
עבו„˙ ‰˙˘וב‰ בחו„˘ ‡לול
ל‡ור פסו˜י מזמור "ל„ו„ ‰' ‡ורי"

לבלב
ל˙בוע, כי ‡ם לב˜˘ ˆ„˜‰, כמו ˘‡ומרים בסליחו˙ ‰ל˘ון "פנים ‡ין לנו פניך לחלו˙, 

ˆ„˜‰ לך לב„ נב˜˘".

‡פ˘ר ל˙בוע מ„ין בני מלכים
ב‡מ˙ יכולים ל˙בוע ע"פ „ין, ˘‰רי "כל י˘ר‡ל בני מלכים ‰ם", ובן מלך, מˆ„ ז‰ 
˘‡ינו ר‚יל במל‡כ‰, ו‚ם מˆ„ מעל˙ו ˘‰ו‡ בן מלך – כל „בר ˘עו˘‰, ‡פילו „בר ˜טן 
ביו˙ר ("‚ָ‡ר ַ‡ ˜לייני˜ייט"), ‰רי ז‰ רבו˙‡ ‚„ול‰, עבו„‰ ˜˘‰, ומ‚יע לו ˙˘לום ‚„ול.

˘˘ם  לעולמו˙,  ‰˘ייך  ‰‡ור  מבחי'   – נמוך  ממ˜ום  ‰‰מ˘כ‰  ‰י˙‰  ז‰  מˆ„  ‡בל, 
מ‚ע˙ ‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡, ˘ז‰ו ‡ור מו‚בל. ו‰רי ‡נו רוˆים „ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר.

– ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡מר: מי לי ב˘מים ועמך ל‡ חפˆ˙י, ‡ינני רוˆ‰ מ‡ומ‰, ‡ינני רוˆ‰ 
בעˆמך ("‡יך  רוˆ‰ ‡ני ‡ו˙ך  כו',  ˘לך  רוˆ‰ ‡˙ ‰עולם ‰ב‡  ˘לך, ‡ינני  ‡˙ ‰‚ן-ע„ן 
וויל  כו', ‡יך  עולם ‰ב‡  ניט „יין  וויל  ע„ן, ‡יך  ניט „יין ‚ן  וויל  ניסט, ‡יך  זע ‚ָ‡ר  וויל 

מער ניט ַ‡ז „יך ַ‡ליין").

ל‰˙נ‰‚,  ו‰זכו˙  ‰חוב  עלינו  מוטל   .  . מ"מ  ביו˙ר,  ‚בו‰‰  מ„רי‚‰  ˘זו‰י  ו‡ע"פ 
בנו‚ע לפועל עכ"פ, ב‰נ‰‚ו˙ ˘‰ור‰ לנו, ובכלל ז‰ ‚ם ב‰נ‰‚‰ „"מי לי ב˘מים כו'".

ו‰˙נוע‰ „"מי לי ב˘מים כו'" בנו‚ע לפועל ‰י‡ – לˆ‡˙ ממˆי‡ו˙ו ("ַ‡רויס‚יין פון 
זיך"), לˆ‡˙ מכל ‰‚בלו˙יו, ולע˘ו˙ ‡˙ רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰.

וכיון ˘˘ם ‰רי ז‰ בלי ‚בול – ‡זי ‚ם ‰‰מ˘כ‰ כפי ˘ב‡‰ למט‰ ‰י‡ לל‡ ˆמˆומים 
ו‰‚בלו˙.

"‡˙ פניך ‰וי' ‡ב˜˘" - עבו„˙ ‰ביטול לל‡ „רי˘ו˙
ב‚לל  ל˙בוע, ‡ל‡  ˘‡י ‡פ˘ר  ב‚לל  ל‡  נב˜˘" –  לב„  לך  ולכן ‡ומרים ‡נו "ˆ„˜‰ 
˘‡ין ‡נו רוˆים ל‰˙עס˜ עם ‡ף ‡ח„ ("מיר ווילן ניט ‰ָ‡בן ˆו טָ‡ן מיט ˜יינעם"); ‡נו 

רוˆים "לך ‰'", "‡˙ פניך ‰' ‡ב˜˘".

מˆ„  זיך")  טענו˙ ("‡ויס'טענ‰'ן  למˆו‡ "פניך ‰'" – ‡ינו  ל"לך ‰וי'", ‰כלי  ו‰כלי 
ח˘בונו˙, ˘‰רי "‡ם ˆ„˜˙ מ‰ ˙˙ן לו"; ‰כלי ‰ו‡ – "ולנו בו˘˙ ‰פנים". ביטול ו‰ע„ר 
‰י˘ו˙ – ‰ו‡ ‰כלי ל‚ע˙ ("ˆו ָ‡נרירן") ב"פניך ‰'" ול‰מ˘יך מ˘ם, ‡˘ר, כל ‰‰מ˘כו˙ 

מ˘ם ‰ן – ˆ„˜‰.

ומבלי ‰בט על כך ˘ז‰ו מ˜ום ˘מע˘‰ ‰˙ח˙ונים ‡ינו נו‚ע ˘ם, בכחם ˘ל בנ"י (כח 
ל‰ם  ˘י˙נו  ל˙בוע  "ומˆ‡˙",   – מ˘ם"  „"ב˜˘˙ם  לפעול ‰ענין  מלמעל‰)  ל‰ם  ˘ני˙ן 
ימל‡  ˘‰˜ב"‰  ובטוחים  וכו',  לבנים  לוב˘ים  ˘לכן  ז‡˙,  ˘יפעלו  ובטוחים ‰ם   ,‰˜„ˆ

מ˘‡לו˙ לבנו לטוב‰ בבני חיי ומזוני רויחי ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
(˘"פ נˆבים וילך ˙˘י"‚)



ל‡ ל‡ל‡

רו‡ים ˘ז‰ו „בר ˘‡ין בו ממ˘ ("עס ‡יז ‚ָ‡רני˘ט"), וע„ כ„י כך, ˘‰‡„ם מ˙פל‡ על 
עˆמו ‰י˙כן ˘ל‡ ‰י' יכול ל‰˙‚בר על ‰˙‡ו‰.

ולכ‡ור‰ נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: כיˆ„ יפעל על עˆמו ע˙‰ ל‰יו˙ במעמ„ ומˆב כמו ל‡חרי 
מילוי ‰˙‡ו‰; ל‡חרי מילוי ‰˙‡ו‰ מ˙˜רר מ˙‡וו˙ו, ו‡ילו ע˙‰ יˆרו בוער כ‡˘, ו‡"כ, 

כיˆ„ י˙כן ˘י‰י' ע˙‰ כמו ל‡חרי מילוי ‰˙‡ו‰?

יכול  מ‰זמן,  „למעל‰  ˘‰ו"ע  יˆח˜",  „"‡ל˜י  בו ‰ענין  ˘י˘  ˘כיון   – לז‰  ו‰מענ‰ 
לעמו„ ע˙‰ כמו ב‰מˆב ˘ל‡ח"ז.

וע„"ז בנו‚ע לעבו„‰ ‚ופ‡:

כ‡˘ר ˙ובעים ממנו ‡˙ ‰ענין „˜בל˙ עול, ו‡ילו ‰ו‡ חפı בעבו„‰ „"לחזו˙ בנועם 
‰וי'" – טוען ‰ו‡, ‡˘ר, ‰ן ‡מ˙ ˘בענין ‰˜בל˙ עול י˘ מעל‰ ‚„ול‰ יו˙ר, מ"מ, מעל‰ 
זו ˙˙‚ל‰ ר˜ לע˙י„ לבו‡, ו‡ילו ע˙‰ ‰מעל‰ ‰י‡ בענין ‰"‚ילויים", ובמיל‡, מוטב לו 

ע˙‰ – טוען ‰ו‡ – לעמו„ במעמ„ ומˆב „"לחזו˙ בנועם ‰וי'".

ל‰כיר  ע˙‰  ‚ם  יכול  מ‰זמן,  למעל‰  יˆח˜",  „"‡ל˜י  ‰ענין  ˘מˆ„   – לז‰  ו‰מענ‰ 
("‰ערן") ‡˙ ‰מעל‰ „˜בל˙ עול ˘˙˙‚ל‰ לע˙י„.

 (˘"פ ˙ול„ו˙ ˙˘י"„)

" ׁ̆ ּ ≈̃ יָך ‰' ֲ‡ַב נ∆ ˙ ָפּ ∆‡"

עבו„‰ "לˆורך ‚בו‰" לל‡ „רי˘ו˙ - ממ˘יכ‰ 
סליח‰ וכפר‰ ו˘פע בלי ‚בול

‰ˆו„˜  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ‰יינו,  ‰פנים",  בו˘˙  ולנו   ‰˜„ˆ‰  '‰ "לך  ‡ומרים  בסליחו˙ 
ו‡ילו ‡נו –  בכל „רכיו",  כמ"˘ "ˆ„י˜ ‰'  ("ביי „עם ‡ויבער˘טן ‡יז ‚ערעכטי˜ייט"), 

מˆ„ ‰ענינים ‰בל˙י-רˆויים ˘נע˘ו במ˘ך ‰˘נ‰ – ˆריכים ל‰˙ביי˘.

‡מנם, לפי פירו˘ ז‰ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰ˆו„˜, ‰ול"ל "לך ‰' ‰ˆ„˜", ולמ‰ נ‡מר ‰ל˘ון 
"ˆ„˜‰", ˘י˘ בז‰ ‚ם ‰פירו˘ „נ˙ינ˙ ˆ„˜‰ לעני?

ויובן ב‰˜„ם בי‡ור ‰חילו˜ ˘בין ˆ„˜ לˆ„˜‰:

 – פירו˘‰   ‰˜„ˆ ‡בל  ˆו„˜˙.  ‰נ‰‚‰  ˘זו‰י  ב˘כרו,  לו  ˘נו˙נים   – פירו˘ו   ˜„ˆ
‚ם  „ין, ‡ל‡  ע"פ  ˙˘לום  לו  מ‚יע  ˘ל‡  בלב„  זו  ˘ל‡  ו‰יינו,  חנם,  מ˙נ˙  לו  ˘נו˙נים 
ב„רך מ˙נ‰ ל‡ מ‚יע לו, ˘‰רי ‚ם במ˙נ‰ "‡י ל‡ו „עבי„ לי' נייח‡ לנפ˘י' ל‡ ‰ו‰ י‰יב 

לי' מ˙נ˙‡", ומ‰ ˘מ˘פיעים לו ‰רי ז‰ ר˜ ענין ˘ל ˆ„˜‰, מ˙נ˙ חנם.

ב'  כ‡ן ‰מכוון ‰ו‡  כי ‚ם   – פירו˘ים  ב'  בז‰  ˘י˘  ˘‡ומרים "לך ‰' ‰ˆ„˜‰",  וז‰ו 
ענינים: ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰ˆו„˜ בכל „רכיו ולנו בו˘˙ ‰פנים, ו‡ז מר‚י˘ים ˘מˆ„ ˆ„˜ ‡ין 

בעז‰י״˙.

ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ˜רוב  ‰˘י"˙  בו  ‡˘ר  ‰˙˘וב‰,  ירח  ‡לול,  ימי  ב‰˙˜רב 
ל‰‚י˘  ‡נו  מ˙כב„ים  לב),  „ף  ר‡‰  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ב˘„‰"  "מלך  בבחינ˙  מי˘ר‡ל 
בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י', ‡˙ ‰˜ונטרס 'לך ‡מר לבי' – ובו מבחר עיונים 

ובי‡ורים על פסו˜י ‰מזמור "ל„ו„ ‰' ‡ורי" (˙‰לים כז) ˘‡ומרים בימים ‡לו.

‡ו„ו˙  על  רבו˙  ו‰‡רו˙  ‰„רכו˙  ב˙וכו  כולל  ‡ורי"   '‰ "ל„ו„  ‰מזמור 
במיוח„.  ‰˙˘וב‰  ירח  ˘ל  ‰מיוח„˙  עבו„˙ו  ועל  בכלל,  ‰˙˘וב‰  עבו„˙ 
זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  בי‡ר  ˘ונו˙  ב‰ז„מנויו˙ 
כעמיר  לו˜טו  ז‰  ובפונ„˜  ז‰,  במזמור  ‰מבו‡רו˙   '‰ בעבו„˙  ˘ונו˙  ‰ור‡ו˙ 

‚ורנ‰ כמ‰ מעיונים ובי‡ורים ‡לו.

‡˙ ‰˜ונטרס עיטרנו ב'פ˙יח‰' – בי‡ור במ‰ו˙ עבו„˙ חו„˘ ‡לול ומעל˙‰ 
‰מיוח„˙, ‡˘ר רמוז‰ בין ב˙רי ‰מזמור "ל„ו„ ‰' ‡ורי".

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

◇ ◇ ◇

עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו  מח„˘ 
במ˜ורם,  מופיעים  ˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  בפרטי ‰ענינים  ‰˘˜ו"ט 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים  ‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘ 
„ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר 
בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים 

ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
וימˆ‡  ‰בי‡ור,  בסוף  ‡ו  ‰ענינים  ב˙וכן  ˘נסמנו  כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין 

טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

טוב‰  ל˘נ‰  כולנו  ונח˙ם  ˘נכ˙ב  עולמים,  כל  ‡„ון  ˜„ם   ˙פיל‰  ונ˘‡ 
ל‰'"  ו‡זמר‰  ‡˘יר‰  ˙רוע‰,  זבחי  ב‡‰לו  "ו‡זבח‰  ‰נ‡מר  וי˜ויים  ומ˙ו˜‰, 

(˘ם, ו), בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חו„˘ ‡לול ‰'˙˘ע"ח

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

לל
כ„בעי וב˘לימו˙ (‡ל‡ ˆריך לעמול לכוף יˆרו ‰רע וכו'), מ"מ, מˆ„ פנימיו˙ ‰נפ˘ ‰רי 

ז‰ ב‡ופן ˘"‰וי' י‡ספני".

(˘"פ ע˜ב ˙˘ח"י)

" יָכלו… ≈‰ ּ ר ב¿ ּ ≈̃ ַב ַעם ‰' ּול¿ נ… ּ ˙ ב¿ יֈ ַלֲחזו… ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ "ַ‡ַח˙ 

נ˙ינ˙ כח מיˆח˜ ‡בינו - לחיו˙ כמו בעולם ‰ב‡!
כ‡˘ר „ור˘ים מי‰ו„י ˘י˙נזר ("ָ‡ּפזָ‡‚ן זיך") מ˙‡וו˙ ו˙ענו‚י עולם ‰ז‰, וכל ענינו 
„וו˜‡  ‡ו˙ו  ˜˘רו  ‰רי  ‰ו‡,  טוען   – ו‚ו'"  ‰וי'  בנועם  לחזו˙  ו‚ו'  ˘‡ל˙י  "‡ח˙  י‰י' 
ל‰˙נזר  ממנו  ל„רו˘  יכולים  כיˆ„  כן,  ו‡ם  בעולם ‰ז‰,  ו„ו˜‡  ונפ˘ ‰ב‰מי˙  עם ‰‚וף 
לעולם  ענין ‰˘ייך  ˘ז‰ו  מ"נועם ‰וי'",  ר˜  ול‰˙ענ‚  עו‰"ז,  ל˙ענו‚י  מ„ברים ‰˘ייכים 

‰ב‡, ‚ן ע„ן וכיו"ב, ˘ר˜ ‡ז י˙‚ל‰ ‰ענין „"לחזו˙ בנועם ‰וי'"?

ו‰מענ‰ על ז‰ – ˘ני˙ן לו ‰כח „"‡ל˜י יˆח˜"; יˆח˜ ‡בינו עניינו ‰י' ˘‰מ˘יך ו'חי' 
בבחינ˙ '‚ן ע„ן' ‚ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי כמבו‡ר בחסי„ו˙ ב‡רוכ‰.

ב˘בילו  כח  נ˙ינ˙  י˘  ו‡ף  ללמו„  יכול  'יˆח˜'  ˘ל  מבניו  ˘‰ו‡  וי‰ו„י  י‰ו„י  וכל 
˘‚ם  ע„  ע„ן',  ו'‚ן  לבו‡'  „'לע˙י„  ב‰ענין  ול‰˙עמ˜  ל‰˙בונן  ˘יכול  מ"יˆח˜ ‡בינו", 
‰˙ענו‚ים  ‡פילו  עו‰"ז,  ˙ענו‚י  ˘כל  ‰יינו,  ‚ו'",  ריח  "ר‡‰  ‡ˆלו  ל‰יו˙  יכול  עכ˘יו 

‰‡מי˙יים, ‡ינם ‡ל‡ פסול˙ מ‰˙ענו‚ים „‚ן ע„ן.

ו‡"כ, כיˆ„ יניח ‡˙ עי˜ר ‰˙ענו‚ ב˘ביל ל˜בל ‡˙ ‰פסול˙?! ובפרט ˘כ‡˘ר בטל 
‰עי˜ר, ‡זי ממיל‡ בטל ‰טפל, וכל-˘כן ‰פסול˙.

ולכן ˆריך ל‰ניח ("ַ‡ריינטָ‡ן") ‡˙ כל מח˘ב˙ו ("ַ‡לע זיינע ‚ע„ַ‡נ˜ען") ב‰עי˜ר!

ל‚ן  ‰עלי'  „רך  על   – עול  ˜בל˙  ‰ו‡  בעבו„‰  ˘עניינו  ביטול,  ע"י  ‰ו‡  לז‰  ו‰„רך 
‰נער‰  "ובז‰  ˘עז"נ  וכו'),  „ינור'  'נ‰ר  (ענין  ‰ביטול  ענין  ל‰יו˙  ˆריך  ˘ם  ˘‚ם  ע„ן, 

ב‡‰ ‡ל ‰מלך".

וז‰ו ‚ם ענינו ˘ל יˆח˜ – "פח„ יˆח˜" – ביטול ו˜בל˙ עול.

ובפרטיו˙ יו˙ר:

במעמ„  עˆמו   ˙‡ ל‰עמי„  מי˘ר‡ל  לכ‡ו"‡  ‰כח  ני˙ן  יˆח˜"  „"‡ל˜י  ‰ענין  מˆ„ 
ומˆב ˘למעל‰ מ‰זמן.

וענין ז‰ נו‚ע בכל ‰מˆבים, ול„ו‚מ‡:

יˆייר  ˘‰‡„ם  ‰י‡  לז‰  ˘‰עˆ‰  בספרים  ‡י˙‡   – ˙‡ו‰  עניני  על  ל‰˙‚ברו˙  בנו‚ע 
‰˙‡ו‰  מילוי  ˘ל‡חרי  ‡„ם  בני  טבע  ו‰רי  ‰˙‡ו‰.  מילוי  ˘ל‡חרי  ‰מˆב   ˙‡ לעˆמו 



כט כטכט

 

י" ƒנ פ≈ י ַו‰' ַיַ‡ס¿ ƒי ֲעָזבּונ ּƒמ ƒ‡ י ו¿ ƒי ָ‡ב ּ ƒכ "

עילוי ‰עבו„‰ „וו˜‡ כ‡˘ר "‡בי ו‡מי 
עזבוני" - עבו„˙ ‰‡˙כפי‡ ו˜בל˙ עול

כ‡˘ר י‰ו„י עו˘‰ ח˘בון מכל י"‡ ח„˘י ‰˘נ‰, ומ‚יע ל'ח˘בון' ‡˘ר ר˜ מיעוט זמן 
בענינים  בעס˜יו  ‰ו‡  מונח  ‰יום  רוב  במ˘ך  ו‡ילו  ו˙פל‰,  ל˙ור‰  מו˜„˘  ‰יום  במ˘ך 
טוב,  בע˘יי˙  ל‡  עבו„˙ו  מ˙בט‡˙  ו˙עסו˜˙ו)  יומו  רוב  (˘‰ו‡  ‰‰ו‡  ובזמן  ‰‚˘מיים, 
‡ל‡ ר˜ ל‰מנע מע˘יי˙ ‰יפך ‰טוב  – טוען ‰ו‡, ˘‡ין כ‡ן ענין ˘ל ריוח, כי ‡ם ר˜ ˘ל‡ 
עבר עביר‰ כו'. ו‡"כ, "ל‡ מ„וב˘ך ול‡ מעו˜ˆך"?! ומ‰ ˙ועל˙ בכל עמלו וכל ירי„˙ו 

לעולם וכו'?! ‰רי ז‰ ר˜ ענין ˘ל מניע˙ נפיל‰ וירי„‰ ו‡ין כ‡ן עלי' וע˘יי˙ מˆוו‰?!

טוב,  ˘ל  ‰ו"ע  ˙ע˘‰,  ל‡  בעניני  ‰ברכ‰,  „‰יפך  בענין  ‰עבו„‰  ˘‚ם  לז‰  ו‰מענ‰ 
וע„ ל˙כלי˙ ‰טוב.

˜‡י   – "ברכ‰"  ו‚ו'"  ברכ‰  ‰יום  לפניכם  נו˙ן  ‡נכי  "ר‡‰  בפסו˜  ˘נ‡מר  וכמו 
˙ע˘‰",  „"ל‡  בענינים  ‰עבו„‰  על  ˜‡י   – ‰ברכ‰  ו‰יפך  טוב",  „"ע˘‰  ‰עבו„‰  על 
‰מניעו˙  על  ול‰˙‚בר  יˆרו'  'לכוף  ‰עבו„‰  ו‰‰ס˙רים,  ‰‰עלמו˙  „ביטול  ו‰עבו„‰ 
 – יו˙ר  עמו˜  טוב  ו‡„רב‰:  טוב,  ‚"כ  ז‰  ‰רי  וב‡מ˙  ומˆוו˙.  ˙ור‰  בענייני  ועיכובים 
כמבו‡ר רבו˙ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ - במעל˙ ענין ‰כפי'; ˘‡ף ˘י˘נו ‰עלם ו‰ס˙ר, וי˘נו 
מז‰,  וי˙יר‰  „"‡פ˘י"  וב‡ופן  ב˙כלי˙  מו˘ללים  ל‡  ˘‡ˆלו ‰ם  ˙ע˘‰'  'ל‡  ˘ל  ענין 
"טוב"  ˘ז‰ו   – ז‡˙  ומבטל  עˆמו   ˙‡ כופ‰  ‰ו‡  ‰רי  ו‡עפ"כ  מחמ„˙ן",  כו'  "˘נפ˘ו 

נעל‰ ועמו˜ יו˙ר מ‡˘ר ענין ‰"ברכ‰".

‰ˆליח  ל‡  ˘לפעמים  ‡מי˙י  ח˘בון  ˘עו˘‰  מז‰,  למט‰  ‰ו‡  ‰מˆב  כ‡˘ר  וע„"ז 
לבטל ‡˙ ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים, ונחל כ˘לון – ‰נ‰ כ‡˘ר נ‡נח מעומ˜ לבו ("‡יין טיפן 
עו„  ול‡  כל ‰˘נ‰,  במ˘ך  ˘ע˘‰  כל ‰ענינים  מעל‰ ‡˙  זו  ב‡מ˙, ‡זי ‡נח‰   ("ıרעכ˜
‡ל‡ ˘י˘ ב‰ יו˜ר ל‚בי כל ‰˙ומ"ˆ ˘ע˘‰, ל‰יו˙‰ ענין ˘ל ביטול ו‡˙כפי‡, וכמעל˙ 
ל‡  ומˆוו˙  ו"‰,  בבחי'  ‰ם  ע˘‰  ˘מˆוו˙  כי„וע  ע˘‰,  מˆוו˙  על  ˙ע˘‰  ל‡  מˆוו˙ 

˙ע˘‰ ‰ם בבחי' י"‰.

נע˘‰  עי"ז  ו„ו˜‡  ב‰יפך ‰ברכ‰,  ענין ‰מ˙נ‰ ("נו˙ן") ‰ו‡  ˘עי˜ר  ונ˜ו„˙ ‰ענין – 
‰ענין „"לפניכם", לפנימיו˙כם.

פני",  "ב˜˘ו  ‰י‡  ‡לול  „חו„˘  ‰עבו„‰  ˘‰רי   – ‡לול  לחו„˘  במיוח„  ˘ייך  ז‰  וענין 
עבו„‰ מבחינ˙ פנימיו˙ ‰נפ˘, ˘עי"ז מ‚יע לבחי' "‡˙ פניך ‰וי' ‡ב˜˘", פנימיו˙ ‡ין סוף.

וז‰ו ‚ם מ‰ ˘נ‡מר במזמור ז‰ "כי ‡בי ו‡מי עזבוני ו‰וי' י‡ספני" – ˘‚ם כ‡˘ר מˆ„ 
ומˆב  במעמ„  ˘‡ינו  ב‡ופן „"עזבוני",  ˘בנפ˘ ‰מˆב ‰ו‡  ו‡מי")  ובינ‰ ("‡בי  חכמ‰ 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים

‰ ......................................................... פ˙יח‰
"לך ‡מר לבי" – מעל˙ "ימו˙ ‰חול" ˘ל חו„˘ ‡לול

מ˙בט‡ ‰יו˙ ‰מלך  במ‰   / ימו˙ ‰חול?  נו˙רים  ימיו  ומ„וע  ˘בחו„˘ ‡לול,  מ‰ו ‰‚ילוי ‰מופל‡ 
בי‡ור   / "ב˘ליחו˙ו"?  ר˜  ומ˙י  ˘ל ‰˘י"˙,  "במ˜ומו"  מ˙י ‰לב ‰ו‡   / בחו„˘ ‡לול?  "ב˘„‰" 

מ‰ו˙ ‰˙˜ופ‰ ‰נ˘‚ב‰ ˘ל חו„˘ ‡לול, ומעל˙‰ על פני ‰ימים ‰נור‡ים 

(ע"פ ˜טעים ממ‡מר „"‰ "לך ‡מר לבי" ‰'˙˘"כ – ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ‡לול עמ' רפ‡ ו‡ילך)

בי‡ורים ˜ˆרים............................................... י‡
י˙ ‰' ב≈ י ב¿ּ ּƒ̇ ב¿ ׁƒ̆  ׁ̆ ּ≈̃ ּ‰ ֲ‡ַב ָ̇ ˙ ‰' ‡ו… ≈‡ י מ≈ ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ ָח„ . . ַ‡ַח˙  פ¿ י ‡∆ ּƒמ ƒי מ ז ַחַיּ יָר‡ ‰' ָמעו… ƒ‡ י ּƒמ ƒי מ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ו¿ ƒר „ ‰' ‡ו… ƒו„ָ ל¿

לזכור ‰˙˜˘רו˙ו ב‰˘י"˙, ל‰ל‰יב ‰רˆון, ולעב„ו י˙' בפועל ממ˘ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 170 ו‡ילך

ָח„ פ¿ י ‡∆ ּƒמ ƒי מ ז ַחַיּ יָר‡ ‰' ָמעו… ƒ‡ י ּƒמ ƒי מ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ו¿ ƒר „ ‰' ‡ו… ƒו„ָ ל¿

"‡ורי וי˘עי" – ˘ל‡ יחט‡, "מעוז חיי" – ל˘וב ב˙˘וב‰ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 172 ו‡ילך

יָכלו… ≈‰ ר ב¿ּ ּ≈̃ ַב ַעם ‰' ּול¿ נ… ˙ ב¿ּ י ַלֲחזו… י ַחַיּ מ≈ ל י¿ י˙ ‰' ָכּ ב≈ י ב¿ּ ּƒ̇ ב¿ ׁƒ̆  ׁ̆ ּ≈̃ ּ‰ ֲ‡ַב ָ̇ ˙ ‰' ‡ו… ≈‡ י מ≈ ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ ַ‡ַח˙ 

ל‡ לחפוı כלל ב„ר‚ו˙ – "˘ב˙י בבי˙ ‰'"! ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 290 ו‡ילך. 304 ו‡ילך

ללמו„ ‚ם על „ר‚ו˙ ‰רחו˜ו˙ ונ˘‚בו˙ ממנו ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 305 ו‡ילך

ָר‰ ַל‰' יָר‰ ַוֲ‡ַזמ¿ּ ׁƒ̆ רּוָע‰ ָ‡ ¿̇ י  ח≈ ב¿ ƒלו… ז √‰‡ָ ָח‰ ב¿ ב¿ּ ז¿ ∆‡ י ו¿ ַ̇ יבו… ƒב ַבי ס¿ י¿ י ַעל ‡… ׁƒ̆ ‰ ָירּום ר…‡ ָּ̇ ַע ו¿
‰„רך לזכו˙ לבנין בי˙ ‰מ˜„˘ ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 174 ו‡ילך

ׁ̆ ּ≈̃ יָך ‰' ֲ‡ַב נ∆ ˙ ָפּ ּו ָפָני ‡∆ ׁ̆ ּ¿̃ י ַבּ ּƒב ƒָך ָ‡ַמר ל ל¿

"פנים בפנים" – פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ופנימיו˙ ˘ם ‰וי"‰ ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 350

ב˜˘‰ וי‚יע‰ בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ מבי‡ו˙ ל"מˆי‡‰ ב‰יסח ‰„ע˙" ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 350 ו‡ילך

י ƒנ פ≈ י ַו‰' ַיַ‡ס¿ ƒי ֲעָזבּונ ּƒמ ƒ‡ י ו¿ ƒי ָ‡ב ּƒכ

‚ם ‡ם "נכר˙‰ ‰נפ˘" רח"ל, ע„יין "ו‰' י‡ספני"! ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 231

ל ‰' ∆‡ ‰ ו≈ּ ַ̃ ָך ו¿ ב∆ּ ƒל ı ַיֲ‡מ≈ ל ‰' ֲחַז˜ ו¿ ∆‡ ‰ ו≈ּ ַ̃

מי„˙ ‰ביטחון – יסו„ בעבו„˙ חו„˘ ‡לול ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט עמ' רנ ו‡ילך

.......................................................... כב עיונים
מˆו˙ ‰˙˘וב‰ ל„ע˙ ‰רמב"ם ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח ע' 18

ב' ‚„רים במחיל˙ עונ˘ים ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ע' 59 

....................................... כו ‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘



‰

 ˙ ל ‡∆ כ… ¡‡ ים ל∆ ƒע ר≈ ר…ב ָעַלי מ¿ ¿̃ ּ ƒָח„. ב ב פ¿ י ‡∆ ּƒמ ƒי מ ז ַחַיּ יָר‡ ‰' ָמעו… ƒ‡ י ּƒמ ƒי מ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ו¿ ƒר „ ‰' ‡ו… ƒו„ָ ¿ú
ם  ƒ‡  י ּ ƒב ƒיָר‡ ל ƒל…‡ י ‰ ‰ ָעַלי ַמֲחנ∆ ֲחנ∆ ַּ̇ ם  ƒ‡ ‚ .ָנָפלּו לּו ו¿ ׁ¿̆ ‰ ָכ ָמּ י ה≈ ƒַבי ל ‡…י¿ ַרי ו¿ ָ̂ י  ƒר ׂ ָ̆ ּ ב¿
י˙ ה'  ב≈ ּ י ב¿ ּƒ̇ ב¿ ׁƒ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ּ‰ ֲ‡ַב ָ̇ ˙ ‰' ‡ו… ≈‡ י מ≈ ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ ַח. „ ַ‡ַח˙  ט≈ י בו… ƒז…‡˙ ֲ‡נ ּ ָחָמ‰ ב¿ ל¿ ƒּום ָעַלי מ˜ ָּ̇
ר  ת∆ ס≈ ּ י ב¿ ƒנ ר≈ ּƒ̇ ם ָרָע‰ ַיס¿ יו… ּ ‰ ב¿ ֻסכ…ּ ּ י ב¿ ƒנ נ≈ פ¿ּ ¿̂ ƒי י ּ ƒה כ . יָכלו… ≈‰ ּ ר ב¿ ּ≈̃ ַב ַעם ‰' ּול¿ נ… ּ ת ב¿ י ַלֲחזו… י ַחַיּ מ≈ ל י¿ ָכּ
רּוָעה  ¿̇ י  ח≈ ב¿ ƒלו… ז √‰‡ָ ָח‰ א¿ ּ ב¿ ז¿ ∆‡ י ו¿ ַ̇ יבו… ƒב ַבי ס¿ י ַעל ‡…י¿ ׁƒ̆ ‰ ָירּום ר…‡ ָּ̇ ַע י. ו ו¿ ƒנ מ≈ מ¿ רו… ˆּור י¿ ּ לו… ב¿ √‰‡ָ
יָך  נ∆ ת ָפּ ּו ָפָני ‡∆ ׁ̆ ּ ¿̃ י ַאּ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל י. ח ל¿ ƒנ י ַוֲענ≈ ƒנ ּ ָחנ≈ ָר‡ ו¿ ¿̃ י ‡∆ ƒל ו… ַמע ‰'̃  ׁ¿̆ ָר‰ ַל‰'. ז  יָר‰ ַוֲ‡ַזמ¿ּ ׁƒ̆ ‡ָ
י  ƒנ א≈ ַעז¿ ַ‡ל ַתּ י ו¿ ƒנ ׁ≈̆ ט¿ּ ּƒ̇ ָ̇ ַ‡ל  י ƒי ָ‰י ƒ̇ ָר ז¿ ָך ע∆ ּ ∆„ ַ‡ף ַעב¿ ּ ט ב¿ ַּ̇ י ַ‡ל  ּ ƒנ מ∆ּ ƒיָך מ נ∆ ר ָפּ ּ≈̇ ס¿ ַּ̇ . ט ַ‡ל  ׁ̆ ּ ≈̃ ‰' ֲ‡ַב
ַמַען  ר ל¿ ו… ׁ̆ י ƒַרח מ…‡ ּ י ב¿ ƒנ ח≈ ָך ּונ¿ ּ כ∆ ר¿ י ‰' ַ„ּ ƒנ ר≈ י. י‡ ‰ו… ƒנ פ≈ י ַו‰' ַיַ‡ס¿ ƒי ֲעָזאּונ ּƒמ ƒ‡ י ו¿ ƒי ָ‡ב ּ ƒי. י כ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ל…‰≈ ¡‡
ת  ‡ו… ר¿ ƒי ל ּƒ̇ ַמנ¿ ¡‡ ∆‰ ‡ ַח ָחָמס. י‚ לּול≈ יפ≈ ƒר ו ∆̃ ׁ∆̆ י  ≈„ י ע≈ ƒמּו ב ָ̃ י  ּ ƒָרי כ ָ̂  ׁ̆ פ∆ נ∆ ּ י א¿ ƒנ נ≈ ּ¿̇ ּƒ̇ ָרי. יב ַ‡ל  ר¿ ו… ׁ̆

ל ‰'. ∆‡ ‰ ּ ו≈ ַ̃ ָך ו¿ ּ ב∆ ƒל ı ַיֲ‡מ≈ ל ‰' ֲחַז˜ ו¿ ∆‡ ‰ ּ ו≈ ַ̃ ים. י„  ּ ƒַחי ı ר∆ ∆‡ ּ טּוב ‰' ב¿ ּ ב¿

"לך ‡מר לבי" – 
מעל˙ "ימו˙ ‰חול" ˘ל חו„˘ ‡לול

מהו הגילוי המופלא שבחודש אלול, ומדוע ימיו נותרים ימות החול? / במה 
מתבטא היות המלך "בשדה" בחודש אלול? / מתי הלב הוא "במקומו" של השי"ת, 
ומתי רק "בשליחותו"? / ביאור מהות התקופה הנשגבה של חודש אלול, ומעלתה 

על פני הימים הנוראים 

ׁ̆ ּ ≈̃ יָך ‰' ֲ‡ַב נ∆ ˙ ָפּ ּו ָפָני ‡∆ ׁ̆ ּ ¿̃ י ַבּ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

פעמיים  כז)  (˙‰לים  ‡ורי"   '‰ "ל„ו„  ‰מזמור   ˙‡ ‡ומרים  ‡לול  חו„˘  ימי  כל  במ˘ך 
ביום (מט‰ ‡פרים סי' ˙˜פ"‡ ס"ו. ו˘"נ), ובפסו˜יו מ˙ב‡רים ונרמזים כמ‰ יסו„ו˙ בעבו„˙ 
"לך  לפסו˜  י˙יר‰  ח˘יבו˙  נו„ע˙  ‚ופ‡,  ז‰  מזמור  פסו˜י  בין  ו‰סליחו˙.  ימי ‰רחמים 
‡מר לבי", וכפי ˘כ˙ב כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי נ"ע (בן כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן. נ„פס במ‡מרי ‡„מו"ר 
‰‡מˆעי „ברים ח"ב עמ' ˙˜ו), ˘ב‡מיר˙ "ל„ו„ ‰' ‡ורי", ‰נ‰ "‰עי˜ר ‰ו‡ בפסו˜ לך ‡מר 

לבי ב˜˘ו פני".

פ˙יח‰פ˙יח‰
כחכח

ו"‡ין לך „בר ˘עומ„ בפני ‰˙˘וב‰", ‡בל ‡עפ"כ עליו ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰כ‡ב מכך ˘"‡בי 
ו‡מי עזבוני".

מ‰סיפור  ו˜"ו  במכ"˘   – ‡ליו  ‡ל‡)  לפלוני,  (ל‡  מכוונים  ˘‰„ברים  ל„ע˙  ˆריך   
‡ו„ו˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, ˘כ‡˘ר מי˘‰ו בי˜˘ ממנו "˙י˜ון" על ענין ˘‰י' ˘ל‡ בערך 
בעˆמו  ˘‰ו‡  סימן  ז‰  ‰רי  ‡ו˙ו,  ˘˘ו‡לים  ˘כיון  מי„,  "˙פס"  ‰‡נו˘יו˙,  ל‚„ר  כלל 

ˆריך ל˙˜ן „בר-מ‰.

ע„  ˙‰ילים,  ולומר  לבכו˙  ימים,  כמ‰  ל‰˙ענו˙  ˆריך  ‰י'  ‰‡מˆעי  ˘‡„מו"ר  ‡ל‡ 
יˆטרך  ל‡  עˆמו,  על  יח˘וב  כ‡˘ר  ‰ו‡,  ו‡ילו  ל˙˜ן;  ˘עליו  ‰ענין  מ‰ו  לו  ˘נ˙‚ל‰ 
ל‰˙ענו˙ ול‰˙יי‚ע, כי ‡ם "„ע˙ לנבון נ˜ל" ו"‡פילו ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰" – כל˘ון ‰˙ני‡ 

– "י˙פוס" מ‰ חסר ‡ˆלו, ומ‰ יכול וˆריך לע˘ו˙.

‡בל ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰נח‰ כללי˙, ˘כל „בר ˘˜ור‰ ב„' ‡מו˙יו מכוון ‡ליו ("מ'מיינט 
‡ים"); יכול ל‰יו˙ ˘‰כונ‰ ‚ם ל‰זול˙, ‡בל בעי˜ר – ‡ליו, וכ„ברי ‰בע˘"ט ˘כל „בר 

˘י‰ו„י רו‡‰ ‡ו ˘ומע ‰רי ז‰ ‰ור‡‰ בעבו„˙ו ל‰˜ב"‰.

לכ‡ור‰, ‰„ברים פ˘וטים, ומ‰ מוסיף ‰'מ˘ל' ‰נ"ל?

‰פ˘וט,  „בר  ˘ז‰ו  ויו„עים  ‰מ˘ל,   ˙‡ ˘˘ומעים  ל‡חר  ˘‚ם   - ‰ו‡   'ıונ˜'‰ ‡ך 
ב˙פ˜י„ ‰"מלמ„"  ו‡ילו ‰ו‡  מי˘‰ו ‡חר",  ˘ל  ˘ז‰ו ‰"‡ב‡  לח˘וב  ל‰מ˘יך  יכולים 

˘˜ור‡ ‡˙ ‰מכ˙ב ל‡חר…

˘ז‰ו ‰"‡ב‡  לי„ע  לטעו˙, ‡ל‡  ˘ל‡  ל‰ז‰ר  ˘ˆריך  במכ˙ב ‰‡ ‚ופ‡ –  ו‰ו‡ ˜ור‡ 
˘לו", ו‡ליו מכוונים ‰„ברים,

"‡ין  ‚ופ‡   ‡‰˘ בסעו„‰",  מסיחין  ˘"‡ין  ל„ין  בנו‚ע  פעם  ‡ומרים  ˘‰יו  וכפי   -
מסיחין בסעו„‰"... –

ענין ז‰ ‚ופ‡ – ‰ו‡ ר˜ "˜ור‡" במכ˙ב עבור פלוני, ול‡ י˙כן כלל ˘‰„ברים מכוונים 
‡ליו.

וכל ז‰ למ‰ – ב‚לל ˘˘כנע ‡˙ עˆמו ˘ז‰ו "‰‡ב‡ ˘ל פלוני", ו‰ו‡ ר˜ ‰"מ˙ור‚מן", 
‰"מלמ„", ˘ˆריך ל˜רו‡ ‡˙ ‰מכ˙ב עבור ‰"י˘וב'ני˜"...

ו‡ם י‡מרו לו ˘‰"י˘וב'ני˜" יו„ע ל˜רו‡ בעˆמו – י‰י' ברו‚ז, ˘‰רי ‰ו‡ ‰"למ„ן"; 
במ‰ מ˙בט‡˙ ‰"למ„נו˙" ˘לו – ב‡מיר‰ לזול˙, ו‡ילו בנו‚ע לעˆמו, ל‡ ˘ייך ˘י˙עלף 

– ‰ו‡ "בעל מוחין"... ו‡ין ‰„בר ˘ייך ‡ליו כלל.

‡ל‡ ˆריך לי„ע ברור ˘ז‰ו ‰"‡ב‡ ˘לו" ו‡ליו מכוונים ‰„ברים. ‰ן ‚בי ‰עבו„‰ עם 
‚בי  ו‰ן  ˘ב˘מים'  ל'‡ביו  ו‰˘ייכו˙  ˘לו  ‰‡מי˙י  ומˆבו  במעמ„ו  ולחו˘  לי„ע  עˆמו, 

עבו„‰ ופעול‰ על ‰זול˙ ל‰ˆיל ‡ו˙ם ברוחניו˙.

(י' ˘בט ˙˘כ"‰)



כז כזכז

ו‰י' ר' מיכ‡ל מסיים - ו‡ומר ל˙למי„ים:

ל˜רו‡  י„ע  ל‡  ו‡ילו ‰"י˘וב'ני˜"  מובן: ‡˙ ‰מכ˙ב ˜ר‡ ‰"מלמ„",  לכ‡ור‰ ‡ינו 
נ˜ו„ו˙,  לל‡  ב‰יו˙ו  וע‡כו"כ  נ˜ו„ו˙,  עם  במכ˙ב – ‡פילו ‡ילו ‰מכ˙ב ‰י'  כ˙וב  מ‰ 
ו‡"כ לכ‡ור‰ ‰י' ˆריך ל‰˙עלף מי ˘ר‡‰ ו‰בין מ‰ ˘כ˙וב במכ˙ב, ול‡ מי ˘˘מע ‡˙ 
˙וכן ‰מכ˙ב ממי˘‰ו ‡חר! ו‡עפ"כ, מי ‰˙עלף? – ל‡ ‰"מלמ„", ‡ל‡ ‰"י˘וב'ני˜"?!

‡ˆל  ו‡ילו  זר,  י‰ו„י  ז‰  ‰י'  ‰מלמ„  ˘‡ˆל   – ‰ו‡  ז‰  על  ‰פ˘וט   ıירו˙‰ ‡ך 
‰"י˘וב'ני˜" – ‰רי ז‰ ‡ביו ("„‡ס ‡יז זיין ט‡טע")!...

‰˙ור‰ "ל‡ ב˘מים" ‡ל‡ ˘ייכ˙ ‡ליו!
ו‰נמ˘ל מובן:

כ‡˘ר מי˘‰ו לומ„ חסי„ו˙ וחו˘ב ˘ז‰ו "‡ב‡ ˘ל מי˘‰ו ‡חר" – ‡זי יכול ללמו„ 
חסי„ו˙, ל˜רו‡ נכון ול„ע˙ כל מ‰ ˘כ˙וב, ‚ם לל‡ נ˜ו„ו˙... ו‡עפ"כ, ‰ו‡ ל‡ י˙עלף;

˘‡ליו  יו„ע  ‰ו‡  ‡בל  חבירו,  ˘ל  לימו„ו   ˙‡ ‡פילו  ˘ומע  מי˘‰ו  כ‡˘ר  מ˘‡"כ 
מכוונים ‰„ברים, וז‰ו "‡ביו ˘ב˘מים" – ‡זי י˙עלף! 

וכן ‰ו‡ בנו‚ע ללימו„ ‰˙ור‰ בכלל:

ˆורך  י˘  ‡עפ"כ,  ‡בל  כולם",  כנ‚„  ˙ור‰  "˙למו„  ‰רי   – עˆמו  מˆ„  ‰˙ור‰  לימו„ 
ב‰„רכ‰ – לי„ע ˘‡ין ז‰ ב‡ופן ˘לומ„ים ענין ˘י˘נו ב"˘מים";

– ıרב‰: ‰˙ור‰ "ל‡ ב˘מים ‰י‡", ‡ל‡ ני˙נ‰ למט‰ ב‡ר„‡  -

"ונ˙˙י  ‡זי  ב˙ור‰",  עמלים  "˘˙‰יו  ˙לכו",  בחו˜ו˙י  "‡ם  ב˙ור‰  לומ„ים  וכ‡˘ר 
˘כ˙בו  ל˙נ‡ים  מכוונים  ˘‰„ברים  ב‡ופן  ז‰  ˘‡ין  ל„ע˙  ˆריך   – בע˙ם"  ‚˘מיכם 
"לומ„" ‡˙ ‰פסו˜  ר˜  ו‡ילו ‰ו‡,  „ברי ‰ספר‡,  ˘מבי‡ ‡˙  לר˘"י  ‰"ספר‡", ‡ו   ˙‡
‰˙נ‡  ו‡ילו  ‡ליו,  מכוונים  ‰„ברים  ‡ל‡  ר˘"י.  פירו˘  ‡ו  ‰ספר‡  פירו˘  עם  בחומ˘ 
˘‰כוונ‰  ˘י„ע,  ˘לו,  ב˘פ‰  ‡ו˙ו  ומ˙ר‚ם  ‰פסו˜   ˙‡ ומפר˘  ˘˜ור‡  ‰"מלמ„"  ‰ו‡ 
‚˘מיכם  "ונ˙˙י   – ו‡ז  ב˙ור‰,  עמל  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰˘ומע  ‰י‡,  ˙לכו"  „"בחו˜ו˙י 

בע˙ם".

ˆריך לכ‡וב ‡˘ר "‡בי ו‡מי עזבוני"!
‰‡י˘י  ‰‡ב‡  ˘ב˘מים",  "‡בינו  ‡ו„ו˙  ˘מ„ובר  לי„ע   – ‰כללי˙  ‰‰„רכ‰  ...וזו‰י 

˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל, וי˘ ליז‰ר ˘ל‡ י‰י' במעמ„ ומˆב ˘מˆי„ו "‡בי ו‡מי עזבוני".

ו‡מי  ˘"‡בי  ומˆב  במעמ„  ˘נמˆ‡  י‰ו„י  ל‰יו˙  ˘יכול  ˙ור‰,  בל˜וטי  וכמבו‡ר 
י‡ספני",   '‰" ‰נ‰  ‡ז  ‚ם  ‡מנם   – כלל.  ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  לו  ˘‡ין  ליˆלן,  רחמנ‡  עזבוני", 

יו ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

 – ‰נור‡ים  ‰ימים  מעבו„˙  יו˙ר  ונמוכ‰  נחו˙‰  לכ‡ור‰  ‰י‡  ‡לול  חו„˘  עבו„˙ 
ר‡˘ ‰˘נ‰ ויום ‰כיפורים. ימי חו„˘ ‡לול נר‡ים כימו˙ ‰˘נ‰ ‰ר‚ילים, מו˙ר לע˘ו˙ 

מל‡כ‰ בימו˙ ‰חול, ו‡ין ˜„ו˘˙ם בולט˙ וניכר˙ לעין ב‡ופן ‚לוי.

ב˜˘ו  לבי  בפסו˜ "לך ‡מר  נרמז˙  ו‰י‡  בחו„˘ ‡לול,  בו  י˘  מיוח„˙  מעל‰  ‡מנם, 
פני, ‡˙ פניך ‰' ‡ב˜˘", וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים – "‰מלך ב˘„‰"
‡י˙‡ בכ˙בי ‰‡ריז"ל (סי„ור ‰‡ריז"ל, ס„ר כוונו˙ ר"ח ‡לול), ˘‰חל מר‡˘ חו„˘ ‡לול, 
מ˘ך כל ימי ‰חו„˘, י˘נ‰ ‰מ˘כ‰ ˜„ו˘‰ נפל‡‰ בעולם – ‰˙‚לו˙ י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים 

[ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ פ' ר‡‰ „ף לב. נ˙ב‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1343 ו‡ילך].

ו‰„בר ˙מו‰:

בעולם ‰˙‚לו˙  מ‡יר‰  זמנים  ˘ב‡ו˙ם  טובים ‰ו‡  וימים  ˘ב˙ו˙  ˘ל  עניינם ‰רוחני 
‡לו˜י˙ מיוח„˙, ˘ל‡ כפי ‰ר‚יל, ו‰˙‚לו˙ זו ‰י‡ ‰מרוממ˙ ‡˙ ‰יום ומ˜„˘˙ו. מחמ˙ 
‰˙‚לו˙ זו, ימים ‡לו ‡סורים במל‡כ‰ ובעוב„ין „חול, כי ‡י ‡פ˘ר ל˜בל ‚ילויים ‡לו 

˙וך כ„י ‰˙עס˜ו˙ בענייני חולין.

ו‡ם כן, י˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ עˆומ‰, מ„וע ימי חו„˘ ‡לול ‰ם ימו˙ ‰חול ו‡ינם ימים 
˘‰ן "‰‡רו˙ ‰עליונו˙  מי„ו˙ ‰רחמים,  מי"‚  זו  עˆומ‰  ˘ל ‰˙‚לו˙  זמן  טובים? ‰ל‡ 
מ‡ו„ ו‰ם מ˙‚לים ביום ‰כיפורים", בוו„‡י ˆריך ל‰יו˙ ˜„ו˘ על „רך ˘ב˙ ויום טוב?

ימו˙ ‰חול,  נ˘‡רים ‰ם  חו„˘ ‡לול,  בימי  ˘על ‡ף ‰‚ילויים ‰נעלים  בז‰,  ומבו‡ר 
כי ‰‚ילוי ‰ו‡ „רך לבו˘ ו‰ס˙ר, וכמ˘ל "מלך ב˘„‰":

ב˘„‰.  פניו  ומ˜בלין  ל˜ר‡˙ו,  יוˆ‡ין ‡נ˘י ‰עיר  לעיר,  בו‡ו  ˘˜ו„ם  למלך,  "מ˘ל 
יפו˙,  פנים  בסבר  כולם  מ˜בל ‡˙  ו‰ו‡  פניו,  ל‰˜ביל  לˆ‡˙  ˘רוˆ‰  מי  כל  ר˘‡ין  ו‡ז 
בבו‡ו  כך  ו‡חר  ‡חריו.  ‰ולכים  ‰ם  ‰רי  ‰עיר‰  ובלכ˙ו  לכולם.  ˘וח˜ו˙  פנים  ומר‡‰ 
ל‰יכל מלכו˙ו, ‡ין נכנסים כי ‡ם בר˘ו˙, ו‡ף ‚ם ז‡˙ ‰מובחרים ˘בעם ויחי„י ס‚ול‰".

מ˘ל ז‰ מ˙‡ר ˘˙י פנים ב‰˙‚לו˙ ‰מלך ‡ל עמו:

˘בעם  "‰מובחרים  ר˜  לחזו˙,  יכול  ‡זרח  כל  ‡ין  ב‰יכלו  ‰מלך  ˙פ‡ר˙  י˜ר   ˙‡
ויחי„י ס‚ול‰", ו‡ף ‰ם בנטיל˙ ר˘ו˙ ˙חיל‰ „וו˜‡.

ו˙פ‡ר˙  ‚ינוני  לל‡  ב˘„‰  נמˆ‡  ב‰יכלו, ‡ל‡ ‰ו‡  לעי˙ים ‡ין ‰מלך  ז‡˙,  לעומ˙ 
‰מלכו˙. ובע˙ ‰ז‡˙ יכולים כל ‰נ˙ינים לבו‡ ‡ל ‰מלך ו‰ו‡ מ˜בלם בסבר פנים יפו˙. 
ו‡לו ˘‰˘כילו ל‰˙˜רב ‡ל ‰מלך ב‰יו˙ו ב˘„‰, ‰נ‰ "בלכ˙ו ‰עיר‰ ‰רי ‰ם ‰ולכים 

‡חריו", ו‰ם זוכים ל‰יו˙ מיחי„י ‰ס‚ול‰ רו‡י פני ‰מלך ‚ם ב‰יו˙ו ב‰יכל מלכו˙ו.



ז‡לול ˙˘ע"ח

וכן ‰ם ‰„ברים במ‰ו˙ ‰‰˙‚לו˙ ˘ל חו„˘ ‡לול לעומ˙ ‰‰˙‚לו˙ בימים ‰נור‡ים:

נ‚ל‰  ‰˜ב"‰  ‡ין  ‡לו  בימים  ב˘„‰".  י˙'  פניו  ‡ור  ל‰˜ביל  "יוˆ‡ין  ‡לול  בחו„˘ 
במלו‡ עוזו ו˙פ‡ר˙ו, ועל כן ‰‚ילוי ‰ו‡ לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל, ‚ם מי ˘‡וחז ב„ר‚‰ 
 ıנחו˙‰ בעבו„˙ ‰'. ‚ילוי י"‚ מי„ו˙ ‰רחמים בחו„˘ ‡לול, מ˙בט‡ בכך ˘י‰ו„י ˘חפ
ול‰˙˜רב  ממˆבו   ıל‰יחל ‰כח   ˙‡ לו  ונו˙ן  ‰˜ב"‰,  בי„ו  מסייע  ב˙˘וב‰  ל‰˙עורר 

‡ליו י˙'. ב„ו‚מ˙ ‰מלך ב˘„‰, ˘במˆב ז‰ „וו˜‡ יכולים פ˘וטי ‰עם ל‰˙˜רב ‡ליו.

ו˙י˜ן  ב˙˘וב‰  ו˘ב  בחו„˘ ‡לול,  "ב˘„‰"  ב‰יו˙ו  ל‰˙˜רב ‡ל ‰˘י"˙  ˘זכ‰  ומי 
מע˘יו, זוכ‰ לבו‡ עמו י˙' "ל‰יכל מלכו˙ו" – ל‚ילויים ‰נ˘‚בים ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ויום 

‰כיפורים.

מעל˙ ‰‚ילוי ב"ב‚„ים פ˘וטים" „וו˜‡
‰כיפורים,  ויום  ‰˘נ‰  ר‡˘  לעומ˙  ‡לול  חו„˘  ומעל˙  ב„ר‚˙  מ˙בוננים  כ‡˘ר 
נמˆ‡˙ לכ‡ור‰ נחי˙ו˙ בימי חו„˘ ‡לול: ‰ם ימו˙ ‰חול, ‚ילוי ‰˘י"˙ ‰ו‡ ב‰˙לב˘ו˙ 
‰מלך  י˙'.  ‡ו˙ו  וליר‡‰  ל‡‰ב‰  ‰‡„ם   ˙‡ ‰מעורר  ‚ילוי  ‡ז  ו‡ין  פ˘וטים"  "בב‚„ים 

‰ו‡ ‡ז "ב˘„‰", ול‡ "ב‰יכל מלכו˙ו".

מ˙‚ל‰  ו‰˘י"˙  במל‡כ‰,  ˘‡סורים  ˜„ו˘‰  ימי  ‰ם  ‰נור‡ים,  ‰ימים  ז‡˙  לעומ˙ 
במלו‡ עוזו ומעורר ‡˙ בני י˘ר‡ל ל‡‰ב‰ וליר‡‰.

‡ך ב‡מ˙ י˘ מעל‰ מיוח„˙ בימי חו„˘ ‡לול. ומעל‰ זו ‰י‡ „וו˜‡ מ˘ום ˘‰‚ילוי 
‰ו‡ "בב‚„ים פ˘וטים", וב"˘„‰", וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

ל‰יו˙ מ‡וח„ עם ‰˘י"˙ ב˙כלי˙, ‡ו ל‰ילחם עם ‰יˆר ‰רע
"ב˘בילך,   .‡ פני":  ב˜˘ו  לבי  ‡מר  "לך  ‰כ˙וב   ˙‡ ר˘"י  פיר˘  ‡ופנים  ב˘ני 

ב˘ליחו˙ך ‡ומר לבי ב˜˘ו". ב. "לך . . במ˜ומך ב‡ ‡לי לבי לומר כן".

 ˙"˘'‰ ıני פירו˘ים ‡לו מבט‡ים ˘˙י מ„ר‚ו˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙ (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˜י˘
עמ' 163 ו‡ילך):

י˘נם  ‡מנם,  ˙מי„.  ב‰˘י"˙  ו„בו˜‰  ‰˜˘ור‰  ˜„ו˘‰  נ˘מ‰  י˘  וי‰ו„י  י‰ו„י  לכל 
כ‡לו ‡˘ר ˙מי„ נ˘מ˙ם מ‡יר‰ ב‚לוי, ומר‚י˘ים ˙מי„ ‡˙ ‰˜˘ר ‰חז˜ בינם ל‰˜ב"‰, 
וי˘נם, ˘ל‡ מר‚י˘ים בלבם ‡˙ ‰נ˘מ‰, ור˜ ‰‡ר‰ מˆומˆמ˙ מ‰נ˘מ‰ מ‡יר‰ בלבם. 

˘ני מˆבים ‡לו נרמזים ב˘ני ‰פירו˘ים "ב˘בילך ב˘ליחו˙ך", ו"במ˜ומך".

‡. "במ˜ומך"

‰פסו˜ מ˙‡ר י‰ו„י ˘נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘לו ועˆם נ˘מ˙ו ‰י‡ ‡ˆלו ב‚לוי – ‚ם כ‡˘ר 

כוכו

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

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

י"  ƒי ֲעָזבּונ ּƒמ ƒ‡ י ו¿ ƒי ָ‡ב ּ ƒכ"

צריך לחוש שזה "אבי ואמי" שלו!
רק כאשר חש שזהו "מיין טאטע" יפעל עליו! / תורה ומצוות "לא בשמים" / צריך 

לכאוב ש"אבי ואמי עזבוני" / חשבון הנפש  לעבוד גם כאשר לא מצליח כלום / 
נתינת כח מיצחק אבינו - לחיות כמו בעולם הבא! / עבודה ל'צורך גבוה' - "את 

פניך הוי' אבקש" - ממשיכה סליחה וכפרה ושפע בלי גבול 

‡ח„ ‰עניינים ˘ר' מיכ‡ל בלינער (‰'מ˘‚יח' בי˘יב‰ בליוב‡וויט˘) ‰י' נו‰‚ לחזור 
ˆריך  ז‰  ‰רי  וכו',   '‰ בעבו„˙  ועניינים  חסי„ו˙  לומ„ים  ˘כ‡˘ר  ל˙למי„ים,  ולומר 
ל‰יו˙ ל‡ כמו ˘לומ„ים ‡ו ˜ור‡ים 'מכ˙בים זרים' ("פרעמ„ע בריוועלעך") מ‰ ˘˜ור‰ 

ב"˘מים", ‡ל‡ ˆריך ל„ע˙ ˘‰„ברים מכוונים ‡ליו ("„‡ס מיינט מען ‡ים")!...

ובי‡ר ז‡˙ ע"פ מ˘ל:

מעט  ‰יו  ˘ב‰ם  בי˘ובים  ‚רו  פרנס˙ם  ˘לˆורך  י‰ו„ים   – "י˘וב'ני˜עס"  ‰יו  פעם 
ו‰ע„ר  י‰ו„י˙  מסביב‰  ‰ני˙ו˜  ב‚לל  ‰נ‰  ‰זמן,  ובמ˘ך  לב„ם.  ‡פילו  ‡ו  י‰ו„ים, 
˘מים  יר‡י  ‰יו˙ם  ˘למרו˙  כ‡לו,  ביני‰ם  ‰יו  וח„רים,  בי˘יבו˙  ללמו„  ‰‡פ˘רו˙ 
‚„ולים (כפי ˘‰י‰ ‰מˆב פעם ‡ˆל ‰"י˘וב'ני˜עס"), ‰נ‰ ‰ע„ר ‰י„יע‰ ‰י' ‡ˆלם ע„ 

כ„י כך ˘ל‡ י„עו ל˜רו‡.

ל˜רו‡, ‰בי‡  י„ע  ˘ל‡  וכיון  ל‡ח„ ‰"י˘וב'ני˜עס",  רחו˜  ממ˜ום  מכ˙ב  פעם ‰‚יע 
מלמ„  ˘וכרים  ‰יו  "י˘וב'ני˜עס"  ˘כמ‰  ‰ס„ר,  ‡ז  ˘‰י'  כפי   - ל"מלמ„"  ‰מכ˙ב   ˙‡
˘בסביב‰,  לכל ‰י˘ובים  ˘ו‰  במרח˜  ˘‰י'  במ˜ום  מו˘יבים ‡ו˙ו  ו‰יו  יל„י‰ם,  עבו„ 
כ„י ˘י‰י' נוח לכל ‰"י˘וב'ני˜עס" ˘בסביב‰ ˘י˘ ל‰ם יל„ים – כ„י ˘‰"מלמ„" י˜ר‡ 

עבורו ‡˙ ‰מכ˙ב.

˜ור‡ים  ˘‰יו  פעם  ‰מלמ„ים  וכ„רך   – ‰מכ˙ב   ˙‡ ל˜רו‡  ‰˙חיל  ‰מלמ„  כ‡˘ר 
כ„בעי, לל‡ נ˜ו„ו˙... וב‰טעמ‰ – ‰˙ברר ˘˙וכן ‰מכ˙ב ‰ו‡ ˘‡ביו ˘ל ‰"י˘וב'ני˜" 

נפטר, ל‡ עלינו, וכ˘˘מע ז‡˙ ‰˙עלף מי„ ‰"י˘וב'ני˜".
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 ‡"‡ ˘וב  ‰מע˘ים",  ‡ו˙ן  ˘ע˘‰  ‰‡י˘ 
‡ין  „‰רי  חט‡יו,  על  ז‰  ‡„ם  ל‰עני˘ 
˘לפנינו  ז‰  ל‡י˘  מ˙ייחס  ‰חט‡  מע˘‰ 

ע˙‰, „נ˘˙נ‰ ל‰יו˙ "‡חר".

בב'  ˙לויים  ‡לו  ‡ופנים  „ב'  וי"ל 
על  וחרט‰  ˙˘וב‰  „ע"י  ˙˘וב‰,  ‡ופני 
˘"מ˙רח˜  ‡ף  ‰נ‰  מסויים  ומע˘‰  חט‡ 
˘ינוי  ז‰  בו" ‰וי  ˘חט‡  ‰„בר  מן  ‰רב‰ 
לומר   ‡"‡ ‡בל  ז‰,  „עון  ב‰חפˆ‡  ר˜ 
˘‰רי  "‡חר",  ל‰יו˙  ‰‚בר‡  „נ˘˙נ‰ 
כמ˜ו„ם.  נ˘‡ר  ע„יין  מע˘יו  ב˘‡ר 
נ˘˙נ‰  וכיו"ב,  ‰˘ם  ˘ינוי  ע"י  מ˘‡"כ 
ו„רכיו ‰רעים,  מע˘יו  בכל  ל‚מרי  ‰‡„ם 

ו‰כפר‰ ‰י‡ ‚ם מˆ„ ‰‚בר‡.

ר'  ˘ב„ברי  ‰‰וספ‰  מבו‡ר˙  ועפ"ז 
ומע˘‰  ‰˘ם  ˘ינוי  "‡ף  ˘ם  בב"ר  ‰ונ‡ 
לפנ"ז  ˘ם  ‰נזכר˙  „ב"˙˘וב‰"  טוב", 
‰פרטי  חט‡  על  וחרט‰  ל˙˘וב‰  ‰כונ‰ 
וע"ז  „‰עון,  בחפˆ‡  ˘ינוי   – ˘עבר 
‰˘ם"  ˘ינוי  "‡ף  „בעינן  ‰ונ‡  ר'  מוסיף 

˘‰‚בר‡ י˘˙נ‰ ל‚מרי.

˘נזכר  טוב"  נמˆ‡, „"מע˘‰  ועפכ"ז 
‡חרי "˘ינוי ‰˘ם" ‡ינו ר˜ ˘ינוי במע˘יו 
"˙˘וב‰"  בכלל  כבר  ‰וי  „ז‰  ‰רעים, 
נוסף  פרט  ‰וי  ‡ל‡  כנ"ל,  ˜ו„ם  ‰נזכר˙ 
י˘˙נ‰  ˘‰‚בר‡  ˘כ„י  ‰‚בר‡,  ב˘ינוי 
 ‡"‡˘) ממ˘  ‡חר  ‡„ם  ל‰יו˙  ל‚מרי 

˘י˘נ‰  ˆריך  ‰חט‡)  מע˘‰  ‡ליו  ליחס 
‡חר  ב‡ופן  מ˙נ‰‚  ל‰יו˙  מע˘יו  כל  ‚ם 
מ˙נ‰‚  בו  ‡ח„  פרט  י˘  ב‡ם  כי  ל‚מרי. 
נ˘˙נ‰  ל‡  ע„יין  ‰רי  כמ˜ו„ם  ‰‡„ם 

ל‚מרי ו‡"‡ ל‰‚„ירו "‡חר" ממ˘. 

‰רמב"ם  „ברי  ˘פיר  ‡˙י  ו‰˘˙‡ 
כפ˙ור  ל˘ונו  ומ„ו˜„˜  „י„ן  ב‰לכ‰ 
‰‚ורמ˙  ‰˙˘וב‰  ‰בי‡  „ב˙חל‰  ופרח, 
‰רב‰  "מ˙רח˜   – „‰עון  ב‰חפˆ‡  ˘ינוי 
חט‡  על  ר˜  „˘ב  בו",  ˘חט‡  ‰„בר  מן 

ז‰, ˘‰ו‡ ‰"˙˘וב‰" ‰נזכר˙ בב"ר ˘ם.

כלומר  ˘מו  „"מ˘נ‰  מוסיף  ול‡ח"ז 
מע˘יו  מ˘נ‰  ז‡˙)  ו(עו„  כו'  ‡חר  ‡ני 
כולן לטוב‰ ול„רך י˘ר‰ ו‚ול‰ ממ˜ומו" 
ל‚מרי  מ˘˙נ‰ ‰‡„ם  פרטים ‡לו  „ע"י ‚' 
‰‚„ר  ˘‰ו‡  ‰עונ˘.  עליו  יחול  ˘ל‡  ע„ 
‰˘ני „כפר‰ ‰נ"ל („ברי ר"‰ במ„ר˘ ˘ם) – 

˘ינוי ‰‚בר‡.

‰רמב"ם  ל˘ון  עפ"ז  ‰יטב  וי˙ב‡ר 
כ„י  כי  לטוב‰",  כולן  מע˘יו  "ומ˘נ‰ 
ב˘ינוי  „י  ל‡  ל‚מרי  י˘˙נ‰  ˘‰‚בר‡ 
מע˘יו  ל˘נו˙  כ"‡ ˆריך  כו'  מע˘‰ ‡ח„ 
כולן. וכל˘ון ‰ריטב"‡ (ר"‰ ˘ם) "˘‡פילו 
 ˙ˆ˜ ‰‚ונים  ˘‡ינם  ר˘ו˙  ˘ל  מע˘ים 
‰ו‡ מ˘נ‰", „ˆריך ל˘נו˙ כל מע˘יו, כי 
ל‰יו˙  ל‚מרי  ‰‡„ם  מ˘˙נ‰  עי"ז  „וו˜‡ 

"‡חר".

יח ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

למˆי‡ו˙  מלכ˙חיל‰  מ˜ום  ‡ין  ב‚לוי,  ‰נ˘מ‰  כ˘עˆם  ‚˘מי.  ב‚וף  מלוב˘˙  נ˘מ˙ו 
‰רע, וממיל‡ ‰י‰ו„י „בו˜ ב‰˘י"˙ ב˙מי„ו˙ לל‡ מלחמו˙ ולל‡ ‰פרעו˙.

בי‡ור ‰עניין:

 '‰ ‡‰ב˙  כנ‚„  עמ‰:  ל‰לחם  ‰עומ„˙  טומ‡‰  בחינ˙  י˘  ב˜„ו˘‰  „ר‚‰  כל  כנ‚„ 
מפ˙‰ ‰יˆר ‡˙ ‰‡„ם עם ‡‰ב˙ עולם ‰ז‰, וכנ‚„ ˙ענו‚ „˜„ו˘‰ נלחם ‰ו‡ עם ˙ענו‚ו˙ 
ו‰י‡  ‰טומ‡‰,  בכוחו˙  בחינ‰  ˘ום  כנ‚„‰  ˘‡ין  בנ˘מ‰  י˘  ‡ח˙  „ר‚‰  ‡ך  ‰עולם. 
עˆם ‰נ˘מ‰, ˘על ‡ו„ו˙י' פס˜ו חז"ל ˘‡ין לכוחו˙ ‰טומ‡‰ בחינ‰ מעין זו: "בבו‡‰ 

„בבו‡‰ לי˙ ל‰ו" (יבמו˙ ˜כב, ‡. ו˘"נ. ור‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˙ˆ‡ לו, ‚. ועו„).

כ‡˘ר מ˙‚לי˙ נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘ל י‰ו„י, ‡ין מ˜ום כלל לענייני טומ‡‰, ו‡ין ‰יˆר יכול 
ל‰לחם כנ‚„‰. ובמˆב ז‰ יכול י‰ו„י לעבו„˙ ‡˙ ‰' בל‡ מלחמ‰ ובל‡ פי˙ויים כלל.

כביכול  נמˆ‡  ‰ו‡   – "במ˜ומך"  ‰ל˘ון  נ‡מר‰  זו,  נ˘‚ב˙  ב„ר‚‰  ‰עומ„  י‰ו„י  על 
במ˜ומו ˘ל ‰˘י"˙ ויח„ עמו, כי ‰ו‡ מ‡וח„ ו„בו˜ בו. ופירו˘ ‰כ˙וב ‰ו‡: "לך ‡מר 
לבי ב˜˘ו פני" – ‰ו‡ מב˜˘ ומחפ˘ ל‚לו˙ ‡˙ ‰"פני" ˘ל "לבי", „‰יינו ‡˙ פנימיו˙ 

‰נ˘מ‰, ובכך ‰ו‡ י‰י' "לך" – "במ˜ומך", מ‡וח„ עם ‰˜ב"‰.

ב. "ב˘בילך, ב˘ליחו˙ך"

ו‡ין ‰‡„ם  ב‚לוי ‡ˆל ‰‡„ם,  מ‡יר  עˆם ‰נ˘מ‰ ‡ינו  ב‰  יו˙ר,  נחו˙‰  „ר‚‰  י˘נ‰ 
מר‚י˘ ‡˙ ‰˙‡ח„ו˙ו ‰מוחלט˙ עם ‰˘י"˙. ולכן, י˘ לו ניסיונו˙ ו˜˘יים בעבו„˙ ‰', 

ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ ומי„ו˙י' ‰‚סו˙ מו˘כים ‡ו˙ו לעניינים בל˙י רˆויים.

על ‰יˆר ‰רע ‰מסי˙ו  ל‰˙‚בר  לזכך ‡˙ ‰מי„ו˙ ‰‚סו˙,  ז‰ ‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו 
 '‰ לרˆון  ומו˜„˘ים  נ˜יים  י‰יו  ˘לו  ו‰מע˘‰  ‰„יבור  ˘‰מח˘ב‰,  ול˘מור  לחטו‡, 

בלב„, ול‡ ח"ו לעניינים ˘ל ‰יפך ‰˜„ו˘‰.

‡מר  "לך   ˙‡ לפר˘  ‡ין  ‡זי  ב‚לוי,  עומ„˙  ב‰˘י"˙  ‰נ˘מ‰  ‰˙˜˘רו˙  ‡ין  כ‡˘ר 
לבי" – "במ˜ומך", כיוון ˘‰˙‡ח„ו˙ ‰בור‡ ו‰נ˘מ‰ ‡ינם ב‚לוי. ‡ל‡ ‡ז ‰פירו˘ ‰ו‡ 
 – י˙"˘  מ‰בור‡  מ˜בל˙  ˘‰י‡  ‰˘ליחו˙   ˙‡ ממל‡˙  ‰נ˘מ‰  ב˘ליחו˙ך",  "ב˘בילך 

לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‰‚וף ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ו‚˘מיו˙ ‰עולם.

˘ל  ˘ליחו˙ו  ממל‡  י‰ו„י  ˘ל  לבו  כך:  מ˙פר˘  פני"  ב˜˘ו  לבי  ‡מר  "לך  ו‰פסו˜ 
כפי  כולם  ˘י‰יו  ור‚˘ו˙יו  כוחו˙יו  פרטיו,  בכל  ולחפ˘  לב˜˘  ‰˜ב"‰ – "ב˘ליחו˙ך", 
˘ˆריך ל‰יו˙ לפי רˆון "פני" – ‰פנימיו˙ ˘ל ‰˜ב"‰ (ועיין במ˜ור ‰„ברים בי‡ור ענין "פני" 
˘ליחו˙ו  ב˜יום  עם ‰בור‡, ‡ל‡  ב‰˙‡ח„ו˙ ‚לוי'  ל‡  עבו„˙ו ‰י‡  ב‡ריכו˙).  ˘ל ‰˘י"˙ 

– "ב˘בילך ב˘ליחו˙ך".
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‰"חי„ו˘" ‰‡מ˙י – ‰פיכ˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ל˜„ו˘‰
‰נ˘מ‰  עˆם  עבו„˙  ‰י‡  יו˙ר  ‰נעלי˙  ˘‰עבו„‰  עול‰  ˘טחי˙,  ב‰˙בוננו˙ 
ופנימיו˙‰, עבו„‰ ˘כל מ‰ו˙‰ ‰י‡ ‰˙˜˘רו˙ ו‰˙‡ח„ו˙ ב‰˘י"˙. לעומ˙ ז‡˙, כ‡˘ר 
ור‚˘ו˙יו, ‰רי  כוחו˙יו  על  ולעמול  לעבו„  וˆריך ‰‡„ם ‚ם  ב‰˙‚לו˙,  עˆם ‰נ˘מ‰  ‡ין 

זו עבו„‰ נחו˙‰ יו˙ר.

ב˘ליחו˙ך",  ˘ל "ב˘בילך  בעבו„‰ ‰"נחו˙‰"  י˘ „וו˜‡  מיוח„˙  מעל‰  ב‡מ˙,  ‡ך 
על פני ‰עבו„‰ ˘ל "במ˜ומך":

ו‡ינו  סיי‚,  לל‡  ב‰'  ו„בו˜  ˜˘ור  ‰ו‡  ו‰רי  י‰ו„י,  ˘ל  נ˘מ˙ו  עˆם  מ˙‚ל‰  כ‡˘ר 
‡ˆלו כלל ענייני רע – ‡ין בז‰ "חי„ו˘" ‡מ˙י. נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰יי˙‰ ˜„ו˘‰ וט‰ור‰ 
כך  ומ˘ום  עˆם ‰נ˘מ‰,  נ˙‚ל˙‰  ז‰  י‰ו„י  ו‡ˆל  ב‰עלם,  ו‰י‡  ˘י˘  ומ˜„ם, ‡ל‡  מ‡ז 

‰ו‡ „בו˜ בבור‡ י˙' ‚ם בעולם ‰‚˘מי.

מועט˙  ‰‡ר‰  עם  ר˜  עבו„˙ו  עוב„  ו‰י‰ו„י  ב‚לוי,  ‰נ˘מ‰  עˆם  ‡ין  כ‡˘ר  ‡מנם, 
מנ˘מ˙ו, ‰רי י˘ בז‰ חי„ו˘ עˆום, ו‰ו‡ מ‰ ˘„וו˜‡ בעבו„‰ זו מ˘˙נ‰ נפ˘ו ‰ב‰מי˙, 

ו‰י‡ מז„ככ˙ ומ˙על‰ ל˜„ו˘‰.

ו„ב˜ו˙  ב‰˙˜˘רו˙  ‰‡„ם  ˘רוי  ‡מנם  ‰נ˘מ‰,  עˆם  פנימיו˙  מ˙‚ל‰  כ‡˘ר  כי 
ו‰ר‚˘ו˙  ר‚˘ו˙יו ‰ב‰מיים. ‰˘כל  על  מ˘פיע‰  זו  ב‰˘י"˙, ‡ך ‡ין ‰˙‚לו˙  מוחלט˙ 
˘ל ‰„ב˜ו˙  ול‰כיל ‡˙ ‰˜„ו˘‰ ‰עˆומ‰  מסו‚לים "ל˜לוט"  ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ינם 
מ‰ו˙  וכל  כלל,  מ˙בט‡ים  עˆם ‰נ˘מ‰ ‡ין ‰ר‚˘ו˙ ‰ב‰מיים  ˘ב˘ע˙ ‚ילוי  ו‡ף  ב‰'. 
‰‡„ם ‰י‡ ‰„ב˜ו˙ ב‰', מכל מ˜ום ‰ר‚˘ו˙ ‰ב‰מיים עˆמם ל‡ ‰ז„ככו ול‡ ‰˙˜„˘ו.

בˆיורו ‰ר‚יל  נו˙ר ‰‡„ם  מעˆם ‰נ˘מ‰, ‡ז  ר˜ ‰‡ר‰  ב‡„ם  מ‡יר‰  כ‡˘ר  ו„וו˜‡ 
˘י˘ לו ˘כל ור‚˘ו˙, ו‰רי ‰ו‡ מ˘˙מ˘ ב‚ילוי ‰מועט מן ‰נ˘מ‰ ל‰˙בונן ב‚„ול˙ ‰' 
וטובו, ע„ ˘ייוול„ו ‡ˆלו ר‚˘ו˙ ˘ל ‡‰ב˙ ויר‡˙ ‰'. ‰˙בוננו˙ זו מ˘פיע‰ על ר‚˘ו˙י' 

˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, ומ˘נ‰ ‡ו˙ם ˘י‰יו מוסבים לענייני ˜„ו˘‰ ול‡ ל‰בלי ‰עולם.

ונמˆ‡, ˘בעבו„˙ ‰' ˘על י„י ‚ילוי עˆם ‰נ˘מ‰, ‡ין "חי„ו˘" ‡מ˙י, ‡ל‡ ‚ילוי ˘‚ב 
בעבו„˙ ‰‡ר˙ ‰נ˘מ‰  ז‡˙  ולעומ˙  ב‰עלם.  מ˜ו„ם  ˘‰יי˙‰  עˆם ‰נ˘מ‰  ˘ל  מעל˙‰ 
בעניינים  ˘˜וע‰  ˘‰יי˙‰  ‰ב‰מי˙  נפ˘ו   ˙‡ ל‰פוך  זוכ‰  ‰י‰ו„י  נ˘‚ב:  חי„ו˘  י˘ 

חומריים, ולר˙ום ‡ו˙‰ לעבו„˙ ‰' ולענייני ˜„ו˘‰.

מעל˙ו ˘ל ‡לול – ‚ם ‰רחו˜ים יכולים ל‰˙˜רב!
מן ‰‡מור לעיל עול‰ ומ˙נוסס˙ מעל˙ ‰עבו„‰ ‰"נחו˙‰" ˘ל חו„˘ ‡לול, ע˙ ‡˘ר 

‰מלך ב˘„‰ ב"ב‚„ים פ˘וטים":

‰‚ילוי,   ˙‡ מ˜בלים  כולם  ‡ין  ‰רי  מלכו˙ו,  ב‰יכל  זיוו  במלו‡  נ‚ל‰  ‰מלך  ב‰יו˙ 

יכ„ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

מ„רכי   :„"‰ פ"ב  ˙˘וב‰  רמב"ם 
לפני  ˙מי„  ˆוע˜  ‰˘ב  ל‰יו˙  ‰˙˘וב‰ 
ומ˙רח˜ ‰רב‰  כו',   ‰˜„ˆ ועו˘‰  כו',   '‰
כלומר  ˘מו  ומ˘נ‰  בו,  ˘חט‡  ‰„בר  מן 
‡ו˙ן  ˘ע˘‰  ‰‡י˘  ‡ו˙ו  ו‡יני  ‡חר  ‡ני 
לטוב‰  כולן  מע˘יו  ומ˘נ‰  ‰מע˘ים, 

ול„רך י˘ר‰, ו‚ול‰ ממ˜ומו כו'.

כולן  מע˘יו  "ומ˘נ‰  מ"˘  וˆ"ע 
 ˙‡ ל˘נו˙  כוונ˙ו  בפ˘טו˙   ‡‰ לטוב‰", 
„מיירי  ו‰יינו  ˘ע˘‰,  ‰רעים  ‰מע˘ים 
˙˘וב‰  י„י  יˆ‡  ל‡  ˘ע„יין  במי  כ‡ן 
‰רעים,  מע˘יו   ˙‡ ל˘נו˙  עו„  וˆריך 
ברי˘  ז‰  ל‡„ם  ˘כינ‰ו  מ‰ו  ˙מו‰  ו‡"כ 
„מ˘מע  כו'",  ˆוע˜  ‰˘ב  "ל‰יו˙  „בריו 
„מיירי במי ˘כבר ˘ב מ˜ו„ם ˘ב‡ ל˜יים 

‰לכ‰ זו.

˘כבר  במי  „מיירי  יו˙ר  נר‡‰  ולכן 
„ע„יין ˆריך  לומר  זו  ב‰לכ‰  וכונ˙ו  ˘ב, 
מע˘ים  ‚ם  ‰יינו  מע˘יו,  כל  ל˘נו˙  ‰ו‡ 
˘‡ינם עבירו˙ - ‡ל‡ ˘ע„יין ˆריך בי‡ור 
ומנ"ל  ‰˙˘וב‰,  מ„רכי  ז‰  ‰וי  ‡מ‡י 

ל‰רמב"ם חי„ו˘ ז‰.

"ומ˙רח˜  ‰רמב"ם  במ"˘  יל"ע  עו„ 
בנו"כ  „‰נ‰  בו",  ˘חט‡  ‰„בר  מן  ‰רב‰ 
ל‰לכ‰  מ˜ור  ˆיינו  ועו„)  לח"מ,  (כס"מ, 

„ברים   '„" ב)  (טז,  בר"‰  „‡י'  ממ‰  זו 

 ‰˜„ˆ כו'  ‡„ם  ˘ל  „ינו  ‚זר  מ˜רעים 
וי"‡  כו'  מע˘‰  ˘ינוי  ‰˘ם  ˘ינוי  ˆע˜‰ 
כ‡ן  ‰רמב"ם  ומ"˘  מ˜ום",  ˘ינוי  ‡ף 
ל‡  בו"  ˘חט‡  ‰„בר  מן  ‰רב‰  "מ˙רח˜ 

נזכר ˘ם, וˆ"ע מ‡ין מ˜ורו.

ו‰בי‡ור בכל ז‰: ‰נ‰, מˆינו ב„ברי 
‡בל  יב),  (פמ"„,  בב"ר  ‚ם  ז‰  כעין  חז"ל 
„ברים   '‚ ‰˙ם:  ‡י'  „‰כי   ,˙ˆ˜ ב˘ינוי 
וˆ„˜‰  ˙פל‰  כו'  רעו˙  ‚זירו˙  מבטלים 
˘ינוי  ‡ף  ‡מר  כו'  ‰ונ‡  רב  כו'  ו˙˘וב‰ 
˘ם ומע˘‰ טוב כו' וי"‡ ‡ף ˘ינוי מ˜ום.

‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ל  „מ˜ורו  ונר‡‰ 
ל„˜„˜  ˘י˘  מ‰  וב‰˜„ם  ז‰.  ממ„ר˘ 
ב„ברי חז"ל ˘ם, „מ„ברי ר"‰ "‡ף ˘ינוי 
כבר  ˘נזכר‰  (‡חר  טוב"  ומע˘‰  ˘ם 
ומע˘‰  „˙˘וב‰  מ˘מע  לפנ"ז)  ˙˘וב‰ 
‡ח„  כל  ‚„ר  מ‰ו  וˆ"ב  ‰ן.  פנים  ב'  טוב 

מב' „ברים ‡לו.

‰כפר‰  ב‰‚„ר˙  „‰נ‰  בז‰,  וי"ל 
‰מבי‡‰ למחיל˙ ‰עונ˘ מˆינו לומר בב' 

‡ופנים:

˘כיון  „‰עון.  ‰חפˆ‡  מˆ„  „‰וי   .‡
ממיל‡  ‰עון,  ונע˜ר  נמח˜  ˙˘וב‰  ˘ע"י 
נמחל ‰עונ˘. ב. „‰וי מˆ„ ‰‚בר‡. „כיון 
ל‚מרי,  ‰‡„ם  מ˘˙נ‰  ‰˙˘וב‰  ˘ע"י 
‡ו˙ו  ו‡יני  ‡חר  "‡ני  ‰רמב"ם  וכל' 

ב' גדרים במחילת עונשים
ידייק בלשון הרמב"ם ויוכיח דאיכא מחילת עונשים מצד החפצא דעון, 

דכשנעקר העון נמחל העונש, ואיכא מחילה מצד הגברא, שכאשר משתנה 
לגמרי אי אפשר להענישו 



כ‚‡לול ˙˘ע"ח

ל˜ו"˘ חכ"ב ע' 117 ו‡ילך).

‰וי„וי  חיוב  ‚„ר  ב˙˘וב‰,  וכמו"כ 
˘‚מר  מ‰  בפיו  ל‰וˆי‡  ‰ו‡  ˘ב˙˘וב‰ 

˘ל  עˆמ‰  ‰י‡  ‰לב  (˘‚מירו˙  בלבו 

בלי  בלב„  ב„יבור  וכ˘מ˙ו„‰  ˙˘וב‰), 

בעלמ‡,  „יבור  ‰"ז  בלב  ‰חט‡  עזיב˙ 

ו‡ינו מ˜יים בז‰ מˆו˙ ‰˙˘וב‰.

ב‰"‚  ‰רמב"ם  ל˘ון  עפ"ז  ויומ˙˜ 
(˘ם): כל ‰מ˙ו„‰ ב„ברים ול‡ ‚מר בלבו 

בי„ו,   ıו˘ר לטובל  „ומ‰  ז‰  ‰רי  לעזוב 

˘י˘ליך  ע„  לו  מועל˙  ‰טביל‰  ˘‡ין 

מ‡י   ˙ˆ˜  ‰˘˜ רי‰ט‡  „לפום   .ıר˘‰

בי„ו"   ıו˘ר „"טובל  ב‰„ו‚מ‡  ˜מ"ל 

 ‡‰ לכ‡ן,  ‰מיוח„˙  ˘ייכו˙‰  ומ‰י 

חסר  ˙˘וב‰  ˘בלי  ר˜  ר"ל  בפ˘טו˙ 

„טובל  ‰„ו‚מ‡  ענין  ז‰ו  (ול‡  ב‰וי„וי 

„בר  ˘עו˘‰  ˘פירו˘‰   – בי„ו   ıו˘ר

ר˜  ול‡  ‰ט‰ר‰,  לענין  בעˆמו  ‰מנו‚„ 

ו‰כ‡, ‡ם  עˆמו.  במע˘‰ ‰טביל‰  ˘חסר 

‰וי„וי  ב‡מיר˙  ‰ו‡  ‰חיוב  „עי˜ר  נ‡מר 

˙נ‡י  ‰י‡  ו‰˙˘וב‰  כ˘לעˆמו,  ב„יבור 

„ו˜‡  כ"כ  ˘ייך  ‡ינו  ‡"כ   – וכיו"ב  בו 

„חסר  ‰ול"ל  ר˜  בי„ו,   ıו˘ר טובל  ל‚„ר 

ב˘לימו˙ מע˘‰ ‰וי„וי).

‰ו‡  ‰חיוב  „עי˜ר  ‰נ"ל,  לפי  ויובן 
ביטוי  ר˜  ‰ו‡  ו‰וי„וי  ‰לב,  ˙˘וב˙ 

‰רמב"ם  כוונ˙  ו‡"˘   – ‰לב  ל˙˘וב˙ 

ב„ו‚מ‡ זו, „בז‰ מב‡ר ומ„‚י˘ ‚„ר ‰נ"ל 

 ıבמˆו˙ ˙˘וב‰ ווי„וי, „כמו בטובל ו˘ר

בי„ו, ‰‡ „ל‡ על˙‰ לו טביל‰ ‡ינו מפ‡˙ 

חˆיˆ‰  וכמו  ‰ט‰ר‰  ‰מונע  ˆ„„י  „בר 

ומחוסר זמן וכ‰"‚, ‡ל‡ „‰˘רı כל כולו 

 ‡"‡„ ו‰ט‰ר‰.  ‰טביל‰  ˙וכן  ‰יפך  ‰ו‡ 

 ‰"‰ ˘ע‰  כ˘ב‡ו˙‰  מטומ‡‰  ל‰יט‰ר 

נ‡חז בטומ‡‰ -

עˆמ‰  כל  ו˙˘וב‰,  בוי„וי  וכמו"כ   -
בלב  ו˙˘וב‰  ‰ט‰ר‰  ‰י‡  ‰מˆו‰  ˘ל 

סוף  ‰רמב"ם  ל˘ון  (עיין  ‰חט‡  מטומ‡˙ 

ב„יבור  ר˜  כ˘מ˙ו„‰  ולכך  מ˜וו‡ו˙).  ‰ל' 

י"ח  יˆ‡  „ל‡   ‡‰ לעזוב  בלבו  ‚מר  ול‡ 

˙נ‡י  ˜יים  ˘ל‡  מפני  ר˜  ‡ינו  וי„וי 

‰‰יפך  „ע˘‰  ‡ל‡  וי„וי,  במˆוו˙  ˆ„„י 

ו˙˘וב‰.  וי„וי  מˆו˙  וענין  מ˙וכן  ל‚מרי 

‰וי„וי  ב‡מיר˙  ‰מˆו‰  ˜יום  ˘ל  „‚„ר‰ 

וענין  בליבו,  ‰חט‡  ועזיב˙  ‰ט‰ר‰  ‰ו‡ 

לפר˘  ˘ˆריך  ר˜ מפני  בפ‰ ‰ו‡  ‰‡מיר‰ 

ב„יבור מ‰ ˘‚מר בלב.

‰זכיר  „ל‡  מ‰‡  ‰מנ"ח  ˘„יי˜  ומ‰ 
ענין ‰˙˘וב‰ בספ‰"מ – י"ל בז‰ ב‡ו"‡, 

‰רמב"ם  (על  ‰˜טנ‰"  "י„  בס'  כמ"˘ 

ב'  ‡יכ‡  ז‰  וחיוב  ˘במˆו‰  „מפני  כ‡ן) 

במח˘ב‰  ר˜  ˘‰י‡   - ˙˘וב‰  חל˜ים, 

וכוונ˙ ‰לב, ווי„וי - ˘‰ו‡ ב„יבור, ‰זכיר 

זו,  ˘במˆו‰  ‰„יבור  חל˜  ‰מˆו˙  במנין 

‰˜טנ‰  בי„  ועיין  למע˘‰.  יו˙ר  ˘˘ייכ˙ 

˘ם ˘בי‡ר ב‡רוכ‰ ‰טעם לז‰.

יי ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

ור˘‡ים  יכולים  ‡לול  בחו„˘  ז‡˙  ולעומ˙  ס‚ול‰,  ויחי„י  ˘בעם  ‰מובחרים  ר˜  ‡ל‡ 
ונעלם.  מוס˙ר  ב‡ופן  במלו‡ ‰„רו, ‡ל‡  נ‚ל‰  ˘‡ין ‰ו‡  מ˘ום  ל‚˘˙ ‡ל ‰מלך,  כולם 

ונר‡‰ לכ‡ור‰, ˘‰‚ילוי בחו„˘ ‡לול ‰ו‡ נחו˙ במעל‰ מן ‰‚ילוי ˘בימים ‰נור‡ים.

‡ך ב‡מ˙ מעל‰ מיוח„˙ י˘ ב‰ בעבו„‰ ˙מ‰ „חו„˘ ‡לול, וכעניין ˘נ˙ב‡ר במעל˙ 
עבו„˙ זיכוך ‰‚וף לעומ˙ ‚ילוי „ב˜ו˙ ‰נ˘מ‰ ב‰˘י"˙:

ב‰יכל  ב‰יו˙ו  ועˆום:  ‚„ול  חי„ו˘  „בר  נע˘‰  ב˘„‰,  ‰מלך  נמˆ‡  כ‡˘ר  „וו˜‡ 
כל  ר˘‡ים  ב˘„‰  ו‡ילו  פניו,  ול‰˜ביל  מל‰˙˜רב ‡ליו  מנועים  מלכו˙ו ‰יו ‰מון ‰עם 

מי ˘רוˆ‰, ו‚ם ‰רחו˜ים ביו˙ר, לˆ‡˙ ול‰˜ביל פניו. 

‰רי  ‡לול,  בחו„˘  „וו˜‡  י˙'  ‡ליו  ל‰˙˜רב  ˘יכולים  י˘ר‡ל  מבני  ˘י˘נם  ומכיוון 
במעל‰  ‰רחו˜ים  ‚ם  ‡˘ר  ומחו„˘,  ח„˘  ענין  נפעל  ‡לול  בחו„˘  ˘„וו˜‡  נמˆ‡ 

מ˙˜רבים ‡ל ‰מלך!

ונמˆ‡, ˘על ‡ף ‚ו„ל ˘‚ב מעל˙ ‰‚ילוי ˘בימים ‰נור‡ים, ‰רי „וו˜‡ עבו„˙ חו„˘ 
‡לול ‚ורמ˙ נח˙ רוח מיוח„˙ לבור‡ י˙"˘. למרו˙ ˘בחו„˘ ‡לול ‚ילוי ‰˜„ו˘‰ נס˙ר 
ונעלם, מכל מ˜ום ‰רי „וו˜‡ ‡ז מ˙˜רבים ‚ם ‰רחו˜ים ‡ל מלכו˙ו י˙', ונע˘י˙ ˙וספ˙ 

וחי„ו˘ במלכו˙ו.

˘ב‰ם   – ‰נור‡ים  ˘בימים  ב‚ילוי  ‚ם  מעל‰  ˘י˘נ‰  מכיוון  ז‡˙,  עם  ˘יח„  ‡ל‡ 
‰מלך מ˙‚ל‰ במלו‡ יפע˙ו, ‰רי ˆריכים ‰רחו˜ים ˘מ˙˜רבים ‡ל ‰מלך בחו„˘ ‡לול, 
˘"בלכ˙ו ‰עיר‰ ‰רי ‰ם ‰ולכים ‡חריו",  עם ‡ו˙ם ‡לו  ל‰ימנו˙  ול‰˘˙„ל  ל‰˙כוון 
ו‰„רו,  ב‰ו„ו  בפני‰ם  מ˙‚ל‰  ˘‰מלך  ס‚ול‰"  ויחי„י  ˘בעם  מ"‰מובחרים  נע˘ים  ו‰ם 

ב"‰יכל מלכו˙ו", בימים ‰נור‡ים.

וז‰ו ˙וכן ‰פסו˜ "לך ‡מר לבי ב˜˘ו פני" ˘‡ומרים בחו„˘ ‡לול:

‰לב,  ועˆמיו˙  פנימיו˙   – "פני"  ˘ל  ב‰˘י"˙  ‰‰˙„ב˜ו˙  בעבו„˙  מעל‰  י˘  מח„, 
"במ˜ומך". ˘‰ו‡ מעין עבו„˙ ‰ימים ‰נור‡ים.

ומ‡י„ך י˘ מעל‰ „וו˜‡ בעבו„˙ ‰‡ר˙ פנימיו˙ ‰לב, "ב˘בילך ב˘ליחו˙ך" – זיכוך 
‰ר‚˘ו˙ ו‰‚וף ‰‚˘מי, מ˘ום ˘בעבו„‰ זו נע˘‰ „בר חי„ו˘ ˘ל זיכוך ‰‚˘מיו˙. ו‰י‡ 
‰ם  ‡ין  כלל  ו˘ב„רך  ‰מלך,  ממעל˙  ‰רחו˜ים  ‡לו  ˘‡פילו  ‡לול,  חו„˘  עבו„˙  מעין 

ר˘‡ים ל‰˙˜רב ‡ליו, ‰נ‰ ‚ם ‰ם מ˙˜רבים ‡ל ‰מלך ו‰ו‡ מ˜בלם בסבר פנים יפו˙.

ב˘„‰,  ‰מלך  ‰יו˙   ˙‡ לנˆל  ‰י‡  ‡לול,  בחו„˘  ‰‡„ם  י„רוך  ב‰  ‰י˘ר‰  ו‰„רך 
לימים  כ‰כנ‰  ‚ופ‡  וז‡˙  ‰ב‰מי˙.  ונפ˘  ‰‚וף  ולזכך  ב˙˘וב‰  ול˘וב  ‡ליו  ול‰˙˜רב 
בו  ול‰˙„ב˜  י˙',  מלכו˙ו  ל‰יכל  לכנוס  ‰ר‡ויים  עם  ל‰ימנו˙  יזכ‰  כ‡˘ר  ‰נור‡ים, 

בייחו„ נפל‡.



י‡

ָח„ . .  פ¿ י ‡∆ ּƒמ ƒי מ ז ַחַיּ יָר‡ ‰' ָמעו… ƒ‡ י ּƒמ ƒי מ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ו¿ ƒר „ ‰' ‡ו… ƒו„ָ ל¿
י  מ≈ ל י¿ י˙ ‰' ָכּ ב≈ ּ י ב¿ ּƒ̇ ב¿ ׁƒ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ּ‰ ֲ‡ַב ָ̇ ˙ ‰' ‡ו… ≈‡ י מ≈ ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ ַ‡ַח˙ 

יָכלו… ≈‰ ּ ר ב¿ ּ ≈̃ ַב ַעם ‰' ּול¿ נ… ּ ˙ ב¿ י ַלֲחזו… ַחַיּ

לזכור ‰˙˜˘רו˙ו ב‰˘י"˙, 
ל‰ל‰יב ‰רˆון, ולעב„ו י˙' בפועל ממ˘

"ב˙חיל‰  ˙מ‰ ‰˜ב"‰:   ,"'‰ בבי˙  ˘ב˙י   .  . ˘‡ל˙י  "‡ח˙  „ו„  ˘ל  ˙פיל˙ו  ‡ו„ו˙ 
מכן "חזר˙  ול‡חר  בלב„,  מ˘‡ל‰ ‡ח˙  ו‰יינו  בבי˙ ‰'",  ˘ב˙י   .  . ˘‡ל˙י  ‡מר˙ ‡ח˙ 

ו‡מר˙ לחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו"?!

ממך  ˘ו‡ל  ‰' ‡ל˜יך  "מ‰  ˘˙חיל‰ ‰כריז  כן,  ע˘‰  עˆמו  ˘‚ם ‰˜ב"‰  ו‰˘יב „ו„ 
˘נ‡מר  במˆוו˙ ‰רב‰,  לנו  מכן "פ˙ח˙  ול‡חר  בלב„,  ו‰יינו „בר ‡ח„  ליר‡‰",  כי ‡ם 

וללכ˙ בכל „רכיו ול˘מור מˆוו˙יו ו‚ו'" (מ„ר˘ ˙‰לים ויל˜וט ע‰"פ).

ובי‡ור  יי˘וב  כ‡ן  ˘לכ‡ור‰ ‡ין  ל‰˜ב"‰,  ˘בין „ו„  ו„ברים  על „ין  בס‰"˜  ו˙מ‰ו 
כמ‰  מפרטים  מכן  ול‡ר  על „בר ‡ח„,  מו„יעים  ˘˙חיל‰  ו„ו„,  ˘ל ‰˜ב"‰  זו  ל‰נ‰‚‰ 
פרטים. ובי‡רו בז‰, ˘ב‡מ˙ ‰"‡ח˙ ˘‡ל˙י" ˘ל „ו„ ‰ו‡ נ˜ו„‰ ‡ח˙ ˘‰י‡ מ˘‡ל˙ו 
˙ביע˙ ‰˜ב"‰  כן  וכמו  כך.  ˘מב˜˘ ‡חר  ˘‡ר ‰עניינים  מ˘˙ל˘לים  וממנ‰  ‰יחי„י˙, 
‰י‡ ‡ח˙ – "ליר‡‰ ‡˙ ‰'", ו˘‡ר ‰„רי˘ו˙ ‰ם פרטים ‰נובעים מנ˜ו„‰ זו (ל˜וטי ˙ור‰ 

מסעי ˆו, ב ב˘ם ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘. ור‡‰ עו„ ל˜מן עמ' י„ בבי‡ור מ„ר˘ ז‰).

˘"‰' ‡ורי  ומו„יע  מ˜„ים  ˘‡ל˙י", ‰ו‡  ˘ל „ו„ "‡ח˙  לפני ‰ו„ע˙ו ‰כללי˙  ו‰נ‰, 
וי˘עי ממי ‡יר‡, ‰' מעוז חיי ממי ‡פח„". ומובן מכך ˘"‡ח˙ ˘‡ל˙י" ו‚ו' ‰ו‡ עניין 
כללי יו˙ר, וממנו נובע˙ ‰ב˜˘‰ "‡ח˙ ˘‡ל˙י", ˘‰י‡ כלל לב˜˘ו˙ ‰פרטיו˙ ˘ל‡חר 

מכן.

ונמˆ‡ ˘י˘ ˘לו˘‰ ˘לבים בעבו„˙ מזמור ז‰: ‡. "‰' ‡ורי וי˘עי . . ‰' מעוז חיי" 
ב‡ים  ומז‰   .‚ חיי".  ימי  כל   '‰ בבי˙  ˘ב˙י   .  . ˘‡ל˙י  ˘"‡ח˙  מ‰  נובע  מז‰  ב.  ו‚ו'. 

‰פרטים ˘ל "לחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו" ו‚ו'.

˘לו˘‰  ו‡כן  ס"ו),  ˙˜פ"‡  סי'  (מט‰ ‡פרים  חו„˘ ‡לול  ימי  כל  במ˘ך  נ‡מר  ז‰  מזמור 
˘לבים ‡לו מבט‡ים ‡˙ עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י בחו„˘ ‰˙˘וב‰:

בי‡ורים בי‡ורים 
˜ˆרים˜ˆרים

יכב ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

מצוות התשובה לדעת הרמב"ם
יוכיח מהכותרת להל' תשובה דגם להרמב"ם התשובה היא מצוה ולא הווידוי 
בלבד / יבאר גדר וידוי ותשובה לשיטת הרמב"ם שהווידוי הוא לבטא בדיבור

רגש הלב דתשובה

‰"ב:  פ"ב  ˙˘וב‰  ‰לכו˙  רמב"ם 
‰חוט‡  ˘יעזוב  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰,  ‰י‡  ומ‰ 

בלבו  וי‚מור  ממח˘ב˙ו,  ויסירו  חט‡ו 

ל‰˙ו„ו˙  וˆריך   .  . עו„  יע˘‰ו  ˘ל‡ 

ב˘פ˙יו ולומר עניינו˙ ‡לו ˘‚מר בלבו.

˘ס„)  (מˆו‰  חינוך  במנח˙  ועיין 
בספר  מ‰‡ „ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם  ˘‰וכיח 

ע‚)  (ע˘‰  ר˜  וכ˙ב  ‰חט‡  עזיב˙  ‰מˆו˙ 

ו‰חט‡ים  ‰עונו˙  על  ל‰˙ו„ו˙  "˘ˆונו 

עם  ‡ו˙ם  ול‡מר  ‰˜ל  לפני  ˘חט‡נו 

„ל„ע˙  מ"ע),  במנין  כ˙ב  (וכעי"ז  ‰˙˘וב‰" 

מˆו‰  עˆמ‰  ‰לב  ב˙˘וב˙  ‡ין  ‰רמב"ם 

וחיוב, ‡ל‡ ר˜ ˘‰וי„וי ‰ו‡ מˆו‰ על מי 

˘‰חליט מעˆמו ל˘וב מחט‡ו.

מˆו‰  ˘‡ין  ‚ירו˘ין  „מˆו˙  וכ‰‡ 
ל‚ר˘  ירˆ‰ ‰‡„ם  ור˜ „‡ם  ל‚ר˘,  וחיוב 

ב‚ט.  ל‚ר˘‰  עליו  מˆו‰  ‡זי  ‡˘˙ו   ˙‡

ל˘וב,  מˆו‰  ˘‡ין  ב˙˘וב‰  וכמו"כ 

עליו  מˆו‰  ל˘וב  ‡„ם  „כ˘ירˆ‰  ור˜ 

ל‰˙ו„ו˙.

 ‡‰„ ‰רמב"ם.  ב„ע˙  כן  ‡‡ל"פ  ‡ך 
ע˘‰  מˆו‰  כ˙ב:  ˙˘וב‰  ל‰ל'  בכו˙ר˙ 

לפני  מחט‡ו  ‰חוט‡  ˘י˘וב  ו‰ו‡  ‡ח˙, 

‰˙˘וב‰  „‚ם  ל‰„י‡,  ‰רי  וי˙ו„‰.   '‰

(ו„יו˜  ו‰חיוב  מ‰מˆו‰  חל˜  ‰י‡  עˆמ‰ 

‰מנ"ח – י˘ ל˙רı ב‡ו"‡, כ„ל‰לן).

‰רמב"ם,  ב„ע˙  לב‡ר  ו‰נר‡‰ 
פרטים. „מˆו˙  ב'  ˘ב˙˘וב‰ ‡יכ‡  „ס"ל 

חט‡ו  ‰חוט‡  ˘"יעזוב  ‰י‡  ‰˙˘וב‰ 

˘ל‡  בלבו  וי‚מור  ממח˘ב˙ו,  ויסירו 

יע˘‰ו עו„", ‡ל‡ ˘נˆטוינו עו„ ˘ר‚˘ ז‰ 

וז‰ו  ב„יבור,  בפיו  יוˆי‡נו  ‰‡„ם  ˘בלב 

‰וי„וי. וכל˘ונו "וˆריך ל‰˙ו„ו˙ ב˘פ˙יו 

„‡ין  בלבו".  ˘‚מר  ‡לו  עניינו˙  ולומר 

מבט‡  ‡ם  ‡ל‡  מˆו‰  כ˘לעˆמו  בוי„וי 

בוי„וי ז‰ מ‰ ˘‚מר בלבו (ועיין ב˜רי˙ ספר 

(ל‰מבי"ט) כ‡ן ˘כ˙ב ב„ע˙ ‰רמב"ם „"‰˙˘וב‰ 

ו‰וי„וי מˆו‰ ‡ח˙ ‰י‡, ˘‡ין וי„וי בלי ˙˘וב‰").

„‡ף  ‰˙פל‰.  מˆו˙  ל„בר:  „ו‚מ‡ 
עי˜ר   - ב„בור  ‰˙פל‰  ל‰וˆי‡  ˘מחוייב 

˘בלב".  ‰"עבו„‰  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ‚„ר 

‰ו‡  ˘ב˙פל‰  ‰„יבור  ‚„ר  כל  ו‡„רב‰: 

מ‰ ˘מוˆי‡ בפיו ‡˙ ‰כונ‰ ˘בלב (˘‰י‡ 

(‰ל'  וכל˘ון ‰רמב"ם  ˙פיל‰).  ˘ל  עˆמ‰ 

בכונ‰  ˘‡ינ‰  ˙פיל‰  ‰ט"ו):  פ"„  ˙פל‰ 

‡ינ‰ ˙פל‰ (ור‡‰ חי' ‰‚ר"ח על ‰רמב"ם ˘ם. 

עיוניםעיונים
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˘ו˙‰,  נחו˙ים: ‰ו‡ ‡וכל,  ב„ברים  ל‰˙עס˜  מוכרח  עˆמו  כך, ‡פילו ‰י‰ו„י  על  נוסף 
חל˜  ˙ופסים  עיסו˜ים ‡לו  בˆרכיו ‰‚˘מיים.  עוס˜  ורוב ‰יום ‰ו‡  לפרנס˙ו  עוב„  י˘ן, 
‚„ול מ‡ו„ מזמנו וכוחו˙יו, ור˜ זמן מועט נו˙ר לענייני ˜„ו˘‰. וכיˆ„, ‡יפו‡, „ור˘ים 

מי‰ו„י ˘כל מˆי‡ו˙ו ˙‰י' עבו„˙ ‰'?

מזמור "ל„ו„ ‰' ‡ורי" – ‰ביטחון  פסו˜י  בין  ביסו„ ‚„ול ‰עובר  טמון  לכך  ו‰מענ‰ 
‰ו‡  ‡ין  ‡יר‡",  "ממי  וממיל‡  וי˘עי"  "‡ורי  ‰ו‡   '‰ כיˆ„  מ˙‡ר  ‰מלך  „ו„  ב˜ב"‰. 
על ‰˜ב"‰.  מוחלט  ב‡ופן  מס˙מך  ˘‰ו‡  מ˘ום  ומן ‰עבו„‰ ‰˜˘‰  ממˆב ‰עולם  יר‡ 
במ‰לך ‰מזמור ‰ו‡ מבט‡ כיˆ„ ‰ביטחון מ˜יף ‰ן ‡˙ ענייניו ‰‚˘מיים ו‰ן ‡˙ עבו„˙ו 
‰רוחני˙, ו‡פילו כ‡˘ר מ„ובר על „ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ ברוחניו˙. ‰ו‡ סמוך ובטוח ˘‰˜ב"‰ 
יסייע בי„ו ל‰˙‚בר על כל ‰˜˘יים, וממיל‡ ‰ו‡ עוב„ עבו„˙ו מ˙וך ביטחון ו‡מונ‰ – 

"חז˜ וי‡מı לבך ו˜וו‰ ‡ל ‰'".

מי„˙ ‰ביטחון ˘מבט‡ „ו„ ב˘ם כל בני י˘ר‡ל, ‰י‡ ‰י„יע‰ ‰וו„‡י˙ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ 
"‡ורי וי˘עי" ˘לו, ו‰ו‡ מסייע בי„ו ל‡ורך כל עבו„˙ו. ‰˜ב"‰ בחר בכל י‰ו„י ˘י‰י' 
˘לוחו לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם ל„יר‰ לו י˙', ול˘ם כך ‰ו‡ מעני˜ לו "‡ור" ו"י˘ע" לסייעו 
ל˜יים  ˘יˆליח  בטוח  ל‰יו˙  יכול  ‰י‰ו„י  ‰רי  וסומך,  מסייע  ‰˜ב"‰  וכ‡˘ר  בעבו„˙ו. 

˘ליחו˙ו, למרו˙ כל ‰˜˘יים.

ו„ו„י  ל„ו„י  "‡ני  נ‡מר  ˘עלי‰ם  ו‰סליחו˙,  ‰רחמים  בימי  ‡מורים  ‰„ברים  ובפרט 
לי" (˘יר ‰˘ירים ו, ‚. פרי עı חיים ˘ער ר"‰ פ"‡, ועו„). ‰˜ב"‰ ‰ו‡ "„ו„י" – ‰‡ו‰ב ˘ל כל 
וממיל‡ ‚ם  ר‚יל‰,  בל˙י  מ˙וך ‡‰ב‰  ו‡˙ ‰סיוע  לו ‡˙ ‰‡ור  נו˙ן  ו‰ו‡  וי‰ו„י.  י‰ו„י 

עבו„˙ו ˘ל י‰ו„י נע˘י˙ מ˙וך ביטחון ‰ח„ור ב˘מח‰ וטוב לבב.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט עמ' רנ ו‡ילך)

ייב ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

‡. "‰' ‡ורי וי˘עי"

מע˘יו  לפעמים  ז‡˙, ‰רי  למרו˙  ור‚ע.  ר‚ע  בכל  ו˘ייך ‡ליו  י‰ו„י ˜˘ור ‡ל ‰˘י"˙ 
˘ל ‰י‰ו„י מנו‚„ים לרˆון ‰בור‡ י˙"˘, וז‡˙ מ˘ום ˘‰עולם מל‡ ב‰עלמו˙ ו‰ס˙רים 
י˘ר‡ל  בני  בין  ‰‰ב„ל  על  מעלים  ‰עולם  ב‰˘י"˙.  י‰ו„י  ˘ל  ‰˙˜˘רו˙ו  על  ‰מכסים 
ל‡ומו˙ ‰עולם ˘‡ו„ו˙יו נ‡מר "ונפלינו ‡ני ועמך מכל ‰עם ‡˘ר על פני ‰‡„מ‰" (˙˘‡ 

ל‚ טז, ובפר˘"י).

בלבו ‡˘ר  ול˜בוע  ל‰יזכר  חו„˘ ‡לול, ‰י‡  בימי  עבו„˙ ‰˙˘וב‰  ר‡˘י˙  כן,  ועל 
"‰' ‡ורי וי˘עי" ו‚ו' – ˘י‰ו„י ˜˘ור ‡ל ‰˘י"˙ ˙מי„.

ב. "‡ח˙ ˘‡ל˙י . . ˘ב˙י בבי˙ ‰'"

י„י  ˘על  לבו  מ˘ים  ו‰ו‡  ‰˜ב"‰,  לבין  ˘בינו  ‰˜˘ר  על  זוכר  ˘י‰ו„י  ל‡חר  ‚ם 
‰יˆר  עומ„  ע„יין  מ˜ום  מכל  רח"ל.  ממנו  נפר„ים  נע˘ים  ‰עולם  ˙‡וו˙  ‡חר  ‰‰ליכ‰ 
ומפ˙‰ ‡˙ ‰‡„ם לילך ‡חר ˘רירו˙ לבו. ‰ו‡ מ˘כנע ‡˙ ‰‡„ם לחטו‡ ‚ם מ˙וך י„יע‰ 

מפור˘˙ ˘בכך ‰ו‡ נפר„ מ‰˙˜˘רו˙ו ב‰˘י"˙.

‰לב   ˙‡ ולעורר  ל‰מ˘יך  י˘  ‡ל‡  וי˘עי",  "‡ורי  ‰ו‡   '‰˘ בזכיר‰  „י  ‡ין  כן,  ועל 
˘י‰י' רˆונו ‡ח„ ויחי„ – "‡ח˙ ˘‡ל˙י", לעב„ו י˙' ולע˘ו˙ רˆונו, ב‡ופן ˘ל "˘ב˙י 
"˘ב˙י",  בל˘ון  כמרומז  בנפ˘ו,  ˜בוע‰  ˙יע˘‰   '‰ ˘עבו„˙  חיי",  ימי  כל   '‰ בבי˙ 

מל˘ון עכב‰ ו˜ביעו˙ (ר‡‰ ר˘"י ויר‡ כ‡, ל„. רי˘ פר' וי˘ב וברי˘ פר' ˙ב‡).

‚. "לחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו"

ו‚ם ל‡חר ˘כבר ˜ובע בנפ˘ו ‡˙ ‰רˆון לעב„ו י˙' ב‡ופן ˙מי„י ו˜בוע, ע„יין ˜יים 
בפועל.  בעבו„‰  פרטיו˙  ˙וˆ‡ו˙  לו  י‰יו  ול‡  בלב„  בכללו˙  יי˘‡ר  ז‰  ˘רˆון  ‰ח˘˘ 
‚ם  ביטוי  לי„י  ˙בו‡   '‰ ˘עבו„˙  ‰מזמור,  ˘ב‰מ˘ך  ו‰˙חינ‰  ‰ב˜˘‰  ב‡‰  כך  ועל 

בעניינים פרטיים – "לחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 170 ו‡ילך)

ָח„ פ¿ י ‡∆ ּƒמ ƒי מ ז ַחַיּ יָר‡ ‰' ָמעו… ƒ‡ י ּƒמ ƒי מ ƒע ׁ¿̆ ƒי י ו¿ ƒר „ ‰' ‡ו… ƒו„ָ ל¿

"‡ורי וי˘עי" – ˘ל‡ יחט‡, "מעוז חיי" – ל˘וב ב˙˘וב‰
עבור  כח  ולנ˙ינ˙  לעי„ו„  ‰ו‡  ז˜ו˜  ‡לול,  חו„˘  עבו„˙  בפ˙ח  עומ„  י‰ו„י  כ‡˘ר 
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עבו„˙ ‰˙˘וב‰, וחיזו˜ ז‰ מפורט ‰יטב בכ˙וב "ל„ו„ ‰' ‡ורי ו‚ו'".

בפסו˜ ז‰ מופיע ˘ם ‰' פעמיים: "‰' ‡ורי וי˘עי ממי ‡יר‡, ‰' מעוז חיי ממי ‡פח„". 
ו˘יפור ‰נ‰‚˙ו  מן ‰חט‡  לז‰ירו˙  ˘מ˜בל ‰י‰ו„י ‰ן  סיוע  על  רומזים  ˘מו˙ ‡לו  ˘ני 
מכ‡ן ול‰ב‡, ו‰ן עבור ‰˙˘וב‰ על חט‡יו ‰˜ו„מים. ועל „רך מ‰ ˘פיר˘ ר˘"י על "‰' 
ל‡חר  ו‡ח˙  ˘יחט‡,  רחמים ‰י‡, ‡ח˙ ˜ו„ם  "מ„˙  מי„ו˙ ‰רחמים:  י"‚  ˘בר‡˘   "'‰

˘יחט‡ וי˘וב" (˙˘‡ ל„, ו).

ו˘ני מיני נ˙ינ˙ כח ‡לו מ˙ב‡רים בל˘ון ‰פסו˜:

"‰' ‡ורי וי˘עי ממי ‡יר‡"

˙מי„,  ˜˘ור  ‰ו‡  ˘‡ליו  י˙"˘  בבור‡  ל‰יזכר  י‰ו„י   ıחפ כ‡˘ר  ‡לול,  בחו„˘ 
ול‰יטיב ‰נ‰‚˙ו מכ‡ן ול‰ב‡, פונ‰ ‡ליו ‰יˆר ‰רע ומסי˙ו לח„ול מכך. ‰ו‡ טוען ˘‚ם 
בפועל  לניסיון  יבו‡  כ‡˘ר  ‰רי  ל‰˘י"˙,  ‰˙˜˘רו˙ו   ˙‡ ולזכור  ל‰˙עורר  יˆליח  ‡ם 

ממ˘, י˘וב לסורו כמו במ˘ך ‰˘נ‰ ˘עבר‰.

ועל כך ‡ומר י‰ו„י מ˘ך כל ימי חו„˘ ‡לול: "‰' ‡ורי" – ‰˘י"˙ מ‡יר לו ‡˙ ‰„רך 
כך ‰ו‡ ‚ם "י˘עי" – ‰ו‡  על  ונוסף  ו‰נכונ‰.  ופרט ‡˙ ‰„רך ‰י˘ר‰  פרט  בכל  לר‡ו˙ 
מסייע ו˙ומך בי„י ‰י‰ו„י לעמו„ בניסיון ‰פרטי ול‰י˘‡ר ‡י˙ן ב‰˙˜˘רו˙ו ‡ל ‰בור‡.

ו‰י˘ר  לר‡ו˙ ‡˙ ‰טוב  בי„ו  מסייע  ˘יחט‡", ‰ו‡  ל‡„ם "˜ו„ם  ˘עוזר   '‰ ˘ם  ז‰ו 
ול‡ לבו‡ לי„י חט‡.

"‰' מעוז חיי ממי ‡פח„"

‰יˆר ‰רע ‰ו‡ "‡ומן במל‡כ˙ו", ו‰ו‡ מוסיף לנסו˙ ול‰„יח ‡˙ ‰‡„ם, בטענו ˘‰ן 
‡מ˙ ˘‰˜ב"‰ עוזרו בנו‚ע ל‰נ‰‚‰ מכ‡ן ול‰ב‡, ‡ך ‰ל‡ ‰ו‡ חט‡ ופ‚ם מ˘ך ‰˘נ‰ 

כול‰, וממיל‡ ‰ו‡ כבר "‡בו„" רח"ל.

בעבו„˙  לסייעו  ימינו  על  עומ„  ממי ‡פח„" – ‰'  חיי,  מעוז  י‰ו„י "‰'  כך ‡ומר  ועל 
‰˙˘וב‰ על ‰עבר, וממיל‡ ‡ין לפח„ ול‰˙פעל מ‰פח„ו˙ ‰יˆר. עבו„˙ ‰˙˘וב‰ נרמז˙ 
ב˙יבו˙ "מעוז חיי", מ˘ום ˘חייו ‰‡מ˙יים ˘ל ‰‡„ם ‰ם ‰˙ור‰ ומˆוו˙י', כפי ˘נ‡מר 
"‡˘ר יע˘‰ ‡ו˙ם ‰‡„ם וחי ב‰ם" (‡חרי יח, ‰). וכ‡˘ר חט‡ ‰‡„ם ו˘ב ב˙˘וב‰, ‰רי 
‰ו‡ מ˙על‰ למ„רי‚˙ "חיים" נעלי˙ יו˙ר – "מעוז חיי", מכיוון ˘עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ‰י‡ 

ב„ר‚‰ ‚בו‰‰ יו˙ר מעבו„‰ ר‚יל‰.

נעלים,  רוחניים  ולחיים  ל˙˘וב‰  ל‰‚יע  ל‡„ם  ˘מסייע  חיי",  "מעוז  ‰ו‡  ו‰˘י"˙ 
וממיל‡ "ממי ‡פח„" – ‡ין ל‰˙פעל מטענו˙ ‰יˆר. ז‰ו ˘ם ‰' "ל‡חר ˘יחט‡ וי˘וב", 

‰מסייע ל‡„ם ל˘וב על ‰עבר.

ו‰„בר מ„וי˜ ‚ם בל˘ון ‰כ˙וב "‰' ‡ורי וי˘עי ממי ‡יר‡, ‰' מעוז חיי ממי ‡פח„": 
ל˘ון מור‡ ‰ו‡ על "‰רחו˜ים", ופח„ ‰ו‡ על "‰˜רובים" (ר˘"י ע˜ב י‡, כ‰). נ˙ינ˙ ‰כח 

יכ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿
לר"‰ סב, „).

וב‡מ˙, ˘ני פירו˘ים ‡לו ˜˘ורים וכרוכים ז‰ בז‰:

מי ˘"‡בי ו‡מי" – ‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ‡ˆלו ‰י‡ ב‚לוי, ‡זי בכ„י ל˘וב ב˙˘וב‰ „י לו 
בבחינ˙ "‡בי ו‡מי" – רחמים מו‚בלים מבחינ˙ "‡ב ‰רחמן".

נעלמ˙  ל‰˘י"˙  ו‰‡‰ב‰  רח"ל  מ˘ר˘ו  ˘נכר˙   – עזבוני"  ו‡מי  "‡בי  כ‡˘ר  ‡בל 
‡ˆלו, ‡זי "‡בי ו‡מי עזבוני" – ˘‡ין בחינ˙ "‡ב ‰רחמן" מ˜בל˙ו ב˙˘וב‰.

ב˘ור˘  ˘נו˙ר‰  בחינ˙ ‰‡‰ב‰  י‚ל‰ ‡˙  ˘‰˘י"˙   – י‡ספני"  ל"ו‰'  ו‡זי ˆריך ‰ו‡ 
נפ˘ו, וז‡˙ על י„י "ו‰' י‡ספני" – רחמים בל˙י מו‚בלים מבחינ˙ "‡ב ‰רחמים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 231)

ל ‰' ∆‡ ‰ ּ ו≈ ַ̃ ָך ו¿ ּ ב∆ ƒל ı ַיֲ‡מ≈ ל ‰' ֲחַז˜ ו¿ ∆‡ ‰ ּ ו≈ ַ̃

מי„˙ ‰ביטחון – יסו„ בעבו„˙ חו„˘ ‡לול
‡מונ‰  בפסו˜י  ח„ור  ‡לול,  חו„˘  ימי  כל  מ˘ך  ‰נ‡מר  ‡ורי"   '‰ "ל„ו„  מזמור 
 '‰ בעבו„˙  ‚„ול  יסו„  ‰י‡  ב˜ב"‰  ‰בטחון  ˘מי„˙  מ˘ום  ‰י‡  ‰„בר  סיב˙  וביטחון. 

בכלל, ובעבו„˙ חו„˘ ‡לול בפרט.

‰‡„ם,  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו  ‡ופן  על  ‰„ין  יום  ‚ם  ו‰ו‡  ‰‡„ם,  ברי‡˙  יום  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ר‡˘ 
מ‚ו˘ם  ˙ח˙ון  בעולם. ‰עולם ‰ז‰ ‰ו‡  ו˘ליחו˙ו  ברי‡˙ו  ˙כלי˙  ממל‡ ‡˙  ‰‡ם ‰ו‡ 
ר‡וי  ˘י‰י'  ע„  ול˜„˘ו  לזככו  יעמלו  י˘ר‡ל  ˘בני  בכ„י  ‰י‡  ברי‡˙ו  ומטר˙  ונחו˙, 
˘ליחו˙ו  מילוי  על ‡ופן  ני„ון ‰‡„ם  בר‡˘ ‰˘נ‰  י˙"˘.  י˘כון ‰בור‡  ˘ב‰  ל"„יר‰" 
ב˘נ‰ ˘עבר‰, וז‰ו ‰זמן ˘בו ‰ו‡ מ˜בל על עˆמו ל‰˙ייˆב ב˘מח‰ לעבו„˙ ‰' ב˘נ‰ 

‰˜רוב‰.

בעבו„˙ ‰‡„ם  ו˘על  ˘כל ˆע„  י„י  על  י˙', ‰י‡  לו  ל„יר‰  לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם  ‰„רך 
נע˘ים  ועס˜יו  ˘‡ר ˆרכיו  ו‚ם  מˆוו˙י',  ומ˜יים  ˙ור‰  לומ„  י˙'. ‰ו‡  לעבו„˙ו  מו˜„˘ 
כולם ל˘ם ˘מים. על כך ‡מרו חז"ל "‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" (מ˘נ‰ סוף ˜„ו˘ין) – 

כל ˜יומו ˘ל ‰‡„ם ‡ינו ‡ל‡ בכ„י ˘יעבו„ ‡˙ ‰' בכל ענייניו ומע˘יו.

ני˙ן  כיˆ„  ו‰˜ו˘י‡:  ‰˙מי‰‰  עול‰  ‰˘נ‰,  לר‡˘  ‰‰כנ‰  ימי  ‡לול,  חו„˘  בימי 
ל„רו˘ מי‰ו„י ל‰˜„י˘ ‡˙ כל חייו לעבו„˙ ‰' ולזיכוך ‰עולם? ‰ל‡ ‰עולם ‰ו‡ ‚˘מי 
ז).  ז,  (ו‡˙חנן  ‰עמים"  מכל  ‰מעט  "‡˙ם   – ˜טן  מיעוט  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ובו  ונחו˙,  ‚ס 
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בס‰"˜:

‡. "‡בי ו‡מי" ‰ם ‰‡‰ב‰ ‰טבעי˙ ‰˜יימ˙ בלב כל ‡י˘ י˘ר‡ל, ˘‰י‡ נח˘ב˙ כ‡ב 
טובים",  ומע˘ים  מˆו˙  לע˘ו˙  ‰˙ול„‰  "ממנ‰   – ‰י‰ו„י  ˘ל   '‰ עבו„˙  למע˘י  ו‡ם 

ו‡‰ב‰ זו "‰י‡ ירו˘‰ לנו מ‡בו˙ינו".

˘י˘  ו‰יינו  רח"ל,  מלפני"  ‰‰י‡  ‰נפ˘  "ונכר˙‰  ב˙ור‰  נ‡מר  ˘עליו  מי  י˘  ו‰נ‰, 
‰‡‰ב‰  י˘נ‰  ‡ˆלו  ‚ם  מ˜ום,  ומכל  נ˘מ˙ו.  ˘ור˘  לבין  ‰י‰ו„י  בין  וני˙ו˜  ‰פס˜ 
ועˆם ‰נ˘מ‰  ב˘ור˘  ר˜  ו‰י‡ ˜יימ˙  בנפ˘ם",  ומ˙‚ל‰  ˘ור‰  "˘‡ינ‰  ‰טבעי˙, ‡ל‡ 

˘‡ינ‰ מ˙לב˘˙ ב‚וף.

˘בו,  ו‡ם"  "‡ב  בחי'  ממנו  "˘‡ב„   – עזבוני"  ו‡מי  ‡בי  "כי  ‰פסו˜  ‡ומר  כך  ועל 
בנפ˘ו".  ומ˙‚ל‰  ˘ור‰  מל‰יו˙  ˘בו  טבעי˙  ‡‰ב‰  בחי'  ונ‡ב„  כר˙  ˘נ˙חייב  „‰יינו 
ו‡ף על פי כן, מכיוון ˘ב˘ור˘ נפ˘ו נו˙ר‰ ‰‡‰ב‰ ‰טבעי˙ ל‰˘י"˙, ‰רי "ו‰' י‡ספני" 
– ˘יעורר בו מח„˘ ‡˙ ‰‡‰ב‰ ˘˙ור‚˘ ‚ם בכוחו˙ נפ˘ו ‰מלוב˘ים ב‚וף (ל˜וטי ˙ור‰ 

„רו˘ים ל˘מיני עˆר˙ פ‚, ב. ור‡‰ "בעניין ‡חר ˜ˆ˙" ב„רו˘ים ל˘ב˙ ˘וב‰ סז, ‡).

‰˘י"˙  עם  מ‡וח„˙  ‰י‡  ˘ב˜לים  ˜ל  ו‡פילו  ˘י‰י'  מי  י‰י'  י‰ו„י,  ˘ל  נ˘מ˙ו  ב. 
"ו‡ינ‰ נפר„˙ ממנו כלל", ומ˘ום כך מוכרח ˘בכל י‰ו„י י˘נ‰ ‡‰ב‰ עˆומ‰ ל‰˘י"˙. 
במ˜ום  ‡ו˙ו  ˘מס˙ירים  ‰נר  ‡ור  כמו   .  . מסו˙ר˙  ‰י‡  "‰‡‰ב‰  ‰חוט‡  ‡ˆל  ‡מנם, 

חו˘ך", ו‰ו‡ "ˆריך לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ל‰סיר ‰חו˘ך ול‚לו˙ מˆפונו".

ובכ„י לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ולכפר על חט‡יו, ז˜ו˜ ‰י‰ו„י לרחמיו ˘ל ‰בור‡ י˙' ˘‡˙ פיו 
י˙"˘: "‡ב ‰רחמן",  י˘ ‡ˆל ‰בור‡  רחמים  מיני  ˘ני  ו‰נ‰,  מˆוו˙יו ‰פר.  ו‡˙  ‰מר‰ 

ו"‡ב ‰רחמים".

ר˜  מספ˜˙  ו‰י‡  י˙"˘,  ˘ל ‰בור‡  מי„˙ ‰רחמים ‰ר‚יל‰  על  מור‰  "‡ב ‰רחמן" – 
בכ„י לרחם על מי ˘ר‡וי לרחם עליו. וכמ˘ל ‡„ם ˘"י˘ לו מ„˙ רחמנו˙ זו, ˘מרחם על 
יˆערו  לו". ‡ך ‡ם  למחול  מחייבו  ˘‰˘כל  ו˘˙ים,  פעם  ˘ˆערו  כ˘מפייסו ‡חר  חבירו 

פעמים רבו˙, ‡ין ‰„ע˙ נו˙נ˙ לרחם עליו ולמחול לו.

"‡ב ‰רחמים" – בחינ‰ זו מור‰ על מ˜ור ‰רחמים ˘‡ינו מו‚בל כלל, ו"‰ו‡ רחמים 
‚„ולים בלי ˘יעור, ‡ף ˘‡ין ‰˘כל מחייב למחול לו ולרחם עליו". ‰˘י"˙ ˘‰ו‡ "‡ב 
סלח  ממנו  "מב˜˘ים  וכ‡˘ר  מ‡„",  פעמים  "˘חט‡ ‰רב‰  מי  על  ‚ם  מרחם  ‰רחמים" 
לנו ‡בינו ‚' פעמים בכל יום, ‰ו‡ מוחל וסולח לו". ועל כך נ‡מר "חנון ‰מרב‰ לסלוח" 

– ˘סולח ומוחל בבחינ˙ "‡ב ‰רחמים" ‚ם למי ˘חוט‡ ופו˘ע ‰רב‰".

ו‡מי" ‰ם ‰רחמים ‰ר‚ילים  י‡ספני": "‡בי  ו‰'  עזבוני  ו‡מי  נ‡מר "כי ‡בי  כך  ועל 
ר‡וי  כי ‡ינו  ב˙˘וב‰,  ל˘וב  יכול  רחמים ‡לו ‡ין ‰‡„ם  ומˆ„  מבחינ˙ "‡ב ‰רחמן", 
מ˙עורר  – ‰˘י"˙  י‡ספני"  "ו‰'  כן ‰נ‰  פי  על  פ˘עיו. ‡מנם, ‡ף  רוב  מחמ˙  לרחמים 
ממ˜ור ‰רחמים ו‰סליחו˙ ו‰ו‡ מוחל וסולח ברחמים בל˙י מו‚בלים (ל˜וטי ˙ור‰ „רו˘ים 

יי„ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

מ"‰' ‡ורי וי˘עי" ‰י‡ על חט‡ים ‰רחו˜ים מן ‰‡„ם, ˘ל‡ יכ˘ל ב‰ם. ו‡ילו "‰' מעוז 
ב‰ם,  נכ˘ל  ˘כבר  ‰חט‡ים  ‰ם  "‰˜רובים",  על  ב˙˘וב‰  ל˘וב  כח  ל‡„ם  נו˙ן  חיי" 

ול‰˙˜˘ר מח„˘ ב‰˘י"˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 172 ו‡ילך)

י  מ≈ ל י¿ י˙ ‰' ָכּ ב≈ ּ י ב¿ ּƒ̇ ב¿ ׁƒ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ּ‰ ֲ‡ַב ָ̇ ˙ ‰' ‡ו… ≈‡ י מ≈ ּƒ̇ ַ‡ל¿ ָׁ̆ ַ‡ַח˙ 
. יָכלו… ≈‰ ּ ר ב¿ ּ ≈̃ ַב ַעם ‰' ּול¿ נ… ּ ˙ ב¿ י ַלֲחזו… ַחַיּ

ל‡ לחפוı ב˘ום „ר‚ו˙ – ר˜ "˘ב˙י בבי˙ ‰' כל ימי חיי"!
לו ‡ל‡  ˘‡ין  ו‰יינו  מ‡˙ ‰'",  ˘‡ל˙י  מכריז ‰ו‡ "‡ח˙  ˘ל „ו„,  ב˜˘ו˙יו  ב˙חיל˙ 
ממ˘יך  ‰ו‡  כן,  פי  על  ו‡ף  חיי".  ימי  כל   '‰ בבי˙  "˘ב˙י  ו‰י‡  בלב„,  ‡ח˙  מ˘‡ל‰ 

לב˜˘ עו„ מ˘‡לו˙: "לחזו˙ בנועם ‰', ולב˜ר ב‰יכלו" ו‚ו'.

ו‡כן מסופר במ„ר˘ (מ„ר˘ ˙‰לים ויל˜וט ע‰"פ) ˘כך ‡מר לו ‰˜ב"‰ ל„ו„: "ב˙חיל‰ 
‡מר˙ ‡ח˙ ˘‡ל˙י . . ˘ב˙י בבי˙ ‰', וחזר˙ ו‡מר˙ לחזו˙ בנועם ‰' ולב˜ר ב‰יכלו"? 
ו‰˘יב „ו„ ˘"„יו לעב„ ל‰יו˙ כרבו", ו‚ם ‰˜ב"‰ עˆמו נ‰‚ כן: "ב˙חיל‰ ל‡ ב‡˙ לנו 
פ˙ח˙  כך  ו‡חר  ליר‡‰,  כי ‡ם  מעמך  ˘ו‡ל  מ‰ ‰' ‡ל˜יך  י˘ר‡ל  וע˙‰  ˘נ‡מר  ב‡ח˙, 

לנו במˆוו˙ ‰רב‰, ˘נ‡מר וללכ˙ בכל „רכיו ול˘מור מˆוו˙יו ו‚ו'".

‡ומר  כיˆ„  ‰˘י"˙:  ב„ברי  ו‰ן  „ו„  ˘ל  ב„בריו  ‰ן  ˙למו„,  ˆריכים  ‰„ברים  וע„יין 
נוספים,  ˆיוויים  ˘מˆוו‰  ב˘ע‰  ליר‡‰",  ‡ם  כי  מעמך  ˘ו‡ל  ‡ל˜יך   '‰ "מ‰  ‰˜ב"‰ 

וכיˆ„ מו„יע „ו„ "‡ח˙ ˘‡ל˙י", כ‡˘ר עומ„ לב˜˘ עו„ מ˘‡לו˙?

מסעי ˆו,  ˙ור‰  (ל˜וטי  ממעזריט˘  רבו ‰מ‚י„  מ˘ם  ובבי‡ור ‰„בר ‡מר ‡„מו"ר ‰ז˜ן 
‰נוספים  ו"‰„ברים   ,"'‰ בבי˙  "˘ב˙י  ו‰ו‡  לב„",  ‡ח„  „בר  ר˜  ˘‡ל  ˘"ב‡מ˙  ב): 

מס˙עפים מז‰ ‰„בר, ˘מוכרחים ל‰יו˙ ממיל‡ ב‰יו˙ ‰„בר ‰ז‰", ו‡ם כן, ב‡מ˙ בי˜˘ 
„בר ‡ח„, ˘‰ל‡ "‰כל ‡ח„".

וכמו כן ב„בריו ˘ל ‰˜ב"‰: ‰˜ב"‰ מב˜˘ „בר ‡ח„ בלב„ ˘‰ו‡ "ליר‡‰ ‡˙ ‰'", 
ובו נכללים ממיל‡ ˘‡ר ‰ˆיוויים ו‰‰ור‡ו˙ ˘ב‡ים ל‡חר מכן.

וי˘ לי˙ן טעם ובי‡ור ב‰סבר ז‰, כיˆ„ ‡כן כל מ˘‡לו˙ וב˜˘ו˙ ‡לו נכללו˙ ועולו˙ 
בב˜˘˙ "‡ח˙ ˘‡ל˙י . . ˘ב˙י בבי˙ ‰'". ו‚ם י˘ לברר מ„וע ‰וˆרך „ו„ לב˜˘ ב˜˘‰ 
מלכ˙חיל‰ ‡˙  לב˜˘  יכול  ולכ‡ור‰ ‰י'  ממנ‰,  ולפרט ‡˙ ‰פרטים ‰מס˙עפים  כללי˙ 

כל ‰ב˜˘ו˙ ‰פרטיו˙, בל‡ ל‰„‚י˘ ˘‰ן כלולו˙ כולן ב"‡ח˙ ˘‡ל˙י"?
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"‡ח˙ ˘‡ל˙י" – יחי„‰ ˘בנפ˘
בענייני  עוס˜  ‰ו‡  מח„  רבים:  עיסו˜ים  לו  י˘  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  י‰ו„י  ˘ל  בחייו 
ועמל  ו˘ו˙‰  ‡וכל  ‚ם  ‰ו‡  ‰רי  ומ‡ י„ך,  מˆוו˙י',  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„   '‰ עבו„˙ 
‰ז‰  בעולם  י‰ו„י  ˘ל  ‰‡מ˙י˙  מטר˙ו  ב‡מ˙  ‡מנם,  ‰‚˘מיים.  ˆרכיו  ו˘‡ר  לפרנס˙ו 
מן  חל˜  ‡ל‡  ‡ינם  ו‰רוחניים  ‰‚˘מיים  ‰עיסו˜ים  כל  בלב„.   "'‰ בבי˙  "˘ב˙י  ‰י‡ 

‰עבו„‰ ˘ל "˘ב˙י בבי˙ ‰'".

ל‡  ו‚ם  ב‚˘מיו˙,  מ˙עניין  ביו˙ר: ‰ו‡ ‡יננו  נעלי˙  ˘‡ל˙י" ‰י‡  ˘ל "‡ח˙  ‰„ר‚‰ 
בעניינים רוחניים וב„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙. כל חפˆו ומ‡וויו ‰ו‡ "˘ב˙י בבי˙ ‰'" – ל‰˙˜˘ר 
עם ‰˜ב"‰, ו‡ין נו‚עים לו ˘‡ר ‰עניינים כלל! לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו ‡ינם 
בכ„י ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ רוחניו˙ נעלו˙, ‡ל‡ ‡ך ור˜ מ˘ום ˘זו ‰„רך ל‰יו˙ „בו˜ בבור‡ 

ב"‰ – "˘ב˙י בבי˙ ‰'".

כמ‰ „ר‚ו˙,  י˘  בנ˘מ˙ ‰י‰ו„י  ˘בנ˘מ‰:  מבחינ˙ ‰"‡ח˙"  נובע˙  זו  נ˘‚ב‰  „ר‚‰ 
‡ח˙"),  "ע„   ‰"„  ‡ יח,  מנחו˙  ˙וס'  (ר‡‰  ˘בנפ˘"  ‰"יחי„‰  בחינ˙  ‰י‡  ˘בכולן  ו‰נעלי˙ 
„ר‚‰ זו ‡ינ‰ מ˙‚לי˙ ב‚וף ‰‡„ם ‡ל‡ ביום ‰כפורים ובזמן מסיר˙ נפ˘ וכיוˆ‡. ‡מנם, 
‰ו‡  וחפˆו  רˆונו  כל  וממיל‡  ב‚לוי,  ˘בנפ˘"  ‰"יחי„‰  „ר‚˙  נמˆ‡˙  ז‰  י‰ו„י  ‡ˆל 
 –  "'‰ בבי˙  ˘ב˙י   .  . ˘‡ל˙י  "‡ח˙  וז‰ו  עולם".  ˘ל  ב"יחי„ו  ול‰˙כלל  ל‰˙‡ח„  ר˜ 
כ‡˘ר מ˙‚לי˙ בחינ˙ ‰"‡ח˙" – ‰"יחי„‰ ˘בנפ˘", ‡זי ‡ין לו בעולמו ‡ל‡ ‰˙‡ח„ו˙ 

ו‰˙˜˘רו˙ ב"בי˙ ‰'".

ב˜˘ו˙  ‡ינן  ‡לו  עניינים  ‡ך  ו‚ו',   "'‰ בנועם  "לחזו˙  ומב˜˘  ‰ו‡  ממ˘יך  ו‡מנם, 
ל‰˙‡ח„  ˘‰„רך  מכיוון   –  "'‰ בבי˙  מ‰"˘ב˙י  נפר„  בל˙י  חל˜  ‰ם  ‡ל‡  עˆמן,  בפני 
עˆמם,  מˆ„  ב‰ם   ıחפ ורוחניים ‡לו. ‡ך ‡ינו  עניינים ‚˘מיים  ב‡מˆעו˙  ב‰˘י"˙ ‰י‡ 
‡ל‡ ר˜ כביטויים ופרטים ˘ל מ˘‡ל˙ו ‰יחי„‰ – "˘ב˙י בבי˙ ‰'". וממיל‡ ר˜ ל‡חר 
‰„ברים   ˙‡ ומפרט  מוסיף  ‰ו‡   ,"'‰ בבי˙  "˘ב˙י   – ‰יחי„י˙  מ˘‡ל˙ו   ˙‡ ˘‰ב‰יר 

‰פרטיים ˘‰ו‡ ז˜ו˜ ל‰ם בכ„י ל‰˙‡ח„ עם ‰בור‡ י˙'.

מ˜„ים  ‡ל‡  ‰פרטיים  ‰עניינים   ˙‡ מלכ˙חיל‰  מב˜˘  „ו„  ‡ין  מ„וע  מובן  וממיל‡ 
פרטים  ב˙ור  כ˘לעˆמם, ‡ל‡  ב‡ו˙ם „ברים   ıחפ ˘ב‡מ˙ ‡ינו  מכיוון  ˘‡ל˙י",  "‡ח˙ 

˘ל ‰"‡ח˙ ˘‡ל˙י".

וכ‡˘ר עבו„˙ ‰' ˘לו נובע˙ מ"‡ח˙ ˘‡ל˙י" – מ˙˘ו˜˙ ‰יחי„‰ ˘בנפ˘ ל‰˙˜˘ר 
ב"יחי„ו ˘ל עולם", ‡זי ‰עבו„‰ נע˘י˙ ב‡ופן ˘ל "כל ימי חיי":

נפ˘  כוחו˙  „ור˘˙  עבו„‰  כל  ו‰עבו„ו˙.  ‰זמנים  בין  חילו˜ים  י˘  ר‚יל‰,  בעבו„‰ 
ול‡חר  „וו˜‡,  מסוימ˙  לעבו„‰  י˙יר‰  ‰˙עוררו˙  לו  ˘י˘  פעמים  וממיל‡  מיוח„ים, 
זמן "‰˙עיף עיניך בו ו‡יננו" (מ˘לי כ‚, ‰). ‡ך כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙עס˜ בענייני עבו„˙ ‰' ל‡ 
בחיו˙  עבו„˙ו  עוב„  בבי˙ ‰'", ‰רי ‰ו‡  מ"˘ב˙י  כחל˜  ר˜  עניינם ‰פרטי, ‡ל‡  מ˘ום 

ייח ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

ב„˜ו˙ „„˜ו˙.  ל‡  ו‡פילו  מ„רך ‰י˘ר  סר  ול‡  ופ‚ם,  חט‡  ל‡  י‚יע‰. ‰ˆ„י˜  בל‡  ‰י‡ 
וממיל‡ כ‡˘ר חפˆים ‰ם ל‰˙עלו˙ בעבו„˙ם ול‰וסיף ב˜„ו˘‰, ‡ינם ˆריכים לי‚יע‰, 
ומי„  ˘ו‡לים  ר˜  ˘‰ם  "˘‡ל‰"  ˘ל  ב„רך  ‰י‡  ועבו„˙ם  ‚„ול‰,  לי‚יע‰  ל‡  ובוו„‡י 

ממל‡ים ב˜˘˙ם.

ו‰סטר‡  מן ‰˜ליפו˙   ıל‰יחל ועבר ‡˙ ‰„רך, ‰רי ‰ו‡ ˆריך  ופ‚ם  ˘חט‡  מי  ‡בל 
בחינ˙ "˘ם", ‡˙ ‡ו˙ם  ל‰עלו˙ ‡˙  כן, ‰ו‡ ˆריך  על  וי˙ר  ב‰ם,  מ˘ו˜ע  ˘‰ו‡  ‡חר‡ 

עניינים בל˙י טובים ˘‰ו‡ מונח ב‰ם, ול‰פכם ל˜„ו˘‰.

ועל כך נ‡מר בכ˙וב "וב˜˘˙ם מ˘ם", ˘‰בעל ˙˘וב‰ ˘נמˆ‡ בבחינ˙ "˘ם" ורוˆ‰ 
וכפי  י‚יע‰,  מ˙וך  וחיפו˘  „רי˘‰  ב˜˘‰ ‰ו‡  ˘ל  עניינ‰  ל"ב˜˘‰".  מוכרח  ל‰˙עלו˙ 
˘נ‡מר ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "כי ˙„ר˘נו בכל לבבך ובכל נפ˘ך". ובכ„י ל‰עלו˙ ‡˙ בחינ˙ 

"˘ם" ל˜„ו˘‰ ˆריך עבו„‰ וי‚יע‰ ‚„ול‰.

 ˙‡ פני,  ב˜˘ו  לבי  ‡מר  "לך  ‡ומרים  ו‡זי  ‰˙˘וב‰,  עבו„˙  זמן  ‰ו‡  ‡לול  חו„˘ 
כי ˆריכים  וי‚יע‰,  וחיפו˘  ב˜˘‰  בבחינ˙  בחו„˘ ‡לול ‰י‡  ‡ב˜˘": ‰עבו„‰  פניך ‰' 

ל‰יחלı מן ‰טומ‡‰ ו‰˜ליפו˙ ול‰פכן ל˜„ו˘‰, וכעניין ˘נ‡מר "וב˜˘˙ם – מ˘ם".

˙ור‰  מבטיח‰  מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב,  לˆ‡˙  י‰ו„י  ו"מב˜˘"   ıומ˙‡מ עמל  וכ‡˘ר 
"וב˜˘˙ם מ˘ם . . ומˆ‡˙". ל˘ון "מˆי‡‰" מור‰ על „בר ‰ב‡ "ב‰יסח ‰„ע˙" (סנ‰„רין 
מ˜ום  מכל  וב˜˘‰,  י‚יע‰  עמל  י„י  על  ב‡‰  ˙˘וב‰  ‰בעל  ˘ל  ˘‰˙עלו˙ו  ו‡ף   .(‡ ˆז, 

ממ˜ום  לˆ‡˙  בו  כל ‰˙לוי  עו˘‰  י‰ו„י  ˘כ‡˘ר  מ˘ום  "ומˆ‡˙",  מכנ‰ ‡ו˙‰ ‰כ˙וב 
‰טומ‡‰, ‡זי ‰˙עלו˙ו ‰י‡ ב‡ופן נפל‡ ‰רב‰ יו˙ר ממ‰ ˘‰˙יי‚ע, בבחינ˙ "מˆי‡‰" 

‰ב‡‰ ל‡„ם פ˙‡ום בל‡ ˘עמל ל‰˘י‚‰.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 350 ו‡ילך)

י ƒנ פ≈ י ַו‰' ַיַ‡ס¿ ƒי ֲעָזבּונ ּƒמ ƒ‡ י ו¿ ƒי ָ‡ב ּ ƒכ

‚ם ‡ם "נכר˙‰ ‰נפ˘" רח"ל, ע„יין "ו‰' י‡ספני"!
מכל  עזבוני", ‡ך  ו‡מי  ˘"‡בי  מחמ˙  במˆו˜,  מˆוי  כיˆ„ ‰י‰ו„י  מ˙ו‡ר  ז‰  בפסו˜ 

מ˜ום ‰ו‡ סמוך ובטוח ‡˘ר "‰' י‡ספני".

פירו˘ים  ˘ני  מˆינו  י‡ספני",  "ו‰'  לעומ˙  ו‡מי"  "‡בי  ˘ל  ‰פנימי˙  במ˘מעו˙ם 



יז‡לול ˙˘ע"ח
ו„ר‚‰  ˘ונו˙,  י˘נן „ר‚ו˙  ˘ל ‰י‰ו„י  ובכוחו˙יו  בנ˘מ˙ו  ˘מ‡יר  ב‡ור ‰˜„ו˘‰  ‚ם 
נעלי˙ ביו˙ר ‰י‡ ‰‰˙‚לו˙ מפנימיו˙ ˘ם ‰וי"‰ ברוך ‰ו‡, ועל כך נ‡מר בכ˙וב "פניך 

‰וי"‰" – פנימיו˙ ˘ם ‰וי"‰.

˘נ‡מר  וכפי  י‰ו„י,  ˘ל  בפנימיו˙ ‰נ˘מ‰  ומ˙‚ל‰  מ‡יר‰  ˘ם ‰וי"‰  פנימיו˙  ו‰נ‰, 
ב"‰  ‰בור‡  פנימיו˙   –  („  ,‰ (ו‡˙חנן  עמכם"   '‰ „יבר  בפנים  "פנים  סיני  ‰ר  מעמ„  על 
˘בו  במˆב  נמˆ‡  וי‰ו„י  י˘  מי˘ר‡ל. ‡מנם,  ו‡ח„  כל ‡ח„  ˘ל  לבו  בפנימיו˙  מ‡יר‰ 
פנימיו˙ ‰לב ‡ינ‰ ב‚לוי ‡ˆלו, וממיל‡ ‚ם ‡ינו מר‚י˘ בכוחו˙יו ובחיˆוניו˙ נפ˘ו ‡˙ 

בחינ˙ "פנימיו˙ ‰וי"‰".

ומחפ˘  מב˜˘  – ‰ו‡  פני"  ב˜˘ו  לבי  "לך ‡מר  בחו„˘ ‡לול:  י‰ו„י  כך ‡ומר  ועל 
יˆליח  וכ‡˘ר  נפ˘ו.  כוחו˙  בכל  ו˙˙בט‡  ˘˙˙‚ל‰  ˘בלבו,  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙   ˙‡ לעורר 
פנימיו˙  ובכוחו˙יו  בנפ˘ו  ˘˙‡יר  פניך ‰וי"‰ ‡ב˜˘" –  פנימיו˙ו, ‡זי "‡˙  ל‚לו˙ ‡˙ 

˘ם ‰וי"‰ ב"‰.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 350)

ב˜˘‰ וי‚יע‰ בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ מבי‡ו˙ 
ל"מˆי‡‰ ב‰יסח ‰„ע˙"

בפסו˜ "לך ‡מר לבי ב˜˘ו פני ‡˙ פניך ‰' ‡ב˜˘", מ˙ו‡ר כיˆ„ מעורר י‰ו„י בחו„˘ 
‡לול ‡˙ פנימיו˙ לבו, ו‰ו‡ מב˜˘ ‡˙ ‚ילוי פנימיו˙ ‰בור‡ י˙' בנפ˘ו.

ו‰נ‰, בפסו˜ ז‰ מו„‚˘ עניין ‰"ב˜˘‰" „וו˜‡ – "ב˜˘ו פני", "‡˙ פניך ‰' ‡ב˜˘". 
 ˙‡ מ˘ם  "וב˜˘˙ם  ‰˙˘וב‰:  עבו„˙   ˙‡ ‰מ˙‡ר  ‡חר  בכ˙וב  ‚ם  ‰וזכר  ב˜˘‰  ל˘ון 
˘עניין  ומ˘מע  כט),   ,„ (ו‡˙חנן  נפ˘ך"  ובכל  לבבך  בכל  ˙„ר˘נו  כי  ומˆ‡˙  ‡ל˜יך   '‰
‰"ב˜˘‰"  עבו„˙  מ‰ו˙  ולב‡ר  ל‰עמי˜  וי˘  ‰˙˘וב‰.  בעבו„˙  יסו„  ‰ו‡  ‰"ב˜˘‰" 

ו˘ייכו˙‰ לחו„˘ ‡לול.

ול‰בין עניין ‰ב˜˘‰ י˘ ל‰˜„ים מ‰ ˘נ˙ב‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ „"‰ ‡ני ל„ו„י לב, 
‚ ב‰‚‰"‰) בעניין מ‰ ˘נ‡מר "וב˜˘˙ם מ˘ם" – "˘ם" „יי˜‡:

פרע‰"  ˘ם  "˜ר‡ו  ˘נ‡מר  מˆינו  וכן  ‡חר‡.  וסטר‡  ‰˜ליפו˙  על  ˜‡י  "˘ם"  ˙יב˙ 
על  למט‰".  מ‡ו„  מ‡ו„, "עמו˜  רחו˜‰  ˘‰י‡  מ˘ום  כן  ונ˜ר‡˙ ‰טומ‡‰  יז).  מו,  (ירמי' 

כך נ‡מר "ו˘ם ימו˙ו" (˘לח י„, ל‰) – ˘מ˜ום ‰˜ליפו˙ ו‰טומ‡‰ ‡ין בו חיו˙ ‰˜„ו˘‰, 
ו‰ו‡ מ˜ום מי˙‰ רוחני˙.

כט),  ז,  י˘ר" (˜‰ל˙  ˘"ע˘‰ ‰‡ל˜ים ‡˙ ‰‡„ם  כפי  ˘‰ולכים  עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים  ו‰נ‰, 

יטז ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל  ל¿

˙מי„י˙ "כל ימי חיי" – לל‡ ˘ינויים!

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"„ עמ' 290 ו‡ילך. 304 ו‡ילך)

י  ח≈ ב¿ ƒלו… ז √‰‡ָ ָח‰ ב¿ ּ ב¿ ז¿ ∆‡ י ו¿ ַ̇ יבו… ƒב ַבי ס¿ י¿ י ַעל ‡… ׁƒ̆ ‰ ָירּום ר…‡ ָּ̇ ַע ו¿
ָר‰ ַל‰' יָר‰ ַוֲ‡ַזמ¿ּ ׁƒ̆ רּוָע‰ ָ‡ ¿̇

‰„רך לזכו˙ לבנין בי˙ ‰מ˜„˘
בחו„˘ ‡לול  כול‰.  מ˘ך ‰˘נ‰  ˘‰ˆטברו  ו‰פ‚מים  י‰ו„י, ‰ם ‰חט‡ים  ˘ל  ‡ויביו 
עבו„˙  י„י  על  וז‡˙  ‡ויבי".  על  ר‡˘י  "ירום   – ולנˆחם  עלי‰ם  ל‰˙‚בר  י‰ו„י  עמל 

‰˙˘וב‰, ‰מ˙˜נ˙ ‡˙ ‰פ‚מים ו‰עוונו˙.

ולעבו„˙  בי˙ ‰מ˜„˘  לבניין  זוכים  כר‡וי, ‡זי  עבו„˙ ‰˙˘וב‰  עוב„ים ‡˙  וכ‡˘ר 
‰˜רבנו˙ – "‡זבח‰ ב‡‰לו זבחי ˙רוע‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 174 ו‡ילך)

ׁ̆ ּ ≈̃ יָך ‰' ֲ‡ַב נ∆ ˙ ָפּ ּו ָפָני ‡∆ ׁ̆ ּ ¿̃ י ַבּ ּ ƒב ƒָך ָ‡ַמר ל ל¿

"פנים בפנים" – פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ופנימיו˙ ˘ם ‰וי"‰
מ‰ ‰ן "פני"  פניך ‰' ‡ב˜˘":   ˙‡ . . פני  בפרו˘ ‰כ˙וב "ב˜˘ו  ול‰עמי˜  לעיין  י˘ 

‡ו˙ם מב˜˘ ‰י‰ו„י, ומ‰ו עניין "‡˙ פניך ‰'"?

בי‡ור ‰עניין:

˘‰י‡  ‰נ˘מ‰,  פנימיו˙  בו  ˘וכנ˙  ‰‚לוי,  ומˆבו  מעמ„ו  על  ‰בט  לל‡  י‰ו„י,  כל 
בכ˙וב – ‰י‡  ˘נ‡מר  עניין "פני"  ז‰ו  ב‰.  פו‚ם  ועוון  חט‡  ˘ום  ו‡ין  ˙מי„,  ב˘לימו˙ 

פנימיו˙ ‰נ˘מ‰.


