בי‡ורים ועיונים ב˙פילו˙

יום ‰כיפורים

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

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו
מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט
בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,ובפרט
במ„ור "עיונים"˘ ,מופיע כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים
נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים
ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו
טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב
˘יעיין במ˜ורי „‰ברים ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
◇◇◇

וי‰י רˆון ˘י˙˜בלו ˙פילו˙ינו יח„ עם ˙פילו˙ ˘‡ר בני י˘ר‡ל ˘יחיו,
ונח˙ם כולנו ל˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜ ‰בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל ,‰ו˙˙˜יים ב‚לוי
ובפ˘טו˙ ‰ב˜˘‡˘ ‰נו מב˜˘ים ב˙פיל˙ ‰נעיל˘" ‰ערי ˘מים פ˙ח ,ו‡וˆרך
‰טוב לנו ˙פ˙ח˙ ,ו˘יע וריב ‡ל ˙מ˙ח ,ו‰ו˘יענו ‡ל˜י י˘ענו".

ימים ‰נור‡ים ˘˙'‰ע"ט

בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‡וˆרו˙ ‰מחזור

כו
לˆ‰ריך ל ‰טביל ‰בפ"ע" ]‰יינו „"˘‰ס

מחנכ˙ו" ‰יינו עבו„ ‰ממ˘ „ו˜‡ )‡ו

˘ם מפר˘ כן בכ˙ובים ,ועפ"ז מעל'‡„ ‰

עכ"פ סילו˜ עבו„ ,‰כ‰וˆ‡˙ כף ומח˙,(‰

מטבילו˙ ‰כ ‚"‰ביו"‰כ ‰י‡ לפני ‰וˆ‡‰

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

‰רי עו„ ‡פ˘ריו˙ י˘ לנו„ ,נימ‡ ˘י„חו

זו ,ופריך ˙‰וס' מנ"ל „עבו„‰ ‰י‡ ע„

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

˜‰רי‡ ‰ל‡חרי ‰עבו„˘ '‡‰ ‰יפ‚ע ב‰

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

˘נפר˘ בכ˙ובים ˘‰טביל ‰ב‡ ‰לפני'.
עיי"˘ מ˙˘ ‰יר ıלענינו ו‡כ"מ[.

)‡ל‡ ˘עי"ז י‰י' עו„ ˘ינוי – ˘˜‰רי‡‰
˙ ‡‰בב‚„י ז‰ב ,ול‡ בב‚„י לבן כב„"כ

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

יל"ע טוב‡ ב˜רי‡˙ ˙‰ור‰

)ר‡ ‰יומ‡ ורמב"ם ˘ם( ,כי ‰עבו„‰ ‰ב‡‰

„כ‰ן ‚„ול ביו"‰כ‡˘ ,ף ‰י‡ חוב ‰מ˙"‰

סמוך ‡חר ˜‰רי‡‰ ‰י‡ ˘עיר ‰נע˘‰

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

)יומ‡ סח :וברמב"ם

בחו ,ıו‰י‡ נע˘י˙ בב‚„י ז‰ב ,עיי' בכל

ל‰לן פ"‚ "‰ט( ,ו‡"כ ב‡ם ‡ירע פיסול

פרטי ‰ס„ר בכל ˘נ ‰ברמב"ם ל‰לן

ומע˙‰

‡בל ל‡ו עבו„‰ ‰י‡

˙יכף לפני ˜‰רי‡ – ‰י˘ ל„ון מ ‰יחנכו
לכ‰ן ˘‰ני .ו‡ולי י"ל „˘פיר ‰ו‡ ממ‰
נפ˘ך‡„ ,ם )כפ˘טו˙ ‰ל˘ון( ˜רי‡˙
˙‰ורˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ „ו˜‡ בכ‰ ,‚"‰רי
„ין ז‚ ‰ופ‡ עו˘˜‰ ˙‡ ‰רי‡ ‰ל‰יו˙
ענין „מחנכ˙ו ]וב‡מ˙ ל' "˘‰ס "עבו„˙ו
מחנכ˙ו" ל‡ו „ו˜‡ ,ו‡י"ˆ ל‰יו˙ ר˜ מ‰

פ"„ "‰ב( ‡ו ˘מ‡ י„חו ‰ל‡חרי ‰וˆ‡˙
כף ומח˙‰) ‰נע˘י˙ בב‚„י לבן ,עיי'
כב˜רי‡˙ כל ˘נ.‰

וי˘

ל‰עיר בכל ˜˘‰ו"ט ‰נ"ל ‚בי

˜‰רי‡ ‰ממ˘‡„ ‰כחן בירו˘' רי˘ פ"ז

˘ב‚„ר עבו„‡ ,‰ל‡ ‰עי˜ר ˘‰ו‡ „בר
˘ר˜ כ ‚"‰כ˘ר בו ,עיי' ‰יטב ל' ר˘"י

"˜רי‡˙ ‰פר˘ ,"‰ול‡ח"ז ˘˜יל וטרי ‚בי

בסו‚יין בבי‡ור "עבו„˙ו מחנכ˙ו" –

"˘ירי עבו„ו˙" )ו‰יינו כ‚ון ˜רי‡ ,‰עיי'

"עבו„˙ יו"‰כ עˆמ‡˘ ‰ינ ‰כ˘יר‡ ‰ל‡

במפר˘י ‰ירו˘'( ב‡יז ‰ב‚„ים עוב„ן,

בכ ‚"‰וז ‰עוב„ – ‰מחנכ˙ו לכ‰ונ‰

ו‡יכ‡ למ"„ "רˆ ‰עוב„ ‰בב‚„י ז‰ב

‚„ול ,["‰ו‡ם כ‰ן ‚„ול ל‡ו „ו˜‡ – ‰רי

רˆ ‰עוב„ ‰בב‚„י לבן כו'" ,וכבר נחל˜ו

˘וב ‡ין ˆריך חינוך לז ‰ו˘פיר יע˘‰ו

‰מפר˘ים בכ"ז )„יעויי' ב˙וס' י˘נים

וב‡מ˙

‡ף ‡ם ˙מˆי לומר „˜‰רי‡‰

ˆ"ל ע"י כ„ ‚"‰ו˜‡ וב‡מ˙ "עבו„‰

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

ברמב"ם ˘ם( כ„י ˘י˜ר‡ בב‚„י לבן

„יומ‡„ ,מזכיר ‰מ˜ור מן ‰כ˙וב לחיוב

˘‰ני בלי ˘נ˙חנך כ„ין ל‰יו˙ כ.‚"‰

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

בבבלי‡„ ,ין ר˘‡י ל˜רו˙ בב‚„י ז‰ב,
וב˘ירי ˜‰רבן לירו˘' כ˙ב עפ"ז „פלי‚י
‰בבלי ו‰ירו˘' ‡י ‰וי ב‚„ר עבו„.(‰

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˙וכן ‰ענינים

יום ‰כיפורים

כ‰

‡ח„ מ‡ברי ˙‰מי„˜„" ,ירוב עבו„‰ ‰ו‡

זו ‰כל ‡˙י ˘פיר ,כי ˜‡י על ˙‰מי„

˘ממ‰ר ל˙‰עכל מחמ˙ ‰פיכ ‰זו ועבו„‰

˘‰זכירו לפני ז) ‰ומובן ‰יטב ‡יך נפל

‰י‡  . .ונמˆ‡ ˘נ˙חנך לכ‰ונ„‚ ‰ול,"‰

˘‰יבו˘ ע"י מע˙י˜ ˘ל‡ ‰בחין ו˘‰מיט

ר˘"י[  . .ורב פפ‡ ‡מר עבו„˙ו מחנכ˙ו".

˙יב˙ "ז˘ "‰ר‡ ‰כפול ,(‰ו‰כוונ‰ ‰י‡

ופס˜ ‰רמב"ם כרב פפ‡ .ו‡"כ ‡פ"ל

‡כן ל‡חר ˙מי„ ˘ל ˘חר )ו˜רי לי' ב˘ם

)וכ"כ במ˘נ ‰למלך( „עי˜ר כוונ˙ וחי„ו˘

"˜רבנו" ל‚„‰י˘ עו"‰פ ˘‡ף ˘‰מ„ובר

‡נו מ˙ירין ל˙‰פלל עם ‰עבריינים  .......................................................................ט

‰רמב"ם ‰ו‡ ל˘‰מיענו „ב‡מ˙ למס˜נ‡

ב˜רבן ˘‰ו‡ ˙מי„ בכל יום ‰נ˙‰ ‰מי„

מ„וע ר˜ ביום ‰כפורים מ˙ירים ל˙‰פלל עם ‰עבריינים? ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  300ו‡ילך

„מיל˙‡ ‚ם ‡י נ˜טינן כמ"„ „‡בנטו ˘ל

˘ביו"‰כ נע˘˜ ‰רבנו מיוח„ „כ‚"‰

כ ‚"‰ז‰ו ‡בנטו ˘ל כ‰ן „‰יוט ]ו‡"כ

)לענין עבו„˙ ˜‰רב˙ו ,עיין בנו"כ

כבר י˘ ‰יכר‡ ע"י ‡‰בנט[ למע˘ ‰ל‡

‰רמב"ם רי˘ ‰ל' יו‰כ"פ מ˜˘˘ ‰ו"ט

בעינן חינוך ‡בנט ,כי למס˜נ‡ סו"ס

ב„ע˙ו בז .((‰ועפ"ז ˙יבטל ‚ם ˙‰מי‰‰

עבו„˙ו מחנכ˙ו .מי‰ו ע„יין ‡ין בכ"ז

„לכ‡ור˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם מ‰ל˘ון ˘נ˜ט

לב‡ר מ˘ ‰נ˜ט ‰רמב"ם "‡חר ˘˜‰ריב

"˘‰ס ,כי לפ"ז נ˜ט ממ˘ ב' ‡‰ופנים

˜רבנו" ,כי חי„ו˘ ‰נ"ל ˘פיר נ˘מענו ‚ם

‰נזכרים ב˘"ס˜" ,ו„ם ˙מי„ ˘ל ˘חר"

‡ם י„בר ב˘נמˆ‡ פיסול לפני ‰פר.

ו"‡חר ˙מי„ ˘ל ˘חר" ,ו˜"ל[.

פ˙יח‰.............................................................................................................. ‰

"לחיו˙ם ברעב" – לחיו˙ ול˙‰ענ‚ מן ˙‰עני˙  /ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  98ו‡ילך

‡וˆרו˙ ‰מחזור

על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע .........................................................................י‚
חט‡ו ˘ל מי ˘ל‡ "˙יבל" ‡˙ ‰יˆר ‰רע ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ח עמ'  229ו‡ילך

‡ל ˙˘ליכנו לע˙ ז˜נ ‰ככלו˙ כוחנו ‡ל ˙עזבנו  ........................................................טו
˘ל‡ יז„˜נו ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘לו ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ'  230ו‡ילך

וכל ‡„ם ל‡ י‰י' ב‡‰ל מוע„ בב‡ו לכפר ב˜„˘ ע„ ˆ‡˙ו  ..........................................טז
פעול˙ ‰כניס ‰ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים בימינו ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1153ו‡ילך

‡ח˙ למעל ‰ו˘בע למט .................................................................................... ‰יט

ובכלל

ובעי˜ר‡ ,מ‡י ˙פס ‰רמב"ם

˘מיני ˘ל‡חר ˘‰בע ,ו‡"‰ח˙ למעל˘ "‰לפני ˘"‰בע למט "‰ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט
˙˘רי עמ' ע„ ו‡ילך

„ו‚מ‡ מיוח„˙ זו „פרו ,ול‡ ˜‰טור˙ ‡ו

וי‰י סער ‚„ול בים ו‡‰ני ‰ח˘ב ‰ל˘‰בר  ...............................................................כ

˘‰עיר ל‡ ,'‰חר ˘כבר נ„ מל' "˘‰ס

‚לי ‰ים ‰מ˙ר‚˘ים על ‰נ˘מ ‰ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ" ‰ח"‡ עמ'  668ו‡ילך

)˘נ˜ט ר˜ "‡ירע בו פסול ‡חר ˙מי„ ˘ל

כי יו„ע ‡ני כי ב˘לי ‰סער „‚‰ול ‰ז ‰עליכם  .........................................................כ‡
י‰ו„י יו„ע ˘כל "‰סער „‚‰ול" ‰ו‡ ר˜ ב˘בילו! ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ" ‰ח"‡ עמ' 670

מרובים ˆרכי עמך ו„ע˙ם ˜ˆר ...........................................................................‰כב
כ‡˘ר י˘ "„ע˙ רחב – "‰ל‡ חסר מ‡ומ ‰ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  175ו‡ילך

˘חר" ,כנ"ל(.

ולכך

ל˘ונו על ˜רבן ˘‰זכיר לפנ"ז˙ ,מי„ ˘ל

‚‰ירס‡ ‰י‡ ,ו‡כן ב„פוס ‰ר‡˘ון „רומי

]וכנ"ל בחˆ‡"ר[ ,ונ˘‡ר טעון בירור

)מ˘נ˙ ר"מ( ‚‰ירס‡ ‰י‡ "בין ˘‡ירע בו
פסול ‡חר ˘˜‰ריב ˜רבנו˙" ,ו‡"כ י"ל

˙‰יב˜" ‰רבנו˙".

על חט‡ ˘חט‡נו " /על חט‡ ˘חט‡נו" – ‡ין ‰כוונ ‰לזול˙ ‡ל‡ לעˆמו  ....................י‡
על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ב‡ונס וברˆון  /ל‡ לחטו‡ ב'חט‡ ‰ע‚ל' ˘וב!  .......................י‡

˘ל ˘חר" ‰נזכר לפנ"ז(‰ ,יינו ‡חר כל

על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע  /יˆר ‰רע עˆמו ‡ינו רוˆ ................................. !‰י„

‡ח„ מן ˜‰רבנו˙ ˘ל ‰יום‡ ,ם ˙מי„ ו‡ם

)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' ל ‰ו‡ילך(

ולנ˜וט "‡חר ˘˜‰ריב" ו˙ו ל‡ ,ו‡ז ˜‡י

ל‡יז ‰טעם ‰וˆרך ‰רמב"ם ל‰וסיף

‰י‡ לכל זמני ‰יום )מלב„ "˜ו„ם ˙מי„

ב„יני חינוך כ˘ ‚"‰ני כ˘נמˆ‡ פסול בכ ‚"‰ביו"‰כ

ו‡„רב‡ ,טפי ‰ו"ל ל˘‰מיט ˙יב ‰זו

‰כריח ‰מעיר ˘ם„ ,טעו˙

˘יחו˙ ˜ו„˘

יביא התמיהה בלשון שבחר הרמב"ם גבי נמצא פסול – "אחר שהקריב כו'" ,ויבאר דכוונת
חידוש הרמב"ם היא ד"עבודתו מחנכתו" היינו נמי מה שאינו הקרבה

ע„יין ˆ"ע – ˙יב˙ "˜רבנו˙" מ‡י ˜מ"ל,

˘חר ,וי‰ו „בריו ע"„ כמו ˘‰ו‡ ב˘"ס

„ב„פוסים ‡‰חרים ‰ו‡ ˘יבו˘ ,ו‰כוונ‰

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

וב‡מ˙

ל‚‰ירס‡ „˜‰מוני˙ ‰נ"ל

˘‡ר ˜‰רבנו˙.

]וי˘

ו‡ולי י"ל „‰כי ˜מ"ל‡„ ,פילו "ל‡חר
˘˜‰ריב ˜רבנו˙" ו‡ין ‰עבו„‰ ‰עומ„˙
לפניו מכלל ˜"‰רבנו˙"„ ,ע˙ˆ ‰ריך
לע˘ו˙ „בר ˘‡ינו ˜‰רב˙ ˜רבן כלל )‚ם
ל‡ ‡ביזריי‰ו „˜‰רב ,(‰ע„יין נ˜ר‡ ז‰

לˆיין ˘בס' ˜רי˙ מלך מבי‡

"עבו„ "‰ו˘פיר מחנכ˙ו ,וכ‚ון ˘ˆריך ר˜

‚ירס‡ כנ"ל ב˘ם „פוס י˘ן .וב‚וף „‰בר

ל‰וˆי‡ ‰כף ו‰מח˙ ‰מ˜ו„˘ ˘„˜‰ים,

י˘ ל‰עיר בז‡„ ,‰ולי מן ‰ר‡וי לחפ˘

ו‰י' מ˜ום ל‰ס˙פ˜ ‡י פעול ‰כ‡‰י ‚וונ‡

˘מ‡ י˘ ‚ירס‡ "‡חר ˘˜‰ריב ˜רבנו

"מחנכ˙" .ועיי' ב˙ו„" ‰ו‡י – יומ‡ לב.

ז ,‰ז˘ ‰נכנס כו'" ,כי ‡ם ˙ימˆ‡ ‚ירס‡

"‰וˆ‡˙ כף ומח˙ ‰מנלן „עבו„‰ ‰י‡

כ„

פ˙יח‰

עיונים

בדיני חינוך כה"ג שני כשנמצא
פסול בכה"ג ביוה"כ
יביא התמיהה בלשון שבחר הרמב"ם גבי נמצא פסול – "אחר שהקריב כו'",
ויבאר דכוונת חידוש הרמב"ם היא ד"עבודתו מחנכתו" היינו נמי מה שאינו
הקרבה

ברמב"ם

‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"‡

" :‚"‰ומ˙˜ינין לו כ‰ן ‚„ול ‡חר‡˘ ,ם
י‡רע לז ‰פיסול יעבו„ ‡‰חר ˙ח˙יו ,בין
˘‡ירע בו פיסול ˜ו„ם ˙מי„ ˘ל ˘חר בין
˘‡ירע בו פיסול ‡חר ˘˜‰ריב ˜רבנו,
ז˘ ‰נכנס ˙ח˙יו ‡ינו ˆריך חינוך ]‡ף
˘ב„"כ כ‰ן ‚„ול ‰מ˙מנˆ ‰ריך ˙חיל‰
ל‰בי‡ מנח ‰מיוח„˙ לחינוכו – ‰ל' כלי
‰מ˜„˘ ו‰עוב„ים בו ספ"‡ [‰ל‡ עבו„˙ו
מחנכ˙ו ומ˙חיל מעבו„˘ ‰פס˜ ב,"‰
עכ"ל.

ו‰עירו

בז˜) ‰וב„‰ ıרום חו' מ( „על

כרחך כוונ˙ ˙‰יב˜" ‰רבנו" )˘בל˘ון
"‡חר ˘˜‰ריב ˜רבנו"( ‰יינו פרו ˘ל כ‰ן
‚„ול ˘‰רי ל‡ ‡˘כחן עו„ ˜רבן ביו‰כ"פ
˘נוכל ל˜רו˙ו "˜רבנו" ˘ל כ ‚"‰מלב„
פרו ,ועפ"ז ˙מו ‰ביו˙ר מ‡י ˜מ"ל
‰רמב"ם במ‚„‰˘ ‰י˘ „‡ף כ˘‰פיסול
‰ו‡ ‡חר ˘˜‰ריב פרו ‡י"ˆ ז˙˘ ‰ח˙יו
חינוך‰ ,ל‡ ‰ו‡ „‰ין ‡ם ‰פיסול ‰ו‡
‡חר ˙מי„ ˘ל ˘חר ולפני פרו.

ו‰נ‰

ז ‰מ˜ורו בסו‚יי˙ ˘"ס

יב" (.פ˘יט‡ ‡ירע בו פסול ˜ו„ם ˙מי„
˘ל ˘חר מחנכין ‡ו˙ו ]‡˙ ˘‰ני[ ב˙מי„

‡‰ב ‰ב‡בנט ]‡בנט ˘ל בו˘ ıר˜ כ‚"‰
בעבו„˙ יו"‰כ לוב˘ו ו"י˘ ‰יכר לכ‰ונ‰
‚„ול "‰כי ע„ ע˙ ‰עב„ ז ‰ב‡בנט ˘ל
ˆמר ופ˘˙ים ול‡ ˘ל בו ,ıר˘"י[‰ ,ניח‡
למ‡ן „‡מר ‡בנטו ˘ל כ‰ן ‚„ול ]ב˘‡ר
˘‰נ‰˘ ,‰ו‡ ˘ל ˆמר ופ˘˙ים[ ז‰ ‰ו‡
‡בנטו ˘ל כ‰ן „‰יוט ]ו‰יינו „„‰יוט נמי
מ˘מ˘ ב‡בנט ˘ל ˆמר ופ˘˙ים ככ‚"‰

וי„בר ‡ '‰ל מ˘‡ ‰חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן ב˜רב˙ם
לפני  '‰וימו˙ו  . .בז‡˙ יב‡ ‡‰רן ‡ל  . . ˘„˜‰ו‰י˙‰
לכם לח˜˙ עולם בח„˘ ˘‰ביעי בע˘ור לח„˘ ˙ענו ‡˙
נפ˘˙יכם
)˜רי‡˙ ˙‰ור˘„ ‰חרי˙ יום ‰כפורים – ‡חרי טז(

‡ו„ו˙

מעל˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בע˙ ˆום יום ‰כיפורים נ‡מר ˘‰ם "„ו‚מ˙ מל‡כי

˘‰ר˙" )רמ"‡ סי' ˙ר"י ס"„ .ממר„כי יומ‡ רמז ˙˘כ‚( .וי„וע פ˙‚ם ‡ו‰בן ˘ל י˘ר‡ל רבי
לוי יˆח˜ מב‡ר„יט˘וב על מˆוו˙ ˙‰עני˙ ביום ‰כיפורים‡˘ ,ין ז‡˙ ˘מכריחים ‡ו˙ם
לˆום‡ ,ל‡ ˘ביום ‰כיפורים "מי רוˆ ‰ל‡כול"?! ו‰יינו ˘ביום ‰כיפורים מ˙עלים בני
י˘ר‡ל למ„ר‚˙ מל‡כי ˘‰ר˙‡˘ ,ינם חפˆים ו‡ינם ˘ייכים ל‡כיל ‰ו˘˙י'!
וכעין ז ‰בי‡ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן )ל˜וטי ˙ור ˘"‰˘ ‰י„ ,ב( על ‰פסו˜ "לחיו˙ם ברעב",
˘ז‰ו יום ‰כיפורים˘ ,בו חיו˙ „‡‰ם ‡ינ ‰ב‡ ‰מן ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י'‡ ,ל‡ "‰חיו˙
˘ל‰ם ‰ו‡ מבחינ˙ ‰רעב ‚ופ‡".

בב‚„י כל ˘‰נ ,‰ו‡"כ ‰כ‡ יˆטרך כ‰ן

וי˘ לב‡ר סו„ עניין "לחיו˙ם ברעב" ,כיˆ„ בני י˘ר‡ל‰˘ ,ם נ˘מו˙ מלוב˘ים

˘‰ני ל‰חליף ‡בנטו ל‡בנט בו ıו‡יכ‡

ב‚וף ‚˘מי ,יכולים ל‚‰יע ל„ר‚ ‰נ˘‚ב ‰כזו˘ ,חיו˙ם ‡ינ ‰ב‡ ‰מ‡כיל ‰ו˘˙י'‡ ,ל‡

‰יכר‡[‡ ,ל‡ למ‡ן „‡מר ‡בנטו ˘ל

מ˜יום מˆוו˙  '‰ל˙‰ענו˙ בחו„˘ ˘‰ביעי בע˘ור לחו„˘ .ו‚ם יבו‡ר כיˆ„ י˘ ל‰מ˘יך

כ‰ן ‚„ול ]ב˘‡ר ˘‰נ‰˘ ,‰ו‡ ˘ל ˆמר

מ˘ ‰‚˘‰‰ל יום ‰כיפורים על פני מ˘ך ˘‰נ ‰כול.‰

ופ˘˙ים[ ל‡ ז‰ו ‡בנטו ˘ל כ‰ן „‰יוט
]‡ל‡ „‰יוט מ˘מ˘ ˙מי„ ב‡בנט ˘ל
בו [ıמ‡י ‡יכ‡ למימר ]‰ל‡ ‡ין ˘ום

"סו„ ‰נ˘י˜˘ ‰ב ‰מ˙ים „ˆ‰י˜ים"

‰יכר‡ ,ו‡ין כ‰ן ז ‰מחליף ‡בנטו כי

ויובן „‰בר ב„˜‰ים מ˘ ‰י˘ ל˙מו ‰על ˜רי‡˙ ˙‰ור˘ ‰ל ˘חרי˙ יום ‰כיפורים:

‚ם בימי „‰יוטו בבו‰ ıו‡ לבו˘[‡ ,מר

˜‰רי‡ ‰פו˙ח˙ ב"וי„בר ‡ '‰ל מ˘‡ ‰חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן ב˜רב˙ם לפני '‰

‡ביי לוב˘ ˘מונ] ‰ב‚„ים „כ [‚"‰ומ‰פך
)יומ‡

"לחיו˙ם ברעב" – לחיו˙ ול˙‰ענ‚
מן ˙‰עני˙

˘ל ˘חר‡ ,ל‡ ‡ירע בו פסול ‡חר ˙מי„
˘ל ˘חר במ ‰מחנכין ‡ו˙ו"‡ ,ר ‡„‡ בר

‰

בˆינור‡ ]מ‰פך ע"י מזל‚ במזבח ‰חיˆון

וימו˙ו" )רי˘ פר' ‡חרי( ,ול‡חר מכן ב‡ים ˆ‰יוויים ‰נו‚עים ליום ‰כיפורים ולכניס‰

‡וˆרו˙ ‰מחזור

ו

יום ‰כיפורים

כ‚

ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים„" :בר ‡ל ‡‰רן ‡חיך ,ו‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ˜‰ו„˘  . .בז‡˙ יבו‡

מו˙רו˙ .וסוף „בר‚˘ ,ם ‡˙ ˆרכיו ‡‰מ˙יים ‡ינו מ˜בל .מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ,‰ל‡„ם

‡‰רן ‡ל ˜‰ו„˘  . .בחו„˘ ˘‰ביעי בע˘ור לחו„˘ ˙ענו ‡˙ נפ˘ו˙יכם" ו‚ו'.

‰לוב˘ מלבו˘ים יו˙ר מכפי מי„˙ו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ‰מלבו˘ים מסייעים לו‡ ,ל‡

‡ו„ו˙ ˘˜‰ר ˘בין "מו˙ ˘ני בני ‡‰רן" לבין ˆ‰יוויים על יום ‰כיפורים ,בי‡רו חז"ל
)‰וב‡ בר˘"י ע"‰פ( ˘בני ‡‰רן מ˙ו מ˘ום ˘˜רבו לפני ˘ '‰ל‡ כ„ין ,ול‡חר מכן ‰ז‰יר
˘‰י"˙ ‡˙ ‡‰רן ˘ל‡ יכנס "בכל ע˙" ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,בכ„י ˘ל‡ ימו˙ כ„רך ˘מ˙ו
בניו‡ ,ל‡ יכנס ר˜ כפי ˆ‰יווי ‡‰מור ביום ‰כיפורים.

מס˙בכים ומפריעים ל‰ליכ˙ו ...וכמו כן ‰מחפ˘ י˙ר על ˆרכיו‚ ,ם ‡˙ ‰מ‚יע לו ‡ינו
מ˜בל )ר‡„ ‰רך מˆוו˙יך ˜ז ,ב(.
ו‡ילו ‰יי˙„" ‰ע˙ו רחב‰ ,"‰י' מס˙פ˜ במ˘ ‰נו˙נים לו מלמעל ,‰בי„עו ˘ל‡ מ‚יע
לו יו˙ר ,ו‚ם מ˜˘ ‰יבל ‰רי ז ‰ר˜ מˆ„ מי„˙ ‰חס„ .ו‡זי ל‡ ‰י' נחסר לו מˆרכיו.

‡מנם ,ב‡ור ‰חיים )ב‡' ‡‰ופנים( בי‡ר‰˘ ,פסו˜ים ‰מ˙‡רים ‡˙ מי˙˙ ˘ני בני ‡‰רן,
ל‡ נ˙כוונו ל‚ריעו˙‡ – לעונ˘ ˘˜יבלו בני ‡‰רן על ˜רב˙ם ‡ל ˜‰ו„˘ ˘ל‡ כ„ין‡ ,ל‡
ל‰יפך – ל˘בח ולפ‡ר ‡˙ ˜„ו˘˙ם ו‚„ול˙ם ˘ל בני ‡‰רן˘ ,נ˙˜רבו ‡ל ‰בור‡ י˙"˘
ע„ כלו˙ נפ˘ם מ‰ם:

ב‡ .ילו ‰יי˙„ ‰ע˙ו רחב – ‰ל‡ ‰יי˙˘‚‰ ‰מיו˙ ˙ופס˙ מ˜ום
˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ‡ין ל‰ם סוף ו˙כלי˙‡ ,ין ל‰ם ‚‰בלו˙ ‚˘מיו˙ ,ו‡ף ל‡ ‚‰בלו˙
˘ל עולמו˙ ‰עליונים˙ .ור ‰ומˆוו˙י' ‰מ ‰בלי ‚בול ‡‰מ˙י ו"מרחב" ‡‰מ˙י .לעומ˙
ז‡˙ ,ענייני ‚˘מיו˙ ו‰נ‡ו˙ ‰עולם ‰ם מˆומˆמים ומו‚בלים בעˆם מ‰ו˙ם.

"„יבר  '‰למ˘„ ‰רך מי˙˙ן  . .ב˜רב˙ם לפני  ,'‰פירו˘ ˘נ˙˜רבו לפני ‡ור ‰עליון
בחיב˙ ˜‰ו„˘ ,ובז ‰מ˙ו ,ו‰ו‡ סו„ ‰נ˘י˜˘ ‰ב ‰מ˙ים „ˆ‰י˜ים  . .רמז ‰כ˙וב ‰פל‡˙
חיב˙ „ˆ‰י˜ים‚‰˘ ,ם ˘‰יו מר‚י˘ים במי˙˙ם ,ל‡ נמנעו מ˜רוב ל„בי˜ו˙ ,נעימו˙,
עריבו˙ ,י„י„ו˙ ,חביבו˙ ,ח˘י˜ו˙ ,מ˙י˜ו˙ ,ע„ כלו˙ נפ˘ו˙ם מ‰ם".

מי ˘י˘ לו „ע ‰רחב‰ ,‰רי ‰ו‡ ˙ר ומחפ˘ ‡חר ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ˘‰ם ‰טוב ‰בל˙י
מו‚בל ובל˙י מˆומˆם‚ .ם כ‡˘ר ‰ו‡ נז˜˜ לˆרכים ‚˘מיים‰ ,רי ז ‰ר˜ מ˘ום ˘‰ם
נ„ר˘ים לו לˆורך עבו„˙ ˘‰י"˙‡ .ך מי ˘„ע˙ו ˜ˆר ,‰מח˘יב ומיי˜ר ‡˙ ˆ‰רכים
˘‚‰מיים עˆמם.

ומע˙ ‰י˘ ל˙מו‰ ‰יטב :לפירו˘ ז ‰ל‡ ‰י' חט‡ ב‰נ ˙‚‰בני ‡‰רן ,וממיל‡ ‡ין
ל‰ז‰יר מ˘ום כך ‡˙ ‡‰רן ובניו ‰נו˙רים .ו‡ם כן מ‰ו ˘˜‰ר בין מי˙˙ ˘ני בני ‡‰רן,
לבין ˆ‰יווי ‰ב‡ ‡חריו בנו‚ע ל‰נ ˙‚‰יום ‰כיפורים?

ולפיכך ‡ומרים "מרובים ˆרכי עמך ו„ע˙ם ˜ˆר – "‰מ˘ ‰עמך מר‚י˘ים ˘חסר
ל‰ם בˆרכי‰ם ˘‚‰מיים‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘„ע˙ם ˜ˆר ,‰וממיל‡ ‰ם מיי˜רים ומח˘יבים
עניינים ‚˘מיים.

"‡˘ר ל‡ ˆיוו‡ ‰ו˙ם" למעליו˙‡

˘יומ˘ך ˘פע ‚ם כ‡˘ר "יפול ˆ„י˜"

כ‡˘ר מ˙בוננים בעומ˜ עבו„˙ בני י˘ר‡ל ביום ‰כיפורים ,נמˆ‡ ˘‰י‡ מעין עבו„˙ם
‰נ˘‚ב˘ ‰ל ˘ני בני ‡‰רן )לפירו˘ ‡ו"‰ח ‰נ"ל(:

ו‡ף על פי ˘"ˆרכי עמך מרובים" נובע ממ„"˘ ‰ע˙ם ˜ˆר ,"‰מכל מ˜ום מב˜˘ים
מ"-‡‰ל „‚‰ול ‚‰יבור ו‰נור‡" ˘ימל‡ ‡˙ ‡ו˙ם ˆ‰רכים:

נ„ב ו‡בי‰ו‡ נכנסו ‡ל ˜‰ו„˘ ,ו‰בי‡ו עמ‰ם ˜טור˙" ,וי˜ריבו לפני  ˘‡ '‰זר‰

כ‡˘ר עומ„ י‰ו„י ב"„ע˙ רחב ,"‰ו‰יינו ˘‰ו‡ מ˘ער ‡ל נכון ‡˙ מעמ„ו ומˆבו ו‡˙

‡˘ר ל‡ ˆיוו‡ ‰ו˙ם" .ו‰נ ,‰לפירו˘ ‡‰ור ‰חיים ,ל‡ נענ˘ו בני ‡‰רן כלל ,ול‡ ‰י'

‰מ‚יע לו ב‡מ˙ ,וכמו כן ‰ו‡ מח˘יב ר˜ עניינים רוחניים ול‡ ‡˙ ‰בלי ‰עולם‡ ,זי

˘ום ‡יסור ב˜‰טר˙ ˜‰טור˙‡ ,ל‡ ˙י‡ור ז‰ ‰ו‡ חל˜ מעבו„˙ם ‰רˆוי' ˘ל בני ‡‰רן

מעני˜ לו ˘‰י"˙ ‡˙ כל ˆרכיו ול‡ חסר לו „בר.

˘‚רמ ‰לכלו˙ נפ˘ם‰ .ם „˙‰ב˜ו ב˘‰י"˙ ע„ ˘יˆ‡ ‰נ˘מ˙ם ,וז‡˙ על י„י ˜‰טר˙
˜טור˙ ˘ל‡ נˆטוו עלי'.

במˆב ˘וו ,‰וכל ˘כן מי ˘‡ינו ˆ„י˜ ˘נופל ממ„ר‚˙ו מזמן לזמן.

"˜טור˙" ‰ו‡ מל˘ון ˘˜˙‰רו˙ ו˙‰חברו˙ בני י˘ר‡ל ב˘‰י"˙ – "„מ˙˜˘רין
כח„‡" )ז‰ר ח"‚ י‡ ,ב .ועו„( .וכמ‡ ‰ופנים י˘ בעבו„˙ ˘˜˙‰‰רו˙ ב˘‰י"˙

ו‰נ‡ ,‰פילו על ˆ„י˜ נ‡מר "˘בע יפול ˆ„י˜ ו˜ם" )מ˘לי כ„ ,טז( ,ו‰יינו ˘‡ינו ˙מי„

)ב‰ב‡ ל˜מן

ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰נ˘‡ כט ;‡ ,סוכו˙ עח .„ ,ועו„(:

‡זי ‚ם ב˘ע˘ ‰נופל ו"„ע˙ו ˜ˆר‚ ,"‰ם ‡ז ימל‡ ˘‰י"˙ כל מחסוריו ומ˘‡לו˙יו ,ול‡
יחסר לו מ‡ום מˆרכיו.

‡ .י˘נ˘˜˙‰ ‰רו˙ על י„י ˜‰רב˙ ˜רבנו˙ במזבח ‰חיˆון .ב„ר‚ ‰זו„‡‰ ,ם ו˘‰י"˙
‰ם כביכול „ברים נפר„ים‡ ,ל‡ ˘„‡‰ם מ˙˜רב ל˘‰י"˙ – "˜רבן" מל˘ון ˜ירוב

ועל כך מב˜˘ים מ˘‰י"˙˘ ,מכיוון ˘ב„רך כלל עומ„ י‰ו„י במˆב ˘ל "„ע˙ רחב,"‰

)ספר

‰ב‰יר סי' מו )˜ט( .ועו„( .על עבו„˙ ˜‰רבנו˙ י˘נם ˆיוויים רבים ב˙ור ,‰מ˘ום ˘כ‡˘ר
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יום ‰כיפורים

ז

ועו„ בני ‡„ם .ומכל מ˜ום ,כ‡˘ר "וי‰י סער ‚„ול בים ו‡‰ני' ח˘ב ‰ל˘‰בר" ,י„ע יונ‰

„‡‰ם מר‚י˘ נפר„ מ˘‰י"˙ ,י˘ ˆורך לˆוו˙ ולפ˜ו„ עליו ל˜˙‰רב ‡ל ˘‰י"˙ ,ו‡ינו

בוו„‡ו˙ "כי ב˘לי ‰סער „‚‰ול ‰ז ‰עליכם" .כל יו˘בי ‰ספינ ‰מ˙נענעים בין ‚לי

מר‚י˘ מעˆמו ‡˙ רˆונו י˙' .ו‚ם ל‡חרי ˜‰‰רב‡ ,‰פ˘ר ˘„‡‰ם ל‡ ˘˜˙‰ר ו‡˙‰ח„

‰סער ,‰ועומ„ים בסכנ‡ ,‰ך יונ ‰מכריז ˘כל ז‡ ‰ינו ‡ל‡ עבורו!

עמו ל‚מרי.

ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם˘ ,כל מ˘ ‰מ˙רח˘ בעולם ‡ינו ‡ל‡ ב˘ביל
עם י˘ר‡ל:
כ‡˘ר י˘ "סער ‚„ול" בין ‡ומו˙ ‰עולם ,ו"מלכיו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו"ˆ ,ריך לי„ע ˘‡ין
‰סיב ‰לכך מ˘ום ˘‚וי פלוני ‰ס˙כסך עם ‚וי ‡חר .מלחמו˙ ‡לו ל‡ נוˆרו ב„רך ‰טבע
ו‰מ˜ר‡ ,‰ל‡ "ב˘לי ‰סער „‚‰ול ‰ז – "‰כל עי˜ר מלחמו˙ ‡לו ‡ינן ‡ל‡ ב˘ביל בני
י˘ר‡ל.
וכפי ˘‡מרו חז"ל במ„ר˘ )ל˜ח טוב לך י„‡" :(‡ ,ם ר‡י˙ מלכו˙ מ˙‚רו˙ זו בזו",
‰רי זו ‰כנ ‰ו‰כ˘ר‡ ‰ל ‡‚‰ול‡‰ ‰מ˙י˙ ו˘‰למ ,‰וממיל‡ – "ˆפ ‰לר‚ליו ˘ל מלך
‰מ˘יח".

ב .ולעומ˙ ז‡˙ ,י˘ ‡˙ עבו„˙ ˜‰טור˙‰˘ ,י‡ על ‰מזבח ‰פנימי .עבו„ ‰זו ל‡
נ˜ר‡ ‰ב˘ם "˜ירוב" ו"˜רבן"‡ ,ל‡ "˜טור˙" מל˘ון ˜˘ר ו„˙‰ב˜ו˙

)ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ י‡ ,ב;

לז ,ב .ועו„(‡ .ין „‡‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙ ˘מ˙˜רב˙ ‡ל ˘‰י"˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ מ˙˜˘ר ומ˙‡ח„
עמו י˙' .ומ˘ום ˘„‡‰ם מ‡וח„ ב˘‰י"˙‡ ,זי ב„ר‚ ‰מסוימ˙ כבר ‡ין ˆורך בˆיווי על
˜‰טר˙ ˜‰טור˙˘ ,כן „‡‰ם כ„ ‰בו˜ ומחובר ב˘‰י"˙ ,ע„ ˘נר‚˘ ‡ˆלו רˆון ˘‰י"˙
‚ם בל‡ ˆיווי ,ו˜יום רˆונו ב‡ ‡ˆלו ב„רך ממיל‡

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים )‰ע'  43ו‰ע' (47

˘‡ין ב˙ורˆ ‰יווי על ˜‰טור˙ – ‡ל‡ ‡ח„ ,ו‡ף ‰ו‡ ל‡ נ‡מר בפר˘ ‰בפני עˆמ‡ ,‰ל‡ בפר˘˙ ע˘יי˙

מזבח ‰פנימי[.
וזו ‰יי˙‚˘ ‰ב מעל˙ם ˘ל ˘ני בני ‡‰רן˘ ,ל‡ ‰יו ˆריכים לˆיווי על ˜‰טר˙ ˜‰טור˙
ו˘˜˙‰‰רו˙ בו י˙'‡ ,ל‡ ˜‰ריבו מעˆמם ˜טור˙ "‡˘ר ל‡ ˆיוו‡ ‰ו˙ם" .ול‡ ˘‰י' בכך
חט‡ )לפי' ‡‰ו"‰ח .וכנ"ל(‡ ,ל‡ ‡„רב‡ :בז ‰ניכר עוˆם „בי˜ו˙ם ב˘‰י"˙‰˘ ,יו עו˘ים
רˆונו י˙' ב„רך ממיל‡ ובל‡ ˆורך בˆיווי ]ור‡‡ ‰ריכו˙ ‰בי‡ור ו˘˜ו"ט בז ‰ב‡ופן
נפל‡ במ˜ור „‰ברים[.

מרובים ˆרכי עמך ו„ע˙ם ˜ˆר ,‰מחסורם ומ˘‡לו˙ם
בל יוכלו לספר ,‰נ‡ בינ‚‰ ‰י‚נו טרם נ˜ר‡‡‰ ,־ל „‚‰ול
‚‰בור ו‰נור‡

כ‡˘ר י˘ "„ע˙ רחב – "‰ל‡ חסר מ‡ומ‰
‡ו„ו˙ ל˘ון חז"ל "מרובים ˆרכי עמך ו„ע˙ם ˜ˆר‡ ,"‰י˙‡ ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן
)ב‰מ˘ך "מים רבים" ˙רל"ו ל‡„מו"ר מ‰ר"˘ פ"‡(˘ ,י˘ בז ‰סיב ‰ומסובב‰ :סיב ‰לכך
˘"מרובים ˆרכי עמך" – ˘‡ין „י ל‰ם במ˘ ‰י˘ ל‰ם ו‰ם ˆריכים „ברים מרובים,
‰י‡ מ˘ום ˘"„ע˙ם ˜ˆר ."‰ו‡ילו ‰יי˙„ ‰ע˙ם "רחב‡ ,"‰זי ל‡ ‰יו ˆריכים ל„ברים
מרובים.
וי˘ לב‡ר „בר וטעמו ב˘ני ‡ופנים:
‡‡ .ינו מעריך ‡˙ מˆבו ,ורו„ף ‡חרי מו˙רו˙
על פי ‰רוב ,מ˘פיעים ל‡„ם מלמעל ˙‡ ‰כל ‰נחו ıלו ,כפי ‰מ‚יע לו ,וממיל‡ ‡ין
מˆב ˘ל "מרובים ˆרכיו" ,מ˘ום ˘כבר י˘ לו ‡˙ כל ˆרכיו.
‡מנם ,מי ˘"„ע˙ו ˜ˆר‡ ,"‰ינו מ˘ער ב‡מ˙ ‡˙ מעמ„ו ומˆבו ,ו‰ו‡ חו˘ב ˘לפי
‚„ול ורום ערכוˆ ,ריך ‰ו‡ ל˜בל ‰רב ‰יו˙ר ממ˘ ‰י˘ לו ,וממיל‡ ‰ו‡ מחפ˘ ‡חר

יום ‰כיפורים – "יחי„ ‰לייח„ך"
וככל ‰חיזיון ‰ז ,‰י˘ ‚ם בעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל בע˙ עיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים ,כ‡˘ר
‰ם „ומים למל‡כי ˘‰ר˙:
ביום ‰כיפורים נכנס ‰כ‰ן „‚‰ול לפני ולפנים ,ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,ו˘ם ‰ו‡ מ˜ריב
˜טור˙ לפני ˘‰י"˙˜ .ו„˘ ˘„˜‰ים ‰ו‡ מ˜ום ‚ילוי ˜„ו˘˙  '‰בעולם .מ˜ום ז‰ ‰י'
מ˜ום ‚˘מי מ„ו„ במי„˘‚ ‰מי˙ ,ומכל מ˜ום ‡‰יר ‰בו ב‚לוי ˘כינ˙ עוזו י˙'.
כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,מ˘מעו˙‰ ‰י‡ כניס˙ פנימיו˙ נפ˘ו ˘ל כל
י‰ו„י למ˜ום ‚ילוי ˘‰כינ .‰ביום ‰כיפורים מ˙‚לˆ‡ ‰ל י‰ו„י פנימיו˙ נפ˘ו"‰ ,יחי„"‰
˘בנפ˘ )ר‡˙ ‰ו„"" ‰ע„ ‡ח˙" מנחו˙ יח‰˘ ,(‡ ,י‡ „בו˜ ‰ומ˜ו˘ר˙ ב˘‰י"˙ – "יחי„‰
ליח„ך" )נוסח ‰‰ו˘ענו˙( .וז‰ו עי˜ר עניין עבו„˙ עיˆומו ˘ל יום – ‚ילוי עˆם נ˘מ˙
‰י‰ו„י ו˘˜˙‰רו˙ ‰ב˘‰י"˙ ,ו˘‡ר ענייני ‰יום כולם נובעים מ˘˜˙‰רו˙ זו.
ז‰ו ‰טעם לכך ˘יום ‰כיפורים מכפר על כל ‰חט‡ים ,כפי ˘נ‡מר )‡חרי טז ,ל( "כי
ביום ‰ז ‰יכפר עליכם לט‰ר ‡˙כם מכל טומ‡ו˙יכם ,לפני ˙ '‰ט‰רו"

)ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי

˘יחו˙ ח"„ עמ'  .1151ובכ"מ(:
מ˘ך ˘‰נ ‰כול ,‰כ‡˘ר ‡ין פנימיו˙ נ˘מו˙ בני י˘ר‡ל ב‚לוי‡ ,זי ˜‰ב" ‰ובני

‡וˆרו˙ ‰מחזור
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י˘ר‡ל ‰ם „ברים נפר„ים כביכול ,ו˘˜˙‰‰רו˙ ביני‰ם ‰י‡ ר˜ על י„י ˘‰ם מ˜יימים
‡˙ ‚זרו˙ ˘‰י"˙ .ולכן כ‡˘ר חוט‡ ‡„ם„‰ ,בר פו‚ם ומחלי˘ ‡˙ ˘˜‰ר בינו ל˜‰ב".‰
‡מנם˘˜ ,ר ז‰ ‰מיוס„ על ˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע לחיˆוניו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י
– ˘כוחו˙יו ‰חיˆוניים ˘ל ‰י‰ו„י ˜˘ורים עם ˘‰י"˙ על י„י ˜יום מˆוו˙יו ,ונפר„ים
ממנו כ‡˘ר ‰ו‡ חוט‡.
‡בל ביום ‰כיפורים ,כ‡˘ר מ˙‚לי˙ "‰יחי„˘ ‰בנפ˘" ,וניכר ב‚לוי כיˆ„ ‰י‡
מ‡וח„˙ ב˘‰י"˙ – "יחי„ ‰ליח„ך" ,מ˙בטלים כל ‰חט‡ים ו‰עוונו˙ ,כי עˆם ‰נ˘מ‰
‡ינˆ ‰ריכ ˙‡ ‰פעול˙ ˘˜˙‰‰רו˙ ב˘‰י"˙‡ ,ל‡ ‰י‡ מ‡וח„˙ עמו ממיל‡ ˙מי„ ,ו"‚ם
בע˙ ‰חט‡ ‰יי˙ ‰ב‡מנ˙‡ ‰ו" )˙ני‡ פכ"„( .ו‡זי – "לפני ˙ '‰ט‰רו".

ל‰מ˘יך ‡˙ ‡"‰ח˙" ב˙וך ˘"‰נ"‰
ומע˙ ‰יובן כיˆ„ ני˙ן ל˙‰בט‡ ˘ביום ‰כיפורים י‰ו„י חפ ıל˙‰ענו˙ ,ו‡ינו מסו‚ל
ל‡כול ,וע„ ˘‰ו‡ ניזון וחי מן ‰רעב ו˙‰עני˙:
כ‡˘ר מ˙‚לי˙ ‰יחי„˘ ‰בנפ˘‡ ,ין ˆריך לˆוו˙ על ‰י‰ו„י לע˘ו˙ ‡˙ רˆונו י˙',
‡ל‡ ז‰ו חפˆו ופנימיו˙ רˆונו˘ ,כן ‰ו‡ מר‚י˘ ב‚לוי ‡˙ ‡˙‰ח„ו˙ו ב˘‰י"˙ .ומעין
˘ני בני ‡‰רן ˘˜‰טירו ‡˙ ˜‰טור˙ "‡˘ר ל‡ ˆיוו‡ ‰ו˙ם" ,כיוון ˘ל‡ ‰י' ˆורך בˆיווי
וכפי' .וממיל‡ ביום ‰כפורים ,בע˙ ‚ילוי ‰יחי„˘ ‰בנפ˘ ,מר‚י˘ ‰י‰ו„י כיˆ„ רˆון
˘‰י"˙ ‰ו‡ רˆונו ‰עˆמי ,וממיל‡ ‰ו‡ חפ ıל˙‰ענו˙ ,וזו‰י חיו˙ו!
ומ˘ום כך ‰וב‡ סיפור מי˙˙ ˘ני בני ‡‰רן כ„˜‰מ ‰לפר˘˙ יום ‰כיפורים‰ :כח
ל‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ ‰נ˘מ ‰ביום ‰כיפורים ,ב‡ לבני י˘ר‡ל מ˘ני בני ‡‰רן ˘˜˙‰רבו
ו„˙‰ב˜ו ב˘‰י"˙ ע„ כלו˙ נפ˘ם מ‰ם .ומ‰ם נמ˘ך ‰כח לכל בני י˘ר‡ל בכל ˘נ‰
ו˘נ ‰ביום ‰כפורים

]‡ל‡ ˘בבני ‡‰רן ‰בי‡ „‰בר לכלו˙ ‰נפ˘ מחיבור ‰ל‚וף ˘‚‰מי ,מ‡˘ ‰ין כן

ביום ‰כיפורים ˘ˆ"ל „וו˜‡ "ול‡ ימו˙" .ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים בסיום ‰עניין[.

יום ‰כיפורים

כ‡

‡ל‡ ˘‚ם ‡ם ‰י' זמן ˘בו ל‡ ˙‰נ ‚‰כר‡וי ,ו‚‰לים ‰עˆומים ‰פילו‰ו ממ„ר‚˙ו ,מכל
מ˜ום יכול י‰ו„י ל˙‰חז˜ ולעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ ,כעניין ˘מˆינו ב‰נ ˙‚‰יונ‚˘ ,‰ם ל‡חר
˘ברח מלפני  ,'‰מכל מ˜ום ‰י' ביכל˙ו לחזור ול˜יים ‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙ ‡ליו.
ומי ˘זוכ ‰לנˆל כר‡וי ‡˙ ‡"‰ניו˙" ,ולעמו„ בניסיונו˙ "‰מים רבים"‰ ,נ‡ ‰ין
ז‡˙ ר˜ ˘ניˆל מן "‰ים"‡ ,ל‡ ‰ו‡ מעל"‰ ˙‡ ‰ים" עˆמו ˙‡ ,ענייני ‰עולם וטר„ו˙יו
– ל˜„ו˘ .‰בכל ענייני ‰עולם י˘ ניˆוˆו˙ ˘ל ˜„ו˘‰˘ ,‰י‡ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘מחי'
‡˙ ‡ו˙ם ‰עניינים ˘‚‰מיים .ניˆוˆו˙ ‡לו נמˆ‡ים ב‚לו˙ ובניכר ב˙וך עניינים ‚סים
ומ‚ו˘מים ,וכ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו טובע ב‰ם ‡ל‡ מנˆלם ל˜„ו˘‰ ,‰רי ‰ו‡ זוכ ‰ל˘‰יב
‡˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ למ˜ור ‰ו˘ר˘‰ .‰ו‡ נוסע ב"‡ניו˙" ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ,ולו˜ח עמו
‡ל "מחוז חפˆו"‡ ,ל „˜‰ו˘ ˙‡ ,‰ניˆוˆו˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘‰יו מפוזרים בעולם.
וע„ כ„י כך˘ ,מח„ירים ‡˙ „˜‰ו˘‡ ‰פילו במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ביו˙ר ,וכפי ˘מˆינו
בנו‚ע ליונˆ‰˘ ,‰ליח ל˘‰פיע על מלך נינו ‰ל˘וב למוטב .ומלך נינו‰ ‰י' פרע ‰מלך
מˆרים )יל˜וט ˘מעוני יונ ‰רמז ˙˜נ(˘ ,ב˙חיל‰ ‰כריז "ל‡ י„ע˙י ‡˙ ˘) "'‰מו˙  ,‰ב(,
ו‰יכו‰ו מכו˙ רבו˙ בכ„י ˘י˘מע לˆיווי  .'‰ו‡ילו כ‡˘ר ‚‰יע יונ ‰ו„יבר בחוˆו˙ נינו‰
על ˆ‰ורך ל˘וב ב˙˘וב ,‰פעלו „‰ברים עליו ,וˆיוו ‰על כל עמו ל‰יטיב „רכי‰ם .וכמו
כן ,על י„י ˘„‡‰ם נוסע כר‡וי ב"‡ניו˙" ˙‰ור ‰ו‰מˆוו ,‰מח„יר ‰ו‡ ‡˙ „˜‰ו˘ ‰ע„
למט ‰מט.‰
ו‰נ ,‰ירי„˙ ‰נ˘מ ‰למט‰ ‰י‡ ירי„„‚ ‰ול ‰ועˆומ" ,‰מ‡י‚ר‡ רמ ‰לביר‡
עמי˜˙‡"‡ ,ך ירי„ ‰זו ‰י‡ לˆורך עלי' ,כי על י„י ˘„‡‰ם עובר ‡˙ כל ‰נסיונו˙ במים
‰סוערים ,ו‰ו‡ מח„יר ‡˙ „˜‰ו˘ ‰בכל מ˜ום ,מ˙עלי˙ נ˘מ˙ו בעילוי רב ועˆום ב‡ין
ערוך כלל ל‚בי ‰מˆב ˘‰י' בו לפני "‰ירי„‡ "‰ל "‰ים".
ו‚ם ענין ז ‰רו‡ים ‡ˆל יונ˘ ,‰ל‡חרי כל פרטי ‰מ‡ורע „ירי„ ‰לים וכו'‡ ,זי "וי‰י
„בר  ˙‡ '‰יונ˘ ‰ני˙ ‚ו'" – ו‰יינו ˘‡ז ‰י' לו ‚ילוי נבו‡ ‰ב‡ופן "˘ני" ונעל ‰יו˙ר
ממ„רי‚˙ ‰נבו‡˘ ‰זכ ‰לו ˜ו„ם ‰ירי„.‰

‡מנם‡ ,ין לו לי‰ו„י ל‰ס˙פ˜ ב‚ילוי יחי„˘ ‰בנפ˘ ביום ‰כיפורים בלב„‡ ,ל‡
י˘ לו לעמול ˘י‰י' רו˘ם מכך על פני מ˘ך ˘‰נ ‰כול .‰ורמז ז‡˙ ‰כ˙וב ב‡מרו
"ו‰יי˙ ‰ז‡˙ לכם לחו˜˙ עולם ‡ . .ח˙ ב˘נ‚‰ :"‰ילוי „"‡ח˙" – יחי„˘ ‰בנפ˘
˘ביום ‰כיפוריםˆ ,ריך ל˘‰פיע "ב˘נ "‰כול .‰ו˘‰פע ‰זו מ˙בט‡˙ בכך‚˘ ,ם במ˘ך
˘‰נ ‰כול ‰יחפו ıל˜יים ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ברˆונו ‰ו‡ ,ול‡ ˘יˆטרך לכוף עˆמו
לע˘ו˙ רˆונו י˙'.

וי‡מר ‡לי‰ם ˘‡וני ו‰טילני ‡ל ‰ים וי˘˙˜ ‰ים מעליכם
כי יו„ע ‡ני כי ב˘לי ‰סער „‚‰ול ‰ז ‰עליכם

י‰ו„י יו„ע ˘כל "‰סער „‚‰ול" ‰ו‡ ר˜ ב˘בילו!
ב‡ני' ˘ב ‰יר„ יונ‡ ‰ל ‰ים ,ל‡ ‰י' יונ ‰לב„ו‡ ,ל‡ ‰י' ב‚ ‰ם "רב ‰חובל" ו"מלחים"

‡וˆרו˙
‰מחזור

‡וˆרו˙ ‰מחזור

כ

בע˙ כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,מ˙‚לי˙ ˘˜˙‰‰רו˙ ‰מוחלט˙ בין עˆם
נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י לבין עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ו˘˜˙‰רו˙ זו ‰י‡ נעלי˙ ביו˙ר ,ו‡ין

ט

ל˘ ‰ום ערך ו˘ייכו˙ לעולמו˙ ‰רוחניים ו˘‚‰מיים ו„ר‚ו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב‰ם .ועל כן
‡"‰ח˙" מ‚יע לפני ˘"‰בע" ,כי ‡ין ל"‡ח˙" ז˘˜ ‰ר ל"˘בע" ו‡ין עבו„˙ ˘"‰בע"
‚ורמ˙ כלל ˘˙˙‚ל.‰
מ˘ום כך ‰י' ‰כ‰ן מז ‰ב˘ע ‰זו "‡ח˙ למעל ‰ו˘בע למט‡" :"‰ח˙ למעל‰ – "‰י‡
‚ילוי עˆם ‰נ˘מ˘ ‰ל י‰ו„י ‰נ˜ר‡ ב˘ם "יחי„) "‰ר‡˙ ‰ו„"" ‰ע„ ‡ח˙" מנחו˙ יח;(‡ ,
‡מנם ‚˙‰לו˙ ‡"‰ח˙" כ˘לעˆמ‡ ‰ין ב„ ‰י‰˘ ,רי על „‡‰ם לעבו„ ˘˘˜˙‰רו˙ חז˜‰

על „ע˙ ‰מ˜ום ועל „ע˙ ‰˜‰ל ,בי˘יב˘ ‰ל מעל‰
ובי˘יב˘ ‰ל מט‡ ,‰נו מ˙ירין ל˙‰פלל עם ‰עבריינים

זו ˙פעול על כל כוחו˙יו ור‚˘ו˙יו ˘כולם יו˘פעו מ˜˘ר נעל ‰ז .‰ועל כן ב‡ים ‡חר כך

מ„וע ר˜ ביום ‰כפורים
מ˙ירים ל˙‰פלל עם ‰עבריינים?

"˘בע למט‰ ,"‰רומזים על ˘בע˙ ‰מי„ו˙ ˘בלב „‡‰ם˘‡ ,ר ב‰ם ˆריך ל‰ח„יר ‡˙
„˜‰ו˘‰ ‰נ˘‚ב˘ ‰נ˙‚ל˙ ‰ב‡„ם בע˙ עבו„˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים.

ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ זמן בו עומ„ים כל בני י˘ר‡ל ב‡ח„ו˙ ,ויח„יו ממליכים ‡˙ ˜‰ב"‰
למלך עלי‰ם .וכפי ˘‡ומרים בברכ˙ מלכיו˙ "וי‰י בי˘ורון מלך – ב‡˙‰סף ר‡˘י
עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל" ,ו‰יינו ˘‰כ˙ר˙ ˜‰ב"‰ ‰י‡ מ˙וך „וו˜‡ מ˙וך ‡ח„ו˙ בין כל

וי˜ם יונ . . ‰וימˆ‡ ‡ני . . ‰ויר„ ב . . ‰וי‰י סער ‚„ול בים
ו‡‰ני ‰ח˘ב ‰ל˘‰בר

‚לי ‰ים ‰מ˙ר‚˘ים על ‰נ˘מ‰
ירי„˙ יונ‰ ‰נבי‡ ‡ל ‡‰ני' ,ו‰‰רפ˙˜‡ו˙ ˘ע„ו עליו בלב ‰ים ‰סוער‰ ,מ ‰מ˘ל
לעבו„˙ נ˘מ˙ „‡‰ם בעולם ‰ז ,‰וכפי ˘יס„ ‰זו‰ר „˜‰ו˘ )ח"ב ˜ˆט"˘ ,(‡ ,יונ„ ‰נח˙
לספינ ,"‰רומז ל"נ˘מ˙‡ „בר נ˘„ ,נח˙‡ ל‡‰י עלמ‡".

‰סו‚ים ˘בבני י˘ר‡ל‡ .ח„ו˙ זו מוזכר˙ ‚ם ב˙חיל˙ פר˘˙ נˆבים ˘˜ור‡ים ב˘ב˙
˘לפני ר‡˘ ˘‰נ˙‡" :‰ם נˆבים כולכם ‰יום  . .ר‡˘יכם ˘בטים  . .מחוטב עˆיך ע„
˘ו‡ב מימך".
‡ף על פי כן ,ל‡ מˆ‡נו ˘יכריזו ˜ו„ם ˙פיל˙ ר‡˘ ˘‰נ‡" ‰נו מ˙ירין ל˙‰פלל
עם ‰עבריינים" ,ו‰יינו ˘למרו˙ ‡‰ח„ו˙ ‰נפל‡˘˘ ‰ורר˙ ‡ז ,ע„יין ‡י ‡פ˘ר ל˙‰יר
˙פיל ‰עם ‰עבריינים .ור˜ ביום ‰כיפורים‡ ,ז כ˘ר˘‰ ‰ע ‰ל˙‰יר ‡˙ ˙‰פיל ‰עם
‰עבריינים .וי˘ לעיין בטעמו ˘ל „בר :מ ‰חסר ב‡ח„ו˙ ˘ל ר‡˘ ˘‰נ ,‰ולעומ˙ ז‡˙
מ‰י ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ב‡ח„ו˙ ˘ל יום ‰כפורים?

וי˘ לב‡ר ‡ח˙ מן ‰‰ור‡ו˙ ˘י˘ ללמו„ ממע˘„ ‰יונ:‰
‰נ˘מ„˜‰ ‰ו˘‰ ‰יי˙ ‰במ˜ור ‰ו˘ר˘ ‰למעל ,‰ו‰רי ‰י‡ "יור„˙ ‡ל ‰ים" – ‡ל
‰עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי .ענייני ‰עולם מטרי„ים ‡˙ „‡‰ם ומנסים למנוע ‡ו˙ו מלעבו„ ‡˙
˘‰י"˙ .טר„ו˙ ‡לו ‰מ ‰כ"מים רבים" )˘ ˘"‰ח ,ז .ור‡˙ ‰ור‡ ‰ור רי˘ פר˘˙ נח( ‰מנסים
לכבו˙ ‡˙ ‡˘ ‰‡‰ב ‰ל˘‰י"˙.
י˘נם זמנים ‡˘ר ב‰ם "‰חו˘ך יכס‡ ‰ר) "ıי˘עי' ס ,ב( ,ו‡זי ‚לי ‰ים ˘וˆפים
וסוערים ביו˙ר .ב˙˜ופו˙ ‡לו מ˙‚בר˙ ‰‰פרע ‰ו‰מניע ‰על ˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙י',
ו‚‰לו˙ מעמי˜ ‰ומס˙יר ‰עו„ יו˙ר על ‚ילוי ‡ור „˜‰ו˘ ‰בעולם ,ומ‡יימ˙ ל‰טביע
‡˙ ‰י‰ו„י.
בכ„י לעבור ‡˙ ‰ים ב˘לום ,י˘ ˆורך ב"‡ני'" – ‰ספינו˙ ‰ם ˙‰ור ‰ומˆוו˙י',
˘כ‡˘ר נ‡חזים ב‰ם ,יכולים לעבור ‡˙ ‰רפ˙˜‡ו˙ "‰מים רבים" ב˘לום .ול‡ זו בלב„,

‡ח„ו˙ בין ˘ונים ונפר„ים
יום ‰כיפורים ‡ינו „בר נפר„ מר‡˘ ˘‰נ ‰ועבו„˙ו‡ ,ל‡ בו נ˘למים ענייני ר‡˘
˘‰נ ‰וב‡ים ב‚ילוי‚ .ם עבו„˙ ‰כ˙ר˙ ˜‰ב" ‰למלך ממ˘יכ ‰בע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰
ונ˘למ˙ ביום ‰כיפורים ,ומטעם ז‡ ‰ומרים "‰מלך „˜‰ו˘" ומ„‚י˘ים ‡˙ מלוכ˙ו ˘ל
˘‰י"˙ ,מ˘ך כל ע˘ר˙ ימי ˙˘וב ‰ול‡ בר‡˘ ˘‰נ ‰בלב„

)בעניין ז ‰ובמוב‡ ל˜מן ,ר‡‰

ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים נ‡ ,ב ו‡ילך(.
בי˙ר פירוט :במלכו˙ו ˘ל ˘‰י"˙˘‡ ,ר מ‰ו˙‰ ‰י‡ ˘‰פע˙ו י˙' בעולם ,י˘ ע˘ר
בחינו˙ )‰ם "ע˘ר ספירו˙" ˘מ‰ם כלול ‰מי„˙ מלכו˙ו י˙'( .בר‡˘ ˘‰נ ‰מעוררים בני י˘ר‡ל
‡ˆל ˘‰י"˙ ‡˙ ‰רˆון ל˘‰פיע בעולמו˙‡ ,ך ע„יין ז‰ו רˆון ו˙ענו‚ כללי בלב„ .בר‡˘

‡וˆרו˙ ‰מחזור

י

˘‰נ‡ ‰ין ˘‰פע ‰בפועל לעולמו˙ ,ו‡ין "‰מלכו˙" ˘לימ ,‰ובמ˘ך ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰
פועלים בני י˘ר‡ל ‡˙ "בנין ‰מלכו˙" .בכל יום פועלים ‡ˆל ˘‰י"˙ ˘יורי„ עו„ יו˙ר
‡˙ ˘‰פע˙ו וי˙‡ים ‡ו˙ ‰לעולמו˙ ,וע„ ˘ביום ‰ע˘ירי ‰ו‡ יום ‰כיפורים" ,נבני˙"
‰מלכו˙ על כל ע˘ר בחינו˙י' ,ו‡זי מ˙‚לי˙ בפועל מלכו˙ו י˙' בעולם.
נמˆ‡ ‡ם כן ‰‰פר˘ בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום ‰כיפורים :בר‡˘ ˘‰נ ‰נפעל "בניין
‰מלכו˙" במ˜ור ‰ו˘ור˘ ‰בעולמו˙ רוחניים ,וביום ‰כיפורים ‰ו‡ נמ˘ך בפועל וב‚לוי
בעולם ˙‰ח˙ון.
וכ˘ם ˘‰ו‡ במי„˙ מלכו˙ו י˙' ,כן ‰ו‡ ‚ם ב‡ח„ו˙ן ˘ל י˘ר‡ל ‰נחוˆ ‰ב˘ביל
‰מלכ˙ו י˙'˘ ,בר‡˘ ˘‰נ‡‰ ‰ח„ו˙ ‰י‡ ר˜ ב˘ור˘ ‰נ˘מו˙ ,וביום ‰כיפורים ‰י‡
נ˘למ˙ ומ˙‚ל ‰בפועל למט:‰
בר‡˘ ˘‰נ ‰מ˙‡ח„ים כל בני י˘ר‡ל "ל‡ח„ים כ‡ח„" )ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ נˆבים(‡ ,ך
‡ח„ו˙ זו ‰י‡ ר˜ ב˘ור˘ם ומ˜ורם ˘ל בני י˘ר‡ל .כ‡˘ר מביטים על נ˘מו˙ י˘ר‡ל
ב˘ור˘ן‡ ,ין ˘ום חילו˜ ביני‰ן ,וכולן ˘וו˙ ועומ„ו˙ כ‡ח„ ממ˘ )ר‡˙ ‰ני‡ פר˜ לב(.

יום ‰כיפורים

יט

יˆ‡ ונטל „ם ‰פר ממי ˘ממרס בו ,ונכנס למ˜ום ˘נכנס,
ועמ„ במ˜ום ˘עמ„ ,ו‰ז ‰ממנו לפני ‰כפור˙ בין ב„י
‡‰רון‡ ,ח˙ למעל ‰ו˘בע למט ,‰ול‡ ‰י ‰מ˙כוון ל‰זו˙
ל‡ למעל ‰ול‡ למט‡ ,‰ל‡ כמˆליף

˘מיני ˘ל‡חר ˘‰בע,
ו‡"‰ח˙ למעל˘ "‰לפני ˘"‰בע למט"‰
נו„ע ב˘ערים )ר‡˘ ‰ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ ס"ט .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰במ˜ור „‰ברים .ו˘"נ( ˘מספר
˘בע רומז על ‰עולם ˘נבר‡ ב˘בע ‰ימים ,ו‚ם על ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ˘מ‰וו ‰ומחי' ‡˙
‰עולם מ‡ז ברי‡˙ו .לעומ˙ ז‡˙ ,מספר ˘מונ ‰מור ‰על עניין ˘למעל ‰מן ‰עולמו˙,
ו‰ו‡ רומז על ‚ילוי ‡לו˜י נ˘‚ב ˘‡ינו מˆומˆם ומו˙‡ם לערך ‰עולמו˙.
ו‰נ ,‰כמ ‰ענייני "˘מיני" מˆינו בעבו„˙ ˘‰י"˙ :מיל ‰ביום ˘‰מיני ,ועו„

)ר‡‰

בר‡˘ ˘‰נ ‰מ˙עלו˙ כל ‰נ˘מו˙ למ˜ורן ו˘ר˘ן ,ו‡זי נר‚˘˙ ב‰ן ‡‰ח„ו˙ ‰נפל‡,‰

במ˜ור „‰ברים ב‡רוכ‡ .(‰ך ביום ‰כיפורים י˘ עניין ˘ל "˘מיני" ˘נעל ‰יו˙ר מ˘‡ר

˘על י„‰ ‰ם מכ˙ירים ‡˙ ˘‰י"˙ למלך.

ענייני "˘מיני":

‡מנם‡ ,ח„ו˙ זו ‡ין ב ‰חי„ו˘ מיוח„ ,כי מכיוון ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ ‚ילוי ˘ר˘ ‰נ˘מו˙,
‰רי ז‰ו מ˜ום ˘בו ל‡ ˘ייכים מלכ˙חיל ‰חילו˜י „ר‚ו˙ כלל ,וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל,‰
˘ב˘ור˘ ‰נ˘מו˙ כולן כ‡ח„ ˙מי„ ,ו‡ין מעל ‰בנ˘מ ‰על חבר˙.‰

בעיˆומו ˘ל יום ‰כיפורים‰ ,י' ‰כ‰ן „‚‰ול מז ‰מ„ם ˜‰רבנו˙ ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים.
‰ז‡ ‰זו ‰יי˙ ‰בס„ר ˘ל "‡ח˙ למעל ‰ו˘בע למט˘ ,"‰ביח„ ‰ם ˘מונ‰ ‰זיו˙.
וב"˘מיני" ז ‰י˘נ ‰מעל ‰יסו„י˙ על פני ˘‡ר ענייני ˘"‰מיני" ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

לעומ˙ ז‡˙ ,ביום ‰כיפורים נפעל חי„ו˘ מיוח„ ונ˘‚ב‡‰ :ח„ו˙ ‰מופל‡˘ ‰ל בני

˘מיני – לל‡ „˜‰מ˙ ˘בע

י˘ר‡ל ב˘ר˘ם ,נמ˘כ˙ ‚ם ‡ל ‰נ˘מו˙ כפי ˘‰ן מלוב˘ו˙ ב‚ופים .בני י˘ר‡ל למט‰
בעולם ‰ז‰ ‰ם ‡מנם ˘ונים ז ‰מז ,‰י˘נם י‰ו„ים ˘עוב„ים ‡˙  '‰ב‡ופן נעל ,‰וי˘נם

כל ענייני ˘"‰מיני" ,ב‡ים ל‡חר ˘˜„ם ל‰ם מספר ˘בע ,וכמו יום ˘‰מיני „מיל‰

פו˘עים ומור„ים רח"ל‡ ,ך מכל מ˜ום ,למרו˙ כל ‰‰ב„לים ו‰ס˙ירו˙ – עומ„ים כולם

‰ב‡ ל‡חר ˘בע ‰ימים מ˘נול„‡ .מנם ,בע˙ ‰‰ז‡ו˙ ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים‰ ,י' עניין ˘ל

ב‡ח„ו˙ נפל‡.‰

"˘מונ "‰מיוח„ במינו‡"‰ :ח˙ למעל‡ "‰ינו ב‡ ל‡חר ˘‰בע‡ ,ל‡ מזין ‡ו˙ו לפני
˘"‰בע למט ."‰ובז ‰נרמז˙ מעל˙ ‚‰ילוי ‡‰ל˜י בע˙ ‰ז‡˙ ‰כ‰ן ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים

‡ח„ו˙ ‚מור‚ ‰ם עם "‰עבריינים"
ומע˙ ‰יובן מ„וע ביום ‰כיפורים „וו˜‡ מכריזים על כך ˘"‡נו מ˙ירין ל˙‰פלל עם
‰עבריינים":
בר‡˘ ˘‰נ‡ ‰מנם עומ„ים כולם ב‡ח„ו˙ ,מ"ר‡˘יכם ˘בטיכם" ע„ ל"חוטב עˆיך
ו˘ו‡ב מימך"‡ ,ך ‡ח„ו˙ זו ‰י‡ מ˘ום ˘‰נ˘מו˙ מ˙עלו˙ ל˘ור˘ן ו˘ם כולן כ‡ח„
לל‡ ‰ב„לים‡ .ח„ו˙ זו ‰י‡ ר˜ ב˘ור˘ ‰נ˘מו˙ בעולמו˙ ‰רוחניים‡ ,ך כ‡˘ר מ„ובר
על ‰נ˘מו˙ ‰מלוב˘ו˙ ב‚ופים ,בבי˙ ‰כנס˙ ˘בעולם ˘‚‰מי˘ ,ם י˘נם ‰פר˘ים בין
בני י˘ר‡ל ,ו‡י ‡פ˘ר לומר ˘מ˙‡ח„ים ל‚מרי עם "‰עבריינים".

ביום „˜‰ו˘:
כ‡˘ר ‡‰ח„ ב‡ ל‡חר ˘‰בע ,מור„‰ ‰בר ˘‰ו‡ ב‡ על י„י ול‡חר ˘˜„מו‰ו ˘‰בע.
„‡‰ם מ‚יע ל˘לימו˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ˘יכול˙ו לבו‡ ‡ליו בכח עˆמו – "˘בע" ,ועל י„י
ז‰ ‰ו‡ מ˘י‚ ‚ם ‡˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ‰נעל ‰ונ˘‚ב מן ‰עולמו˙ – "˘מיני"‚ .ילוי ז ,‰עם
‰יו˙ו נעל ‰מן ‰עולמו˙‰ ,רי ‰ו‡ ˘ייך ו˜˘ור לעולמו˙ ]ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים יי˘וב
˘ני עניינים ‡לו :רוממו˙ו ˘ל ‚ילוי ז ‰מן ‰עולמו˙ ,ומ‡י„ך ˘ייכו˙ו ‡לי‰ם[ ,ו ‡‰ר‡י'
˘‰ו‡ מ˙‚ל ‰על י„י עבו„˙ו ‰מו‚בל˙ ו‰מˆומˆמ˙ ˘ל „‡‰ם.
לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר ב‡ ‡‰ח„ לפני ˘‰בע‰ ,רי ז ‰מור‚˘ ‰ילוי ז ‰נעל ‰מן ‰עולמו˙
ל‚מרי‰ .ו‡ נ˘‚ב ומרומם ,ו‡ין לו ˘ום ˜˘ר וערך לעבו„˙ „‡‰ם ולחיו˙ ‡‰ל˜י˙
‰מˆומˆמ˙ ˘בעולם.
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בחינ˙ "‰יחי„."‰

„‰ר‚‰ ‰פנימי˙ ו‰נעלי˙ ביו˙ר בנ˘מ‰ ,‰י‡ "‰יחי„˘ ‰בנפ˘"˘ ,ב‚ ‰לוי'
‡˙‰ח„ו˙ ‰נ˘מ ‰ב˘‰י"˙‰˘ ,י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘" )ר‡˙ ‰ני‡ רי˘ פ"ב( ,ו‡ין
˘ום „בר בעולם ˘יכול ל‰עיב על ˘˜˙‰רו˙ זו .על „ר‚ ‰זו נ‡מר "חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך,

יום ‰כיפורים

י‡

ו„וו˜‡ ביום ‰כיפורים ,ע˙ ‡˘ר ‡ח„ו˙ן ˘ל י˘ר‡ל ב‡ ‰לי„י ביטוי ‚ם בעולם ‰ז‰
˘‚‰מי ,נ˘מו˙ ב‚ופים – ‡ז מכריזים ומו„יעים ‡˘ר בני י˘ר‡ל כולם ,למרו˙ ‰חילו˜ים
‰עˆומים ˘ביני‰ם ,עומ„ים כולם ב‡ח„ו˙ ‚מור ,‰וע„ ˘"‡נו מ˙ירין ל˙‰פלל עם
‰עבריינים".

יחי„ ‰לייח„ך" )נוסח ‰‰ו˘ענו˙( – ‚ם ב‰יו˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף‡ ,ין „‰בר מורי„ מ˘˜˙‰רו˙‰
ב˘‰י"˙ ,ו‰י‡ חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰ומ‡וח„˙ בו י˙'.
"‰יחי„˘ ‰בנפ˘" ב‡ ‰לי„י ‚ילוי ביום ‰כיפורים ,ומ˘ום כך מ˙כפרים ‡ז כל
‰עוונו˙ .וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל‡˙‰‰˘ ,‰ח„ו˙ ‰עˆמי˙ ˘ל י˘ר‡ל ו˜וב" ‰מסיר˙‡ ‰

על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ב‡ונס וברˆון

כל ‰עוונו˙ ו‰פ‚מים.
ו‰נ ‰בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י' ˜יים‰ ,י' עי˜ר ‚ילוי ז ‰בע˙ כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘
˘„˜‰ים ,ע˙ ‡˘ר "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י" .ובזמן ‰ז ‰עי˜ר ‡˙‰ח„ו˙ זו ‰י‡ בע˙
˙פיל˙ ‰נעיל˘ ,‰ב ‰מ˙‚ל"‰ ‰יחי„˘ ‰בנפ˘" ,וב ‰עומ„ים בני י˘ר‡ל ב‡˙‰ח„ו˙
‚מור ‰עם ˘‰י"˙.
ל‡מי˙ו ˘ל „בר‡˙‰ ,ח„ו˙ זו ‰י‡ במ˘ך יום ‰כיפורים כולו ,ומ˘ום כך מכונ ‰יום
‰כיפורים כולו "יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פלו˙" – ו‰יינו ˘‚ילוי ז˘ ‰ל ˘ע˙ ‰נעיל,‰
בחינ˙ "חמ˘"˜ ,יים ‚ם במ˘ך ‰יום „˜‰ו˘ כולו‡ .ל‡ ˘עי˜ר עוˆם ‡˙‰‰ח„ו˙ ‰ו‡
ב˙פיל˙ ‰נעיל„ ‰וו˜‡.
ז‰ו ‡ח„ ‰בי‡ורים לכך ˘˙פיל ‰זו נ˜ר‡˙ ב˘ם נעיל :‰כ˘ם ˘בכניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול
ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים‰ ,רי "וכל ‡„ם ל‡ י‰י' ב‡‰ל מוע„" – "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י",
כך ‚ם ב˙פיל˙ ‰נעיל ‰ננעלו˙ „‰ל˙ו˙ כולן ,ו‡ין יכולים ליכנס ל˘ם כי ‡ם י˘ר‡ל
ו˜וב" .‰בזמן ז ‰בני י˘ר‡ל מ˙‡ח„ים עם ˘‰י"˙ לב„ם ,ו‡ין כל מ˜טר‚ ,ו‡פילו כל
מל‡ך ,יכול ליכנס ול‰פריע ל˜˘ר ז.‰

"על חט‡ ˘חט‡נו" – ‡ין ‰כוונ ‰לזול˙
‡ל‡ לעˆמו
...כבר ‡מרו חז"ל "כל ‰פוסל במומו פוסל"!
כלל ‰ו‡ ˘‰רע ˘‡„ם רו‡ ‰בחבירו ‡ינו ‡ל‡ ‰רע ˘בו עˆמו ,וכפירו˘ ‰בע˘"ט
ע"‰פ "˙יסרך רע˙ך"˘ ,כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ "מר‡˘ ‡") "‰פי‚ל"( ,כמ"˘
"כמים ‰פנים לפנים ‚ו"' ,וכ˘ם ˘כ‡˘ר ‡„ם מביט במר‡ ,‰רו‡‰ ‰ו‡ )ל‡ ‡˙ חבירו,
‡ל‡( ‡˙ עˆמו  -כך כ‡˘ר ‡„ם מביט בחבירו ורו‡ ‰בו רע‡ ,ין ז‡ ‰ל‡ ‰רע ˘בו
)"˙יסרך רע˙ך"(.
‡ל‡ מ‡י‰ ,עוב„‡˘ ‰ין „‡‰ם מכ‰ ˙‡ ‰רע ˘בו ‡ל‡ ר˜ ‡˙ חבירו ‰ -רי ז ‰פ˘וט
מ˘ום ˘ל‰כו˙ ‡˙ חבירו ˜ל ונעים יו˙ר )"ס'‡יז ‚רינ‚ער ‡ון ‚ע˘מ‡˜ער"(!...
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם ‡ו„ו˙ ‡„ם ˘‡חז ‡˙ "‰מחזור" על ‚בו ˘ל חבירו,
וב˘ע˙ ‡מיר˙ "על חט‡" ‰כ ‰על חט‡יו ˘ל חבירו...
‚ם כ‡˘ר מכים על ‰רע ˘ל ‰זול˙  -טוען ‰ו‡  -יכול „‰בר ל‰ועיל לפעמים ‚ם
בנו‚ע לעˆמו„ ,כיון ˘ע"י ‰כ‡˙ ‰רע ˘ל חבירו ממעטים ‡˙ כללו˙ ‰רע בעולם‰ ,רי
במ˘ך כו"כ ˘נים יפעל „‰בר ‚ם ‡ˆלו עˆמו‡ ...ל‡ מ‡י„ ,בר ז ‰ימ˘ך זמן רב -ל‡
‡יכפ˙ לו...
)˘"פ וי˜‰ל ˙˘י"„(

ל‡ לחט‡ ב'חט‡ ‰ע‚ל' ˘וב!
בנו‚ע לחט‡ ‰ע‚ל מˆינו ˘‡ף ˘ב˙חיל ‰ר˜ "‰ערב רב" ˙˙˘‰פו בחט‡ וב‡ופן ‰חמור
ביו˙ר‰ ,רי ל‡חמ"כ בנ"י עˆמם נמ˘כו ‡חרי‰ם ,וע„ ל‡מיר˙ "‡ל‡ ‰לו˜יך י˘ר‡ל".

שיחות קודש

שיחות קודש
ו‰יינו˘ ,ב˙חיל ‰ר˜ מ‰נ‰ן בר‡˘ו ר˜ ב˘ביל ל˘‰ביע רˆון ‰זול˙ )ו‰ו‡ עˆמו ל‡
חו˘ב ומ‡מין בכך כלל(‡ ,ך ל‡חר זמן ˜ˆר עו˘ ‰ז‡˙ מרˆונו ˘לו!
וע"„ פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ]מו‰ריי"ˆ[ בפירו˘ "על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ב‡ונס

יום ‰כיפורים

יז

‰י‡" )ברכו˙ כו ,(‡ ,ועיˆומו ˘ל יום מ˙בט‡ ב˙פיל˙ ‰נעיל.‰

וברˆון"˘ ,ב˙חיל ‰עו˘ ‰ז‡˙ מ'‡ונס'‡ ,בל ‡ח"כ ‰רי ז ‰נע˘ ‰כבר "מרˆון" – ˘רוˆ‰

וי˘ לב‡ר ˙חיל ˙‡ ‰עניין כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘ פנימ:‰

˘יכריחו ‡ו˙ו לע˘ו˙ כן!...

כ‡˘ר נכנס ‰כ‰ן „‚‰ול ליום ‰כיפורים ,ל‡ ‰ו˙ר ל‡ף ‡„ם בעולם ל‰יכנס ˘מ,‰
וכפי ˘נ‡מר "וכל ‡„ם ל‡ י‰י' ב‡‰ל מוע„ בבו‡ו לכפר ב˜ו„˘ ע„ ˆ‡˙ו" .י˙ר על כן,

וי˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰בנו‚ע ‚ם ל'חט‡ ‰ע‚ל' ב„˜ו˙:
‰חט‡ ו‰חיסרון „‚‰ול ˘‰בי‡ לכל חט‡ ‰ע‚ל ‰ו‡ ‰חיסרון ב˜בל˙ עול מלכו˙
˘מים.
ב˙חיל‰ ‰ו‡ לו˜ח ח˙יכ˙ ז‰ב˜ ,ו˘ר ‰במטפח˙ ומכניס ‰בחי˜ו )"‡ין זיין בוזעם
˜ע˘ענע"( – ב˙ור מˆי‡ו˙ בפני עˆמו‰ .ו‡ ‡מנם יו„ע ˘"ל‡‰ '‰ר ıומלו‡˙ ‰בל
ויו˘בי ב‡ "‰בל ‡עפ"כ ,מ‡ ‰יכפ˙ לי' ל˜‰ב" – ‰טוען ‰ו‡ – ˘י˜ח לעˆמו ‡יזו פינ‰
˜טנ˜ ‡") ‰ליינע ווינ˜עלע"( בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ˙‰ח˙ון ˘‡ין ˙ח˙ון למט ‰ממנו;
‰ו‡ ל‡ מב˜˘ ל‰יו˙ "˘ו˙ף ל˜‰ב" ‰במע˘ ‰בר‡˘י˙" ‡ל‡ ר˜ פינ˜ ‰טנ˘ ‰ב ‰יוכל
ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ בפני עˆמו...

בירו˘למי )יומ‡ פ"‡ ‡ (‰"‰מרו ˘"‡פילו ‡ו˙ן ˘כ˙ב ב‰ן )יחז˜‡ל ‡ ,י( "ו„מו˙ פני‰ם פני
‡„ם" ל‡ י‰יו ב‡‰ל מוע„" ,ו‰יינו ˘‚ם "חיו˙ ˜‰ו„˘" – מל‡כים ˘‰ם "למעל ‰מן
‰כל" )רמב"ם יסו„י ˙‰ור ‰פ"ב "‰ז( ,ל‡ ‰י' ל‰ם מ˜ום ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים בע˙ כניס˙ ‰כ‰ן
ביום „˜‰ו˘.
וטעם „‰בר ‰ו‡ ,מ˘ום ˘כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים מבט‡˙ ‡˙ ‡˙‰ח„ו˙ם
˘ל בני י˘ר‡ל עם ˜‰ב"‡˙‰ ,‰ח„ו˙ כזו ˘ב‡ ‰ין מ˜ום לעו„ מל‡ך ו˘רף‡ ,ל‡ ר˜
"י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ לב.(‡ ,
‚˙‰לו˙ ‡˙‰ח„ו˙ זו‰ ,י‡ יסו„ ומ‰ו˙ ‰יום „˜‰ו˘ כולו:
יום ‰כיפורים ‰ו‡ יום סליח ‰ומחיל ,‰וכפר ‰זו נע˘י˙ על י„י ˘"עיˆומו ˘ל יום
מכפר"

˜‰ב" ‰נמˆ‡ ‡ף ב'כיס ˘לו'!
‡ך ‰ענין – ˘ˆריך לי„ע ‡˙ ‡‰מ˙˘ :ל‡ זו בלב„ ˘"˜‰ב" ‰עוזרו" ‡ל‡ י˙יר ‰מז‰
– ˘כל מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ‡ך ור˜ מ˜‰ב" ,‰כך ˘˜‰ב" ‰נמˆ‡ ˙מי„ ל‡ ר˜ "לנ‚„י"‡ ,ל‡
‚ם ב˙וכו וב'חי˜ו' )"‡ין זיין בוזעם ˜ע˘ענע"( .ו‡"כ ‚ם כ‡˘ר י˘ לו כסף וז‰ב‡ ,ין לו
ל‰יו˙ במעמ„ ומˆב ˘"ע˘יר יענ ‰עזו˙".
]ו‡„רב :‰עי"ז ˆריך לבו‡ לענין ‰ביטול ,כמו ˘בי‡ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˙ני‡ )‡‚˜"‰
„"˜" ‰טנ˙י"( ˘"בכל חס„ וחס„ ˘˜‰ב" ‰עו˘ ‰ל‡„ם ˆריך ל‰יו˙ ˘פל רוח במ‡ו„,
כי חס„‰ ...י‡ בחי' ˜רב˙ ‡לו˜ים  . .וכל ˜‰רוב ‡ל ˆ . . '‰ריך ל‰יו˙ יו˙ר ˘פל רוח .
 .כל ˘‰ו‡ ˜מי' יו˙ר ‰ו‡ יו˙ר כל‡ ו‡ין ו‡פס"[.
וכפ˙‚ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן – ˘˜‰ב" ‰נו˙ן לבני י˘ר‡ל ‚˘מיו˙ ,ובנ"י עו˘ים מ˘‚‰מיו˙
רוחניו˙.
וכן ˆריך ללמו„ מז ‰ע„ כמˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‰ז‰ירו˙ ‡פילו ב„בר ˜ל ,כיון ˘ממנו
‡פ˘ר לב‡ ח"ו ל„בר חמור.
ובל˘ון ‰כ˙וב )י˘עי'  ,‰יח( "מו˘כי ‰עון )ממ˘יכים על עˆמן ‡˙ ‰יˆר ‰רע ‰מסי˙
על ‰עוון" – מˆו„˙ „ו„( בחבלי ˘‰ו‡ )"בחבלין „˜ין וכמעט ˘‡ין ב‰ם ממ˘"( וכעבו˙
‰ע‚ל ‰חט‡") ‰לבסוף ממ˘יכים ‰יˆ"‰ר ‰מחיט‡ בחבלים עבו˙ ˘מו˘כים ב‰ם ‡˙
‰ע‚ל ."(‰וכנ"ל ˘‚‰יעו מענין ˜ל וˆ„„י  -לחט‡ ‰חמור ביו˙ר ˘ל חט‡ ‰ע‚ל.
)˘"פ ˙˘‡ ˙˘כ"ז(

)‚ם לחכמים ב˘בועו˙ י‚‰ ,‡ ,רי עיˆומו ˘ל יום מכפר – על י„י ˘˙‰וב .‰ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים

˜˘‰ו"ט בז .‰ו˘"נ(.
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו ,‰כיˆ„ יכול עˆם יום ‰כיפורים לכפר על חט‡ים ˘נע˘ו במ˘ך
˘‰נ˜‰ ‰ו„מ˙ כול?‰
ו‰בי‡ור בכך ‰ו‡˘ ,י˘נם כמ ‰רב„ים ומ„ר‚ו˙ ב˜˘ר ˘בין בני י˘ר‡ל ל˘‰י"˙,
י˘נו ˘˜‰ר ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ ו‰ז‰ירו˙ מן ‰חט‡ים ,וי˘נו ˜˘ר פנימי יו˙ר˘ ,בו
בני י˘ר‡ל מ‡וח„ים על ˜‰ב"‡˙‰ ‰ח„ו˙ ‚מור ,‰ע„ ˘‡פילו ‰חט‡ים ‡ינם יכולים
ל‰עלים על ˘˜˙‰‰רו˙ .וביום ‰כיפורים ,כ‡˘ר מ˙‚לי˙ ‡ו˙‡˙‰‰ ‰ח„ו˙ – מ˙בטלים
ממיל‡ כל ‰חט‡ים ו‰עניינים ‰מפרי„ים בין י‰ו„י ל˘‰י"˙.
ו‰נ" ,‰ב‰יו˙ ‰‰יכל על יסו„ו˙יו ,ומ˜„˘ ˜‰ו„˘ על מכונו˙יו ,וכ‰ן ‚„ול עומ„
ומ˘ר˙"‚˙‰ ,ל˙‡˙‰ ‰ח„ו˙ זו בכניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ,ב˘ליחו˙ כל בני י˘ר‡ל ל˜ו„˘
˘„˜‰ים ,מ˜ום ˘בו ‰יו מ˙‡ח„ים בני י˘ר‡ל לב„ם עם ˘‰י"˙ ,ומבלע„ם "כל ‡„ם ל‡
י‰י' ב‡‰ל מוע„"‡ ,פילו ל‡ ‡‰ופנים וחיו˙ ˜‰ו„˘.

"חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך .יחי„ ‰לייח„ך"
‡מנם‚ ,ם בזמן ‚‰לו˙ מ˙‚ל‡˙‰ ‰ח„ו˙ נ˘‚ב ‰זו ,ו‰ו‡ ב˙פיל˙ "נעיל:"‰
יום ‰כיפורים ‰ו‡ יום ˘נ˙חייב בחמ˘ ˙פילו˙ )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰סוף פר' פינחס(,
חמ˘ ˙פילו˙ ‡לו ‰ם כנ‚„ חמ˘ „‰ר‚ו˙ ˘י˘ בנ˘מ˙ „‡‰ם )ר‡ ‰בר‡˘י˙ רב ‰י„ ,ט(:
נפ˘ ,רוח ,נ˘מ ,‰חי' ,יחי„) ‰ור‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰פנחס פו ,ב( .ו˙פיל˙ ‰נעיל‰ ‰י‡ כנ‚„

‡וˆרו˙ ‰מחזור

טז

וי˘ ל‚לו˙ עומ˜ לפנים מעומ˜ ב„ברי ‰בעל ˘ם טוב ,וב„˜‰ים מ˘ ‰י˘ ל˙מו‰
לכ‡ור ‰על פירו˘ ז :‰לפי ‰פירו˘ ‰פ˘וט ˘ל ‰פסו˜ ,יו„ע „‡‰ם ˘י‚יעו ע˙ו˙ ‰ז˜נ,‰
ו‰ו‡ מ˙חנן ל˘‰י"˙ ˘ל‡ י˘ליכנו בזמן ז˜נו˙ו‡ .בל לפירו˘ ‰בע˘"ט‰ ,ב˜˘‰ ‰י‡
˘˘‰י"˙ ל‡ "י˘ליך" ‡˙ לימו„ ˙‰ור˘ ‰לו למˆב ˘ל "ז˜נ ,"‰ו‰יינו ˘ל‡ י‰י' מˆב
˘ל "ע˙ ז˜נ "‰כלל ,ו‡ם כן ‰י' לו לפסו˜ לומר "‡ל ˙בי‡ני לע˙ ז˜נ˘ – "‰מ˘מעו
˘ל‡ ˙‰י' ז˜נ ‰כלל?

יום ‰כיפורים

י‚

על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע

חט‡ו ˘ל מי ˘ל‡ "˙יבל" ‡˙ ‰יˆר ‰רע
י˘ ל˙מו‰ ‰יטב על מ˘ ‰מונים ב"על חט‡" ‡˙ ‰חט‡ "˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע",
ו‰ל‡ כל ‰חט‡ים ב‡ים בסיב˙ ‰יˆר ‰רע ‰מסי˙ ‡˙ „‡‰ם לחטו‡ ,ומ‰ו ‡ו˙ו ‰חט‡

ו‰בי‡ור בז) ‰ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˜י ˙"˘'‰ ıעמ' :(116

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

כ‡˘ר מ˙בוננים בטבע ‰עולם ו„‡‰ם‰ ,רי ‡ינו ˘ייך ˘י‰יו „ברי ˙ור ‰ח„˘ים על

ול‰בין ז‡˙ ,י˘ ל„˜‰ים ול„יי˜ במ‡מרם ז"ל )˜„ו˘ין ל ,ב( "בר‡˙י יˆר ‰רע בר‡˙י לו

„‡‰ם כ‡ילו ני˙נו ‰יום˙‰ .ור ‰נ˙נ ‰לפני יו˙ר מ‚' ‡לפים ˘נ ,‰ובטבע „‡‰ם‰ ,נ˙ון

˙ור˙ ‰בלין" :עניינו ˘ל "˙בלין" ‰ו‡ ל‰יטיב ‡˙ ‰מ‡כל ול‰כ˘ירו ,ולכ‡ור˙‰ ‰ור‰

ל‚‰בלו˙ ‰זמן‡˘ ,ינו יכול ל‰ביט כל יום ויום ˙‰ור˘ ‰לומ„ ˘י‰יו בעיניו – כ‡ילו

‡ינ˙ ‰בלין ל‰מ˙י˜ ‡˙ ‰יˆר ‰רע‡ ,ל‡ נוע„ ‰לבטלו ול‰כניעו?

נ‡מרו עכ˘יו ממ˘.

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡„‡˘ ,רב‡‰ ,י‡ ‰נו˙נ˙ – ˙כלי˙˘ ‰ל ˙‰ור‡ ‰ינ ‰ל‰רו‚ ולבטל

ומ‰˘ ‰ורו חכמים )‰וב‡ בר˘"י ע"‰פ "‡˘ר ‡נכי מˆווך ‰יום" – ע˜ב י‡ ,י‚( ˘ˆריך ˘‰לכו˙

‡˙ ‰יˆר ‰רע‡ ,ל‡ לזככו ול˘נו˙ו ˘ל‡ י ‡‰מונע יו˙ר לעבו„˙  ,'‰ו‡„רב‡ יסייע וי‰י'

˙‰ור" ‰י‰יו עליכם ח„˘ים כ‡לו ˘מע˙ם בו ביום"‰ ,רי ז ‰ר˜ על י„י ˘˜‰ב" ‰מרומם

עזר לעבו„˙ו י˙' .ו‰ו‡ מ„˘ ‰ר˘ו חז"ל )ברכו˙ נ„ (‡ ,על ‰פסו˜ )ו‡˙חנן ו" (‰ ,ו‡‰ב˙

‡˙ „‡‰ם למעל ‰ממ‚בלו˙ ‰זמן ,ו‡זי יכול לחו˘ ב‡מ˙ ˘˙‰ור˘ ‰לומ„ ‰י‡ „בר

‡˙ ‡ '‰ל˜יך בכל לבבך" – "ב˘ני יˆריך ,ביˆר טוב וביˆר ‰רע" .ו‰יינו ˘ˆריך לר˙ום

ח„˘ ממ˘ ˘"˘מע˙ם בו ביום".

‚ם ‡˙ ‰יˆר ‰רע ל‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ו.

וז‰ו ˘מב˜˘ים ומ˙חננים ‡ל ˘‰י"˙‡" ,ל ˙˘ליכנו לע˙ ז˜נ‡" :"‰ל ˙˘ליכנו לע˙"

וז‰ו "על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע" ,מ˘מעו˙ו ˘ל חט‡ ז‰ ‰ו‡ מ„‡‰˘ ‰ם

– ‡ל ˙˘ליכנו ˙ח˙ ‚„רי ו‚‰בלו˙ "‰ע˙" ,כי ‡ם נו˘לך ל‚‰בלו˙ ‰זמן‡ ,זי י‰יו „ברי

מבטל ‡˙ ‰יˆר ‰רע ו‡ינו מזככו ומעל‰ו ל˜„ו˘ ‰ומ‰פכו לטוב .ו‡זי חסר ‡ˆלו

˙ור ‰בבחינ˙ "ז˜נ ,"‰וכ„יוט‚מ‡ י˘נ ‰ח"ו.

ב"ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰ל˜יך בכל לבבך"‚ ,ם ביˆר ‰רע.

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים˘ ,נ˙ב‡ר ˘ם ˘כח מיוח„ ז˘ – ‰י‰י' נ˙ון ל‚„רי ‰זמן ,ו‡ף על
פי כן בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ‰י˙על ‰מ‚‰בלו˙ ‰זמן ,ב‡ מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,כמרומז
ב˙חיל˙ ‰מזמור "בך ‰וי' חסי˙י"" ,בך" – בעˆמו˙ך[.

סו„ ˘חיט˙ ‰יˆר ‰רע
בכך יומ˙˜ ‚ם מ‡מרם ז"ל )סוכ ‰נב" (‡ ,לע˙י„ לב‡ מבי‡ו ˜‰ב" ‰ליˆר ‰רע
ו˘וחטו" .חז"ל „יי˜ו לומר "ו˘וחטו" ול‡ "ומבטלו" ‡ו "מ‡ב„ו" וכיוˆ‡ ב‡לו .מ˘ום
˘˙‰כלי˙ ‡ינ‡ ‰יבו„ ‰יˆר ‰רע ‡ל‡ ‰על‡˙ו ל˜„ו˘ .‰ו‰פיכ˙ ‰יˆר ‰רע לטוב נרמז˙
במ˜‰˘ ‰ב"˘" ‰וחטו":

וכל ‡„ם ל‡ י‰י' ב‡‰ל מוע„ בב‡ו לכפר ב˜„˘ ע„ ˆ‡˙ו
וכפר בע„ו ובע„ בי˙ו ובע„ כל ˜‰ל י˘ר‡ל

על ‡ו„ו˙ ˘‰חיט‡ ‰מרו חז"ל )חולין ל ,ב(‡" :ין ו˘חט ‡ל‡ ומ˘ך" ,ו‰בי‡ור ‰פנימי
בז‰ ‰ו‡ ˘בע˙ ˘‰חיט ‰לו˜חים ‡˙ ‰ב‰מ‰˘ ‰י‡ ‚˘מי˙ ,ומו˘כים ‡ו˙ ‰לר˘ו˙
„˜‰ו˘" .‰מ˘יכ "‰זו ‰י‡ כמו ˜ניין מ˘יכ‡ :‰ין מבטלים ‡˙ ‰חפ‡ ıו מ˘נים ‡˙

פעול˙ ‰כניס ‰ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים בימינו
‡ח„ מעי˜רי עבו„˙ ‰יום „˜‰ו˘‰ ,י' כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ב˘ליחו˙ כל ˜‰ל ע„˙
י˘ר‡ל – ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים .כניס ‰זו מבט‡˙ ‡˙ מ‰ו˙ יום ‰כיפורים כולו ,וכפי ˘י˙ב‡ר
ל˜מן .בזמן ‰ז ,‰כ‡˘ר "‡ין לנו ל‡ ‰יכל ול‡ ‰זי'"

)נוסח "‰עבו„˘ "‰ב˙פיל˙ מוסף

„יו"‰כ(‡ ,ין ‡˙ כניס˙ ‰כ‰ן „‚‰ול ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים‡ ,ך מ‡י„ך˙" ,פיל ‰במ˜ום ˜רבן

מ‰ו˙ו‡ ,ל‡ מעבירים ‡ו˙ו כפי ˘‰ו‡ לר˘ו˙ ˜‰ונ .‰וכמו כן ב˘חיט – ‰מו˘כים ‡˙
‰ב‰מ ‰כפי ˘‰י‡ ומעבירים ‡ו˙ ‰לר˘ו˙ „˜‰ו˘.‰
ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ליˆר ‰רע˜‰˘ ,ב" ‰ע˙י„ "ל˘חטו" לע˙י„ לבו‡ – ‰יˆר ‰רע
ל‡ י˙בטל ממˆי‡ו˙ו‡ ,ל‡ י˙על ‰ויכנס לר˘ו˙ „˜‰ו˘ ,‰וייר˙ם לעבו„˙  '‰בלב„.

שיחות קודש
על חט‡ ˘חט‡נו לפניך ביˆר ‰רע

יˆר ‰רע עˆמו ‡ינו רוˆ!‰
‰...י‚יעˆ˘ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‡ˆל כל ‡ח„ ‰י‡ ˘‡ע"פ ˘רו‡ ‰לפניו ˘˙י „רכים˙‡" ,
‰חיים ו‡˙ ‰טוב ו‡˙ ‰מוו˙ ו‡˙ ‰רע" ,מ"מ" ,ובחר˙ בחיים"‡˘ ,ינו טוע‡ ,‰ל‡
בוחר ב„רך ‰חיים ,ו‚ם ‡ם „‰בר כרוך עם ˜˘יים וי‚יע‡ ,‰ין ז ‰מעכב ‡ו˙ו מ‰בחיר‰
ו‰‰ליכ ‰ב„רך ˘רוˆ˜‰ ‰ב"˘ ‰ילך ב˘ ,‰זו‰י „רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו.‰
וב˘ביל ˘י‰י' "י‚יעˆ - "‰ריך ל‰יו˙ מי˘‰ו ˘יסי˙ ויפ˙‡ ‰ו˙ו ˘ל‡ לע˘ו˙ כן
)˘‰רי ‡ם י‰י' ר˜ טוב בלב„ ,ל‡ י‰י' ענין ˘ל י‚יע˘ - (‰ז‰ו ‰יˆר ‰רע˘ ,מסי˙ ומפ˙‰
‡˙ „‡‰ם ,כ„י ˘„‡‰ם ימˆ‡ בעˆמו ‡˙ ‰כחו˙ ˘ל‡ לˆיי˙ ‡ליו ,ולמרו˙ טענו˙יו ˘ל
‰יˆ"‰ר ,יבחר ב„רך ‰י˘ר ,בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙.

כוונ˙ו ˘ל יˆר ‰רע ˘ -י˙‚ברו עליו
מ‰י כוונ˙ ‰יˆ"‰ר? ‡ -י˙‡ בז‰ר ומוב‡ בספרי חסי„ו˙ ˘‰יˆ"‰ר בעˆמו רוˆ‰
˘ל‡ י˘מעו ‡ליו ,כיון ˘‰ו‡ יו„ע ‡˙ ‰מטר‡‰ ‰מי˙י˙ ˘ב˘ביל ‰נבר‡  -כ„י ל‚לו˙
‡˙ מעל˙ו ˘ל י‰ו„י˘ ,מבלי ‰בט על ˘˜‰יים ,עו˘‰ ‰ו‡ מ˜‰˘ ‰ב" ‰מˆוו ‰עליו
לע˘ו˙; ו‡ז מ˜בל ‚ם ‰יˆ"‰ר ‡˙ ˘כרו  -כיון ˘על י„ו נע˘˙ ‰עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י ל‡
ב„רך ˘ל "נ‰מ‡ „כיסופ‡"‡ ,ל‡ ע"י י‚יע.‰

שיחות קודש
ו‡"כ ,ל‡חרי ˘י‰ו„י ‚‰יע כבר ל„‰ר‚‡ „"ˆמ‡ ‰לך נפ˘י כמ ‰לך ב˘רי" ˘ -וב ‡ין
ליˆר ‰רע מ ‰ל˙‰ערב ,כיון ˘‰ו‡ ע˘ ‰כבר ‡˙ ˘לו ...ו‡ז פעול˙ו ‡ינ‡ ‰ל‡ לע˘ו˙
מחלו˜˙ בין י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים .
מ‰י ‰סיב ‰לכך ˘‰יˆ"‰ר בכל ז‡˙ עו˘ ‰כן?
‰רי ז ‰ע"„ ‰מבו‡ר בפירו˘ ‰נוסח ˘‡ומרים ב"על חט‡"" ,על חט‡ ˘חט‡נו לפניך
ביˆר ‰רע"  -כי„וע ˜‰ו˘י‡‰ :רי כל ‰חט‡ים ‰ם ביˆר ‰רע ,ומ‰ו יחו„ו ˘ל חט‡ ז?‰
‡ל‡ ˘י˘ לפעמים ˘‰יˆ"‰ר עˆמו ‡ינו רוˆ ‰בכך‰ ,ו‡ ע˘ ‰כבר ‡˙ ˘לו‡ ,ל‡
˘„‡‰ם מ‚ר‰ ˙‡ ‰יˆ"‰ר ,רח"ל ,יו˙ר ממ‰˘ ‰יˆ"‰ר רוˆ ‰מˆ„ עˆמו!
וז‰ו ‚ם ‰מבו‡ר בענין "עול „רך ‡ר ,"ıעול „יי˜‡˘ ,לפעמים ‰רי ז ‰ב‡ופן ˘‰ו‡
‰יפך ˘‰כל‰ ,יינו‡˘ ,פילו ˘כלו ‰ב‰מי ‡ומר לו ˘‰ו‡ עו˘˘ ‰טו˙ ו‚ורם רע‰
לעˆמו ,ו‡עפ"כ מˆ„ ‰כב„ו˙ ˘בלבו  -כמ"˘ "ויכב„ לב פרע" "‰ול‡ ˘˙ לבו ‚ם
לז‡˙" ,וע„"ז בנו‚ע ל"פרע˘ "‰בלבו ‰ -רי ‰ו‡ מ‚ר‰ ˙‡ ‰יˆ"‰ר לע˘ו˙ ‰יפך רˆון
‰בור‡‚ ,ם כ‡˘ר ‰יˆ"‰ר מˆ„ עˆמו ‡ינו חפ ıבכך.
וכפי ˘רו‡ים ˘כ‡˘ר ‡ינו יכול לעמו„ בנסיון ונכ˘ל ומיל‡ ‡˙ ˙‡וו˙ו‰ ,נ ‰ל‡חרי
˘מיל‡ ˙‡וו˙ו ,י˘ ל‡„ם עˆמו ר‚˘ ˘ל ‰יפך ˘ביעו˙ רˆון!
וכ„‡י˙‡ בספרים ˘"‰בחינ "‰לי„ע ‡ם „בר מסויים ‰ו‡ ענין ˘ל מˆו‡ ‰ו ענין ˘ל
עביר‰ ,‰י‡ ,ר‚˘ „‡‰ם ל‡חר ‰מע˘˘ ,‰ל‡חרי ע˘יי˙ מˆו ‰י˘ ר‚˘ ˘ל ˘ביע˙ רˆון,
ו‰פכו בעביר ,‰כיון ˘‡פילו ‰יˆ"‰ר עˆמו ‡ינו מרוˆ ‰מכך ˘˘מעו ‡ליו!
)י"‡ ˘בט ˙˘ח"י(

וכל ז - ‰כ‡˘ר ל‡ ˘ומעים ‡ל ‰יˆ"‰ר; ‡בל מי ˘˘ומע ליˆ"‰ר ,ופ‚ם ועבר ‡˙
„‰רך ‡ -זי ‰חסרון ‰ו‡ ב˘˙ים‰ :ו‡ עˆמו ל‡ ˜יים ‡˙ ˆ‰יווי "ובחר˙ בחיים"‡ ,ל‡
‰לך ב„רך ‰ל‡ נכונ ;‰ו‚ם ‰יˆ"‰ר ‡ינו מרוˆ ‰ממנו‰˘ ,רי ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ י˜בל
˘כר על כך ˘על י„ו ב‡ ‰טוב ‰לי‰ו„י‡ ,ל‡ ‰ו‡ עו„ י˜בל "פס˜" ...כמו בכל ענין

‡ל ˙˘ליכנו לע˙ ז˜נ ‰ככלו˙ כוחנו ‡ל ˙עזבנו

˘מבי‡ ˙˜ל ‰בעולם ,כמ"˘ "ו‡˙ ‰ב‰מ‰˙ ‰רו‚ו" ,מפני ˘ב‚לל ‰נכ˘ל י‰ו„י .
וז‰ו ‰טיעון עם ‰יˆ"‰ר :ב˘למ‡ כ‡˘ר מסי˙ ‡˙ „‡‰ם ב‡ופן ˘„‡‰ם ‡ינו ˘ומע
‡ליו ‰ -רי זו חכמ„‚ ‰ול‡ ;‰בל כ‡˘ר עו˘ ‰מל‡כ˙ו ובסופו ˘ל „בר ˘ומע „‡‰ם
‡ליו ‰ -רי ל‡ זו בלב„ ˘‰ו‡ ‡ינו מרויח מ‡ומ‡ ,‰ל‡ ‡„רב˘ ,‰י˜בל "פס˜" על כך
˘על י„ו ב‡˜˙ ‰ל ‰בעולם.

מסי˙ ‡˙ ‰יˆר ‰רע על עˆמו!
˙...כלי˙ פעול˙ו ˘ל ‰יˆ"‰ר ‰י‡ ˘ -י‰ו„י י˙עורר בר‚˘ ˘ל ˆמ‡ון ל˜‰ב"‰
)"ˆמ‡ ‰לך נפ˘י"( ,כיון ˘נמˆ‡ "ב‡רˆ ıי' ועייף בלי מים" ,וכמבו‡ר ב˙ני‡ ˘ז‰ו
‰טעם ˘"ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙"‰" ,ו‡יל ועל י„י ז ‰ב‡ ל‡‰ב ‰רב ‰זו" ,ב‡ופן
˘"ˆמ‡ ‰נפ˘ו ל '‰כ‡ר ıעיפ ‰וˆי'  . .בי˙ר עז כו"'.

˘ל‡ יז„˜נו ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘לו
‡י˙‡ מ˘מי' „מורנו ‰בעל ˘ם טוב )בס' ‡ור ‰מ‡יר ל‰ר ˜"‰רז"ו מזיט‡מיר(˘ ,לכ‡ור‰
‡ינו מובן ‰פסו˜ )˙‰לים ע‡ ,ט( "‡ל ˙˘ליכני לע˙ ז˜נ "‰ו‚ו' :מ„וע מב˜˘ים מ˘‰י"˙
"‡ל ˙˘ליכנו" ר˜ על ע˙ ‰זי˜נ ,‰ול‡ על ימי ‰נערו˙? ומל˘ון ‰פסו˜ ‡פ˘ר לבו‡
לטעו˙ ח"ו ˘"ביל„ו˙ו ‡יננו ˆריך כל כך לעזר ‡לו˜ ,‰כי יכול לי˙ן בעˆמו עˆו˙
לנפ˘ו בכחו ועוˆם י„ו" .ו„‰ברים ˙מו‰ים ביו˙ר.
ובי‡ר ‰בעל ˘ם טוב )‰וב‡ כ‡ן ע"פ ‚‰ירס‡ ב‡ור ˙‰ור ‰י˙רו עמ' ˙˙ב(˘ ,כוונ˙ ‰כ˙וב
"‡ל ˙˘ליכנו לע˙ ז˜נ‰ "‰ו‡ "˘ל‡ יז„˜נו „ברי ˙ורˆ‡ ‰לך‡ ,ל‡ בכל יום י‰יו בעיניך
כח„˘ים"„‡‰ .ם מב˜˘ מ‡˙ ˘‰י"˙ ˘בכל פעם ˘ילמ„ ˙ור ,‰י‰יו „‰ברים ‡ˆלו
"כח„˘ים" ,וי‰י' לימו„ו ביחס ‰ר‡וי ובחיו˙ ‚„ול.‰

