ‰עבר על
רˆון  ,'‰ונע˘ ‰מור„ במלכו˙ ]וענין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בעבירו˙ ˜לו˙ ,כי ,מˆ„ ‰ענין ˘ל
˜יום רˆון ‰מלך ,בטלים ‰חילו˜ים בין עבירו˙ חמורו˙ ביו˙ר ל„˜„ו˜ ˜ל ˘ל „ברי
סופרים‚˘ ,ם ‰ו‡ ני˙ן למ˘ ‰מסיני[ ˘ -ז‰ו לפי ˘בטל ‰מˆי‡ו˙ו ˜‰ו„מ˙ ונע˘‰
מˆי‡ו˙ ח„˘‡") ‰ני ‡חר ו‡יני ‡ו˙ו ‡‰י˘ ˘ע˘‡ ‰ו˙ן ‰מע˘ים"(.
וכ„י ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ ח„˘‡ - ‰ין ז ‰בכח „‡‰ם מˆ„ עˆמו‡˘ ,ינו יכול ל˘נו˙

מעי˜רי

ס„ר ‰עבו„˘ ‰ל כ‰ן ‚„ול בעˆם ‰יום „˜‰ו˘ ו‰נור‡‰ ,י‡ עבו„˙ ˜‰טר˙

˜‰טור˙‰˘ ,י ‰נוטל ‰כ‰ן „‚‰ול מלו‡ חופניו ˜טור˙ „˜ ‰מן  ,‰˜„‰מניח ‰במח˙,‰
ומכניס ‰לפני ולפנים ‡ל בין ב„י ‡‰רון ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים.
ו‰נ ,‰סו„ מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙ ˘ל ˜‰טור˙ נ˙ב‡ר בז‰ר „˜‰ו˘‰˘ 1י‡ מעבר˙ ומ˜נח˙
"זו‰מ‡ וטינופ‡ „יˆר ‰רע" ,וכן נ˙ב‡ר בס˘ 2˜"‰ס‚ול˙˘ ‰ל ˜‰טור˙ ‰י‡ במ˜ום
‰חו˘ך ו˜‰ליפו˙ ו‰חט‡ים‰˘ ,י‡ מנ˜ ‰ומ˙˜נ˙ ‡ו˙ם .וכ‡ו˙" ‰חלבנ "‰מסממני
˜‰טור˙‰˘ ,י ‰ריח ‰רע ,ו‰י‡ מור ‰על פו˘עי י˘ר‡ל ,3ועל י„י ˜‰טר˙ ˜‰טור˙
נ‰פכ˙ ל‰יו˙ "ריח ניחוח ל."'‰
ומע˙ ‰י˘ ל˙מו˙ ‰מי„‚ ‰‰ול ,‰מ ‰עניינ˘ ‰ל ˜‰טור˙ בין ענייני עבו„˙ ‰יום
„˜‰ו˘?
‰ל‡ ביום ‰כיפורים נˆבים כל בני י˘ר‡ל זכים ונ˜יים לפני ˜ונם ,וביום ˜„ו˘ ז‰
˘‰טן "לי˙ לי ‰ר˘ו˙‡ ל‡סטוני" ,4מפני ˘"בני י˘ר‡ל  . .נ˜יים ‰ם מעוון ול‡ י˘מע
 '‰ל˜טרו‚ו" .
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‡˙ מˆי‡ו˙ו )"‡יבערמ‡כן זיך ‡ליין"(‡ ,ל‡ בכחו ˘ל ˜‰ב".‰
ונמˆ‡‰˘ ,טביל„ ‰ערב יו‰כ"פ ˘‰י‡ "מ˘ום ˙˘וב ,‰כ‚ר ‰מ˙‚ייר" ‡ינ‰

 (1ז‰ר ח„˘ ˘יר ˘‰ירים ע"‰פ "מ˘כני ‡חריך נרוˆ" ‰"„ "‰פ˙ח ר' ˘מעון  . .מ˘כני".

טביל ‰במ˜ו ‰ס˙ם ,מˆ„ כח „‡‰ם בלב„‡ ,ל‡ ענינ˘ ‰ל טביל ‰זו ‰ו‡  -כ„ברי

 (2ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רנ"ז עמ' ˜סז ו‡ילך )„"" ‰ו‰ו‡ כח˙ן" פט"ו(.

‚‰מר‡ בסיום מסכ˙ יום ‰כיפורים ופר˜ יום ‰כיפורים )˘ז‰ו ˘מו ˘ל ‰פר˜

 (3כרי˙ו˙ ו ,ב .ור‡ ‰פר˘"י ˙˘‡ ל ,ל„.

‡‰חרון לפי כל ‚‰ירס‡ו˙(" :מ˜ו ‰י˘ר‡ל ‰וי' ˜‰ . .ב" ‰מט‰ר ‡˙ י˘ר‡ל",

 (4יומ‡ כ .‡ ,וי˜ר‡ רב ‰פכ"‡.„ ,
 (5יפ˙ ‰ו‡ר לוי˜"ר ˘ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ו

ו‡ם כן ,מ‡חר ו‡ין מ˜ום ליˆר ‰רע ולחט‡ים ביום ‰כיפורים ,מ„וע ˆריכים ל˜‰טר˙
˜‰טור˙ כחל˜ עי˜רי כל כך מעבו„˙ ‰יום „˜‰ו˘ ,ו‰ל‡ ביום ז‡ ‰ין "זו‰מ‡ וטינופ‡
„יˆר ‰רע" ,ו‡ין ˆריך ל˜טור˙ מיוח„˙ בכ„י ל‰עבירם?
וי˘ לב‡ר עניין עבו„˙ ˘˙‰וב„ ‰יום ‰כיפורים ,ו‰‰פר˘ בינ ‰לבין עבו„˙ ˘˙‰וב‰
במ˘ך ˘‰נ ‰כול ,‰וממיל‡ י˙ברר ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ˜‰טור˙ ביום ‰כיפורים
למו˙ר‡ ,ל‡ ‡„רב‡ – פעול˙‰ ‰י‡ מ˘ובח˙ ונעלי˙ ‰רב ‰יו˙ר מבכל ימו˙ ˘‰נ,‰
ור‡וי ל ‰ל‰יו˙ ˜מ ‰ו‚ם ניˆב ‰בין ‰עבו„ו˙ ‰עי˜ריו˙ ו‰נ˘‚בו˙ ˘ביום „˜‰ו˘.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ב‚„י ז‰ב וב‚„י לבן
בעבו„˙ „‡‰ם

ט‰ורים מ‚˘מיו˙ וחומריו˙‰ .ו‡ יו„ע
˘ב˜„˘י ˜„˘ים ל‡ נמˆ‡ ˘ום „בר,
‡פילו לחם ‰פנים‰˘ ,ו‡ לחם ˜„ו˘‚ ,ם

וז‰ו ענינם ˘ל ע˘ר˙ ימי ˙˘וב,‰
˘מ˙חילים ב˘ופר „ר" ,‰ומס˙יימים
בעבו„˙ כ‰ן ‚„ול ביו‰כ"פ:
ב˙חיל˙

ע˘י"˙

לו˜חים

˘ופר

ו‚ם ˜‰ולו˙ ˘˙ו˜עים בו ‡ינם ˙נועו˙

מ‰ו˙ ˘‰ינוי ב‡„ם ˘‰ב ב˙˘וב ‰מ‡‰ב ,‰ובז˘‰ ‰ב מיר‡‰

מוזי˜ליו˙‡ ,ל‡ ˜ולו˙ פ˘וטים˜˙ ,יע‰

‡מרו חז"ל ביומ‡˘ 6פעול˙ ˘˙‰וב ‰על ‰חט‡ ˙לוי ‰ב‡יכו˙˘ ‰ל ˘˙‰וב‡ ,‰ם

˘ברים ו˙רוע .‰כ‡˘ר י‰ו„י נעמ„ לפני

לו כזכיו˙" .ו˘ני מיני ˙˘ובו˙ ‡לו ,מ˜בילים ‰ם ל„ר‚ו˙ ˘˙‰וב˘ ‰במ˘ך ימו˙ ˘‰נ‰
ו˙˘וב„ ‰יום ‰כיפורים˘˙‰ :וב˘ ‰בכל ימו˙ ˘‰נ‰ ‰י‡ בכללו˙ ˙˘וב ‰מיר‡ ,‰וביום
‰כיפורים ‰ו‡ זמנ˘ ‰ל עבו„˙ ˘˙‰וב ‰מ‡‰ב.‰
ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר עניינן ˘ל ˘˙י ˙˘ובו˙ ‡לו ,ומ„וע ˙˘וב ‰מיר‡ ‰פועל˙ על
‰ז„ונו˙ ˘יע˘ו ר˜ כ˘‚‚ו˙ ,ו˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰בכח ‰ל‰פוך ‡˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙.
„‰נ˘˙ ,‰וב ‰מיר‡ ‰עניינ‰ ‰ו‡ ˘„‡‰ם ˘ב ‡ל בור‡ו ל‡ מחמ˙ ˘מר‚י˘ רˆון
ו˙˘ו˜ ‰ל˜˙‰רב ‡ליו ול‰טיב „רכיו‡ ,ל‡ ‡פ˘ר ˘בלבבו נ˘‡ר בסורו ובמ˘ו‚˙ו,
ומכל מ˜ום יר‡ ‰ו‡ ומפח„ מפני מלך מלכי ‰מלכים ,ועל כן עוזב חט‡יו ו˘ב ב˙˘וב.‰
לעומ˙ו ,י˘ מי ˘עב„ עבו„˙ו ו˙‰בונן ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰‡‰ב ,‰ע„ ˘מר‚י˘
בלבבו ‡‰ב„‚ ‰ול‡ ‰ל ˘‰י"˙ ,ומחמ˙‰ ‰ו‡ כוסף ל„˙‰ב˜ בו י˙' ול˜˙‰רב ‡ליו ,ועל
כן ˘ב ‰ו‡ ‡ל ˜ונו – ו‰י‡ ˙˘וב ‰מ‡‰ב.‰
ו‰נ ,‰כ‡˘ר נ˙בונן ונח˜ור ב˘ינוי ‰נע˘ ‰בע˙ ˘˙‰וב ‰ב‡„ם ˘‰ב ,נמˆ‡ ‡˘ר
˘‰ב מ‡‰ב ‰נ˘˙נ˙ ‰מˆי‡ו˙ו ל‚מרי ונע˘ ‰מˆי‡ו˙ ח„˘ ,‰ולעומ˙ו ˘‰ב מיר‡‰
נו˙ר במˆי‡ו˙ ˜‰ו„מ˙‡ ,ל‡ ˘מ˘˙נו˙ פעולו˙יו:

ל‡ ‰י' ב˜„˘י ˜„˘ים‡ ,ל‡ ר˜ ˜‰ב",‰
˙‰ור‡‰ – ‰רון ו‰לוחו˙ – ו‰כ‰ן ‚„ול.
וז‰ו ‰מוסר ˘‰כל עבור כל י‰ו„י:

ו˙ו˜עים בו˘‰ .ופר ‰ו‡ ˜רן ב‰מ,‰

˘ב "מיר‡‡ – "‰זי "ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כ˘‚‚ו˙" ,ו‡ם ˘ב "מ‡‰ב" – "‰ז„ונו˙ נע˘ו˙

כז

˜‰ב"‡ – ‰ין "חכמו˙"˘˜‰ .ר ˘לו עם
˜‰ב"‰ ‰ו‡ ע"י ˆע˜ ‰לבבי˙ פ˘וט‰
‡‰רˆי˜ן ‡ויס‚ע˘ריי"(‰ ,ו‡
)"‡ פ˘וט'ן ַ
ַ
ˆוע˜ מעומ˜ לבבו ,פנימיו˙ ‰לב‰˘ ,ו‡
בנו ˘ל ˜‰ב" ‰ו˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‡ביו ,ומב˜˘
˘‡ביו י˙ן לו ˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜.‰
וסיום ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ ‰ו‡ – עבו„˙
כ‰ן ‚„ול ב˘ני חל˜ים ‡‰מורים ,כלומר,
˘יו„ע ומחליט לעבו„ ‡˙ ˜‰ב"‰ ‰ן
בב‚„י ז‰ב ו‰ן בב‚„י לבן.
בנו‚ע ל„ברים ˘‰ם מחו ıל˜„˘י

˙‰חל˙

‰חיים,

˙‰חל˙

‰עבו„‰

ו˙‰חל˙ ˘‰נˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ בˆע˜‰
פ˘וט ‰ל˜‰ב" – ‰למעל ‰מ˘‰כל;
ו‡ח"כ ˆריך ‰ו‡ בעˆמו לע˘ו˙ ‡˙
‰עבו„ו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘‰˘ ,ו‡ ˘לם ‚ם
עכ˘יו‰ ,ן בב‚„י ז‰ב ו‰ן בב‚„י לבן.
וכ‡˘ר יע˘ ‰כן – ‡זי י‰יו ‡ˆלו
˘‚‰מיו˙ ו‰רוחניו˙ ביח„ ,כפי ˘‰י'
‰ס„ר ‡ˆל ‰כ‰ן ‚„ול˘ ,ל‡ לב˘ ˙חיל‰
ב‚„י ז‰ב ו‡ח"כ ב‚„י לבן‡ ,ל‡ ‰י'
מחליפם; ˙חיל ‰ב‚„י ז‰ב‡ ,ח"כ ב‚„י
לבן ,ו‡ח"כ ˘וב ב‚„י ז‰ב ו‡ח"כ עו„
פעם ב‚„י לבן ,ו˘וב ב‚„י ז‰ב ,כיˆ‡ ,ל
י‰ו„י ‚˘מיו˙ ורוחניו˙ ‡ינן נפר„ו˙.
כ˘ם ˘‰כ‰ן ‚„ול ,ל‡חרי כל עבו„˙ו
בב‚„י ז‰ב וב‚„י לבן‰ ,י' מ˙פלל ˙פיל‰

˘„˜‰ים ,יו„ע ‰ו‡˘ ,כיון ˘˜‰ב"‰

˜ˆר ,‰ובמלים ספורו˙ ‡ל‰ ‰י' פועל

נ˙ן לו כסף ונ˘מ ‰י‰ו„י˙‡ ,סור לו

)"פלע‚ט ער ‡ויסבעטן"( ˘נ ‰טוב‰

‡‰לטן זיך"( בב‚„י לבן,
)"ב‡ ַ
ַ
ל˙‰כסו˙

עבורו ,עבור ˘בטו ,ועבור כל י˘ר‡ל

ב‚„ים ט‰ורים ונ˜יים˘ ,כל „בר ˘עלי‰ם

˘בכל ‰עולם‚ ,ם ב‚˘מיו˙  -כך ‚ם כל

נח˘ב לכ˙ם ,כך ˘כ‡˘ר פונים ‡ליו

י‰ו„י ,כ‡˘ר עוב„ ‡˙ עבו„˙ו ב˜„˘י

ב˙˘וב ‰מיר‡„‡‰ ,‰ם ˘ייך ע„יין לענייני רע וחט‡ים ,ולמרו˙ ˘ייכו˙ו בעˆם

‡ו„ו˙ כסף ,י‡מר ˘ילכו למי˘‰ו ‡חר,

˜„˘ים ˘בנפ˘ו פנימ‰ ,‰נ ‰במילים

לענייני רע ,עב„ עבו„˙ו ונ˙עורר ביר‡ ‰מפני מלך מלכי ‰מלכים ,ולפיכך ‰רי ‰ו‡

כיון ˘‰ו‡ ˜„ו˘ וט‰ור‰ .ו‡ יו„ע ˘בבי˙

ספורו˙ ובר‚עים ספורים ממ˘יך ‡ו˘ר

כופ ˙‡ ‰עˆמו ˘ל‡ לילך בפועל ‡חר ˘רירו˙ לבו‡ ,ל‡ ל˘וב ‡ל  '‰לעב„ו ול˘מור

‰מ˜„˘‰ ,י˘יב ,‰בי˙ ‰כנס˙ ובי˙

על כל ‰ימים ˘ל כל ˘‰נ.‰

מˆוו˙יו ,וכל ז ‰מחמ˙ ‡ימ˙ ‡„ון עולם ‰מוטל עליו .ונמˆ‡ „˘‰ב מיר‡ ,‰עוס˜ ˙מי„

‰מ„ר˘ ,ז˜ו˜ים לז‰ב – ועליו ל˙˙ ז‰ב.

ב˘ליל˙ ו‰עבר˙ ענייני ‰רע ˘מ˙‡וו‡ ‰לי‰ם בלבו˘ ,מפני ‡ימ˙ „‡‰ון ‰מוטל˙ עליו,
 (6פו ,ב.

‡בל כ˘מ‚יע ל˜„˘י ˜„˘ים‡ ,זי ‰ו‡

וכ˘ם ˘˙פיל˙ כ‰ן ‚„ול ‰י˙ ‰ב˘ביל
כל י˘ר‡ל ,כך ‚ם ˙פיל˙ו ˘ל כל י‰ו„י

˘ו ‰עם כולם‰ .ו‡ ל‡ מ˙‰לך בב‚„י ז‰ב

ביו‰כ"פ ,ב‰יו˙ו בב‚„י לבן ,בלב ט‰ור

‡ל‡ בב‚„י לבן ,ב‚„ים לבנים ט‰ורים,

וכוונ ‰טוב – ‰פועל˙ ל‡ ר˜ ב˘ביל עˆמו

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כו

‰עבו„ ‰בבי˙ ‰מ˜„˘
˘ב˙וך כל י‰ו„י
חורבן בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ר˜ בי˙ ‰מ˜„˘
˘‚‰מי,

‰יינו,

ב‡בנים,

ז‰ב

וכסף;

‡בל בי˙ ‰מ˜„˘ ‰רוחני ˘נמˆ‡ ב˙וך
כל י‰ו„י פנימ ,‰בי˙ ‰מ˜„˘ ˘נמˆ‡
בנ˘מ˙ו ˘ל כל י‰ו„י‰ ,רי ‰ו‡ נ˘‡ר
˙מי„ ב˘לימו˙ו‡ .פילו י‰ו„י ‡ינו יכול
ל‰חריבו ח"ו ,ומכל˘-כן ˘‚וי ‡ינו יכול
ל‰חריבו.
 וכ„ברי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר :ר˜‚ופו˙ינו ני˙נו ב‚לו˙ וב˘עבו„ מלכיו˙,
‡בל נ˘מו˙ינו ל‡ נמסרו ל‚לו˙ ו˘עבו„
מלכיו˙- .
בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰רוחני ז˘ ‰נמˆ‡ ‡ˆל
כל י‰ו„י ,י˘נם ‚ם ‰חילו˜ים „זמני ˘‰נ.‰
ובבו‡ יו‰כ"פˆ ,ריך כל י‰ו„י‰˘ ,ו‡
"‰כ‰ן ‚„ול" בבי˙ ‰מ˜„˘ ˘לו ,לע˘ו˙
כל ‰עבו„ו˙ ,מבלי לסמוך על מי˘‰ו
‡חר .ובעבו„ˆ˘ ‰ריך לע˘ו˙ – י˘ ˘ני
סו‚ים :עבו„ו˙ ב˜„˘י ˜„˘ים בב‚„י לבן,
‰טעם ˘‰כ‰נים בעבו„˙ם ‰וˆרכו
ללבו˘ ב‚„ים ˘‰ם "לכבו„ ול˙פ‡ר˙"
]וכנ"ל,

˘ביו‰כ"פ

˜„˘ים ‰י˙‰ ‰עבו„ ‰בב‚„י לבן? ‰ל‡
˜„˘י ˜„˘ים ‰ו‡ מ˜ו„˘ עו„ יו˙ר,
ובו„‡י ˘‰עבו„˘ ‰ם ‰י˙ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙
בב‚„י ז‰ב?

ל‰יו˙

‰עבו„ ‰בב‚„י ז‰ב ,מלב„ ב˜„˘י ˜„˘ים[

ו‰ענין בז :‰כל ‡ח„ ˆריך לעבו„ ‡˙
˘‰י"˙ לפי כל ‰כחו˙ ˘לו.
כ‡˘ר ב‡ים ל‚ביר עבור ˆ„˜‡ ,‰ינו
יכול לטעון ˘יˆ‡ י„י חוב˙ו ב˙ור,‰
˙פיל ,‰לימו„ ‰חסי„ו˙ ולימו„ ‰נ‚ל;‰

ועפ"ז ‡ינו מובן ,למ„ ‰ו˜‡ ב˜„˘י

ועוס˜ ב˙נוע ‰חיובי˙ ˘ל ˜˙‰רבו˙ ‡ליו י˙'.

עליו לי„ע ˘בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰וˆרכו ל‰יו˙
ב‚„י ז‰ב.
ל‡י„ך ‚יס‡ˆ ,ריכים לזכור ˘‡י ‡פ˘ר
לˆ‡˙ י„י חוב ‰ר˜ ע"י ‰חז˜˙ ‰י˘יבו˙
וכיו"ב – ב‚„י ז‰ב – ‡ל‡ ˆריכים ‚ם ב‚„י
לבן ,ב‚„ים ט‰ורים ונ˜יים ,ענינים רוחניים
˘‰ם

ט‰ורים

ומופ˘טים

מ‚˘מיו˙

וחומריו˙.
וכל ‡ח„ מ‰ם ˆריך ל‰יו˙ מ˙‡ים
למ˜ומו :בעבו„ו˙ ˘‰ם מחו ıל˜„˘י
˜„˘ים – ˆריכים ב‚„י ז‰ב ,ל˙˘‰מ˘ עם
ב‚„י ז‰ב עבור עניני בי˙ ‰מ˜„˘,
ל˙˘‰מ˘ בו ול‡ נבר‡ ‡ל‡ ב˘ביל בי˙
‰מ˜„˘ .עי˜ר ברי‡˙ ‰ז‰ב ‰י˙ ‰ב˘ביל
בי˙ ‰מ˜„˘,
ומˆ„ ז ‰י˘נו ז‰ב ‚ם בכל ‰עולם.

– כו˙ב ‰רמב"ם )מו"נ ח"‚ פמ"˘ ,(‰ז‰ו

בפרט ביו‰כ"פ ,בב‚„י ז‰ב.

מˆי‡ו˙ו ˜‰ו„מ˙ ˘‰י ‰רחו˜ מ‡ור פני ‡ ,'‰ל‡ עו„ ז‡˙˘ ,נע˘ ‰למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל

לבטל ול‰עביר ‰רע ˘ע„יין נמˆ‡ ‡ˆלו ,ו‡ילו ˘‰ב מ‡‰ב ‰נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ח„˘,‰

לפי ˘ב˜„ו˘ˆ ‰ריכים ל˙˘‰מ˘ ב„ברים

ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰עבו„ ‰בבי˙ ‰מ˜„˘,

וממיל‡ ‡ין ‰ו‡ עוס˜ ב˘ליל˙ עניינים ˘ל רע‡ ,ל‡ עי˜ר עבו„˙ו ‰י‡ ˘‰ולך ומ˙„ב˜

ונמˆ‡˙ נ˜ו„˙ ‰‰פר˘ בין ˘‰ב מיר‡ ‰ל˘ב מ‡‰ב˘‰ :‰ב מיר‡ ‰עבו„˙ו ˙מי„

‰עי˜ר לטפל ו‰טפל לעי˜ר- .

מ˜ום ח˘וב ועו˘ ‰רו˘ם על „‡‰ם ,לכן

‡ך ז˘˘ ‰ב מ‡‰ב‰ ,‰ל‡ סיב˙ ˘ובו ‡ל ‰ '‰י‡ מחמ˙ ˘‡ו‰בו ורוˆ ‰ל„˙‰ב˜ בו,

‡„ם „‰בו˜ בו י˙'.

ו‰רי כל י‰ו„י מבין ˘‡ין ˆריכים לע˘ו˙

‰יפים ו‰טובים ביו˙ר ,וכיון ˘ז‰ב ˙ופס

‰רי ‰ו‡ ˘ולל ‡ו˙ם ועוס˜ ב‰עבר˙ם.

ומ˙˜רב ‡ל  '‰ברˆון וב˘מח ‰ובעונ‚ ,וממיל‡ ל‡ זו בלב„ ˘‡ין לו עו„ ˘ייכו˙ ‡ל

 -כ„‡י˙‡ במ„ר˘ :ל‡ ‰י' ר‡וי ז‰ב

ו˘‡ר ‰עבו„ו˙ בב‚„י ז‰ב.

‰וˆרכ‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ז

"ז„ונו˙ כ˘‚‚ו˙" – כי ל‡ נ‰פך למˆי‡ו˙ ח„˘‰
וכ˘ם ˘נ˙ב„לו ˘‰ב מ‡‰ב ‰ו˘‰ב מיר‡˘ ,‰ז ‰נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ח„˘ ‰וז ‰ר˜ כופ‰
‡˙ ‰רע ˘במˆי‡ו˙ו ‰ר‡˘וני˙ ,כן ‰ו‡ ‚ם כ‡˘ר מ˜בל ˘‰י"˙ ˙˘וב˙ם„˘ ,ין ‡חר
י˘ ל‰ם ל˘ב מיר‡ ‰ול˘ב מ‡‰ב ‰כ„˙ מ ‰ייע˘ ‰בז„ונו˙י‰ם ˘עלי‰ם ‰ם ˘בים,
וב‡˙‰ם ל‡ופן עבו„˙ם:
‡ˆל ˘‰ב מיר‡‡ ,‰ין ‰ז„ונו˙ נ‰פכים לזכיו˙ ‡ל‡ ר˜ ל˘‚‚ו˙„ ,מכיון ˘עבו„˙ו
‰י‡ בביטול ו‰עבר˙ ‰רע ,כן ‚ם פעול˙ עבו„˙ו ‰י‡ ל˘לול ול‰עביר ‰רע‰˘ ,ז„ונו˙
ל‡ ייח˘בו עו„ כז„ונו˙ ,ו‡ין מעני˘ים ‡ו˙ו עלי‰ם – "‡ין מזכירין לו „בר וחˆי „בר
ביום „‰ין"‡ .7ך מכיון ˘ל‡ פעל בעבו„˙ו ˘יי‰פך למˆי‡ו˙ ח„˘‰ ,‰נ‡ ‰ין ‰רע ˘על
י„י ‰ז„ונו˙ נעלם ו‰ולך לו‡ ,ל‡ ע„יין נ˘‡ר רו˘ם מחט‡יו ,ו‰רע נ˘‡ר במˆי‡ו˙ ,ר˜
˘נח˘בים ‰ז„ונו˙ כ˘‚‚ו˙.
‡בל ב˙˘וב ‰מ‡‰ב‰ ,‰נ ‰כ˘ם ˘˘‰ב עˆמו נ‰פך למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל ‡„ם ˜‰רוב
‡ל ‰בור‡ י˙"˘ ,כמו כן ‰ו‡ ‚ם ב‡˘ר לז„ונו˙יו˘ ,נ‰פכים למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰ל זכיו˙,
בבחינ˙ "וי‰פוך ‡ '‰ל˜יך לך ‡˙ ˜‰לל ‰לברכ. "‰
8

ו˘ני מיני ˙˘ובו˙ ‡לו כל ‡ח„ ‰ו‡ בזמן ‰ר‡וי לו˘˙„ ,וב ‰מיר‡‰ ‰י‡ עבו„˙
˘˙‰וב ‰במ˘ך ימו˙ ˘‰נ ‰כול ,‰ויום ‰כיפורים ‰ו‡ ˘ע˙˘ ‰ל ˙˘וב ‰מ‡‰ב.‰
וממיל‡ ב˙˘וב˘ ‰ל כל ימו˙ ˘‰נ" ‰ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כ˘‚‚ו˙" ,וביום ‰כיפורים,
כ˙וˆ‡ ‰מ˙˘וב ‰מ‡‰ב‡ ,‰ז "ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כזכיו˙".

‡בל כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜„˘י ˜„˘ים,
˘„˜‰י ˜„˘ים ˘בנ˘מ˙ו ˘ל כל י‰ו„י –
˘ם ‡ין ל‰כניס ז‰ב‚"‰ .ביר" – ב˘ו ‰עם
כולם‰ .עבו„ו˙ ב˜„˘י ˜„˘ים ˆריכים

‚‡ (7ר˙ ˘˙‰וב) ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע( פ"ב.

לע˘ו˙ן בב‚„י לבן.

 ‡ˆ˙ (8כ‚ ,ו.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ח

כ‰
‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

"‡ח˙ ב˘נ" – "‰יחי„ ‰ליח„ך"

דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא
עריכה ,באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

ו‰נ ,‰נוסף על מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ‰במעל˙ ˙˘וב˙ יום ‰כיפורים ˘‰י‡ ˙˘וב‰
מ‡‰ב‰ ‰מ‰פכ˙ ז„ונו˙ לזכיו˙‰ ,רי ב‡מ˙ ‚„ל ‰מעל˙ ˙˘וב˙ יום ‰כיפורים ל‡ין
˘יעור:
בכללו˙ עניין ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰י˘ כמ„ ‰ר‚ו˙ ,זו למעל ‰מזו ,וביום ˜„ו˘ ז‰ ‰ו‡
זמנ˘ ‰ל ˙˘וב‰ ‰ב‡ ‰מחמ˙ ‡‰ב˘ ‰בבחינ˙ "בכל מ‡ו„ך" ,כפי ˘‡ומרים ב˜רי‡˙

עבודת יום הכיפורים

˘מע "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰ל˜יך  . .בכל מ‡ו„ך".
ומ‰ו˙ 9עניין ‰‡‰ב"„ ‰בכל מ‡ו„ך" ‰י‡ ‡‰ב‡˘ ‰ין ל‚ ‰בול ומי„"„ ,‰מ‡ו„"
פירו˘ו בלי ‚בול ,ו‰יינו ˘„‡‰ם ‡ו‰ב ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡‰ב ‰רב ‰מ‡ו„ למעל ‰ממ„י„‰
ו‚‰בל˘ .‰ב„רך ‰ר‚יל מ‚יע‰‡‰ ‰ב ‰מ˙‰בוננו˙ ˘כלי˙ ‰מולי„ ‰בלב ‡˙ ‰מי„‰
‰מ˙‡מ˙ ל˙‰בוננו˙‡ ,בל ‡‰ב"„ ‰בכל מ‡ו„ך" ‰י‡ ‡‰ב˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙,
‰מעורר˙ ב‡„ם ˙˘ו˜ ‰וכוסף עˆומים ˘‡ין ל‰ם סיב˘ ‰כלי˙ ו‡ין ל‰ם ‚‰בל ,‰ו‚ם
‡ין לב „‡‰ם יכול ל‰כיל ‡‰ב ‰כזו ˘‡ין ל ‰סוף„‡‰˘ ,ם מ˘˙ו˜˜ ‡ך ור˜ ל„ב˜ ‰בו
י˙' למעל ‰מן ˘‰כל ו„‰ע˙.
ו‡‰ב ‰זו מ˙עורר˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ביום ‰כיפורים:

בנוגע לדברים שהם מחוץ לקדשי הקדשים ,יודע הוא ,שכיון שהקב"ה נתן
לו כסף ונשמה יהודית ,אסור לו להתכסות בבגדי לבן ,בגדים טהורים ונקיים,
כך שכאשר פונים אליו אודות כסף ,יאמר שילכו למישהו אחר ,כיון שהוא
קדוש וטהור ,אלא אם בבית הכנסת ,הישיבה וכיו"ב ,זקוקים לזהב – עליו
לתת זהב .אבל כשמגיע לקדשי קדשים ,אזי הוא שוה עם כולם .הוא לא
מתהלך בבגדי זהב אלא בבגדים לבנים ,טהורים מגשמיות וחומריות .הוא
יודע ששם לא נמצא שום דבר ,אלא רק הקב"ה ,התורה והכהן גדול

„‰נ ‰חמי˘˘ ‰מו˙ נ˜ר‡ו ל ‰לנ˘מ" :‰נפ˘"" ,רוח"" ,נ˘מ" ,"‰חי "‰ו"יחי„,10"‰
ו‰ן חמ˘ „ר‚ו˙ בנ˘מ˙ „‡‰ם זו למעל ‰מזו .ובחינ˙ "‰יחי„˘ "‰בנפ˘ ‰י‡ מ‰
˘נ˙ב‡ר בכ˙בי ‡‰ריז"ל"˘ 11י˘ ניˆו˜ ıטן מ‡ו„ ˘‰ו‡ בחינ˙ ‡ל˜ו˙  . .וז‰ ‰ניˆוı
מ˙לב˘ בכח ניˆו‡ ıח„ נבר‡ ‰ . .נ˜ר‡ יחי„ ‰כו'" .ו‰יינוˆ‡˘ ,ל כל ‡ח„ ו‡ח„
מי˘ר‡ל ,מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו ב˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,י˘ בו "ניˆו˘ "ıל
˜„ו˘„‰ ‰בו˜ ˙מי„ ב˘ר˘ו ומ˜ורו ב˘‰י"˙ ,ועומ„ ˙מי„ ברˆון ו˙˘ו˜ ‰ל„בו˜ בו.12
ו"ניˆו "ıז ‰נ˜ר‡ ב˘ם "יחי„ "‰כי עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "יחי„ ‰ליח„ך" – ˘‰ו‡
˜˘ור ˙מי„ ל"יחי„ו ˘ל עולם" ,ובחינ ‰זו נמˆ‡˙ ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל‡ ,פילו ‡ˆל
"˜ל ˘ב˜לים" ,ו‡ין „בר בעולם ˘יוכל לבטל ˘˜˙‰רו˙ בחינ ‰זו „‰נ˘מ ‰ב˜ב".‰
ו‰נ ,‰יום ‰כיפורים נ˜ר‡ בכ˙וב ב˘ם "‡ח˙ ב˘נ ,13"‰ו˙יב˙ "‡ח˙" י˘ ב˙‡ ‰
ביטוי עניינו ˘ל יום:

עומ„ים

‡נו ימים ‡ח„ים ˜ו„ם יום

‚„ול ,כי ,במ˘ך כל ˘‰נ ‰כול ‰נע˘˙‰

‰כיפורים ,בזמן ˘נ˜ר‡ "ע˘ר˙ ימי

‰עבו„‚ ‰ם על י„י כ‰נים ‡חרים ,מ˘‡"כ

˙˘וב."‰

ביו‰כ"פ ‰וˆרך ‰כ‰ן ‚„ול בעˆמו לע˘ו˙

ב‰ח˘בון „"ע˘ר˙ ימי ˙˘וב "‰נכללים
‚ם ˘ני ימי ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כיפורים –
˘‰רי ‰ימים ˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ ‡ינם ‡ל‡
˘בע ‰ימים ,ומז ‰מובן ˘"ע˘ר˙ ימי
˙˘וב "‰כוללים ‚ם ר" ‰ויו‰כ"פ.
מכיון ˘כל ע˘ר˙ ‰ימים נ˜ר‡ים ב˘ם
‡ח„ – "ע˘ר˙ ימי ˙˘וב – "‰מוכח ˘ימים
‡לו מ‰ווים מˆי‡ו˙ ‡ח˙˘ ,ר‡˘י˙ ‰ר",‰
וסופ ‰יו‰כ"פ.

 (9ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰סוכו˙ פ‡ ‡ ,ו‡ילך˘ .לח מב.‚ ,
 (10בר‡˘י˙ רב ‰פי"„ ,ט.
 (11ע ıחיים ˘ער „רו˘י ‡בי"ע פ"‡‰ .וב‡ ונ˙ב‡ר בל˜וטי ˙ור ‰ר‡ ‰כז .‡ ,ועו„.
 (12ר‡˙ ‰ני‡ פי"ח-יט ˘נ˙ב‡ר ענין ז ‰ב‡רוכ.‰
 (13ס"פ ˙ˆו‡ .‰חרי טז ,ל„.

ומז ‰מובן˘ ,מ‰ר‚ע ‰ר‡˘ון „ר"‰
מ˙חיל ‰כבר ‰‰כנ ‰ליו‰כ"פ.
מˆו˙ ‰יום „ר"‰ ‰י‡ – ˙˜יע˙ ˘ופר.
ו‰נ˜ו„˘ ‰ל יו‰כ"פ ‰י‡ – עבו„˙ ‰כ‰ן

‡˙ כל ‰עבו„ו˙.
ובעבו„˙ ‰כ‰ן ‚„ול ביו‰כ"פ ‚ופ‡ –
˘ני סו‚ים :חל˜ מ‰עבו„ ‰ע˘ ‰בב‚„י
ז‰ב )בב‚„ים ‡לו ‰יו עו„ מינים מלב„
ז‰ב‡ ,ל‡ ˘נ˜ר‡ים ב‚„י ז‰ב על ˘ם
‰ז‰ב ˘ב‰ם( ,וחל˜ מ‰עבו„ – ‰בב‚„י
לבן ,פ˘˙ן ט‰ור.
בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰יו ˘ל˘ ‰חל˜ים:
‰עזר‰‰ ,‰יכל )‡ו ‡ו‰ל מוע„( ,ו˜„˘י
˜„˘ים‰ .עבו„ו˙ בעזר ‰וב‰יכל – ‰י'
‰כ‰ן ‚„ול עו˘ ‰בב‚„י ז‰ב ,ו‰עבו„ו˙
ב˜„˘י ˜„˘ים – ‰י' עו˘ ‰בב‚„י לבן.
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כ„

‡ינו

˘˙‰וב‰ ‰ו‡ לכ‡ו' ר˜ למי ˘עבר עביר‰

ביו"‰כ

‰מחייב

‡˙

˘˙‰וב‰

‰חט‡ים „‚‰בר‡ ,כ"‡ ˘‰זמן ‰ו‡

ומ‰ו ˘כ˙ב "זמן ˙˘וב ‰לכל" ו"לפיכך

‰מחייב ,וכל' ‰רמב"ם "יו"‰כ ‰ו‡ זמן

חייבים ‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב."‰

˙˘וב . . ‰ולפיכך חייבים ‰כל לע˘ו˙
˙˘וב ."‰ולפ"ז ‚ם מי ˘כבר ˘ב מחט‡יו
 ‰"‰מחוייב ב˙˘וב ‰ובוי„וי .ומכיון ˘‚ם
‰חפˆ‡ „‰עבירו˙ ˘כבר ˘ב עלי‰ן ע„יין
˜יים כי "חט‡˙י נ‚„י ˙מי„" ,לכן ‰"‰
מחויב ל˙‰ו„ו˙ ‚ם עלי‰ן ביום ז.‰

וב‡מ˙

‡ך

לפ‰נ"ל מבו‡ר ‰ו‡„ .בז„‚‰ ‰יר

חיוב ˙˘וב ‰ביו"כ‡„ ,ינו ˙לוי במע˘‰
‚‰בר‡ וחט‡יו‡ ,ל‡ ˘יו"כ ‰ו‡ "זמן
˙˘וב ."‰וממיל‡ מחוייבים ‰כל לע˘ו˙
˙˘וב .‰ומכיון ˘"‡ין ˆ„י˜ ב‡ר˘‡ ıר
יע˘ ‰טוב ול‡ יחט‡" )˜‰ל˙ ז ,כ( נמˆ‡

כבר כ˙ב ז‰ ‰רמב"ם בכו˙בו

„‰כל חייבים ב˙˘וב .‰כי ‚ם ‡לו ˘כבר

"יום ‰כפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל ליחי„

˘בו מחט‡י‰ם ,מכיון ˘"חט‡˙י נ‚„י

ולרבים  . .לפיכך חייבים ‰כל לע˘ו˙

˙מי„"  ‰"‰מחוייבים ב˙˘וב ‰ביו"‰כ,

˙˘וב„ ,"‰לפום רי‰ט‡ ˙מו‰ ,‰רי חיוב

כנ"ל.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ט

„"‡ח˙" ‰י‡ ‰יחי„˘ ‰בנפ˘ ,וכפי ˘מˆינו ב˙וס' 14בנו‚ע לביטוי "ע„ ‡ח˙" – "ע„
‰נפ˘ ˘נ˜ר‡˙ יחי„."‰
וז‰ו עניינו ˘ל יום ‰כיפורים‡" ,ח˙ ב˘נ˘ ,"‰בו מ˙‚לי˙ ‡"‰ח˙" – ‰יחי„‰
˘בנפ˘ ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל‰˘ ,י‡ נמˆ‡˙ ˙מי„ ב˙˘ו˜ ‰ו„בי˜ו˙ ל„בו˜
ב˜ונ" – ‰חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך יחי„ ‰ליח„ך" ,15ו‡זי מ˙עורר ‰ו‡ ב‡‰ב ‰עז ‰ע„ ‡ין ˜ı
בפנימיו˙ לבו ,וחפ ıומ˘˙ו˜˜ לעלו˙ ול„˙‰ב˜ בו י˙'.
ונמˆ‡ ˘ל‡ זו בלב„ ˘˙˘וב„ ‰יום ‰כיפורים ‰י‡ ˙˘וב ‰מ‡‰ב‡ ,‰ל‡ י˙ר על כן
‰י‡ ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב"„ ‰בכל מ‡ו„ך" ,ומע˙ ‰י˘ לב‡ר בעומ˜ יו˙ר ‡˙ מ˘ ‰ביום
‰כיפורים "נע˘ו˙ לו ז„ונו˙ כזכיו˙"˘ ,בע˙ ˙˘וב˙ יום ‰כיפורים מ˙˜˘ר ‰י‰ו„י
ב˘‰י"˙ ב„ר‚‡ נעלי˙ ביו˙ר ,מ˜ום ‡˘ר ˘ם יכולו˙ ‚ם ‰ז„ונו˙ ל‰‰פך כזכיו˙ ,וכפי
˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˘‰ב מ‡‰ב ‰רב‚ ‰ו‡ל ‚ם ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ‡"‰סורים"
ו˙חיל 16‰י˘ ל‰עמי˜ במ˘מעו˙ „‰בר מ"˘ ‰ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כזכיו˙" ,מ‰ו ‡ו˙ו
"ז„ון" ˘מ˙‰פך ל‰יו˙ ל"זכו˙".
„‰נ ,‰י„וע מ˘ ‰נ˙ב‡ר בס˜"‰
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˘בכל נבר‡ ונבר‡ י˘ בפנימיו˙ו ‡ור ‡ל˜י

‰מ‰וו ‰ומחי‡ ‰ו˙ו ,ומבלע„י "ניˆו„˜ "ıו˘ ‰ז‡ ‰ין לו ˜יום כלל .ו"ניˆו "ıז ‰נמˆ‡
‚ם ב„ברים ‚˘מיים נחו˙ים ,ו‡פילו ב„ברים ‰טמ‡ים ו˘פלים ממ˘ ˘‰ם ‰יפך רˆון
‰עליון‰ ,רי ‚ם ב‰ם י˘ ‡ור וחיו˙ ‡ל˜י ב‡ופן נעלם.
‡ל‡˘ ,כ‡˘ר נמˆ‡ ‰ניˆו‡‰ ıל˜י ב„ברים ‰טמ‡ים‰ ,נ ‰ניˆו ıז‰ ‰ו‡ בבחינ˙
‚לו˙ מר ,‰כי ‡‰ור ‡‰ל˜י ‰ו‡ מ‡וח„ עם „‰בר ˘‡ו˙ו ‰ו‡ מ‰וו ,‰ו‡ם מ‰וו„ ‰בר
טמ‡ ‰רי ‰ו‡ יור„ ל‚לו˙ ,ו"נ˙רח˜ ונח˘ך כל כך ע„ ˘‰ו‡ כמו רע".
ו‚ורלו ˘ל ניˆו„˜‰ ıו˘ ‰פעמים ˘‰ו‡ ˙לוי בי„י „‡‰ם ‰עוס˜ ב‡ו˙ו „בר ‚˘מי
˘‰ו‡ ב˙וכו˘ .י˘ „ברים ˘‰ם ˜„ו˘ים ממ˘ ו‡‰ור ‡‰ל˜י ˘ב‰ם ‰ו‡ ב‚לוי ,ולעומ˙
ז‡˙ י˘ „ברים ‡סורים כערל ‰וכל‡י ‰כרם וכיוˆ‡ ˘‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙ ˘ב‰ם ‰י‡
"‡סור "‰ו˜˘ור ‰בי„י ˜‰ליפו˙ ו‡י ‡פ˘ר "ל‰עלו˙ "‰מ˘ם.
‡ך רוב ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ‰מ ‰ענייני חולין ˘‡ינם ˜„ו˘ים ו‡ינם טמ‡ים,
ו„‡‰ם ‰ו‡ ז˜‰ ‰ובע ‚ורל ניˆו„˜‰ ıו˘˘ ‰ב‰ם‡˘ .ם מנˆל ‡˙ ‡ו˙ו „‰בר ל˜„ו˘,‰

" ‰"„ (14ע„ ‡ח˙" – מנחו˙ יח.‡ ,
 (15ר‡ ‰עטר˙ ר‡˘ ˘ער יום ‰כיפורים פ"ב ו‡ילך.
 (16ב‰ב‡ ל˜מן ,ר‡˙ ‰ני‡ פר˜ים ו-ז .ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  22ו‡ילך .ו˘"נ.
 (17ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ב‰מ˘ך "ב˘ע„˜‰˘ ‰ימו – ˙ער"ב" ח"ב פ˘ע"„.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

וכמו "‡‰וכל ב˘ר‡ ˘מינ‡ „˙ור‡ ו˘ו˙ ‰יין מבו˘ם ל‰רחיב „ע˙ו ל '‰ול˙ור˙ו",

גדר התשובה ביום הכיפורים

‰רי ‰חיו˙ ˘בב˘ר וביין "נכלל˙ ועול ‰בבחינ˙ ומ„ר‚˙ „˜‰ו˘ ."‰ו‡ם ח"ו מנˆל ‡˙
ענייני ‰עולם "למל‡ו˙ ˙‡וו˙ ‚ופו ונפ˘ו ‰ב‰מי˙"‰ ,רי יור„ ‰ניˆו˘ ıב„בר ˘‚‰מי
לטומ‡ ‰רח"ל.18
‡מנם‚ ,ם כ‡˘ר ‰ורי„ „‡‰ם ‡˙ ניˆו„˜‰ ıו˘ ‰לטומ‡ ,‰ע„יין יכול ‰ו‡ לעמו„
ול‰עלו˙ ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰למ˜ורם ,וז‡˙ כ‡˘ר י˘וב ב˙˘וב‡˘ ,‰זי י˘ובו יח„
עמו כל ‰ניˆוˆו˙ ˘‰ורי„ ‡ל כחו˙ ‰טומ‡.‰
‡ך כל ‡‰מור ‰ו‡ ר˜ ב„ברים ‰מו˙רים˘ ,מלכ˙חיל ‰ניˆו„˜‰ ıו˘˘ ‰ב‰ם ‰ו‡
"מו˙ר" ומ˘וחרר ו‡ינו ˘בוי בי„י ‰טומ‡˘ ,‰על כן יכול ל˘וב ‡ל „˜‰ו˘ ‰יח„ עם
„‡‰ם ˘‰ב‡ .בל ‰ניˆוˆו˙ ˘ב„ברים ‡‰סורים ‰ם "‡סורים" ו˜˘ורים ˘ם לעולם,
ו‡ינם יכולים ל˙‰עלו˙ ל˜„ו˘‰˘ ,‰רי ‡סר˙ ‰ור ‰ל˙˘‰מ˘ בעניינים טמ‡ים ו‡סורים,
וממיל‡ ‡ין ‡פ˘רו˙ ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘‚ ,‰ם כ‡˘ר ‰חוט‡ ˘ב ב˙˘וב ,‰ו‰ם "‡סורים"
ב˘בי˘ ‰ם.

יוכיח מלשון הרמב"ם שגדר התשובה דיוהכ"פ הוא גדר אחר מהתשובה
בכל ימות השנה ,ויבאר דביוה"כ חל חיוב אף במי שחטא וכבר שב,
כיון שהחיוב תשובה אינו מצד מצב הגברא רק מצד הזמן

ברמב"ם

‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ז" :יום

‰כפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל ליחי„
ולרבים ו‰ו‡ ˜ ıמחיל ‰וסליח ‰לי˘ר‡ל.
לפיכך

חייבים

‰כל

לע˘ו˙

˙˘וב‰

ול˙‰ו„ו˙ ביום ‰כפורים".

ועל ז‡˙ ‡מרו חז"ל ˘˘‰ב מ‡‰ב" ‰ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כזכיו˙"˘ ,כ‡˘ר ˙˘וב˙ו ˘ל

וˆ"ע‰„ ,רי מˆו˙ ˘˙‰וב‰ ‰י‡ כל˘ון

„‡‰ם ‰י‡ מ‡‰ב ,‰ובפרט מ‡‰ב ‰עˆומ˘ ‰בבחינ˙ "בכל מ‡ו„ך"‰ ,נ ‰ב‡ופן יוˆ‡ מן

‰רמב"ם )בכו˙ר˙ ל‰ל' ˙˘וב˘" (‰י˘וב

‰כלל זוכ‰ ‰ו‡ ל‚‡ול ול‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰יו ˘בויים ו‡סורים ע„ ע˙

‰חוט‡ מחט‡ו"‰ ,יינו ˘חיוב מˆו ‰זו חל

˜ ıבי„י ˜‰ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡.

על כל ‡„ם ˘‰ו‡ חוט‡‰ ,יינו „חלו˙ חיוב

ו„בר זˆ ‰ריך ‰ו‡ לבי‡ור‡ :ם ˜בע ˜‰ב" ‰ב˙ור˙ו „˜‰ו˘˘ ‰י‰יו ניˆוˆו˙ ‡לו

˘˙‰וב‰ ‰ו‡ מי„ כ˘עבר ‡˙ ‰עביר,‰

‡סורים ו˘בויים ע„ בי‡˙ ‰מ˘יח בי„י ˜‰ליפו˙ ,ו‡ין ˘ום ‡פ˘רו˙ ו‰י˙ר ל‰עלו˙ם

„מי„  ‰"‰מחוייב ב˙˘וב .‰ו‡"כ ˙מו,‰

מ˘ם ,ו‡פילו על י„י ˙˘וב ‰נכונ‡ ,‰ם כן במ„‚ ‰ול כח˘ ‰ל ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב‰

מ‰ו ˘כ˙ב „יום ‰כיפורים ‰ו‡ "זמן

˘ביכל˙ ‰ל‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ‡"‰סורים" ו˘בויים?

˙˘וב„ "‰מ˘מע ˘‡ז י˘נו חלו˙ חיוב
„˙˘וב ‡‰ – ‰ממ"נ ,מי ˘חט‡ כבר חל

מ"ז„ונו˙" ל"זכיו˙" – בכח ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו˙ו
ובי‡ור עניין ז ‰נעו‰ ıו‡ ב‚ו„ל מעל˙ ˙˘וב ‰מ‡‰ב˘ ,‰מ‚ע˙ ‰י‡ ‡ˆל ‰בור‡
י˙"˘ ב„ר‚‡ כזו˘ ,ב ‰טרם נ˙עורר כביכול רˆונו במˆוו˙ ע˘ ‰ול‡ ˙ע˘:‰
„‰נ‡ ,‰מרו חז"ל

19

‡˘ר מˆ„ ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו ‡ין מעל ‰במˆוו˙ וחיסרון

בעבירו˙˘ ,על כן ב˙חיל˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰רי "‡יני יו„ע ב‡יז ‰מ‰ם חפ‡ ,"ıם
ב"מע˘י‰ן ˘ל ˆ„י˜ים" ‡ו ב"מע˘י‰ן ˘ל ר˘עים"‡ ,ל‡ ˘בחר ˜‰ב" ‰ו‰חליט ‡˘ר
"במע˘י‰ן ˘ל ˆ„י˜ים חפ ,ıו‡ינו חפ ıבמע˘י‰ן ˘ל ר˘עים"‡ .בל כל ז‰ ‰ו‡ ר˜

˙ (18ני‡ פ"ז.
 (19בר‡˘י˙ רב ‰סוף פ"ב.

כ‚

עליו חיוב ‰מˆו ‰מי„ כ˘חט‡ ,ומי ˘ל‡
חט‡ על מ ‰יע˘˘˙ ‰וב ‰ביו"‰כ.

ונר‡‰

לומר„ ,חלו˙ חיוב ˘˙‰וב‰

י˘נ˙ ‰וספ˙ על חלו˙ ‰חיוב „כל ˘‰נ,‰
וי˘ ממנ ‰נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡:

„‰נ‰

כ˙ב ‰רמב"ם ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז

"עבירו˙ ˘˙‰ו„ ‰עלי‰ם ביו"‰כ ז ‰חוזר
ומ˙ו„ ‰עלי‰ן ביו"‰כ ‡חר ‡ע"פ ˘‰ו‡
עומ„ ב˙˘וב˙ו ˘נ‡מר כי פ˘עי ‡ני ‡„ע
וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„".
ולכ‡ו' ˆ"ע„ ,ממ"נ‡ ,ם מחוייב ל˘וב
ול˙‰וו„ו˙ עו"‰פ על חט‡ו מˆ„ "וחט‡˙י
נ‚„י ˙מי„" ‡מ‡י מחוייב בז ‰ר˜ ביו"‰כ,
‰רי ע„יין ל‡ ‚מר ˙˘וב˙ו ,וכל ‰זמן ‰"‰
מחוייב בז .‰ו‡ם חיוב ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ ר˜
פעם ‡ח˙ ,ויˆ‡ י"ח ˙˘וב‡ ,‰מ‡י מחוייב
ביו"‰כ ל˙‰וו„ו˙ עו"‰פ.

וי"ל

בז„ ,‰מˆ„ ‰חיוב "˘י˘וב

‰חוט‡ מחט‡ו" ‰רי כבר יˆ‡ י"ח ˙˘וב‰
במ˘˘ ‰ב מחט‡ו פעם ‡ח˙ ,ו˘וב ‡ינו

ביו"‰כ ˘ונ‰ ‰ו‡ מחלו˙ ‰חיוב „כל

מחוייב לחזור ול˙‰ו„ו˙ עו"‰פ‡„ ,ף

˘‰נ„ .‰בכל ˘‰נ ‰חלו˙ ‰חיוב ‰ו‡ מˆ„

˘"חט‡˙י נ‚„י ˙מי„"‡ ,ך מחוב˙ ˙˘וב‰

מˆב ‚‰בר‡ )מע˘‰ ‰חט‡( – „‰יו˙ו

כבר יˆ‡„ ,חיוב ˙˘וב‰ ‰ו‡ ר˜ פעם ‡ח˙

"חוט‡" ‰ו‡ ‰מחייב ‡˙ ˘˙‰וב.‰

– וכבר ‡"‡ ל„‚‰יר ‡„ם ז ‰ב˘ם "חוט‡"

מ˘‡"כ ביו"כ ‰זמן ‰ו‡ ‰מחייב ‡˙

˘יחול עליו חיוב ˙˘וב) ‰כנ"ל „חלו˙

˘˙‰וב„ ,‰ביום ז ‰מחוייב „‡‰ם לע˘ו˙

‰חיוב בכל ˘‰נ˙ ‰לוי במˆב ‚‰בר‡(.

˙˘וב.‰

ובחלו˙

‡ך
‰חיוב ˘מˆ„ ‰זמן „יו"‰כ

ז‰ו כל ˘‰נ‰˘ ,‰מחייב ‡˙

˘˙‰וב‰ ‰ו‡ מע˘‚‰ ‰בר‡ .מ˘‡"כ

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כב
ו‡‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

)˘ערי

יוˆ‡ י"ח ˙˘וב ,‰וˆ„ ‡‰ריך ‚ם חרט‰

˙˘וב˘ ‰ם ועו„( ‚ם חרט ‰ו˙‰מרמרו˙

על ‰עבר ולכמ„ ‰יעו˙ ‚ם ב˜˘˙ כפר‰

„מנו ‰ר‡˘ונים ב˙˘וב‰

על ‰עבר וב˜˘˙ כפר ‰על מ˘ ‰ע˘,‰
„מ˘מע ˘‚ם מי ˘עזב ‰חט‡ מכ‡ן
ול‰ב‡ ל‡ נ˘למ˘˙ ‰וב˙ו ‡ם ל‡
˙‰מרמר ו˙‰חרט על מ˘ ‰ע˘ ‰בעבר
– י˘ לפר˘ בז„‚„ ‰ר ‰מˆו ‰עˆמ‰ ‰ו‡
ר˜ מ˘ ‰עוזב ‰חט‡ מכ‡ן ו‡ילך‡ ,ל‡
˘‰מבו˜˘ מ˙וכן ‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘˙˙˜בל
˙˘וב˙ו ‡ˆל ˘‰י"˙ וי˙כפרו ‚ם עונו˙יו

וכיו"ב ‰ו‡ ר˜ כ„י ˘י˙˜יים ‰מבו˜˘
ו˙‰כלי˙ „˙˘וב‰˘ ‰ו‡ כפר˙ ‰עונו˙.

ו‰נ‰

כבר נ˙' במ"‡

)ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח

)עיי"˘ ב‡רוכ.(‰

ועפ"ז

י"ל ˘‚ם בוי„וי י˘נם ˘ני

כבר יˆ‡ י"ח ˙˘וב ‰בעזיב˙ ‰חט‡ בלב„.

„‰וי„וי„ ,בעי˜ר ענין ‰וי„וי  ‰"‰יוˆ‡

וי"ל

מעין

ˆרכיו )רמב"ם רי˘ ‰ל' ˙פיל (‰ו‡"כ ‰מבו˜˘
מ˙וכן ‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘˙˙מל‡ ב˜˘˙ו –
‰רי ‚ם מי ˘עליו נ‡מר

)י˘עי' ‡ ,טו .רמב"ם

‰ל' ˙˘וב ‰פ"ז "‰ז( "‚ם כי ˙רבו ˙פל‰
‡ינני ˘ומע" – מ˜יים ‰ו‡ ב˙פיל˙ו
מˆו˙ ˙‰פיל .‰ונמˆ‡ „‡ין מילוי ‰ב˜˘‰
מעˆם מˆו˙ ˙‰פיל‰„ ,‰מˆו‰ ‰י‡ ר˜
לב˜˘ ול˙‰חנן ,ומילוי ‰ב˜˘‡ ‰ינו חל˜

וע„"ז

‰ו‡ במˆו˙ ˘˙‰וב‡„ ,‰ף

˘‰מבו˜˘ ו˙כלי˙ ˘˙‰וב‰ ‰ו‡ כפר˙
‰עונו˙ ‡ך ‡ין ז ‰מעˆם מˆו˙ ˘˙‰וב,‰
„˙˘וב‰ ‰י‡ עזיב˙ ‰חט‡ בלב„.

ונמˆ‡

ב‡מיר˙ "חט‡˙י" לב„‰„ .רי בז˘ ‰מכיר
ויו„ע ˘„‰בר ˘ע˘‰ ‰ו‡ "חט‡" ועון
ל‚בי ˜‰ב" ‰ונ‚„ רˆונו‰ ,נ‡ ‰ף ˘‡ינו
מכיר ב‚ו„ל חומר˙ ‰חט‡ מˆי„ו במ‰
˘ע˘‰ו בעבר˘ ,מר„ ופ˘ע ו‰זי„ וכיו"ב,
מ"מ מז ‰עˆמו ˘מכיר ˘„בר ז‰ ‰ו‡ חט‡

„בעזיב˙ ‰חט‡ בלב„ ‰"‰

יעלימו וי‡סרו ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘.‰

‡ליו י˙'‰ ,נ ‰מכיון ˘עבו„ ‰זו ‰י‡ למעל ‰מכל מ„י„ ‰ו‚‰בל ,‰כמו כן זוכ‰ ‰ו‡
ל‚‰יע ול˘˜˙‰ר ב˘‰י"˙ כפי ˘‰ו‡ בעˆמו˙ו.
ומכיון ˘בעל ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰מ˙˜˘ר בעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘‰ ,נ˘ ‰ם ‡ין ‰עבירו˙
מעלימו˙ על ‡‰ור ‡‰ל˜י ˘ב˙וכן ,ועל כן ‡ין ‰ניˆו‡ ıסור ו˜˘ור בי„י ˜‰ליפו˙,
וממיל‡ יכול ‰ו‡ ל˙˘‰חרר מן ‰רע ול˙‰עלו˙ ל˜„ו˘ ,‰ול‰פוך ממˆב ˘ל "ז„ונו˙"
‡ל מעל˘ ‰ל "זכיו˙".20

˜‰טור˙ ‰י‡ ˙מˆי˙ עבו„˙ ‰יום „˜‰ו˘
ומע˙ ‰י˙ב‡ר עניינ‰ ‰פנימי ˘ל ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים ,ו‰חי„ו˘ ˘י˘ ב ‰ומעל˙‰
על פני ˜‰טור˙ ˘בכל ˘‰נ ‰כול ,‰ויימˆ‡ ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ˜‰טור˙ מיו˙ר˙

לפני ‰מ˜ום ו‰יפך רˆונו‰ ,רי ו„‡י ˘ל‡
יע˘‰ו עו„ ,ו˜בל ‰על ל‰ב‡ לעזוב ‰חט‡
כבר י˘ כ‡ן ,נמˆ‡ „כבר ˜יים עˆם מˆו˙
˘˙‰וב ‰ב‡מיר˙ "חט‡˙י".

‡ך

מ‰מˆו.‰

„בר ‡‰יסור ‰י‡ ‡סור ‰ו˜˘ור ‰בי„י ‰טומ‡ ,‰כי כן על ‰ברˆונו י˙' ˘מע˘י ‰ר˘עים

‡˙ ˘˙‰וב ‰ו‰ר‚˘ בלב – ב„יבור בפיו

מˆו˙ ˘˙‰וב‡„ .‰פי' בלי כפר˙ ‰עונו˙

„ו‚מ‡

ב˜יום ‰מˆוו˙ וז‰ירו˙ מן ‰חט‡‰ ,נ ‰כ‡˘ר עובר „‡‰ם עביר ‰רח"ל ‰רי ‰חיו˙ ˘ל

בלי ‚בול ולמעל ‰מטעם ו„ע˙ ,וכל רˆונו ו˘‡יפ˙ו ‰י‡ ר˜ ל„˙‰ב˜ ול˜˙‰רב ול˘וב

ופרטים ‰ב‡ים כ„י ˘י˙˜יים ‰מבו˜˘

ל„בר

ו‡ם כן ,כ‡˘ר ני„ון „‰בר ל‡חר ˘כבר בחר ˘‰י"˙ ˘י‰י ‰חפ ıבמע˘י‰ן ˘ל ˆ„י˜ים

עמ'  18ו‡ילך( „כל ענין ‰וי„וי ‰ו‡ לבט‡ו˙

˘בעבר‡ ,בל ‡י"ז פרט לעיכוב‡ במע˘‰

˙‰פיל‡„ .‰ף ˘ענינ ‰ו˙וכנ ‰ב˜˘˙

מחמ˙ בחיר˙ ˘‰י"˙.

‡מנם‰ ,בעל ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב‰˘ ,‰ו‡ מ˙עורר ב‡‰ב ‰עˆומ" ‰בכל מ‡ו„ך" –

ענינים ,ע"„ ב' עניינים ‰נ"ל  -עי˜ר ‰וי„וי

ממˆו˙

י‡

כ„י ˘י˙˜יים מבו˜˘ ו˙כלי˙

˘˙‰וב‰ ,‰נ ‰לז ‰ל‡ „י ב˜בל ‰על ל‰ב‡
ובעזיב˙ ‰חט‡ ,כ"‡ ˆריך ‚ם חרט ‰על
‰עבר˘ ,יר‚י˘ ‚ו„ל ‡˘מ˙ו וחט‡ו לפני
‰מ˜ום במ˘ ‰ע˘ ,‰ולכן ˆריך ‚ם לפרט
"חט‡˙י עוי˙י פ˘ע˙י" ,ו‡"˘ ל˘ון
‰רמב"ם ‰נ"ל.

„‰ (20ברים ˘נ˙ב‡רו בפנים עמו˜ים ‰ם ביו˙ר ,ול‰לן ˙וב‡ עו„ טיפ ‰מן ‰ים בבי‡ור „בר ז:‰
˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו ‡ינו מו‚בל כלל ,ו‡ין ˘ום מˆי‡ו˙ ,ל‡ ‚˘מי˙ ול‡ רוחני˙˙˘ ,ופס˙ מ˜ום ל‚ביו.
ולכן ל‡ י˙כן ‡ˆלו י˙' לומר ˘‰עבירו˙ מעלימו˙ ל‚ביו ומס˙ירו˙ על ‰ניˆו‡‰ ıל˜י ˘ב˙וך ‰רע‰˘ ,רי
לפניו י˙' ‡ין ˘ום ‚בול ו‰עלם .י˙כן ר˜ לומר ˘י˘נו „בר ˘‰ו‡ עˆמו ,בבחיר˙ו ‰חפ˘י˙ בחר ל˘נו‡
‡ו˙ו – ‰עביר .‰ו‡ם כן‰ ,עביר ‰מˆ„ עˆמ ,‰לל‡ ˘בחר ˜‰ב" ‰ב˘ליל˙‡ – ‰ינ ‰מס˙יר ‰ל‚ביו כלל ,כי
˘ליל˙‡ ‰ינ‡ ‰ל‡ מˆ„ בחיר˙ו ורˆונו י˙'.
ומכיון ˘‰ו‡ י˙' ,בעל ‰רˆון‡ ,ינו מוכרח ח"ו לרˆו˙ ב‡ופן ז„ ‰וו˜‡ ˘˘ונ‡ ‡˙ ‰עבירו˙ )ר‡‰"„ ‰
˘וב ‰י˘ר‡ל ‡ע˙"ר" :עˆמו˙ ‡ור ‡ין סוף ‡ינו מוכרח ח"ו ברˆונו" ,ולמרו˙ ˘"‰רˆון „מˆוו˙ ‰ו‡ ‚ . .ם
בפנימיו˙ ועˆמו˙ ‡ור ‡ין סוף" ,מכל מ˜ום "‡ינו מו‚בל ומוכרח ב‰רˆון"( ,לכן ‚ם כ‡˘ר „‡‰ם חוט‡ ח"ו
ונע˘˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ‰יפך ‰רˆון – ‰רי ל‚בי ˜‰ב" ‰מˆ„ עˆמו ‡ין ‰ז„ונו˙ מעלימים ,ו‡ינו מוכרח ח"ו
˘ל‡ ל˙‰פ˘ט ב"מ˜ום" ‰עביר.‰
ו‡ין ‰כוונ‰˘ ‰רˆון במˆוו˙ ‰ו‡ "חל˘" ח"ו ,ולכן מˆ„ בחינ ‰עליונ ‰ו"חז˜ "‰יו˙ר מ‰רˆון‰ ,ו‡ יכול
ל‚˙‰בר ולוו˙ר על ‰רˆון כביכול – ˘‰רי "‰רˆון „מˆוו˙ ‰ו‡ ‚ . .ם בפנימיו˙ ועˆמו˙ ‡ור ‡ין סוף"
)˘וב‡ ‰ע˙"ר ˘ם .ספר ‰מ‡מרים ‡ע˙"ר עמ' כ‡ ו‡ילך(,
‡ל‡˘ ,יח„ עם מ˘ ‰חפ ıבמˆוו˙ ו˘ונ‡ ‡˙ ‰עבירו˙‰ ,רי ‰ו‡ ‡ינו מו‚בל ברˆון ז .‰ו˘ני „‰ברים
˜יימים יח„יו :עם ‰יו˙ו רוˆ ‰במˆוו˙ ו‡ינו רוˆ ‰בעבירו˙‰ ,ו‡ עˆמו ‡ינו מו‚בל ברˆון ז .‰ולכן ל‡
י˙כן לומר ˘‰עבירו˙ "מעלימו˙" על ‡‰ור ‡‰ל˜י ,מ‡חר ˘˜‰ב"‡ ‰ינו מו‚בל כלל ,ול‚ביו ‡ין ˘ום „בר
מעלים .ו„‰ברים עמו˜ים.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

יב

כ‡

ביום ‰כיפורים – ‡ל‡ ‡„רב ,‰עניינו ‰עי˜רי ו‰מרכזי ˘ל יום ‰כיפורים מ˙בט‡ בעניין

עיונים

˜‰טור˙ ˘בו‡ ,ו˙˜ ‰טור˙ ‰נעלי˙ ל‡ין ˘יעור מ˜טור˙ „כל ˘‰נ ‰כול.‰
„‰נ ,‰סו„ עניין ˜‰טור˙ ‰ו‡ ,כ‡מור ,לפעול בעניינים נמוכים ונחו˙ים ול‰עלו˙ם

עיון ופלפול בסו‚יו˙ יום ‰כיפורים

ל˜„ו˘ ,‰וכפי ˘‰וב‡ לעיל מ‰ז‰ר ˘‰י‡ ל‰עביר "זי‰ומ‡ וטינופ‡ „יˆר ‰רע" .ועבו„˙
˜‰טור˙ ‰י‡ על „רך עבו„˙ ˘˙‰וב˘ ,‰מ‰ו˙‰ ‰י‡ ל‰עלו˙ ולרומם ‡˙ מי ˘נמˆ‡
במˆב נמוך ונחו˙.
וכ˘ם ˘בעבו„˙ ˘˙‰וב ‰י˘נם ˘ני ‡‰ופנים „˙˘וב ‰מיר‡ ‰ו˙˘וב ‰מ‡‰ב‰˘ ,‰ם
˙˘וב˘ ‰ל כל ˘‰נ ‰כול ‰ו˙˘וב„ ‰יום ‰כיפורים ,כמו כן ˘ונ‰ ‰י‡ עבו„˙ ˜‰טור˙

בגדר מצות וידוי

ו˘וללים ‡˙ ‰רע ,ב„ו‚מ˙ פעול˙ ˙˘וב ‰מיר‡„‡‰˘ ,‰ם נו˙ר במˆי‡ו˙ו ‰ר‡˘ונ‰

יקשה בדעת הרמב"ם שאפשר לצאת ידי וידוי באמירת 'חטאתי' לבד,
והרי בגמרא מבואר שאמירת 'חטאתי' היא וידוי על השגגות בלבד ,ויתרץ
ע"פ ביאור רבינו הזקן ,שמצות התשובה היא "עזיבת החטא בלבד"

„יום ‰כיפורים מעבו„˙ ˜‰טור˙ ˘ל מ˘ך ˘‰נ ‰כול.‰
„במ˘ך ˘‰נ ‰כול ‰פעול˙ ˜‰טור˙ ‰י‡ לפעול ‡˙ ‰עבר˙ ‰זו‰מ‡ ,ב‡ופן ˘„וחים
‡ל‡ ˘˘ולל ו„וח‰ ˙‡ ‰רע ˘בו.
‡מנם ,יום ‰כיפורים ‰ו‡ זמן ˘בו ‡ין ˘ייכים י˘ר‡ל לעניינים ˘ל רע ,ו"לי˙ לי‰
ר˘ו˙‡ ל‡סטוני" .ו˘˙‰וב‡ ‰ז ‰י‡ "˙˘וב ‰מ‡‰ב˘ ,"‰פעול˙‡ ‰ינ ‰ל„חו˙ ‡˙ ‰רע,
כי ‡ם עבו„ ‰חיובי˙‰‡ ,ב ‰ל '‰ב‡‰ב ‰רב ‰בלי ‚בול ,וב˙˘וב ‰זו ‰רי „‡‰ם מ‰פך
‚ם ‡˙ ‰ז„ונו˙ ל„בר חיובי וטוב – "זכיו˙".
וכן ‰ו‡ ‚ם ענין ˜‰טור˙ ביום ‰כיפורים˘ ,עניינ ‰ל‰פוך ‡˙ ‰רע ו‰זו‰מ‡ לעניין
˘ל ˜„ו˘ ‰וריח ניחוח לבור‡ י˙"˘ ,וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל .‰ועבו„ ‰זו ‰י‡ ‰מבט‡˙
‡˙ ˘‚ב עבו„˙ עיˆומו ˘ל יום‰˘ ,י‡ ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב"„ ‰בכל מ‡ו„ך" ‰ב‡‰
מיחי„˘ ‰בנפ˘.

עבו„ ‰בל˙י מו‚בל˙ – במ˜ום ˘למעל ‰ממ˜ום
ו‰נ‡ ,‰ח˙ ‰מעלו˙ ‰מיוח„ו˙ ˘ל ˜טור˙ „יום ‰כיפורים‡ ,ח˙ ב˘נ‰ ,‰י‡ מ‰˘ ‰י‡
מוב‡˙ ‡ל בי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים .ו‰רי „‰בר מ˙‡ים עם מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙ ˘ל ˜טור˙ זו,
‰י‡ עבו„˙ ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב"„ ‰בכל מ‡ו„ך":
„‰נ„‰ ,‰בר ‰יחי„י ˘‰י ‰ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ‰ו‡ ‡‰רון ,ו‡ו„ו˙יו ‡מרו חז"ל˘‡ 21ר
"מ˜ום ‡רון ‡ינו מן ‰מי„˘ – "‰בי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים ‰י ‰רחבו ע˘רים ‡מו˙ ,ו‡‰רון
‡רכו ‡מ˙יים וחˆי ,ובז‰ ‰יו מוˆ‡ים „בר פל‡ ‡˘ר ‡ין עין ˘‰כל יכול ‰ל˙פסו כלל:
כ‡˘ר ‰יו מו„„ים ‡˙ רוחב ˜„˘י ˘„˜‰ים ‰י ‰עול ‰ע˘רים ‡מו˙; כ‡˘ר ‰יו מו„„ים
‡˙ ‡‰רון ‰י ‰עול‡ ‰רכו ‡מ˙יים וחˆי; ו‡ף על פי כן כ‡˘ר ‰יו מו„„ים מˆ„ ‡‰רון

ברמב"ם

‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡  :‡"‰כיˆ„

מ˙ו„ין ‡ומר ‡נ‡ ˘‰ם חט‡˙י עוי˙י

˘˙‰וב ‰מˆינו בר‡˘ונים ריבוי פרטים,

פ˘ע˙י לפניך  . .וז‰ו עי˜רו ˘ל וי„וי.

וכמו ˘‡‰ריך רבינו יונ ‰ב˘ערי ˙˘וב‰

ו‰ו‡ )כמ"˘ ‰נו"כ( ע"פ „ע˙ חכמים ביומ‡
)לו ,ב( „ס"ל „ס„ר ‰וי„וי ‰ו‡ "חט‡˙י
עוי˙י פ˘ע˙י" ו„ל‡ כר"מ „ס"ל „‰ס„ר
‰ו‡ "עוי˙י פ˘ע˙י וחט‡˙י".

‡מנם

)˘ער ‡' בעי˜ר ‰ח' )סי"ט(( .וע„"ז ברס"‚ )בס'
‡‰מונו˙ ו„‰עו˙ מ" ‰פ" (‰ובחבור ˘˙‰וב‰

ל‰מ‡ירי )מ‡מר ‡' פ"ח(( ומנ„ '‚ ‰ברים
ב"יסו„ו˙ ˘˙‰וב "‰וכ' ענינים כ"עי˜רי

ל‰לן )פ"ב "‰ח( כ˙ב‰ :וי„וי

˘˙‰וב‡ ,"‰ך ו„‡י עˆם מˆו˙ ˘˙‰וב‰

˘נ‚‰ו בו כל י˘ר‡ל ‡בל ‡נחנו חט‡נו

‡ח„ ‰ו‡ )וכל „‰ברים ˘נמנו ‰ם פרטים

)כולנו( ו‰ו‡ עי˜ר ‰וי„וי .ו˘‰מיט עווינו

ב‰מˆו ,(‰ו‰ו‡ מ„‚‰˘ ‰יר ‡„מו"ר ‰ז˜ן

ופ˘ענו .וכן פס˜ ‰טור

)‡ו"ח סי' ˙רז(

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב ‰פ"‡

)ועיין בל˜ו"˘ חי"ז

ו‰בי‡ו ‰רמ"‡ ב˘ו"ע ,וכן נפס˜ ב˘ו"ע

עמ' ‰ 197ע'  33ועמ' ‰ 200ע' „˘ 51יי˜ כן ‚ם

‰רב.

מל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ב˘ .ם (‚"‰

ו˜˘,‰

‰רי ‡י' ביומ‡ ˘ם

)ל„ע˙

חכמים ˘ם( "עוונו˙ ‡לו ‰ז„ונו˙" "פ˘עים
‡לו ‰מר„ים" ו"חט‡˙ם ‡לו ‚‚˘‰ו˙",
ונמˆ‡ ˘ב‡מיר˙ חט‡˙י לב„ מ˙ו„ ‰ר˜

 (21יומ‡ כ‡ .‡ ,ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ובעומ˜ בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  186ו‡ילך.

ונר‡‰

לומר בז‰„ ,‰נ ‰במˆו˙

„"מˆו˙ ˘˙‰וב ‰מן ˙‰ור‰ ‰י‡ עזיב˙
‰חט‡ בלב„"˘ ,ל‡ יע˘‰ ‰חט‡ מכ‡ן
ול‰ב‡‡˘„ .ר ‰פרטים ב˙˘וב‰ ‰ם
"יסו„ו˙" ו"עי˜רים" ˘ל ˙˘וב ‰זו‡ ,ך

על ‚‚˘‰ו˙ ,ול‡ על ‰ז„ונו˙ ו‰מר„ים

˘˙‰וב ‰עˆמ‰ ‰י‡ עזיב˙ ‰חט‡ מכ‡ן

‰חמורים מז ,‰ו‡יך יˆ‡ י"ח וי„וי.

ול‰ב‡ בלב„.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כ

‡מ˙ זו .ו‡ילו "עון" ,מל˘ון עיוו˙ ועי˜ום )˘‡ינו ב‡ופן י˘ר( ,פירו˘ו˘ ,למט ‰ל‡
נר‚˘˙ ‡‰מ˙ כמו למעל.‰
ומובן ‡"כ‰˘ ,ענין „"עוונו˙יכם ‰יו מב„ילים" י˙כן ‚ם ‡ˆל ˆ„י˜ים‰˘ ,רי ‡פילו
ˆ„י˜ ‚מור עוב„  '‰ביר‡ ‰ו‡‰ב ‰רב ‰ב˙ענו‚ים‰ ,רי ב‰יו˙ו למט ‰ב‚וף ‚˘מי ‡ינו
מר‚י˘ ‡ל˜ו˙ ב‡ו˙ו ‡ופן ממ˘ כמו ˘‰י' למעל ,‰כיון ˘‚‰וף ‡ינו יכול לסבול ‰ר‚˘‰
זו )ר‡˙ ‰ני‡ פל"ז( ,ו‚ם ל‡חרי כל עבו„˙ו נ˘‡ר ‰ו‡ ‡יז ‰מˆי‡ו˙ בפני עˆמו "י˘ מי
˘‰ו‡ ‡ו‰ב" )˙ו"‡ וי˜‰ל )ב‰וספו˙( ˜י„ .„ ,ובכ"מ( – ˘ז‰ו "עיוו˙" מ„‰יע ‰למעל,‰
˘"‡ין עו„ מלב„ו".
ועפ"ז יובן ‚ם מ„˘ ‰וו˜‡ ל‡חרי יום כיפור ‰ו‡ זמן ˘˙‰וב:‰
˘˙‰וב„ ‰ע˘י"˙ ‰י‡ על ענינים ˘ל פועל ,וע„"ז – ‡ף ˘ב‡ופן "„˜" יו˙ר ‰ -ו‡
בˆ„י˜ים; ‡מנם ˘˙‰וב˘ ‰ל‡חרי יו‰כ"פ ענינ‰ ‰ו‡ לפעול ˘י‰י' "י˘ר יחזו פנימו",
למט ‰כמו למעל.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
ולכו˙ל ‰י ‰עול ‰ע˘ר ‡מו˙ בכל ˆ„ ,ו‡‰רון ל‡ ˙פס מ˜ום כלל!

וז‰ו עניין ˘למעל ‰מ‚„רי ˘‰כל ל‚מרי :י˘ ומר‡˘‰ ‰י"˙ פל‡ למעל ‰מן ‰טבע
ל‚מרי‡˘ ,זי ‡ין מ˜ום ל‚„רי ‰טבע כלל ˘˘‰י"˙ מ˘„„ם ומבטלם‡ .ך כ‡ן ‰י ‰עירוב
פל‡י וניסי ˘ל ‚בול ובלי ‚בול יח„יו˘ ,מח„ – ‡‰רון ובי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים ‰מ ‰מו‚בלים
במי„ ‰נכונ„ ‰וו˜‡ ,ור˜ ‡ז כ˘רים ‰ם ,ומ‡י„ך – ‡‰רון ‰מ„ו„ במי„ ‰ל‡ ˙פס מ˜ום
ב˙וך ˜ו„˘ ˘„˜‰ים ‰מ„ו„ ‚ם ‰ו‡ במי„˘‚ ‰מי˙.
וחיבור ועירוב ז˘ ‰בין ‚בול לבלי ‚בול‰ ,רי ‰ו‡ ר˜ בכח עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל ‰בור‡
י˙"˘ ,נו˘‡ ‰פכים ‡˘ר ‡ינו מו‚בל במ‡ומ.‰
ועל כן ‰וב‡˜‰ ‰טור˙ „יום ‰כיפורים ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים „וו˜‡ ,כי ז‰ ‰ו‡ ‚ם ˙וכנ‰
˘ל עבו„˙ ˘˙‰וב ‰מ‡‰ב˘ ‰ל יום „˜‰ו˘„‡‰˘ ,ם מ˙עורר ב‡‰ב ‰בל˙י מו‚בל˙
כלל" ,בכל מ‡ו„ך" ,ועל י„י עבו„ ‰זו מעורר ‰ו‡ ‡˙ עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘˘‡ ,ר מˆ„ו
‰ו‡ ‡ינו מו‚בל כלל ומ‰פך לו ‰ז„ונו˙ לזכיו˙.

כי‡ ,פילו ˆ„י˜ ‚מור עוב„  '‰ביר‡ ‰ו‡‰ב ‰רב ‰ב˙ענו‚ים ,כ‡˘ר מ˙בונן במעמ„ו

סו„ "מעל ‰ע˘ן"

ומˆבו ומ‚יע למס˜נ‡ ˘‡ין לו על מ ‰ל˘וב ב˙˘וב ,‰ל‰יו˙ו ˆ„י˜ ‚מור ˘כל עניניו
‰ם ב˘לימו˙ – ‰רי על ז‚ ‰ופ‡ ˆריך ל˘וב ב˙˘וב ,‰כי ,ז‚ ‰ופ‡ ˘נר‚˘ ‡ˆלו מעמ„
ומˆב ˘ל ˘לימו˙ ‰ו‡ ענין ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ל˜ו˙‰˘ ,רי ‡ין ˘לם ‡ל‡ ˜‰ב",‰
ו‡"כ ,כל זמן ˘‰ו‡ "מˆי‡ו˙" ,י˘נו כו˙ל ‰מפסי˜ ,ו‡ין ˜‰ב"˘ ‰ור‡ ‰ל‡ במ‡נין
˙בירין „ו˜‡ )זח"ב ריח .‡ ,ועו„(.
ולכן ,ככל ˘˙‚„ל מעל˙וˆ ,ריך ל˘וב ב˙˘וב ‰ול‰יו˙ ב˙נוע˘ ‰ל לב נ˘בר˘ ,עי"ז
נע˘ ‰כלי ל‡ל˜ו˙.
ונמˆ‡„˘ ,וו˜‡ ל‡חרי יום כיפור ˆריך ל˘וב ב˙˘וב ‰על כך ˘נר‚˘ ‡ˆלו ˘‰ו‡
˘לם בני‚ו„ ל‡‰מ˙ ˘‡ין ˘לם ‡ל‡ ˜‰ב".‰

י‚

ועל פי ‡‰מור ,י˘ לב‡ר ולי˙ן טעם ב„ין מיוח„ ˘מˆינו ברמב"ם ב˜טור˙ „יום
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‰כיפורים ,מ‡˘ ‰ין כן ב˜טור˙ „˘‡ר ימו˙ ˘‰נ:‰
כ˙ב ‰רמב"ם" :חיסר מן ˜‰טור˙  . .מעל ‰ע˘ן – חייב מי˙ ‰עלי˘ ‰נ‡מר ול‡ ימו˙
כי בענן ‡ר‡ ‰על ‰כפור˙" ,ובנו˘‡י כלי ‰רמב"ם 23נ˙ב‡ר ‡˘ר „ין ז ‰מיוח„ ‰ו‡ ליום
‰כיפורים‡ ,בל במ˘ך ימו˙ ˘‰נ‡ ‰ם חיסר מעל ‰ע˘ן ‡ינו חייב מי˙.‰
ועל פי ‡‰מור בסו„ עניין ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים ו„כל ˘‰נ ‰כול ,‰מובן ‡˘ר עניין
„"מעל ‰ע˘ן" נחו‰ ıו‡ במיוח„ בעי˜ר ביום ‰כיפורים:
במ˘ך ˘‰נ ‰כול˜‰˘ ,‰טור˙ ר˜ מעביר‰ ˙‡ ‰זו‰מ‡ ו˘ולל˙ ‡˙ ‰רע‡ ,ין מו„‚˘
כל כך עניין ‰עלי˘ ‰נפעל על י„י ˜‰טור˙.
‡ך ביום ‰כיפורים ,זמנ˘ ‰ל ˙˘וב ‰מ‡‰ב ‰רב"„ ‰בכל מ‡ו„ך"‰ ,נ‡ ‰ז מ˙‰פכים
‰ז„ונו˙ לזכיו˙ ,ומ˙עלים ענייני ‰זו‰מ‡ ומ˙‰פכים לטוב ו˜„ו˘ ,‰ועל כן ‡ז "מעל‰
ע˘ן" ‰ו‡ לעיכוב‡ ,כי ז‰ו כל עניינ˘ ‰ל ˜‰טור˙ – ל‰עלו˙ ולרומם ‡˙ ‰נחו˙ ו˘פל
למעל ‰מעל ‰ע„ לבלי ‚בול ,וב„ו‚מ˙ זˆ ‰ריך ל‰יו˙ ענן ˜‰טור˙ עול ‰מלמט‰
למעל„ ‰וו˜‡‰˘ ,ו‡ על י„י "‰מעל ‰ע˘ן".

‰ (22לכו˙ עבו„˙ יום ‰כיפורים פ"‰ ‰כ".‰
 (23ר‡ ‰מ˘נ ‰למלך ‰לכו˙ כלי ‰מ˜„˘ פ"ב  .‚"‰מר‡‰ ‰פנים לירו˘למי יומ‡ פ"„  .‰"‰ו„ל‡ כ„ע˙
ר' ‡לחנן ב˙ו"י ליומ‡ נ‚ ‰"„ ‡ ,ו˙יפו˜ .ור‡ ‰בי˙ יוסף ‡ו"ח ס˜ל"‚ „"" ‰וכ˙ב רבנו" .ור‡ ‰מנח˙ חינוך
מˆו.‚˜ ‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

י„

˘ו‡לין ו„ור˘ין

יט

כל ˘˜˙‰‰רו˙ עם ‡ל˜ו˙ ,כי‰ ,ענין „"מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון" ‰ו‡ "‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח"
„ו˜‡.

עיונים ובי‡ורים בעניני יום ‰כיפורים

וע"„ מ˘ ‰מˆינו ˘‚ם כ‡˘ר ‰עבו„‰ ‰י‡ "בכל לבבך ובכל נפ˘ך"‡ ,ל‡ ˘חסר‰
‰עבו„"„ ‰בכל מ‡„ך"‰ ,רי ז ‰נ˜ר‡ "‡ין עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום"

)ר‡ ‰ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡

לברכו˙ ל ,‰ב( ,מ˘‡"כ כ˘י˘נו ‰ענין „מסיר˙ נפ˘ ו"בכל מ‡„ך" – כל ‡ח„ לפי מ‰ו˙ו
– ‰רי ‚ם ב˘ע˘ ‰ענין ז ‰מ˙בט‡ ב‡ופנים נמוכים‰ ,רי ז ‰נ˜ר‡ כבר "עו˘ין רˆונו ˘ל
מ˜ום" ,ועי"ז נע˘" ‰ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם" )ברכו˙ ˘ם(‡˘ ,פילו "זרים" מסייעים

מ„וע נ˜ר‡ יום ‰כיפורים "יום
˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙"?

לעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

מˆינו ˘יום ‰כיפורים נ˜ר‡ "יום ˘נ˙חייב ב‡רבע ˙פלו˙" )˘ב˙ כ„ ,ב( ,וז‰ו ‡ם ל‡
מונים ‡˙ ˙פיל˙ ‰ליל ,‰ו‡ם כוללים ‚ם ˙פיל˙ ‰ליל‰ ‰רי ז ‰נ˜ר‡ "יום ˘נ˙חייב

ל˘וב ב˙˘וב ‰על כך ˘‡ין לו
על מ ‰ל˘וב ב˙˘וב‰

בחמ˘ ˙פלו˙" )ל˜ו"˙ ס"פ פנחס(.
ולכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי במ˘ך ‰מע˙-לע˙ „יום ‰כיפורים – י˘נם ˘עו˙ ‰ליל˘ ‰נ˙חייבו
ב˙פיל‡ ‰ח˙ בלב„˙ ,פל˙ ערבי˙; ˘עו˙ ‰בו˜ר ˘נ˙חייבו ב˙פיל‡ ‰ח˙ בלב„˙ ,פיל˙
˘חרי˙; ˘‰עו˙ ˘ל‡חרי חˆו˙ ‰יום ˘נ˙חייבו ר˜ ב˙פיל˙ מוסף ומנח ,‰וע„ לסוף
‰יום ˘נ˙חייב ר˜ ב˙פיל˙ נעיל.‰
כלומר ,ל‡ זו בלב„ ˘‰חיוב „חמ˘ ˙‰פילו˙ ‰ו‡ ב‡ופן ˘יכולים לˆ‡˙ י„י חוב˙
˙‰פילו˙ ב˘עו˙ נפר„ו˙‡ ,ל‡ ‰חיוב ‰ו‡ מלכ˙חיל ‰ב‡ופן ˘י˘ ˘עו˙ ˜בועו˙
˘מיוח„ו˙ לכל ˙פיל ,‰כך ˘˘‰עו˙ ˘נ˙חייבו ב˙פיל˙ ערבי˙ ‡ינן חייבו˙ – ו‡„רב,‰
‡סורו˙ – ב˙פילו˙ ˘ל‡חרי ז ,‰וכן ˘‰עו˙ ˘נ˙חייבו ב˙פיל˙ ˘חרי˙ ‡סור ל‰יו˙ ב‰ן
מענין ˙פיל˙ ערבי˙ ,מוסף ,מנח ‰ונעיל ,‰וע„"ז בנו‚ע ל˘‡ר ˙פילו˙ ‰יום.

‡ל ‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר )מו‰ר˘"ב( נ"ע במוˆ‡י יו‰כ"פ ,ו˘‡לו :ומ ‰ע˙ ?‰ו˘‰יב לו:
ט‡ן" )ע˙ ‰ביחו„ ˆריך לע˘ו˙ ˙˘וב.(‰
„‡רף מען ער˘ט ˙˘ובָ ‰
"‡יˆטער ַ
ולכ‡ור˙ ‰מו ‰ביו˙ר‰ ,רי מ„ובר ‡ו„ו˙ ˆ„י˜ ומנ‰י‚ בי˘ר‡ל ,כפי ˘˘‰לים ‡˙
כללו˙ ‰עבו„„ ‰ע˘י"˙ ע„ לנעיל„ ‰יו‰כ"פ ,ו‡יך י˙כן ˘„וו˜‡ ‡ז ˆריכים ל˘וב
ב˙˘וב!?‰
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

ו‡"כ‡ ,יך נ˜ר‡ יום ‰כיפורים "יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙" ,ו‰יינו˘ ,כל כ"„ ˘עו˙
‰יום י˘ ב‰ם ‰חיוב „חמ˘ ˙פילו˙ ,בעו„ ˘לכ‡ור‡ ‰ין „‰בר כך?!

כ˙יב "עוונ˙יכם ‰יו מב„ילים ביניכם לבין ‡ל˜יכם" )י˘עי' נט ,ב(‰˘ ,עוונו˙ מב„ילים
בין נ˘מו˙ י˘ר‡ל לבין ˜‰ב" ‰כביכול )וכמבו‡ר ב‡‚ ˙"‰פ".(‰

ויובן ז ‰ב„רך ‰פנימיו˙:

ו‰נ ,‰מ"˘ "עוונו˙יכם ‰יו מב„ילים" ‡ין ‰כוונ ‰ר˜ לעבירו˙ בפועל ממ˘ „ו˜‡,

על ˙‰פיל‡ ‰מרו חז"ל ˘"עבו„‰˘ ‰י‡ בלב  . .זו ˙פל˙) "‰עני˙ כ ,סע"‡( .ו‰יינו,
˘ענין ˙‰פיל‰ ‰ו‡ ˘פיכ˙ ‰נפ˘ לפני  ,'‰כמ"˘ "ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני "'‰

)˘מו‡ל

‡ ‡ ,טו( .ועל ˙‰פיל‡ ‰מרו ˘‰י‡ בבחינ˙ "סולם מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ"‰
)ויˆ‡ כח ,יב(˘ ,ע"י ˙‰פיל‰ ‰נ˘מ ‰מ˙עלי˙ ל˙‰חבר ול„˙‰ב˜ ב˜‰ב"‰

סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר )מו‰ריי" (ıנ"ע )ר‡ ‰ס˙ ˘"‰רפ"ט עמ'  ,25ו˘"נ(˘ ,פעם נכנס

)ר‡ ‰ז‰ר ח"‡

רסו ,ב .ח"‚ ˘ו ,ב˜˙ .ו"ז ˙מ") ‰פ‚.((‡ ,

‡ל‡ כמו ˘פיר˘ו בספרי חסי„ו˙ )ר‡‰' ‰מ˘ך' ˙ער"ב ח"ב ע' ‡'לט .ועו„( ˘"עון" ‰ו‡
מל˘ון עיוו˙ ועי˜ום‡˘ ,ינו ב‡ופן י˘ר.
ו‰ענין בז:‰
פירו˘ "י˘ר" ,כמו ˘כ˙וב ב˙‰לים "י˘ר יחזו פנימו" )˙‰לים י‡ ,ז( ,מבו‡ר בספרי
חסי„ו˙ )ל˜ו"˙ פ' ר‡ ‰כ‚ „ ,ו‡ילך .ובכ"מ( ˘פירו˘ו ˘למט‰ ‰ו‡ כמו למעל ‰ב˘ו .‰ו‰יינו,

ו‰נ" ,‰חמ˘˘ ‰מו˙ נ˜ר‡ו ל] ‰לנ˘מ ,[‰נפ˘ רוח נ˘מ ‰חי' יחי„) "‰ב"ר פי"„ ,ט(,

כ˘ם ˘למעל ,‰בעולמו˙ ‰רוחניים מובן וברור ˘‡ין ˘ום מˆי‡ו˙ מלב„ ˜‰ב"‡" ,‰ין

ובז ‰י˘ חילו˜ בין כל ימו˙ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים‡ ,יז˘" ‰ם" ו"בחינ˘ "‰בנ˘מ ‰עול‰

עו„ מלב„ו"‰ ,רי „רך "‰י˘ר" ‰י‡‚˘ ,ם בעולם ‰ז ‰כ‡ן למטˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ נר‚˘˙

ומ˙חבר ל '‰ע"י ˙‰פיל.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים
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ט‡ן"˘ ,למחר˙ יום ‰כיפורים
„‡רף מען ער˘ט ˙˘ובָ ‰
וז‰ו פירו˘ ‰מענ‡" ‰יˆטער ַ
ˆריך ביחו„ לע˘ו˙ ˙˘וב:‰
ביום כיפור – עיˆומו ˘ל יום מכפר )ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡  ,(‚"‰ו˜‰ב" ‰מוחל
על כל ‰עבירו˙ ,ועו„ ז‡˙˘ ,ביו‰כ"פ מ‡וח„ים בנ"י עם ˜‰ב"" ,‰י˘ר‡ל ומלכ‡
בלחו„ו‰י" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ ס„-‡ ,ב .רח ,ב .ח"‚ לב ,„˜ .‡ ,ב( ,כך ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ ‡ל˜ו˙.
יכולים ‡יפו‡ לח˘וב ,מ‰ו ˆ‰ורך בעבו„„ ‰מסיר˙ נפ˘ – כ‡˘ר כל מˆי‡ו˙ם ˘ל
בנ"י ‰י‡ ‡ל˜ו˙?

בכל ימו˙ ˘‰נ˙‰ ‰פיל‰ ‰י‡ בחיˆוניו˙ ‰נ˘מ ,‰ור˜ ‡ˆל יחי„י ס‚ול˙‰ ‰פיל‰
‰י‡ "ע„ מיˆוי ‰נפ˘" כל˘ון ‰ספרי )ו‡˙חנן ו‰„ ,(‰ ,יינו מיˆוי ‰נפ˘ כול ,‰כל "חמ˘‰
˘‰מו˙" – ע„ לבחינ‰ ‰חמי˘י˙ ‰י‡ "יחי„‡ ."‰בל ביום ‰כיפורים – ˙פיל˙ו ˘ל כל
‡ח„ מי˘ר‡ל ‰י‡ בכל חמ˘˙ חל˜י ‰נ˘מ ,‰מ"נפ˘" ע„ "יחי„."‰
וכפירו˘ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן על „ברי ‚‰מר‡ "נ‡מר כ‡ '‰ל˜ינו בכל ˜ר‡נו ‡ליו,
ו‰כ˙יב „ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו˙‰ ,ם ביחי„ ‰כ‡ בˆבור ,ביחי„ ‡ימ˙ ‡ . .לו ע˘ר ‰ימים
˘בין ר" ‰ליום ‰כיפורים" )ר" ‰יח"˘ ,(‡ ,ביחי„" ‰יינו "בחינ˙ ˙˘וב„ ‰יחי„"‰

)חנ‰

‡רי‡ל פ' ‡‰זינו )מ„ ,ב( .ור‡‚ ‰ם ל˜ו"˙ ˙בו‡ מ‚ ,סע"„(˘ .בע˘ר ‰ימים ‡לו ‰רי ˘˙‰וב‰ ‰י‡

‡ל‡ ,מכיון ˘‰ענין ‡‰מ˙י ˘ל ˙˘וב‰ ‰ו‡ "ו‰רוח ˙˘וב ‡ל ‡‰ל˜ים ‡˘ר נ˙נ,"‰
מסיר˙ נפ˘ ˘למעל ‰מ‰טעם ו„‰ע˙ ,ועבו„ ‰זו ‡ין ל‚ ‰בול וסוף‰˘ ,רי ,כנ"ל
כ˘עולים מחיל ‡ל חיל בעבו„˙ ‰ ,'‰רי מ˘ ‰ב˙חיל‰ ‰י ‰למעל ‰מ‰בנ ‰ו„ע˙ – ‰רי
ע"י י‚יע ‰ב‡ים ל‰בנ ,‰ו‡ז עבו„˙ ˘˙‰וב" ‰ברעו˙‡ „לב‡" ‰י‡ ב„ברים נעלים יו˙ר.
‰רי ˘˜ו„ם לכן ,ביום ‰כיפורים ,ל‡ ‰יו יכולים לעסו˜ ב˙˘וב‰ ‰יו˙ר נעלי˙ ,כיון
˘‡חזו ע„יין בענינים נמוכים; ‡בל עכ˘יו ,ל‡חרי יו‰כ"פˆ ,ריך לעסו˜ ב˙˘וב ‰נעלי˙
יו˙ר ,ולעבו„ ב‡ופן ˘למעל ‰מן ‰טעם ו„‰ע˙.

ע„ לבחינ‰ ‰חמי˘י˙ ˘בנ˘מ – ‰בחינ˙ '‰יחי„.'‰
וביו˙ר מו„‚˘ ז ‰ביום ‰ע˘ירי מ"ע˘ר ‰ימים" ‡לו ,יום ‰כיפורים˘ ,בו ‰ו‡ עי˜ר
‰כפר ,‰כמ"˘ "כי ביום ‰ז ‰יכפר עליכם ‚ו' לפני ˙ '‰ט‰רו" )‡חרי טז ,ל( ,ובספרי
חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל˜ו"˙ ‡חרי כו .‚ ,כח .„ ,ובכ"מ( פיר˘ו "לפני ˙ '‰ט‰רו"˘ ,בני י˘ר‡ל מ˙עלים
ביום ז ‰ל„ר‚‡ ˘למעל ‰מ˘ם ‰וי' – "לפני ‰וי'"„ ,ר‚‡ ˘למעל ‰מ˘מו˙ ,וכל˘ון ‰ז‰ר
„˜‰ו˘ "„ל‡ ‡˙רמיז ב˘ום ‡ו˙ ו˜וˆ‡" )ר‡ ‰זח"‚ י‡ .‡ ,רנז ,ב .ל˜ו"˙ פנחס פ ,ב( .ומובן,
˘כ„י לבו‡ לבחינ ‰זו – ˆריכ˙‰ ‰פיל ‰ל‰יו˙ מבחינ˙ ‰יחי„˘ ‰בנפ˘.

ומזˆ ‰ריך ללמו„ ‰ור‡ ‰ח˘וב ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ,וב˘ני ˜ˆוו˙‰˘ .רי ,ב‰ענין
„רעו˙‡ „לב‡ ומסיר˙ נפ˘ ˘למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,י˘נם ‡ופנים ˘ונים – נעלים ונמוכים:
מסיר˙ נפ˘ מ˘מעו˙ ‰מסיר˙ ‰רˆון )ר‡˙ ‰ו"‡ מ˜ ıלו ,ב(‰ ,יינו ,למסור ‡˙ ‰רˆון
‡‰י˘י .וע"פ „ברי ‚‰מר‡ "מ ‰לי ˜טל‡ כול ‰מ ‰לי ˜טל‡ פל‚‡" )ב"˜ ס ,(‡ ,‰נמˆ‡,
˘בכל כפיפ˘ ‰י‰ו„י מכופף ‡˙ עˆמו ב˘ביל ˜‰ב"‡ ,‰פילו ב˙נוע˜ ‰ל˜" – ‰טל‡
פל‚‡" – נע˘ ‰ענין ˘ל מסיר˙ נפ˘ .ו‡"כ‚ ,ם כ‡˘ר נמˆ‡ים במˆב ירו„ ˆריך לי„ע
˘כל ˘ביר ‰וכפיפ„‡˘ ‰ם ˘ובר ומכופף ‡˙ עˆמו ב˘ביל ˜‰ב" ,‰נח˘ב˙ למסיר˙
נפ˘ ,כי˜" ,טל‡ פל‚‡" נח˘ב כמו "˜טל‡ כול."‰

וז‰ו ˘יום ‰כיפורים נ˜ר‡ "יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙" )‡ו ל‡חרי ˘נ˘למ ‰עבו„˙
‰ליל" ‰יום ˘נ˙חייב ב‡רבע ˙פלו˙"( – ˘˙‰פיל ‰ביום ‰כיפורים ‰י‡ בכל חמ˘
‰מ„ר‚ו˙ „נפ˘ רוח נ˘מ ‰חי' יחי„.‰
וחיוב ˙‰פיל ‰מבחינ˙ ‰יחי„‰ ‰ו‡ ל‡ ר˜ בנו‚ע ל˙פיל˙ נעיל‰˘ ,‰י‡ ˙‰פיל‰
‰חמי˘י˙‡ ,ל‡ ‚ם ב˙פיל‰ ‰ר‡˘ונ˙ ,‰פיל˙ ערבי˙ .כ˘ם ˘‰כפר"˘ ‰מלפני ‰וי'"
‰י‡ בר‚ע ‰ר‡˘ון ˘ל ‰יום ,כ„ברי ‚‰מר‡ "מˆו˙ וי„וי ערב יו"‰כ עם ח˘כ"‰

)יומ‡ פז,

ב( ,ולולי ‰ח˘˘ "˘מ‡ ‡ירע לו „בר עביר‡ ‰חר ‰וי„וי ˘ל ערבי˙" ,ל‡ ‰י' ˆריך לחזור
ול˙‰וו„ו˙ )ר‡˘ ‰ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙ר"ז ס"‡ ו˘"נ(.

ול‡י„ך ‚יס‡‚ ,ם מי ˘‰ו‡ ‚„ול ˘ב‚„ולים ,ל‡ מספי˜ ‰עבורו ‰עבו„˘ ‰ע"פ טעם
ו„ע˙‡ ,ל‡ ‚ם ‡ˆלו ˆריך ל‰יו˙ ענין ˘ל כפיפ ‰מ˙וך מסיר˙ נפ˘ ,כמ"˘ בספרי
חסי„ו˙ פירו˘ ‰כ˙וב "מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח" )י˘עי' נז ,טו("˘ ,מרום
ו˜„ו˘" ˘וכן „וו˜‡ ‡ˆל "„כ‡ ו˘פל רוח"‰ ,כופף ומבטל ˘כלו בפני ˜‰ב"‰

טו

ונמˆ‡˘ ,כל ˙פיל ‰ביום ז‰ ‰י‡ ˙פיל˘ ‰ל "יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙"˘ ,לכן
ˆריכ˙ ‰פיל ‰זו ל‰יו˙ בכל חמ˘˙ חל˜י ‰נ˘מ ,‰מנפ˘ ע„ יחי„.‰

)ר‡‰

'‰מ˘ך' ˙רס"ו עמ' ˙לט .ועו„(.
ו‡ין לו לטעון‰ ,רי ל‰יו˙ו '‚„ול ˘ב‚„ולים' ‰רי ‰ו‡ פועל ע"י ‰טעם ו„ע˙ ˘לו
ל‡ פחו˙ מפעול˙ו ˘ל ‡חר ע"י מסיר˙ נפ˘ ,ו‡"כ מ„וע ל‡ מספי˜ ‰עבורו ‰עבו„‰
˘ע"פ טעם ו„ע˙? ‡ל‡ מ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב‰˘ ,עבו„ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ "בכל מ‡„ך",
˘פירו˘ו "מ‡ו„" ˘לך )ר‡˙ ‰ו"‡ מ˜ ıלט .„ ,ובכ"מ( ,ו‰יינו ˘ל‡ „י בזˆ‡˘ ‰ל ‡‰חר

מ„וע "יונ‰ "‰ו‡ ל˘ון "‡ונ‡?"‰
ב˜רי‡˙ ˙‰ור˘ ‰ל מנח˙ יום ‰כיפורים מפטירין ביונ ,‰וב˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן

נח˘ב˙ עבו„ ‰זו "בכל מ‡„ך"‡ ,ל‡ כל זמן ˘„‡‰ם עוב„ בטעם ו„ע˙ ˘לו ‡ין ז‰

)‡ו"ח ס˙רכ"ב ס"„( מבי‡ על ז˘ ‰ני טעמים" .‡ :לפי ˘י˘ בו כח ˘˙‰וב"‰

נח˘ב "בכל מ‡ו„ך" .ו‡ין ז ‰חיסרון ˘ל פרט מסוים‰ ,פרט „מסיר˙ נפ˘‡ ,ל‡ חסר‰

ו˜ורין .לבו˘ ˘ם ס"ב( .ב‡˘" .ין יכולין לברוח מ‡˙ פני ˜‰ב""‰
‡לי' זוט‡ ˘ם ס˜"ב(.

)ב"י ˘ם „"‰

)‡בו„ר‰ם ס„ר ˙פל˙ יו"‰כ.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

טז

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

וי˘ לב‡ר ˙וכן ענין ז ‰בפנימיו˙ ‰ענינים ,ו˘˜‰ר בין ז ‰ל"יונ„ "‰וו˜‡:

יז

‡„מו"ר ‰ז˜ן )ל˜ו"˙ ר"פ ‡‰זינו( פיר˘ ל˘ון ˙˘וב‰˘ ‰ו‡ מל˘ון "ו‰רוח ˙˘וב ‡ל

‡י˙‡ בז‰ר )ח"ב ˜ˆט"˘ (‡ ,יונ ‰בן ‡מי˙י" ˜‡י על ‰נ˘מ ,‰מל˘ון "ל‡ ˙ונו ‡י˘ ‡˙
עמי˙ו" )ב‰ר כ ,‰יז( .כלומר˘ ,בירי„˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף‰ ,נ ‰מˆ„ ‰ריחו˜ ו‰‰פכיו˙ „נ˘מ‰
ו‚וף‰˘ ,נ˘מ‰ ‰י‡ ˙כלי˙ ‰רוחניו˙ ,ו‰י‡ יור„˙ לעולם ˘‰ו‡ ‚˘מי וחומרי – ‰‰יפך
ב˙כלי˙ מרוחניו˙ˆ ,ריכים לר‡ו˙ ˘‚‰וף ל‡ ירמ ,‰חס ו˘לום‰ ˙‡ ,נ˘מ„‡ ;‰רב– ‰
‰נ˘מˆ ‰ריכ ‰לרמו˙ ‡˙ ‚‰וף‰„ ,יינו‰˘ ,נ˘מ˙ ‰רמ˘‚‰ ˙‡ ‰מיו˙ ו˙ע˘ ‰ממנ‰
מכון ומ„ור ל˘ב˙ו י˙ברך.
ונמˆ‡ ˘ענינו ‰פנימי ˘ל יונ‰ ‰ו‡ ˘מבלי ‰בט על ‰ירי„˘ ‰ב‚˘מיו˙ ,י˘נו ‰כח
ל‰עלו˙ ‰למעל ‰יו˙ר מ˜ו„ם לכן ,ולפעול ‡˙ ענין "‰יונ - "‰מל˘ון ‡ונ‡ – ‰לרמו˙
‡˙ ˘‚‰ם ולע˘ו˙ מ‚˘מיו˙ ‰עולם ‚ופ‡ „יר ‰לו י˙ברך.

‡‰ל˜ים ‡˘ר נ˙נ‰˜) "‰ל˙ יב ,ז( ,ו‰יינו˘ ,ע"י עבו„ ‰זו ˘ב‰ ‰נ˘מ ‰למ˜ור .‰ומכיון
˘בע˙ עבו„ ‰זו ˜˘ור‰ ‰נ˘מ ‰ב‚וף ומ˙פעל˙ ממ˜רי ‚‰וף )ר‡˙ ‰ני‡ פמ"ב(‰ ,רי
כ˘‰נ˘מ ‰מ˙עורר˙ ב˙נוע˘˙"„ ‰וב ‡ל ‡‰ל˜ים" ,לו˜ח˙ ‰י‡ עמ‚ ‰ם ‡˙ ‚‰וף.
ו"‡פילו ר˘ע ‚מור" ‡ם "‰ר‰ר ˙˘וב ‰ב„ע˙ו" ‰רי ‰ו‡ נע˘„ˆ" ‰י˜ ‚מור"

)˜י„ו˘ין

מט ,ב .ור‡‡ ‰ור זרוע ס˜י"ב( "ב˘ע˙‡ ח„‡ ובר‚ע‡ ח„‡" )זח"‡ ˜כט ,סע"‡( ,ומכ‡ן ו‡ילך
עוב„ ‰ו‡ עבו„˙ו כפי ˘˜‰ב" ‰רוˆ˘ ‰יעב„ו‰ו בעולם ‰ז ,‰לע˘ו˙ כ‡ן „יר ‰לו י˙'.
וז‰ו ˘מפטירין ביונ ‰במנח˙ יו‰כ"פ – ˘ל‡חר ˜בל˙ ‰סליח ‰ו‰כפר ‰ביו‰כ"פ,
‰רי ˘ני ענינים ‡לו ‰ם נ˙ינ˙ כח לעבו„˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ על כל ˘‰נ ‰כול ,‰לעבו„
בעבו„˙ו ˘ל יונ ,‰לרמו˙ ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ול‰פכ ‰ל˜„ו˘.‰

ענין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ענינו ˘ל יונ ‰ונבו‡˙ו – בפ˘טו˙ ‰ענינים:
ענינו ˘ל יונ ‰בן ‡מי˙י ‰י' – ללמ„ ˙˘וב‰ ˙‡ ‰עם ,ול‡ ר˜ ˘י˙חרטו על עוונו˙י‰ם,
‡ל‡ כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )˙עני˙ טז (‡ ,בפירו˘ ‰כ˙וב "וי˘ובו ‚ו' ומן ‰חמס ‡˘ר בכפי‰ם"

‡יך י˙כן ˘„וו˜‡ ל‡חרי יום
כיפור ˆריך ל˘וב ב˙˘וב?‰

)יונ ,‚ ‰ח(‡" ,פילו ‚זל מרי˘ ובנ‡ו בביר ‰מ˜ע˜ע כל ‰ביר ‰כול ‰ומחזיר מרי˘
לבעליו" – ˘‚ם ל‡חרי ˘ע˘ו פעול˘ ‰על י„ ‰מ˙בטל חיוב ˘‰ב˙ ‚‰זיל‰

)ר‡‚ ‰יטין

נ) ‡ ,‰במ˘נ ,((‰מ"מ˙‰ ,נ‚‰ו לפנים מ˘ור˙ „‰ין ל‰חזיר ‚‰זיל.‰
וענין ז ‰פעל יונ‚ ‰ם ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם ,ומז‚ ‰ופ‡ מוכח ˘כן ‰י˙ ‰פעול˙ו ‚ם
על בני י˘ר‡ל.
וז‰ו עומ˜ ‰טעם ˘מפטירין ביונ ‰במנח˙ יו‰כ"פ – לפי "˘י˘ בו כח ˘˙‰וב ‰ו˘‡ין
יכולין לברוח מ‡˙ פני ˜‰ב":"‰
ענינו ˘ל יום ‰כיפורים ‰ו‡ – "ביום ח˙ונ˙ו וביום ˘מח˙ לבו"

)˘ ,‚ ˘"‰י‡ .ור‡‰

˙עני˙ כו ,ב במ˘נ ‰ור˘"י ˘ם(‰„ ,יינו ˘‰ו‡ יום ˘מח ,‰כיון ˘בו נ‡מר "סלח˙י כ„ברך"
)˘לח י„ ,כ(„‡‰˘ ,ם נפטר מכל ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים ,ויוˆ‡ לעבו„ עבו„˙ו בכל ˘‰נ‰
כול ‰בכחו˙ ח„˘ים – ל‰עלו˙ ‡˙ ‰עולם "ולרמו˙" ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ל‰פכו ל‰יו˙ „יר‰
לו י˙'.
ונ˙ינ˙ ‰כח לז – ‰מ˘ני ‰ענינים ‡‰מורים:
לכל לר‡˘ – ˆריך ‡„ם ל„ע˙ ˘"‡ין יכולין לברוח מ‡˙ פני ˜‰ב" ,"‰וכמ"˘ "‡ם
‡ס˜ ˘מים ˘ם ‡˙ ‰ו‡ˆיע‡˘ ‰ול ‰נך" )˙‰לים ˜לט ,ח(‰ ,יינו˘ ,בכל מ˜ום ˘‰ו‡ – ‰ן
ב"˘מים" ו‰ן ב"˘‡ול" – נמˆ‡ ˜‰ב" ,‰ובמיל‡‡ ,ין ˘‚‰מיו˙ יכול ‰לברוח ול‰ינ˙˜
מ‰רוחניו˙.
‡ל‡ ˘על כך נ˘‡ל˙ ‡˘‰ל‡ :‰יזו ˘ייכו˙ י˘ לו עם רוחניו˙?! ו‰מענ ‰לז– ‰
"˘י˘ בו כח ˘˙‰וב:"‰

סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר )מו‰ריי" (ıנ"ע )ר‡ ‰ס˙ ˘"‰רפ"ט רי˘ עמ'  .25ו˘"נ(˘ ,פעם
למחר˙ יו‰כ"פ נכנס ‡ל ‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר )מ‰ור˘"ב( נ"ע ,ו˘‡ל‡ :ב‡ ,ומ ‰ע˙?‰
ט‡ן" )עכ˘יו ˆריכים ביחו„ לע˘ו˙
„‡רף מען ער˘ט ˙˘ובָ ‰
וענ ‰לו ‡ביו‡" :יˆטער ַ
˙˘וב.(‰
ולכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי יום ‰כיפורים ‰ו‡ יום ˘˙‰וב ,‰ובוו„‡י נ˙˜בל˘˙‰ ‰ובˆ‡ ‰ל
˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ "סלחן לי˘ר‡ל ומחלן ל˘בטי י˘ורון" ,וכפי ˘מˆינו במ˘נ‰

)כרי˙ו˙ פ"ו

מ"‚( ˘"‡מרו עליו על בב‡ בן בוט‡ ˘‰י' מ˙נ„ב ‡˘ם ˙לוי בכל יום חו ıמ‡חר יום
כיפורים יום ‡ח„" ,כיון ˘ע„יין ל‡ ˘ייך ענין ˘ל חט‡ ,ו‡"כ ‡יך י˙כן לומר ˘„וו˜‡
למחר˙ יום ‰כיפורים ˆריכים ביחו„ לע˘ו˙ ˙˘וב?‰
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ ‰מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל˜ו"˙ ר"פ ‡‰זינו ,ובכ"מ( ˘ב˙˘וב‰
י˘נם ˘ני ענינים˘˙ .‡ :וב ‰כפ˘וט ,‰על חט‡ ועון .ב .ענינ‰ ‰פנימי ˘ל ˙˘וב– ‰
"ו‰רוח ˙˘וב ‡ל ‡‰ל˜ים ‡˘ר נ˙נ ."‰וכיון ˘"‡‰ל˜ים ‡˘ר נ˙נ‡ "‰ין לו סוף ו‚בול
ח"ו‰ ,רי ‚ם ‰עבו„‰"„ ‰רוח ˙˘וב ‡ל ‡‰ל˜ים" ‡ין ל‚ ‰בול וסוף.
ובכללו˙ ,עבו„˙ ˘˙‰וב ‰בענינ‰ ‰פנימי "ו‰רוח ˙˘וב ‡ל ‡‰ל˜ים" ‰י‡ ‰עבו„‰
ב"רעו˙‡ „ליב‡" – ˙˘ו˜ ‰מעומ˜ ‰לב ,ומסיר˙ ‰נפ˘ ל '‰ב‡ופן ˘למעל ‰מטעם
ו„ע˙ .ועבו„ ‰זו ‡ין ל‚ ‰בול וסוף‰˘ ,רי כ˘עולים מחיל ‡ל חיל בעבו„˙ ‰ ,'‰רי
מ˘ ‰ב˙חיל‰ ‰י' למעל ‰מ‰בנ ‰ו„‰ע˙ – ‰רי ע"י י‚יע ‰ב‡ים ל‰בנ ,‰ו‡ז ‰עבו„‰
"ברעו˙‡ „לב‡" ˘למעל ‰מן „‰ע˙ ‰י‡ ב„ברים נעלי˙ יו˙ר ,וכן ‰ל‡ ,‰ע„ ‡ין סוף.

