
 בי‡ורים ועיונים בענייני
ר‡˘ ‰˘נ‰



ל‰‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ב' נ˜ו„ו˙: נ˜ו„‰ למט‰ ונ˜ו„‰ למעל‰.

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

ו‡ומר "ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם ‚ו'", וכל ‰ענינים ‰‡מורים בפר˘‰.

(ב' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˘ט"ז)

לנˆל ‡˙ ‰זמן „ר‡˘ ‰˘נ‰ – בפרט עבור מ„ו˙ טובו˙
ב˘יח˙ יום ב' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˘"„, סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר:

ב'  ביום  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‡ל  נכנס˙י  ˙רנ"„)  (ב˘נ˙  ˘נ‰  חמי˘ים  לפני 
˘ב‰ם ‰יי˙י  מ‰זמנים ‰˜בועים  ז‰  לפנו˙-ערב, ˜ו„ם ‡מיר˙ ‰מ‡מר – ‰י'  „ר"‰ 
ַ‡ריין")  ("כַ‡ּפ  "לחטוף"  ר‡‰  ‰ר‰"˜:  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  לי  ו‡מר   – לח„רו  נכנס 
ולנˆל ‡˙ ‰זמן, י˘ לך עו„ ע˘רים ו˘נים ר‚עים (‰י' ז‰ ע˘רים ו˘נ ים ר‚עים ˜ו„ם 

‰˘˜יע‰).

˜ו„ם לכן סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר – וניכר ˘‰י' ז‰ ב˙ור ‰סבר על ‰נ"ל – ב˘ם 
ולפעול  לב˜˘  י˘  „ר"‰  ‰מע˙-לע˙  ˘ני  ˘במ˘ך  נ"ע,  (מו‰ר˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜ 

בענין מ„ו˙ טובו˙ (ע"כ ˙וכן ‰סיפור).

ולנˆלם  ‡ו˙ם,  "לחטוף"  וי˘  ‰˘˜יע‰,  ˜ו„ם  ר‚עים  מספר  ע„יין  נ˘‡רו  ו‰נ‰, 
מ‰  כל ‡ח„  "יחטוף"  ובכן,  טובו˙.  „מ„ו˙  עבור ‰ענין  ובפרט  כל ‰ענינים,  עבור 

˘ב‡ לי„ו ("ווָ‡ס עס לָ‡זט זיך")...

(ב' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˘י"ט)

בעז‰י״˙.

בפרוס עלינו ‰ימים ‰נור‡ים ‰בעל"ט, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ 
‰מוע„ים  '‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל 
מלו˜ט  ‰˘נ‰,  ר‡˘  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ‰˘נ‰',  ר‡˘   –
זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ˙ור˙ו  ממרחבי 

נב‚"מ זי"ע.

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

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰„ברים,  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 

לעמו„ בעˆמו על ‡מ˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

כלל  ויח˙מו  ויכ˙בו  עמו,  ˘ווע˙  ˘י‡זין ‰˘י"˙ ˜ול  וי‰"ר 
לחזו˙  ומי„  ˙יכף  ונזכ‰  ומ˙ו˜‰,  טוב‰  ל˘נ‰  י˘ר‡ל  בי˙ 

בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב‚‡ול‰ ‰‡מ˙י˙ ו‰˘לימ‰.

ימי ‰סליחו˙ ˙˘ע"ז
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

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 ˘מו‡ל ‡בˆן

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ל„

‰עי˜ר ‰ו‡ ‰ˆע˜‰
‡י˙‡  במ˘נ‰  בענין ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘"מˆו˙ ‰יום ב˘ופר".

י˘נו מ˘ל ממורנו ‰בעל-˘ם-טוב  על ענין ‰˘ופר, ˘‰ו‡ ע"„ בן ˘ˆוע˜ "‡ב‡ 
‡ב‡ ‰ˆילני".

ל‰ו„יע  ˘לחו  ˘פעם  ˘לפניו,  נ˘י‡ינו  רבו˙ינו  ב˘ם  סיפר   ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
ל‰ˆיבור בבי˙-‰מ„ר˘, ˘‰עי˜ר ‡ינו כ"כ ‰ענין „"‡ב‡ ‡ב‡ ‰ˆילני", ‡ל‡ ‰ענין 

„"ˆוע˜".

˘מכניסים  ‰˙וכן  ב)  עˆמ‰,  ‰ˆע˜‰   (‡ ענינים:  ˘ני  בז‰  י˘  ‰ו‡:  ו‰פירו˘ 
ב‰ˆע˜‰. ו‰עי˜ר ‰ו‡ ל‡ ‰˙וכן ˘מכניסים ב‰ˆע˜‰, ‡ל‡ ‰ˆע˜‰ ‚ופ‡ .

ב‰˙וכן ˘מכניסים ב‰ˆע˜‰ – ‡ין ‰כל ˘וים, ‡בל בנו‚ע ל‰ˆע˜‰ עˆמ‰ – ‰רי 
פנימ‡‰ „‡˘˙מע"  מי˘ר‡ל ˆוע˜, "ב˜ל‡  כ‡ו"‡  מי˘ר‡ל.  לכ‡ו"‡  ˘ייך  ז‰  ענין 

‡ו "ב˜ל‡ פנימ‡‰ „ל‡ ‡˘˙מע ", ‡בל בנפ˘ו פנימ‰ – ‰רי ‰ו‡ ˆוע˜.

וז‰ו ענין ‰˙˜יעו˙, ו‰„בר מ˙˜בל למעל‰.

(ב' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˘ט"ז)

נ˜ו„˙ ‰˙מˆי˙ ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡חז ("‚ע‰ַ‡לטן") מ‡„ מ"˜יˆורים ".

מ‡מרים  על  ˜יˆורים  ריבוי  ערך  נ"ע  (מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ביו  בחיי  עו„ 
וספרי חסי„ו˙, כמו ‰˜יˆורים על ‰ספר ˘ערי ‡ור‰, וע„"ז י˘נם עו„ ˜יˆורים ˘ל‡ 

נ„פסו. ו‚ם ל‡חרי כן, רˆ‰ מ‡„ ˘יערכו ˜יˆורים על מ‡מריו.

טפל  על  ‰עי˜ר   ˙‡ ל‰חליף  יכולים  ‰ענין  ‡ריכו˙  ˘מˆ„  כיון   – ‰„בר  וטעם 
ו‡˙ ‰טפל על ‰עי˜ר, ‡ו בכלל ל‡ לי„ע מ‰ו ‰עי˜ר ומ‰ו ‰טפל; ‡בל כ‡˘ר י˘נו 
"˜יˆור", ב˙יבו˙ ‡ח„ו˙ ‡ו ב˘ורו˙ ‡ח„ו˙, ‡זי רו‡ים ‡˙ עי˜ר ‰ענין, ול‡ נוטים 

מן ‰„רך לימין כו'.

וכן ‰ו‡ ‚ם בנ‚ל‰ „˙ור‰ – כפי ˘מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר (מ‰ור˘"ב) נ"ע ב˜ונטרס 
˘מע˙˙‡ ‡ליב‡  ל‡סו˜י  ˘עי˜ר ‰לימו„ ‰ו‡  לימו„ ‰נ‚ל‰,  ס„ר  בענין  עı ‰חיים  

„‰לכ˙‡ , ו‰רי ‰"‰לכ‰" ‰י‡ ‰˜יˆור ו‰˙מˆי˙ ˘ל כל ‡ריכו˙ ‰פלפול...

ובנו‚ע לענייננו: 

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



ל‚‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ר˘"י  ומפר˘  (במ˘נ‰)),  ב  ל,  (ברכו˙  ר‡˘" 

ממ˙י˜‰  ‰חסי„ו˙  ו˙ור˙  "‰כנע‰", 

ז‰  ˘ענין   -  " ̇ ו˘פלו "‰כנע‰  ומוסיפ‰ 

ˆ"ל וי˘נו בכל יום ויום.

‰˙ור‰  ˘לימו„  לפעול  ‰„רך  וזו‰י 

ל‰„ר‚‡  ˘מ‚יע  וע„  למ‰וי,  כ„בעי  י‰י' 

"˙ור‰  י‰‚‰",  "וב˙ור˙ו  נ‡מר  ˘עלי' 

„ילי' ‰י‡".

טבע  על  בע‰"ב  ‰ו‡  נע˘‰  ו‡ז 

˘לו  ‰פס"„  ˘ע"פ  ‰עולם,  ומˆי‡ו˙ 

כ„‡י˙‡  בעולם,  נע˘י˙ ‰מˆי‡ו˙  ב˙ור‰ 

̃  "ל‡-ל ‚ומר עלי". בירו˘למי  על ‰פסו

כל  ˘מ˙בטלים   - לר‡˘  ולכל 

˘י˘נם  ו‰מניעו˙  ו‰‰ס˙רים  ‰‰עלמו˙ 

ו‰ן  בפרט  ‡ˆלו  ‰ן  ‰˙ור‰,  לימו„  על 

בכללו˙ י˘ר‡ל.

כ„בעי  ‰ו‡  ‰˙ור‰  לימו„  וכ‡˘ר 

"‡ם  ‰˙ור‰ :  ‰בטח˙  מ˙˜יימ˙  למ‰וי, 

"˘˙‰יו  ר˘"י  כפירו˘  ˙לכו",  בחו˜ו˙י 

‚˘מיכם  "ונ˙˙י  ‡זי  ב˙ור‰",  עמלים 

כל  ˘יומ˘כו    ̇ ‰חסי„ו וכפירו˘  בע˙ם", 

מל˘ון  ("‚˘מיכם"  ‰‚˘מיים  ‰ענינים 

‚˘מיו˙), ויומ˘כו בע˙ם ובזמנם.

(˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰ ˙˘י"ב)

˙˜יע‰ ‡חרונ‰, "˙˜יע‰  ב‡‰  ול‡ח"ז 
‰ˆע˜‰  ˘עי˜ר‰  פ˘וט,  ב˜ול   - ‚„ול‰" 
מו"ח  כ"˜  ˘סיפר  כפי  כ˘לעˆמ‰, 
יˆ‡  ‰˙˜יעו˙  ˜ו„ם  ˘פעם  ‡„מו"ר  
ל˙ור˙  בנו‚ע   - ו‡מר  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר 
‰י‡  ˘ופר  ˙˜יע˙  ˘ל  ˘˙וכנ‰  ‰בע˘"ט 
נו‚ע  ˘ל‡   - ‰ˆילני"  ‡ב‡  "‡ב‡  ‰ˆע˜‰ 
נו‚ע  ‡ל‡  ‰ˆילני",  ‡ב‡  ‰"‡ב‡  כ"כ 
‰˜ול  ‡פילו  כלומר,  ‰ˆע˜‰,  בעי˜ר 
‰עי˜ר,  ‡ינו  ‰ˆילני"  ‡ב‡  „"‡ב‡  פ˘וט 
‡ו˙ו  חו„ר  ז‰  ˘ענין  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‡ל‡ 
‚ע˘ריי")   ‡ ‚יט  ("ער  בˆע˜‰   ıומ˙פר

ב˜ול פ˘וט!

ועי"ז „ו˜‡ - "במ‰ ב˘ופר" - פועלים 
˘‰˜ב"‰  עליכם",  ‡˙ ‰ענין „"˙מליכוני 

נע˘‰ מלך על עמו י˘ר‡ל.

ל‰מ˘יך עבו„˙ ‰יום 
על כל ‰˘נ‰ כול‰

ומר‡˘ ‰˘נ‰ (וימים נור‡ים בכללו˙ם) 
כל  על  ˘מים  ויר‡˙  עול  לו˜חים ‰˜בל˙ 

‰˘נ‰ כול‰.

ע"י   - ויום  יום  בכל  מ˙ח„˘  ז‰  וענין 
כמ‡רז"ל   ‰˙פל‰,  ˜ו„ם  ‰‰˙בוננו˙ 
כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  "‡ין 

לבכו˙ ב˘מח‰
רבינו ‰ז˜ן ‡מר פעם ˘בליל ר‡˘ ‰˘נ‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰עבו„‰ ב˘מח‰. נכנסו 
כיון  ו˘‡לו‰ו:  ‰‡מˆעי)  ‡„מו"ר  ˘ל  (בנו  נחום  ור'   ˆ"ˆ‰ ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ליו 
˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ˆ"ל עבו„‰ ב˘מח‰, למ‰ ‰ו‡ – רבינו ‰ז˜ן – בוכ‰? ו‰˘יב רבינו 

‰ז˜ן ˘בכיי˙ו ‰י‡ ב„מעו˙ ˘ל ˘מח‰ .
(יום ‡' „ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙˘י"‡)

ענינו ˘ל יום
עי˜ר עבו„˙ ‰יום – ב"˜ול פ˘וט"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

מ‰י   / ר‡˘ ‰˘נ‰?  ימי  עבו„˙  עי˜ר  מילים ‰י‡  לל‡  פ˘וט‰  ˘ופר  ˘˙˜יע˙  י˙כן  כיˆ„ 
מ˘מעו˙ ‰ˆע˜‰ ‰פ˘וט‰ ˘ל בן ‰מלך ו‰ב‚„ים ‰פ˘וטים ˘לב˘ מˆיל ‰מלך? / ‰‡ומנם 
ב˙˜יע˙ ‰˘ופר נ„ר˘ים ל˘כוח ‡˙ ˘פ˙ ‰מלך? - בי‡ור רחב במ‰ו˙ עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר 
ב˜ול פ˘וט, ‡˘ר פ˘יטו˙‰ ‡ינ‰ חיסרון ‡ל‡ ‰י‡ עי˜ר מעל˙‰ ועניינ‰ – על פי ‰מ˘לים 

˘מ˘לו ‰בעל ˘ם טוב ו‰˜„ו˘˙ לוי מב‡ר„יט˘וב
(על פי מ‡מר „"‰ "‡„ון עולם" ˙˘מ"‚ – ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ס„ר ח„˘י ‰˘נ‰ ח"‡ עמ' ס‚ ו‡ילך)

˘ו‡לין ו„ור˘ין
י„ ‡ם "רמז י˘ בו" מ„וע נ˜ר‡˙ מˆו˙ ˘ופר "‚זיר˙ ‰כ˙וב"? . . . . . . . . . . . . . .
(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"ב עמ' 29 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו "˘י‰יו כל י˘ר‡ל עו˘ים מע˘‰ ‡ח„" – מ„וע?
(ע"פ ˙ור˙ מנחם חט"ו עמ' 102 ו‡ילך)

ט' ברכו˙ וט' ˙˜יעו˙ – כנ‚„ ח"י ברכו˙ ‰˘חר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז
(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"„ עמ' 8 ו‡ילך)

מ„וע חו˙מים מלכיו˙ בפסו˜ ˘‡ין בו מלכו˙? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 602 ו‡ילך)

 ל‰˙עלו˙ מעל ‰חט‡ים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"‡ עמ' 22 ו‡ילך – ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1359 ו‡ילך)

"מלוך על ‰עולם" – ‰רי ‰' ‰ו‡ "מלך" ‚ם לפני ‰ב˜˘‰?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"ב עמ' 148 ו‡ילך; ˘ם עמ' 68 ו‡ילך)

כ„ ‰בחיר‰ בי˘ר‡ל ˘מעוררים ˜ו„ם ˙˜יע˙ ˘ופר. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"‚ עמ' 291 ו‡ילך)

כז עיונים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡פרו ˘ל יˆח˜ ˆבור ע"‚ ‰מזבח

יב‡ר „יו˜ ל˘ון ‰˙ו"כ "‡פרו ˘ל יˆח˜ ˆבור ע"‚ ‰מזבח", ע"פ בי‡ור ‚' ‡ופנים בזכו˙ 
‰מˆו‰ ‰עומ„˙ ‚ם ל‡חרי ˜יומ‰, ויסי˜ „כוונ˙ ‰˙ו"כ ל‰„‚י˘ בזכו˙ ‰ע˜י„‰ ‰וי ב‡ופן 

˘‰י‡ פעול‰ נמ˘כ˙ בכל ר‚ע
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 13 ו‡ילך)

‚„ר כוב„ ר‡˘ ב˙פיל‰
מעˆם ‰חפˆ‡ „˙פיל‰, ‡ו  בכוונ˙ ‰˙פיל‰, ‡ו  ב˙פיל‰ ‡י ‰וי „ין  ר‡˘  כוב„  ב„ין  יח˜ור 
˙נ‡י ב˘לימו˙ פעול˙ ‰˙פיל‰, ועפ"ז יב‡ר פלו‚˙˙ ‡מור‡י בברכו˙ במ˜ור ‰‡י „ינ‡ ב˜ר‡י

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 67 ו‡ילך)

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל‡
עבו„˙ ר‡˘ ‰˘נ‰

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר, ונחיˆו˙ ניˆול ‰זמן ביומ‡ „ין

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

עיקר עבודת היום – ב"קול פשוט" 
ראש  ימי  עבודת  עיקר  היא  מילים  ללא  פשוטה  שופר  שתקיעת  יתכן  כיצד 
השנה? / מהי משמעות הצעקה הפשוטה של בן המלך והבגדים הפשוטים שלבש 
 / המלך?  שפת  את  לשכוח  נדרשים  השופר  בתקיעת  האומנם   / המלך?  מציל 
ופר ב˜ול פ˘וט, ‡˘ר פ˘יטו˙‰ ‡ינ‰ חיסרון  ˜יע˙̆  בי‡ור רחב במ‰ו˙ עבו„˙̇ 
ם טוב ו‰˜„ו˘˙  מ˘לו ‰בעל̆  ‡ל‡ ‰י‡ עי˜ר מעל˙‰ ועניינ‰ – על פי ‰מ˘לים̆ 

לוי מב‡ר„יט˘וב

לימי  ב˘י˘י  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  נבר‡  בו  ‰˘נ‰:  בר‡˘  נכרכו  ונ˘‚בים  רבים  עניינים 
בר‡˘י˙, בו מכ˙ירים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ למלך על ‰עולמו˙ כולם, ובו עוברים 

לפניו י˙' כל ב‡י עולם כבני מרון ו‰ו‡ ‚וזר וכו˙ב ‡˙ „ינם.

עומ„˙  ‡ח˙  מˆו‰  ‰נ‰  עולם,  ˘ל  ˘ברומו  ‡לו  עניינים  ו˘‚ב  מעל˙  ˘˙‚„ל  וככל 
ו‚ם ניˆב‰ במרכזו ˘ל יום, ו‰ו‡ מ‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ "יום ˙רוע‰ י‰י' לכם"1. ˘‰מלכ˙ 
ז"ל  וכ‡מרם  י„י ˜ול ‰˘ופר,  על  כולן ‰ן  י˘ר‡ל,  ˘ל  זכו˙ן  ו‰זכר˙  ו‰˙˘וב‰  ‰˘י"˙, 
לטוב‰,  לפני  זכרונכם  ˘יעל‰  כ„י  זכרונו˙  עליכם,  ˘˙מליכוני  כ„י  מלכיו˙  לפני  "‡מרו 

ובמ‰ – ב˘ופר"2.

נר‡‰  ˘טחי ‡ין  במבט  ˘לכ‡ור‰  זו,  מˆו‰  ˘ל  במ‰ו˙‰  ולפ˘פ˘ ‰רב‰  לח˜ור  וי˘ 
˜ולו˙  ב‰  ומ˘מיע  ו‚˘מי˙  פ˘וט‰  ב‰מ‰  ˜רן  נוטל  ˘‰˙ו˜ע  מיוח„,  ˙וכן  ב‰  ˘י‰י' 

פ˘וטים ביו˙ר, ˜ולו˙ ˘‡ין ב‰ם מחכמ˙ ‰זמר ו‰נ‚ינ‰, ובז‰ ˜יים מˆוו˙ו.

ולכ‡ור‰, ‰רי עי˜ר ביטויו ˘ל ‰‡„ם ‰ו‡ על י„י ‰„יבור במוˆ‡ו˙ ‰פ‰, ˘ב‡מˆעו˙ 
‰„יבור מבט‡ ‰‡„ם ‡˙ ‰˘כלו˙יו ו‰ר‚˘ו˙יו, ועל כן ‚ם כמ‰ עניינים עי˜ריים בעבו„˙ 

‰בור‡ י˙"˘ נע˘ים על י„י ‰„יבור, בעבו„‰ ˘בלב זו ˙פיל‰ וכיוˆ‡.

1. במ„בר כט, ‡.

2. ר‡˘ ‰˘נ‰ ל„, ב.

ענינו ˘ל יוםענינו ˘ל יום
עיונים ובי‡ורים במ‰ו˙ עבו„˙ ר‡˘ ‰˘נ‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים לב

ב‡מיר˙  ‰י‡  ‰יום  עבו„˙  ‰˙חל˙ 
עול,  „˜בל˙  ˘ז‰ו"ע  לפניך",  ‡ני  "מו„‰ 
"‰ו„ו  ב‡מיר˙  ‰י‡  ‰˙פיל‰  ‰˙חל˙  וכן 
‡מיר˙  ˘˜ו„ם  ‰יינו,  ב˘מו",  ˜ר‡ו  ל‰' 
˘מוע"  ‡ם  "ו‰י'  "˘מע"   ,˘"˜ ברכו˙ 
ענין  ‰˜„מ˙  ˆ"ל  „"נ˘מע"),  (˘ז‰ו"ע 
ועי˜ר  ‰מ˘ך  ב‡  ול‡ח"ז  עול,  ‰˜בל˙ 
‰עבו„‰ „לימו„ ו˜יום ‰˙ומ"ˆ ע"פ ˘כל.

ר‡˘ ‰˘נ‰ – עבו„˙ ‰ביטול
וע„"ז בנו‚ע לזמן - בכללו˙ כל ‰˘נ‰:

‰˙חל˙ ‰˘נ‰ ‰י‡ בר‡˘ ‰˘נ‰, ˘ענינו 
"מˆו˙  ˘‰רי  ‰˜ב"‰,  ˘ל  מלכו˙ו  ˜בל˙ 
סע"‡)  טז,  (ר"‰  חז"ל   ו‡מרו  ב˘ופר ",  ‰יום 
בר‡˘ ‰˘נ‰  לפני  . ‡מרו   . "‡מר ‰˜ב"‰ 
מלכיו˙ . . כ„י ˘˙מליכוני עליכם . . ובמ‰ 
„"מלוך  ‰ענין  פועלים  ˘עי"ז  ב˘ופר", 
˘ל  ענינ‰  ו‰רי  בכבו„ך ".  כולו  על ‰עולם 
עול  ˜בל˙  ˘ל  ב‡ופן  ˜בל˙ ‰מלכו˙ ‰ו‡ 
 ‡‰˙˘" מלך ",  עליך  ˙˘ים  "˘ום  „ו˜‡, 
כל  ל˜יים  ˆריכים  ˘לכן  עליך ",  ‡ימ˙ו 
מחייבן,  ˘‰˘כל  ב‚לל  פ˜ו„ו˙ ‰מלך (ל‡ 
לל‡  ‰מלך,  ˆיוויי  ‰יו˙ן  ב‚לל  ‡ל‡) 

נפ˜"מ ‡ם ‰ו‡ מבין ב˘כלו ‡ם ל‡ו;

˘ל  מלכו˙ו  ˜בל˙  ‰˜„מ˙  ול‡חרי 
וˆריכ‰  יכול‰   - ‰˘נ‰  בר‡˘  ‰˜ב"‰ 
ב‡ופן  ‰˘נ‰  כל  במ˘ך  ‰עבו„‰  ל‰יו˙ 
ללמו„  ˘ˆריכים  ב˘כל  ‚ם  מובן  ˘י‰י' 

˙ור‰ ול˜יים מˆוו˙...

ובפרטיו˙ יו˙ר:

‰י'   - ‰˘נ‰  כל  ‰˙חל˙  ‰˘נ‰,  בר‡˘ 
לבטל  ˘ל‡  ‰חיוב  עי˜ר  ˆ"ל  לכ‡ור‰ 

‡פילו ר‚ע ‡ח„ מלימו„ ‰˙ור‰.

ל‡  ‰י‡  ‰יום"  "מˆו˙   - לפועל  ובנו‚ע 
ו‰˘‚‰,  ‰בנ‰  ˘ל  ענין  ‰˙ור‰,  בלימו„ 
‡ל‡ "ב˘ופר" „ו˜‡, ‰יינו, ˘לו˜חים ˜רן 

˘ל ב‰מ‰,

ב‡ופן  ‰ביטול  ענין  מו„‚˘  ˘בז‰ 
ז),  לו,  (˙‰לים   "' ‰ ˙ו˘יע  וב‰מ‰  „"‡„ם 
"‡לו בני ‡„ם ˘‰ן ערומין ב„ע˙ ומ˘ימין 
ב   ,‰ (חולין  רוח)   („כ‡י  כב‰מ‰"  עˆמן 
(ובפר˘"י)), וע„"ז בנ„ו"„, ˘‰‡„ם (‰˙ו˜ע 
‰ב‰מ‰  ˘ל  ‰˜רן  עם  מ˘˙וו‰  ב˘ופר) 
ז‡ך"),  ‡יין  ווערן  ˘ופר  מיטן  ("ער 
(ול‡  ל‰˘ופר  ז˜ו˜  ‰‡„ם  ו‡„רב‰: 

ל‰יפך), ב˘ביל ל˙˜וע בו,

˘ל  ב‰(˜רן  ל˙˜וע  ‰ו‡  ˆריך  ומ‰ 
ער „ורכבל‡זן ‡ין  ("וו‡ס „‡רף  ‰ב‰מ‰) 
וכפי  פ˘וט „ו˜‡,  ˜ול   - ב‰מ‰")  ‡ט „ער 
‰ˆע˜‰  ˘ל  ˘˙וכנ‰  ‰בע˘"ט  ˘מב‡ר 
‡ב‡  רחמני,  ‡ב‡  "‡ב‡  ‰ו‡  פ˘וט  ב˜ול 

‡ב‡ ‰ˆילני ",

„ערנעמט  ("עס  ‡ו˙ו  חו„ר  ז‰  וענין 
‡ים") ב‡ופן ˘ל ˘ברים ˙רוע‰ - ˘"‚נוחי 
מעמ„ו  על  ב)  ל‚,  (ר"‰  יליל "  וילולי  ‚ניח 
‰ו‡  נמˆ‡  ‰וול„ו  ˘מיום  ˘‡ף  ומˆבו, 
‡ין  מ"מ,  ‰˜ב"‰,  עם  ‡מו˙   '„ ב‡ו˙ן 
ח"ו  מור„   ‰"‰ ובמיל‡,  בו,  נר‚˘  ז‰ 
„מחוי  "מ‡ן  ‡פילו  ˘‰רי  ב‰˜ב"‰, 
רחמנ‡  מי˙‰  חייב  מלכ‡ "  ˜מי  במחו‚ 
ליˆלן, וע‡כו"כ ‡ם ‰ו‡ במˆב ‚רוע יו˙ר, 
̆  ‡˙ ‰מלכ‰ עמי בבי˙"...  בבחינ˙ "לכבו
מיוח„˙,  ‰˙בוננו˙  לל‡   - ז‡˙  ובי„עו 
„ח˜ו  רוב  על   .  . ˘"כ˘נזכר  ‰עני  כמ˘ל 
‡„מו"ר  (כמ"˘  ˙יכף"  נפ˘ו  במר  יבכ‰   .  .
‰‡מˆעי  („רך חיים פ"ב)) - "‚נוחי ‚ניח וילולי 

יליל",



  ‰וספ‰ . ל‡
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

עם   '‰  ˙‡ לעבו„  ˆריך  י‰ו„י  בכלל, 
„י  ("ˆוליי‚ן  ‰ר‡˘   ˙‡ ל‰˘˜יע  ˘כלו, 
˘‰˙ור‰  ב˘כלו  ול‰בין  ל‰˙בונן  ˜‡פ") 
‰עמים ",  לעיני  ובינ˙כם  חכמ˙כם  "‰י‡ 
˘‰י‡  מכירים  י‰ו„ים  ‡ינם  ˘‡פילו 
ˆריך  ˘בו„‡י  כך  ובינ˙כם",  "חכמ˙כם 
ו‰בנ˙ ‰„ברים.  בלימו„  עˆמו  ל‰כניס ‡˙ 
וע„"ז בנו‚ע למˆוו˙, ˘כ‡˘ר י˙בונן, י„ע 
‡מנם,  וי˘רים;  טובים  חו˜ים  ˘‰ם  ויכיר 
‰˘כל,  ע"פ  לעבו„‰  ˜יום  ˘י‰י'  כ„י 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˙חל˙ ויסו„ ‰עבו„‰ ב„רך 

˜בל˙ עול.

‰ענין  לכללו˙  בנו‚ע  ˘מˆינו  וכפי 
„מ˙ן ˙ור‰ - ˘‰‰כנ‰ למ"˙ ‰י˙‰ ב‡ופן 

˘ל ‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע:

‰יפך  ‰י‡  לנ˘מע  נע˘‰  ‰˜„מ˙ 
יכול  כיˆ„  ˘˘ומע,  ˜ו„ם  ˘כן,  ‰˘כל, 
ו‡ם  ירˆ‰  יו„ע ‡ם  כ˘‡ינו  ˘יע˘‰,  לומר 

י‰י' בכחו לע˘ו˙?!

‡ל‡, ‰‰נ‰‚‰ ע"פ ˘כל מ˜ומ‰ ב‡מˆע 
‰עבו„‰  ויסו„  ‰˙חל˙  ו‡ילו  ‰עבו„‰, 
ב„רך  ˆ"ל  ‰˙ור‰  „˜בל˙  ‰ענין  וכללו˙ 
נע˘‰  ‰˜„מ˙  ˘ז‰ו"ע  „ו˜‡,  עול  ˜בל˙ 
לל‡  ˘כן,  לר‡˘ - "נע˘‰",  לכל  לנ˘מע: 
ˆריכים  ל‡ח"ז,  ˘"נ˘מע"  מ‰  נפ˜"מ  כל 
נוכל  ובמיל‡  עול,  ˜בל˙  ב„רך  ל˜בל  ‡נו 
לע˘ו˙ (ל‡ ר˜ נרˆ‰ לע˘ו˙, ‡ל‡ ‚ם נוכל 

לע˘ו˙).

עול,  ˜בל˙  ‰"נע˘‰",  ‰˜„מ˙  ול‡חרי 
˘כל,  ע"פ  ו‰בנ‰  ˘מיע‰  ‰"נ˘מע",  ב‡ 
ע"פ  ˘ˆ"ל  עˆמ‰  ‰עבו„‰  ס„ר  ˘ז‰ו 
(‰˜„מ˙  עול  ‰˜בל˙  ו‡ילו  „ו˜‡,  ˘כל 
ויסו„  ‰˙חל˙  ‡ל‡  ‡ינ‰  לנ˘מע)  נע˘‰ 

‰עבו„‰...

וכ˘ם ˘‰„ברים ‡מורים בנו‚ע לכללו˙ 
‰ו‡  כן  בנ"י,  כללו˙  ‡ˆל  ‰˙ור‰  ˜בל˙ 
מי˘ר‡ל  לעבו„˙ו ‰פרטי˙ „כ‡ו"‡  בנו‚ע 

בכל יום:

עבודת ראש השנה
"מצות היום" היא לא בלימוד התורה, ענין של הבנה והשגה, אלא "בשופר" 

דוקא, שלוקחים קרן של בהמה, והאדם התוקע זקוק להשופר בשביל לתקוע 

בו, ומה צריך הוא לתקוע - קול פשוט דוקא, וכפי שמבאר הבעש"ט שתוכנה 

של הצעקה בקול פשוט הוא "אבא אבא רחמני, אבא אבא הצילני"

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ו

בו  ˘‡ין  ב˜ול ‰˘ופר  בר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡  עבו„˙ ‰יום  עי˜ר  מˆינו ‡˘ר  מ˜ום  ומכל 
י˘ ‡יז‰  נ‚ינ‰ ‡חרים  בכלי  כן:  על  י˙ר  מסוים.  ˙וכן  בו  מˆויר  ול‡  „יבור,  ˘ל  ˙יבו˙ 
˙וכן ‰מ˙בט‡ במנ‚ינ‰ וב˙נועו˙ ‰זמר, ולעומ˙ ז‡˙ ˜ול ‰˘ופר ‡ין בו מנ‚ינ‰ מסוימ˙ 

ומיוח„˙, ו"כל ‰˜ולו˙ כ˘רים ב˘ופר"3.

זו  ל‡  ˘ופר, ‡˘ר  ˘מיע˙ ˜ול  עבו„˙  ˘ל  מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙  ולב‡ר ‡˙  ל‰עמי˜  וי˘ 
בלב„ ˘‡ין ‚ריעו˙‡ בפ˘יטו˙ ˘בו, ‡ל‡ ‡„רב‰ – „וו˜‡ ב‰ ועל י„‰ מבט‡ים י˘ר‡ל 

‡˙ עומ˜ נפ˘ם, ומעוררים ‡˙ רˆון ‰˘י"˙ בעˆמו˙ו, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר4.

˘ני  ˙חיל‰  ל‰˜„ים  י˘  ‰˘ופר,  ˘ב˙˜יע˙  ‰פ˘יטו˙  ומעל˙  עניין  ‰יטב  ול‰בין 
זי"ע,  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורנו  ˘‚יל‰  ממ‰  ‡ח„  מ˘ל  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  ˘‰וב‡ו  מ˘לים 
מ˘ני  ‡˘ר  זי"ע5,  מב‡ר„יט˘וב  יˆח˜  לוי  ר'  ‰ר‰"˜  י˘ר‡ל  ˘ל  ‡ו‰בן  מ˙ור˙  ו‰˘ני 
מ˘לים ‡לו נמˆ‡ עומ˜ לפנים מעומ˜ בעילוי ‡חר עילוי ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ ו‡יכו˙ ‰פ˘יטו˙ 

˘ב˙˜יע˙ ˘ופר ופעול˙‰ ‰נ˘‚ב‰.

ˆע˜˙ ‰בן ˘˘כח ‡˙ ˘פ˙ ‡ביו ‰מלך
וכ‰ נ˘‡ ‰בעל ˘ם טוב מ˘לו:

ממ˘,  עינו  כבב˙  חביב ‡ˆלו  ˘‰י'  מלומ„ ‰יטיב  יחי„  בן  לו  ˘‰י'  למלך   .  . "מ˘ל 
ועל‰ ב„ע˙ ‰‡ב ובנו ˘יסע למ„ינו˙ רחו˜ו˙ ללמו„ חכמו˙ ולי„ע ‰נ‰‚˙ בני ‡„ם. ‡ז 
י‚יע  למען  ו‡יי ‰ים,  במ„ינו˙  וי˙ור  ˘ילך  רב,  ו‰ון  ומ˘ר˙ים  ˘רים  לו ‡ביו ‰מלך  נ˙ן 

‰בן למעל‰ י˙יר‰ יו˙ר מכמו ‰יו˙ו ‡ˆל ‡ביו בבי˙ו.

וי‰י ברבו˙ ‰ימים, וכל ‡˘ר נ˙ן לו ‡ביו ‰לך על ‰וˆ‡ו˙ ב„רך מ‰ˆטרכו˙ ˙פנו˜יו 
ז‰  לו  ˘על‰  רבים  בעניינים  ˙‡וו˙ו  על  ˙‡וו‰  ˘‰וסיף  במ‰  ו‰עי˜ר  מור‚ל,  ˘‰י' 
ל‡  ˘‚ם ‡ביו  ע„  רחו˜‰  למ„ינ‰  כך ‰לך  ובין  לו,  כל ‡˘ר  ˘מכר  ע„  מרוב‰,  ל‰וˆ‡‰ 

נו„ע ˘ם כלל.

ל˘ון  ‚ם  ˘כח  ‰זמן  ‡ריכו˙  מחמ˙  ‡בל  ‡ביו,  למ„ינ˙  לחזור  בלבו  על‰  לו  ...בˆר 
ל‰ם  לרמז  ו‰˙חיל  ˘כח,  ˘‚ם ‰ל˘ון  מ‡חר  לע˘ו˙  יכול  מ‰  למ„ינ˙ו  ובבו‡ו  מ„ינ˙ו, 
˘‰ו‡ בן מלכם, ו‰י' ‡ˆלם ל˘חו˜ ‰יי˙כן ˘בן מלך ‡„יר כז‰ ילך ˜רוע ובלוי כל כך, 
לחˆר ‰מלך  ˘‰‚יע  ע„  טרי',  ומכ‰  וחבורו˙  פˆעים  מל‡  ונע˘‰  על ˜„˜„ו  ו‰כו ‡ו˙ו 

ו‰˙חיל לרמז ל‰ם ˘‰ו‡ בן ‰מלך, ול‡ ‰˘‚יחו עליו כלום.

3. ר‡˘ ‰˘נ‰ כז, ב.

4. בעניין ז‰ עיין מ‰ ˘נ˙ב‡ר ב˘ער ‰˙˜יעו˙ ˘ב"סי„ור עם „‡"ח" לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן רמ„, ‚ ו‡ילך.

5. ˘ני ‰מ˘לים ‰וב‡ו בפר˜ ע' ˘ל "‰מ˘ך וככ‰ ˙רל"ז" ל‡„מו"ר ‰מ‰ר"˘ מליוב‡וויט˘, ומ˘ם נע˙˜ו 
ל˜מן.
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וכ˘‰כיר ‰מלך ˜ולו ‡מר  ˘יכיר ‰מלך ˜ולו,  בכ„י  ‚„ול  ב˜ול  לˆעו˜  ˘‰˙חיל  ע„ 
‰ל‡ ז‰ו ˜ול בני ˆוע˜ מ˙וך „וח˜ו, ונ˙עורר ‡ˆלו ‡‰ב˙ בנו וחב˜ו ונ˘˜ו כו'".

מ˜ום  מכל  ˘פ˙ ‡ביו,  בן ‰מלך ‡˙  ˘כח  כ‡˘ר  ˘‚ם  מ‰  ועי˜ר ‰מ˘ל ‰ו‡  ונ˜ו„˙ 
כ‡˘ר ˆע˜ ב˜ולו ‰כירו ‰מלך ול˜חו ‡ˆלו.

ומ˘ל ז‰ ממחי˘ ‡˙ ˙ורף ועי˜ר עניין ˙˜יע˙ ˘ופר בר‡˘ ‰˘נ‰:

˘„ר  כ‡ו˙ו ‰בן  י˙'  בו  מ‡וח„ו˙  ו‰יו ‰נ˘מו˙  למ˜ום,  בנים  נ˜ר‡ו  י˘ר‡ל  נ˘מו˙ 
ילמ„ו  ˘˘ם  בכ„י  ב‚וף,  ל‰˙לב˘  רחו˜  למ˜ום  ו˘לחן  ‰ורי„ן  ו‰˜ב"‰  ‡ביו,  ב‰יכל 

˙ור‰ וי˜יימו מˆוו˙, וכ‡˘ר ינ‰‚ו כן ‡זי י˙עלו עו„ יו˙ר ממ‰ ˘‰יו ˜ו„ם.

˙‡וו˙  ו˘‡רי  ו˙‡וו˙ ‰ממון  ב"‡‰ב˙ ‰‚וף  בפועל  ˘˜וע  ˘‰‡„ם  מ‰  בסיב˙  ‡מנם 
וע„  ‰רמ‰,  ממ„רי‚˙‰  ‰נ˘מ‰  יור„˙   – ל‰˙עלו˙  ˙ח˙  ‰נ‰  ל‰ן",  מ˙‡וו‰  [˘]‰‡„ם 
עבו„˙  י„י  על  ˘‰ו‡  ‰˘י"˙  עם  ‰˜˘ר   ˙‡ מכיר  ו‡ינו  ‡ביו"  "˘ם  כלל  יו„ע  ˘‡ינו 

‰י‰ו„י ב˙ור‰ ומˆוו˙י'.

˙יבו˙  בל‡  פ˘וט‰  ˆע˜‰  ˘ˆוע˜  ‰בן  ˆע˜˙  כמ˘ל  ˘‰ו‡  ב˘ופר,  ˙ו˜עין  ולז‰ 
ו˙וכן, ‡ל‡ ר˜ מˆפ‰ ומ˜וו‰ ˘יכיר ‰‡ב ‡˙ ˜ולו ויבי‡נו ‡ˆלו כב˙חיל‰. וכך ˆוע˜ין 
בני י˘ר‡ל על י„י ˜ול ‰˘ופר, ˜ול פ˘וט מעומ˜ פנימיו˙ לבם, מ˜ום ‡˘ר ˘ם מור‚˘ 
על  מ˙חרט  ˘‰ו‡  ‡יך  „לב‡,  מעומ˜‡  פנימי˙  "ˆע˜‰  לבור‡ם,  בינם  ‰עˆמי  ‰˜˘ר 
‰עבר ומ˜בל על עˆמו ל‰ב‡ ל˘מוע ב˜ול ‡ביו", ובז‰ מ˙עורר ‰˘י"˙ ו"מר‡‰ חיב˙ו 

לבנו יחי„ו ומוחל וסולח לו על ‰עבר".

ו˜˘ר עˆמי ז‰ ‰מ˙‚ל‰ על י„י זע˜˙ ‰˘ופר ב˜ול פ˘וט, ‰י‡ ‰‰˙‡ח„ו˙ ‰עˆומ‰ 
למלך  י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘י"˙  ממליכים  י„‰  ועל  ˘ב‰  י˘ר‡ל,  לבני  ˘בין ‰˘י"˙  ו‰נˆחי˙ 

על ‰עולם כולו בר‡˘ ‰˘נ‰.

למ˜ום  בנים  ˘‰ם  ˘י˘ר‡ל  מ‰  ‰˘ופר,  ˘ב˙˜יע˙  ב"פ˘יטו˙"  ‡ח„  עניין  וז‰ו 
‰˙‡ח„ו˙ם  ול‚לו˙  ˘ב˘מים,  ‡בי‰ם  עם  ‰˙‡ח„ו˙ם  לעורר  פ˘וט,  ב˜ול  ˆוע˜ים 

‰נˆחי˙ ו‰ברי˙ עולם ˘בינם לבין בור‡ם.

˘כח‰ ˘‰י‡ למעליו˙‡
˘ב˙˜יע˙  ‰פ˘יטו˙  עניין  במעל˙  נוסף  עניין  נכלל  טוב  ˘ם  ‰בעל  במ˘ל  ‡מנם, 

˘ופר:

"ב„יעב„",  ˘ל  עניין  „בן ‰מלך ‰ו‡  נר‡‰ ‡˘ר ‰ˆע˜‰ ‰פ˘וט‰  ב˘טחיו˙  „‰נ‰, 
ו˙˜וו˙ו  פ˘וט,  ב˜ול  ‰ו‡  זוע˜  בריר‰  בלי˙  ‰נ‰  ‰מ„ינ‰,  ˘פ˙   ˙‡ ו˘כח  „מ‡חר 

˘למרו˙ ˘‡ין כל ˙יבו˙ ו˙וכן בזע˜˙ו, מכל מ˜ום יכיר ‰מלך ˜ולו וי˜חנו ‡ˆלו.

ב˜ול  ‰ˆע˜‰  ז‰  „רך  ועל  בן ‰מלך,  ˘ל  זע˜˙ו ‰פ˘וט‰  „בר, ‰נ‰  ˘ל  ל‡מ˙ו  ‡ך 
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„רנב"י  ‡מור‡י,  ‡יפל‚ו  „בז‰  וי"ל 
סב"ל כ‡ופן ‰‡', ולכן יליף ל‰ ל‰‡י „ינ‡ 
מ"עב„ו ‡˙ ‰' ביר‡‰", „כ˘‰‡„ם מר‚י˘ 
יר‡‰ כלפי ‰˜ב"‰, בו„‡י יכוון ב˙פיל˙ו.

‰ב',  כ‡ופן  ס"ל  וריב"ל  ריב"ח  ‡ך 
‰מועילים  ופח„  ביר‡‰  „י  ל‡  וממיל‡ 
מעונ˘  יר‡‰  ‚ם  „‰רי  ‰˙פיל‰,  לכוונ˙ 
ב˙פיל˙ו,  ˘יכוון  מספי˜‰  וכיו"ב 
ממ˘  ע˙‰  ˘עומ„  בעˆמו  יו„ע  וכ˘‰‡„ם 
˘מ˙בטל  עליו  פועל  ‰"ז  ‰˜ב"‰  לפני 
כ„י  ע„  לפניו  ˘עומ„  ל‰˜ב"‰  ל‚מרי 
מן  ופח„  ביר‡‰  ר˜  ו‡ינו  ‰˘˙חוו‡‰, 
למילף   ‡"‡ וממיל‡  בכללו˙.  ‰˘מים 
ל‰‡י „ינ‡ מ"עב„ו ‡˙ ‰' ביר‡‰" ‰מור‰ 
ל‰  ילפינן  ולכן  ‚רי„‡,  ופח„  יר‡‰  על 
ביר‡˙ך"  ˜„˘ך  ‰יכל  ‡ל  מ"‡˘˙חו‰ 
˜ו„˘"  ב‰„ר˙  ל‰'  מ"‰˘˙חוו  ‡ו 

יר‡‰  לו  „י˘  ר˜  „ל‡  מור‰  „‰˘˙חו‡‰ 

מעונ˘  יר‡‰  ‚ם  נכלל  (˘בז‰  לב„  ופח„ 

ל‰כנע‰  ‰בי‡ו  ז‰  ˘ר‚˘  ‡ל‡  וכיו"ב), 

כ„י  ע„  י˙'  ˜„ו˘˙ו  כלפי  ל‚מרי  ו˘פלו˙ 

‰˘˙חו‡‰ כעומ„ לפני ‰מלך.

כ‡ופן ‰‚' ‰נ"ל „כוב„  סב"ל  ר"‡  ‡ך 
רˆוי'  ˙פיל˙ו  ˘˙‰י'  כ„י  ‰ו‡  ר‡˘ 

„˘פיר  מובן  וממיל‡  י˙'.  לפניו  ומ˜ובל˙ 

„כ„י  חנ‰,  מ˙פיל˙  „ינ‡  ל‰‡י  לי'  יליף 

˘˙‰‡ ˙פיל˙ו רˆוי' לפניו ‡ין נפ˜"מ מ‰ 

ר‡˘",  "כוב„  ל‰ר‚י˘  ל‰מ˙פלל  ‰בי‡ו 

מטעם ‡חר, „כל  מפני ˆרו˙יו ‡ו  ז‰  ‰‡ם 

˘‰‡„ם במˆב „"כוב„ ר‡˘" ‰רי ˙פיל˙ו 

"ו‡ל  ב)  סו,  (י˘עי'  בכ˙וב  וכמפור˘  רˆוי'. 

עˆם  „מˆ„  רוח".  ונכ‰  עני  ‡ל  ‡ביט  ז‰ 

מביט  נמוכ‰  ורוחו  ‰ו‡  ˘עני  ‰עוב„‰ 

ומ˜˘יב ‰˜ב"‰ ל˙פיל˙ו.
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 '‡ ביום  ב‰  ˘מפטירין  חנ‰  ב˙פיל˙ 
„ר"‰ כ˙יב "ו‰י‡ מר˙ נפ˘". וב‚מ' רפ"‰ 
„ינ‡  ז‰  מפסו˜  ‡לעזר  ר'  יליף  „ברכו˙ 
כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  „"‡ין 
חנ‰  "„ילמ‡  ע"ז  מ˜'  ˘ם  וב‚מ'  ר‡˘". 
 :ıומ˙ר טוב‡",  לב‡  מריר‡  „‰ו˙  ˘‡ני 
‡ל‡ ‡"ר יוסי ב"ר חנינ‡ מ‰כ‡ ו‡ני ברוב 
חס„ך ‡ב‡ בי˙ך ‡˘˙חו‰ ‡ל ‰יכל ˜„˘ך 
ביר‡˙ך . . ‡מר ריב"ל מ‰כ‡ ‰˘˙חוו ל‰' 
עב„ו  מ‰כ‡  רנב"י  ‡מר   .  . ˜ו„˘  ב‰„ר˙ 

‡˙ ‰' ביר‡‰.

ח˘  „ל‡  „ר"‡  בטעמ‡  לעיין  וי˘ 
„‰ו˙  ˘‡ני  חנ‰  "„ילמ‡  ‰˘"ס  ל˜ו˘יי˙ 
˜ו˘י‡  ו„‡י  „לכ‡ו'  טוב‡",  לב‡  מריר‡ 
חנ‰  מ˙פיל˙  ילפינן  „‡יך  ‰י‡,  רב‰ 
˘חנ‰  ז‰  ‰רי  ר‡˘,  כוב„  בעי  „˙פיל‰ 
‰יו  ˘ל‡  ז‰  מˆ„  ‰וי  נפ˘"  "מר˙  ‰י˙‰ 
ו‡יך  ל˙פיל‰,  כ‰כנ‰  ול‡  יל„ים,  ל‰ 
‰ו‡  ל˙פיל‰  מ‰‰כנו˙   '‡„ מז‰  ילפינן 

"כוב„ ר‡˘".

עומ„ין  "‡ין  בפירו˘  „‰נ‰  בז‰,  וי"ל 
כ˙ב  ר‡˘"  כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל 

ר˘"י: "כוב„ ר‡˘ – ‰כנע‰".

וי˘ לעיין בטעמ‡ „מל˙‡, ‡מ‡י ˆריך 
בכמ‰  לפר˘  „י˘  ב˙פיל‰,  ‰כנע‰  ר‚˘ 

‚ווני.

„כ„י  ‰˙פיל‰.  בכוונ˙  „ין  „‰ו‡   .‡
˘‰‡„ם יכוון ב˙פיל˙ו כר‡וי ˆריך לעורר 
בעˆמו ר‚˘ ‰כנע‰ כלפי ‰˜ב"‰, ו‡ז ו„‡י 
˘‰˙פיל‰  ‰ריטב"‡  וכל'  ב˙פיל˙ו,  יכוון 
לכוין  ‰„ע˙,  וי˘וב  ‰כנע‰  "מ˙וך  ˆ"ל 

‰„ברים ˘יˆ‡ו מפיו".

ב. „‰וי מעˆם ‰חפˆ‡ „˙פיל‰. „פירו˘ 
˙פיל‰ ‰ו‡ ˘‰‡„ם מר‚י˘ בעˆמו ˘עומ„ 
(‰ל'  ‰רמב"ם  וכל˘ון  ‰˜ב"‰,  לפני  ע˙‰ 
עומ„  כ‡ילו  עˆמו  "יר‡‰  ‰ט"ז)  פ"„  ˙פל‰ 

לפני ‰˘כינ‰", „בלי כוונ‰ זו ‡ינ‰ ˙פיל‰ 
˙פל‰  ‰ל'  ‰רמב"ם  על  ‰‚ר"ח  (חי„ו˘י  כלל 
וכ˘‰‡„ם  ו‡ילך).   116 עמ'  חכ"ב  ל˜ו"˘  ˘ם. 

‡ינו במˆב „"כוב„ ר‡˘" ‰"ז סימן ˘‡ינו 
‰˘כינ‰",  לפני  עומ„  "כ‡ילו  עˆמו  רו‡‰ 
ונמˆ‡ ˘‡ין כ‡ן חפˆ‡ „˙פיל‰ כלל (ול‡ 

˘‰וי ר˜ ˙פיל‰ בל‡ כוונ‰).

‚. „‰וי ˙נ‡י ב˘לימו˙ פעול˙ ‰˙פיל‰, 
ונ˘מע˙  רˆוי'  ˙פיל˙ו   ‡‰˙ עי"ז  ˘ר˜ 
לפניו י˙'. „כ˘‰‡„ם במˆב „"כוב„ ר‡˘" 
מזמור  ˙‰לים  במ„ר˘  (ועיין  נ˘מע˙  ˙פיל˙ו 
ר‡˘  כוב„  מ˙וך  ‡ל‡  ל‰˙פלל  עומ„ין  "‡ין  ˜ח 

˙ר"י  ‚ם  ועיין  ˙פל˙ם".  ‰˜ב"‰  ˘י˘מע  כ„י  כו' 

וריטב"‡ ברכו˙ ˘ם).

גדר כובד ראש בתפילה
יחקור בדין כובד ראש בתפילה אי הוי דין בכוונת התפילה, או 

מעצם החפצא דתפילה, או תנאי בשלימות פעולת התפילה, ועפ"ז 
יבאר פלוגתת אמוראי בברכות במקור האי דינא בקראי

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ח

פ˘וט ˘ב˙˜יע˙ ˘ופר, ‡ין כל נחי˙ו˙ ב‰ן, ו‡„רב‰ נעלי˙ ‰י‡ ‰ˆע˜‰ ב˜ול פ˘וט על 
מעל‰  ˘פ˙ ‰מלך ‰נ‰  יו„ע ‰בן ‡˙  כ‡˘ר  ˘‚ם  כך,  כ„י  וע„  ˘פ˙ ‰מלך,  י„יע˙  פני 
ב˜ול  פנימי˙  זע˜‰  וזוע˜  ˘ב‰ן ‰ו‡ "˘וכח" ‡˙ ‰˘פ‰  ב‡ו˙ן ‰‰ז„מנויו˙  י˘  י˙יר‰ 

פ˘וט.

ו‰„בר מוכרח ‚ם מכך, ˘בוו„‡י ל‡ נ˙כוון ‰בעל ˘ם טוב במ˘לו ל‰„‚י˘ ‡˙ מע˘י 
‰בן וירי„˙ו ומעמ„ו ומˆבו בע˙ מסעו, ˘‰ל‡ י˘ ל„בר ‡ך ב˘בחן ˘ל בני י˘ר‡ל, ומ‰ 
‚ם ˘מ˘ל ז‰ נ‡מר על י„י ‡בו˙ ‰חסי„ו˙ ביום ר‡˘ ‰˘נ‰ עˆמו, בו ‡ין ‡ומרים וי„וי 

ומ˜פי„ים ˘ל‡ ל‰עלו˙ זכר חט‡ ועוון.

וממיל‡, מ‰ ˘מסופר במ˘ל, ועל „רך ז‰ בנמ˘ל, ˘˘כח ‰בן ‡˙ ‰ל˘ון ˘מ„בר ב‰ 
‡ביו, י˘ לפר˘ו למעליו˙‡, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

זע˜‰ פנימי˙ ‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙בט‡ ב‡ו˙יו˙ ו˙יבו˙
‰˙ר‚˘ו˙  בע˙  זוע˜  ˘‰ו‡  מ‰  ‰‡„ם,  ˆע˜˙  מ˘מעו˙  ‰בנ˙  ב‰˜„ים6  ‰„בר  ויובן 
‚„ול‰ ביו˙ר. ˘כל עניין ˙יבו˙ ‰„יבור, ככל ˘י‰יו מרוממו˙ ונעלו˙, מכל מ˜ום ‰מ‰ 
„בפנימיו˙ ‰נפ˘ ‰רי ‡ין ‡ו˙יו˙  פנימיו˙ ‰נפ˘.  עומ˜  ביטוי  ומˆמˆמו˙ ‡˙  מעיבו˙ 
ו˙וכן  זול˙ו,  ‡ל  ‰‡„ם  ˘מוסר  ומו‚„ר  מˆומˆם  ˙וכן  מכילו˙  ‰‡ו˙יו˙  כי  מסוימו˙, 
˘יכולים  ‰‡„ם  ˘ל  ר‚˘ו˙יו  וכמו  ‰˘ונים  מכחו˙י'  ‡ל‡  ‰נפ˘  מפנימיו˙  ב‡  ‡ינו  ז‰ 
ומו‚בלים.  מו‚„רים  ו‰מ‰  עˆמ‰,  ˘‡ין ‰ם ‰נפ˘  מ‡חר  ב„יבור,  ול‰ˆטמˆם  ל‰˙בט‡ 

‡בל ‡˙ ‰נפ˘ עˆמ‰ ‡י ‡פ˘ר לˆמˆם ול‰כניס ‡ל ˙וך ‡ו˙יו˙ ו˙יבו˙.

ועל כן, כ‡˘ר עומ„ ‰‡„ם ב‰˙ר‚˘ו˙ מיוח„˙ ‰נו‚ע˙ ע„ עˆם נפ˘ו, ‡זי ‡ינו יכול 
˘‡ין  פ˘וט‰  זע˜‰  ב˘מח‰ ‚„ול‰  נפ˘ו ‡ו  במר  זוע˜  ו‰רי ‰ו‡  במילים,  עˆמו  לבט‡ 

ב‰ ˙וכן ˘ל „יבור, ובˆע˜‰ זו ‰ו‡ מבט‡ ‡˙ ‰מ˙רח˘ בפנימיו˙ נפ˘ו.

ומובן, ‡˘ר מ‰ ˘‰‡„ם ‡ינו מ˘˙מ˘ ב˙יבו˙ ומילים ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ו‰ו‡ זוע˜ ב˜ול 
˘‰‰˙בט‡ו˙  ‰ור‡‰  זו  ‰רי  ל‰יפך,  ‡ל‡  ב‰˙בט‡ו˙ו,  חיסרון  על  מור‰  ‡ינו  פ˘וט, 

ב‡‰ מעומ˜ ‰נפ˘, מ˜ום ‰נעל‰ ומרומם ומופ˘ט מ‡ו˙יו˙ ו„יבור.

חיסרון,,  לל‡ ‡ו˙יו˙ – ‡ינ‰  זע˜˙ו ‰פ˘וט‰  במ˘ל ‰בן, ‡˘ר  ז‰ ‰ו‡ ‚ם  ועל „רך 
כי ‡ם מעל‰ י˙יר‰, ˘‡זי ב‡‰ ‰‰˙בט‡ו˙ מעומ˜ ‰נפ˘, ולכן מעורר˙ ‰זע˜‰ ‡˙ ‡ביו 

ו‰ו‡ מ˜בלו מי„.

חיסרון  ˘ל  עניין  ‡ינו  ‰מלך,  ‡ביו  ˘פ˙   ˙‡ ‰בן  "˘כח˙"  ‡˘ר  לפר˘  י˘  ומע˙‰ 
„ר‚‡  נפ˘ו,  פנימיו˙  מעומ˜  ‰בן  זוע˜  ˘כ‡˘ר  למעליו˙‡,  ˘כח‰  ‰י‡  ‡ל‡  וחט‡, 

6. ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר‡˘ ‰˘נ‰ נו, „. סי„ור עם „‡"ח ˘ער ‰˙˜יעו˙ רמב, ב. ועו„.



ט‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

‰נעלי˙ מכל עניין ‡ו˙יו˙ ו„יבור, נח˘ב ‰„בר ˘‰ו‡ "˘וכח" ‡˙ ˘פ˙ ‡ביו ‰מלך, כי 
„ר‚‡ זו ‰י‡ מרוממ˙ ומופ˘ט˙ מכל עניין ˘ל ˘פ‰ ו„יבור.

˜יום ‰מˆוו˙ בפ˘יטו˙ נעל‰ מ˜יומן בכוונו˙ נ˘‚בו˙
ועל „רך ז‰ ‰ו‡ ‚ם בנמ˘ל:

פועלים  ז‰  י„י  ˘על  ‰מˆוו˙,  כוונ˙  ו˘בח  בעניין  בס‰"˜7  נ˙ב‡רו  ‚„ולו˙  מעלו˙ 
עניינים רוחניים נ˘‚בים ונח˙ רוח רב‰ לפניו י˙'.

‰מˆו‰,  מ‰ו˙   ˙‡ ב„ע˙ו  ומ˘י‚  יו„ע  ˘י‰ו„י  מ‰  ‰ו‡  ‰מˆו‰  כוונ˙  עניין  ו‰נ‰, 
רˆון ‰עליון,  ל‰˘לים ‡˙  כוונ‰  ˙וך  כר‡וי  מ˜יימ‰  ו‰רי ‰ו‡  ומס˙ר ˆפונו˙י',  טעמי' 
‰עניינים  ‡ו˙ם   ˙‡ ויפעלו  עליונים,  יחו„ים  י˘ר‡ל  בני  ˘ייח„ו  י˙'  ‰ו‡  ˘רˆ‰  מ‰ 

‰רוחניים ˘בטעם ‡ו˙‰ ‰מˆו‰.

‡מנם8, מבלי ל‚רוע במעל˙ ˜יום ‰מˆו‰ בכוונ‰, ‰רי ‰מעל‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר ‰י‡ מ‰ 
ז‰ ‡ין  מעין  וב˜יום  י˙"˘.  ˘כן ˆיוו‰ ‰בור‡  מ˘ום  ור˜  ˘י˜יים ‰‡„ם ‡˙ ‰מˆו‰ ‡ך 
נו‚ע „וו˜‡ טעם ‰מˆו‰, ומוחלט ב„ע˙ו ˘ל ‰מ˜יים ‡˘ר ‚ם ‡ם ‰י' מˆו‰ ‡ו˙ו ‰בור‡ 
י˙"˘ לחטוב עˆים, ‰י' מ˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ב‡ו˙‰ ‰˙ל‰בו˙ ב‰ ‰ו‡ מניח ˙פילין ונוטל 

לולב, כי ‰עי˜ר ב˜יום ‰מˆו‰ ‡ˆלו ‰ו‡ ר˜ ˘מ˜יים ‡˙ ˆיווי ‰˘י"˙.

‰בור‡  ועˆמו˙  מ‰ו˙  עם  ל‰˙‡ח„  ‰‡„ם  זוכ‰  בפ˘טו˙  ‰מˆוו˙  ב˜יום  ו„וו˜‡ 
כוונ˙  ‰נ‰  „ו‚מ‡,  „רך  ועל  י˙',  ‰בור‡  בעˆמו˙  מ‚ע˙  ‡ינ‰  ‰מˆוו˙  „כוונ˙  י˙"˘. 
מˆוו˙ ˙פילין ˘ייכ˙ לעניין ‰"מוחין" ˘למעל‰, ו‰ל‡ ‡ˆל ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו˙ו ‡ין 
ל‡חר  ר˜  י˙כנו  עניינים ‡לו  ˘כל  ח"ו,  וכיוˆ‡  ו"מ„ו˙"  ˘ל "מוחין"  עניין  לומר  מ˜ום 

˘ˆמˆם ‡ורו ‰‚„ול ב"‰ בכ„י ל‰וו˙ ‰עולמו˙.

‰˜ב"‰,  ˆיוו‰  ˘כן  מפני  פ˘וט‰  בכוונ‰  ‰מˆו‰   ˙‡ מ˜יים  ˘י‰ו„י  י„י  על  ‡מנם, 
ב˘ר˘ם  מיוח„ים  ˘י˘ר‡ל  בעˆמו˙ו,  י˙"˘  ‰בור‡  ‡ˆל  ו˙ענו‚  רˆון  מעורר  ‰ו‡  ‰רי 
‰˜ב"‰,  ˆיו‰  ˘כך  ב‚לל  ור˜  ‡ך  ‰מˆו‰   ˙‡ מ˜יים  י‰ו„י  וכ‡˘ר  י˙"˘,  ‰בור‡  ‡ˆל 
‰נ‰ רˆון ז‰ ‰ו‡ למעל‰ מכל ‰טעמים ו‰כוונו˙ ו‰ו‡ נו‚ע ומעורר כביכול ‡˙ עˆמו˙ 

‰בור‡ י˙"˘.

ב˙˜יע˙ ˘ופר י˘ "ל˘כוח" ‡˙ ˘פ˙ ‰מלך
וז‰ו סו„ עניין "˜ול פ˘וט" ˘ב˙˜יע˙ ˘ופר, ובפרט ב˙חיל˙ ‰˙˜יעו˙ ˘‰י‡ ˙˜יע‰ 

7. ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ל‰‡ריז"ל רי˘ פר˘˙ ע˜ב. ˘ל"‰ רמט, ב. ˙ני‡ פל"ח ו‡ילך. ועו„.

8. ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˘לח מ, ‡. ועו„.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כח

ב‰נח˙ן  לכוון  ˘ˆריך  ˙פילין  מˆו˙  וכמו 
במוח  ˘‰י‡  ‰נ˘מ‰  "ל‰˜ב"‰  ˘י˘עב„ 
ו‚ם ‰לב" (˘ו"ע ‡ו"ח סי' כ‰ ס"‰), ˘˘עבו„ 
‰נח˙ן.  ל‡חרי  ‡ף  נ˘‡ר  ו‰מוח  ‰לב 
כי  זמן,  ל‡חר  עומ„˙  זכו˙ן  ‚ם  ובמיל‡ 

פעול˙ ‰מˆו‰ ע„יין עליו.

‡ך י˘ ‚ם ‡ופן מחו„˘ יו˙ר, וב‰˜„ים 
˘נכנס  "ב˘ע‰  ב)  (מ‚,  במנחו˙  „‡י'  מ‰ 
„ו„ לבי˙ ‰מרחı כו' ‡מר ‡וי לי ˘‡עמו„ 
במיל‰  ˘נזכר  וכיון  מˆו‰,  בל‡  ערום 

˘בב˘רו נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו".

זכו˙  ר˜  „‡טו  בז‰,  ˆ"ע  ולכ‡ו' 
מוחו  ו„‡י  ו‰רי  „ו„,  בי„י  ‰י˙‰  ‰מיל‰ 
י˙'  לו  מ˘ועב„ים ‰יו  ע„יין  ˘ל „ו„  ולבו 
ע"י  ר˜  ומ„וע  ˙פילין,  מ‰נח˙  כ˙וˆ‡‰ 

מיל‰ נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו?

ז‰  למ˘ל,  ˙פילין  „במˆו˙  וי"ל, 
‰נח˙ן,  ל‡חר  ‚ם  עומ„˙  ‰מˆו‰  ˘זכו˙ 
„‰לב  ‰מˆו‰,  מע˘יי˙  כ˙וˆ‡‰  ר˜  ‰ו‡ 
‰נח˙  ‡חרי  ‚ם  י˙'  לו  מ˘ועב„ים  ו‰מוח 
ר˜  ‰י‰  ˙פילין  מˆו˙  ˜יום  ‡ך  ‰˙פילין, 
מˆו˙  מ˜יים  ‰‡„ם  ו‡ין  ‰נח˙ן,  בע˙ 
מ˘‡"כ  מעליו.  ˘‰סירן  ל‡חרי  ˙פילין 
נמ˘ך  ‰מˆו‰  ˜יום  ‚ם  מיל‰  במˆו˙ 

ל‡חרי זמן.

„‰נ‰ מˆוו˙ מיל‰ ‰י‡ ל‡ ר˜ פעול˙ 
‰סר˙ ‰ערל‰ כ"‡ ‚ם "ל‰יו˙ מ‰ול" (עיין 
סוף ˜ונט' ‰מˆיˆ‰), „כל  ב˘„"ח  מכ˙ב ‰ˆפע"נ 

"ל‰יו˙  ‰ו‡  מˆוו‰  ‰‡„ם  חיי  מימי  ר‚ע 
מ‰ול", ונמˆ‡, „‡ף ˘פעול˙ ‰מיל‰ ‰י˙‰ 
ביום ‰˘מיני ל‰ול„˙ו, מ"מ כיון ˘כל ר‚ע 
˘מ˜יים ‰ו‡  נמˆ‡  מ‰ול,  חייו ‰"‰  מימי 

מˆו˙ מיל‰ כל ימי חייו.

ועפ"ז מיו˘ב מ‰ ˘נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו ˘ל 
מˆו‰  ˘זכו˙  ז‰  כי  מיל‰,  במˆו˙  ר˜  „ו„ 
‰ו‡,  חייו  ימי  מ˘ך  כל  ל‰‡„ם  עומ„˙  זו 
כי ‚ם ˜יום ‰מˆו‰ ‰וי בכל ר‚ע ור‚ע, ול‡ 

כמˆו˙ ˙פילין וכיו"ב.

ועפ"ז י"ל ˘לז‰ כיוונו חז"ל במ‡מרם 
ע"‚  ועומ„  ˆבור  ע„יין  יˆח˜  ˘‡פר 
˘ל  ‡פרו  בז‰, „ר˜  ‰מזבח. „‡ין ‰פירו˘ 
‰ע˜י„‰  „זכו˙  ‡ל‡  ועומ„,  ˆבור  יˆח˜ 
„‰וי  מיל‰.  במˆו˙  כמו  ‡ופן  ב‡ו˙ו  ‰י‡ 
ע"‚  מח„˘  ר‚ע  בכל  יˆח˜  נ˘רף  כ‡ילו 
ו‰ו‡  ˆבור.  ע„יין  ‡פרו  ובמיל‡  ‰מזבח, 
ממ˘ כל˘ון ‰מכיל˙‡ ‰נ"ל "ויˆח˜ כ‡לו 
„מכיון  ‰מזבח",  על  ונ˙ון  עליו  ע˜ו„ 
עכ˘יו  ונ˘רף  עליו,  ע˜ו„  ע„יין  ˘יˆח˜ 
מזבח.  ע"‚  ע„יין  ˆבור  מח„˘, ‰נ‰ ‡פרו 

ו˜"ל.



כז

אפרו של יצחק צבור ע"ג המזבח
יבאר דיוק לשון התו"כ "אפרו של יצחק צבור ע"ג המזבח", ע"פ ביאור 

ג' אופנים בזכות המצוה העומדת גם לאחרי קיומה, ויסיק דכוונת התו"כ 
להדגיש דזכות העקידה הוי באופן שהיא פעולה נמשכת בכל רגע

עיוניםעיונים
עיון ופלפול בסו‚יו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰

"וזכר˙י  ‰ו‡  זכרונו˙  ס„ר  מפסו˜י   '‡
‡˙ ברי˙י יע˜וב, ו‡ף ‡˙ ברי˙י יˆח˜ ו‡ף 
‡זכור"   ıו‰‡ר ‡זכור  ‡בר‰ם  ברי˙י   ˙‡

(בח˜ו˙י כו, מב).

נ‡מר  "ולמ‰  ‡י':  ע‰"פ  ב˙ו"כ  ו‰נ‰ 
ל‡  וביˆח˜  זכיר‰  וביע˜ב  ב‡בר‰ם 
כ‡ילו  ‡פרו   ˙‡ רו‡ין  ‡ל‡  זכיר‰  נ‡מר‰ 
˘ל‡  „‰טעם  ‰מזבח".  ע"‚  ˆבור  ‰ו‡ 
‡פרו  כי  ‰ו‡  ליˆח˜  בנו‚ע  זכיר‰  נ‡מר‰ 
ˆבור ע„ ע˙‰ ע"‚ ‰מזבח ול"˘ זכיר‰ על 
מ‰ ˘‰ו‡ ע˙‰ לפנינו (וכ"‰ ‰ל˘ון בירו˘למי 
˙עני˙ פ"ב ‰"‡. וב˙נחומ‡ ס"פ ויר‡. ב"ר פˆ"„, 

 .  . י„עי  מנ‡  "מזבח  רע"‡  סב,  יבמו˙  ור‡‰   .‰

‡פרו ˘ל יˆח˜ ר‡ו ˘מונח ב‡ו˙ו מ˜ום").

 ˙‡ "רו‡ין  ‰˙ו"כ  בל˘ון  לעיין  וי˘ 
‰מזבח",  ע"‚  ˆבור  ‰ו‡  כ‡ילו  ‡פרו 
˙מור‰  סוף  (עיין  מ˜ומו˙  בכמ‰  מוכח  „‰רי 
ור‡‰  ˙מ‰.  ‡ו"ח  סי'  טו˘ו"ע  ˘ם.  ובר‡˘ונים 

לי'  ˜לי  "ולכי  ב  נו,  ˜י„ו˘ין  ‰ר˘ב"‡  חי„ו˘י 

‰"ל כ‚ופ‡ ‡חרינ‡") „כ˘נ˘רף מ˘‰ו בטל‰ 

מˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙, „‡ף ˘נ˘‡ר ‡פר, מ"מ 
˘‰י'  „בר  ‡ו˙ו  ול‡  ח„˘‰  מˆי‡ו˙  ‰וי 

מ˜ו„ם.

ˆבור  ˘‡פרו  ‰˙ו"כ  ל˘ון  ˆ"ע  ו‡"כ 
ע"‚ מזבח, „לכ‡ו' ל˘ון ז‰ מ„‚י˘ ל‰יפך, 
‰˜ו„מ˙,  מˆי‡ו˙ו  ול‡  נ˘‡ר  ‰‡פר  „ר˜ 
(ב˘לח  ‰מכיל˙‡  כל˘ון  ‰ול"ל  ולכ‡ו' 
על  ונ˙ון  עליו  ע˜ו„  כ‡לו  "ויˆח˜  טו)  י„, 

ע"‚  ˆבור  ˘"‡פרו"  ר˜  ול‡  ‰מזבח", 
מזבח?

‰מˆו‰  ˘זכו˙  ב‰‡  „‰נ‰  בז‰,  וי"ל 
י˘נם  ל‡„ם ‚ם ‡חרי ˜יום ‰מˆו‰  עומ„˙ 

כמ‰ ‡ופנים (עיין מפענח ˆפונו˙ פ"‰, ו˘"נ):

‡. ‡ף ˘ע˘יי˙ ‰מˆו‰ ‰י˙‰ לפני זמן, 
זכו˙ ‰מˆו‰ ע„יין נ˘‡ר˙ ועומ„˙.

כבר,  ‰י˙‰  ‰מˆו‰  ˘ע˘יי˙  ‡ף  ב. 
עליו.  ‰מˆו‰  ו‰˘פע˙  פעול˙  ע„יין  ‡ך 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים י

‰ˆע˜‰  ‰י‡  ˘ופר  ˙˜יע˙  מˆוו˙  ˙כלי˙  כי  כלל,  נ‚ינ‰  ˘ל  עניין  ˘ום  בל‡  פ˘וט‰ 
‰פ˘וט‰ מ‰ ˘בני י˘ר‡ל נוטלין ˘ופרו˙י‰ם ומ˘מיעים ˜ול פ˘וט, ופ˘יטו˙ זו ˘ב˜ול 
נעלים ‡ל‡  ויחו„ים  נ˘‚בים  לעניינים  מכוון  ˘‡ינו  לב ‰˘ומע,  בכוונ˙  ‰˘ופר ‰י‡ ‚ם 

ר˜ רוˆ‰ למל‡ו˙ רˆונו י˙' בפ˘טו˙.

„"˘פ˙ ‰מלך" ‰רי ‰י‡  למעליו˙‡,  ענין  "˘פ˙ ‰מלך" ‰ו‡  ˘"˘וכח"  „ז‰  ונמˆ‡ 
עבו„˙ ‰' ˘ל ‰‡„ם בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆוו˙י' בכוונ‰ ‰ר‡וי', עבו„‰ ˘‰י‡ נע˘י˙ 
˘‰ו‡  כול‰,  במ˘ך ‰˘נ‰  בור‡ו  מ˙˜˘ר ‰‡„ם ‡ל  וכך  ˘ל ‰‡„ם.  ולבו  מוחו  י„י  על 

לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆוו˙ עם כוונו˙י‰ן ‰נ˘‚בו˙.

˙˜יע˙  מˆוו˙   ˙‡ י‰ו„י  מ˜יים  כ‡˘ר  ˘ופר,  ˙˜יע˙  בע˙  ‰˘נ‰  ר‡˘  ביום  ‡מנם 
˘ופר בכוונ‰ פ˘וט‰, ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙' בל‡ טעם ובל‡ כוונ‰ ‡ל‡ ‡ך ור˜ ל˜יים 
ור‚˘ו˙,  ˘כל  י„י  ˘על  מ˜˘ר  ומרומם  נעל‰  ז‰ ‰ו‡  עולו, ‰נ‰ ˜˘ר  ול˜בל  י˙'  רˆונו 
˘˜˘ר ז‰ ‰ו‡ פנימי מעומ˜ ‰נפ˘, ו‡ינו מ˙בט‡ בר‚˘ פלוני מו‚„ר ‡ו ב‰בנ‰ מסוימ˙, 

כי ‡ם ‰˙˜˘רו˙ פ˘וט‰ ופנימי˙ ב‰˘י"˙.

וביטוי' ˘ל ‰˙˜˘רו˙ זו ‡ינו יכול ל‰יו˙ על י„י „יבור ‡ו כוונ‰ ‡ו ˙וכן מסוים, ‡ל‡ 
ר˜ בזע˜‰ פנימי˙ עמו˜‰, ˘‰ו‡ ˜ול ‰˘ופר – "˜ול פ˘וט", ‰מבט‡ ‡˙ מ‰ ˘‡ינו יכול 
ל‰˙בט‡ על י„י מילים ו‡ו˙יו˙, ˘‰ו‡ עוˆם ˙ו˜ף ‰˙˜˘רו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב‰˘י"˙ 

ב˜בל˙ עול פ˘וט‰ למעל‰ מטעם ו„ע˙ וכוונ‰.

ועל כך נ‡מר ˘‡ז בני י˘ר‡ל "˘וכחים" כביכול ‡˙ ˘פ˙ ‰מלך, ‰י‡ ‰"˘פ‰" ˘ל 
˘ל  ˘‰˜˘ר  ‡ל‡  ‰מˆוו˙,  לכוונ˙  ˘ייכים  ˘‡ינם  ז‡˙  ו‡ין  וכוונו˙י‰ן,  ‰מˆוו˙  ˜יום 
˙˜יע˙ ˘ופר נעל‰ מן ‰˜˘ר ˘על י„י כוונ˙ ‰מˆוו˙, ע„ ˘ב˘ע‰ זו נח˘ב ‰˜˘ר ˘על 
˘ע‰ "˘וכחים"  וב‡ו˙‰  על ‰‰˙˜˘רו˙ ‰פנימי˙,  ומעלים  מˆומˆם  כ˜˘ר  י„י ‰כוונ‰ 

ומ˙עלים על ‰‰˙˜˘רו˙ ב‡ופן ‰ר‚יל.

˘‰ו‡  ‰˘ופר,  ˜ול  בפ˘יטו˙  יו˙ר  עמו˜  עניין  ‚ם  ונרמז  נ˙ב‡ר  ז‰  ˘במ˘ל  ונמˆ‡ 
מ‰ ˘י˘ר‡ל מ˜בלים עולו י˙' בפ˘טו˙ למעל‰ מטעם ו„ע˙, ובז‰ מעוררים ‡˙ ˘ר˘ם 

ומ˜ורם בעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘, מ‰ ˘"י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י".

ב‚„יו ‰פ˘וטים ˘ל מˆיל ‰מלך
ומ˘ל נוסף ‡˘ר ‚ם ‰ו‡ מ‡יר ‡˙ מ‰ו˙‰ ˘ל ˙˜יע˙ ‰˘ופר, מ˘לו ‰ר‰"˜ רבי לוי 

יˆח˜ מב‡ר„יט˘וב:

ע„  ועופו˙,  חיו˙  מˆי„˙  עונ‚  ול˜בל  ל‰˘˙ע˘ע  ליער ‚„ול  ˘נסע  ו„ם  ב˘ר  "למלך 
˘ב‡ לעומ˜ ‰יער ול‡ מˆ‡ ‰„רך ‰נכון ו‰י˘ר ל˘וב לבי˙ו. ור‡‰ ביער ‡נ˘ים כפרים 
ו˘‡לם על ‰„רך, ול‡ ‰כירו ‡˙ ‰מלך ול‡ י„עו מ‰ ל‰˘יב לו, כי מעולם ל‡ י„עו ‡˙ 
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„רך ‰מלך ‰‚„ול ‰נכון ו‰י˘ר.

ונז„עזע  ‰ו‡,  ˘‰מלך  ‰חכם  ‰בין  ‡ז  ‰„רך,  על  ו˘‡לו  ונבון  חכם  ‡י˘  ˘מˆ‡  ע„ 
י„ע ‡˙ ‰„רך ‰מלך  חכמ˙ו  מרוב  כי  ויר‡‰ו ‡˙ ‰„רך,  לרˆונו,  ˙יכף  ו˘מע  ל‡חוריו, 
בבי˙  מלכו˙ו ‡˘ר  כס‡  על  ויו˘ב ‡ו˙ו  לבי˙ ‰מלוכ‰,  ויולך ‡˙ ‰מלך  ו‰י˘ר,  ‰נכון 

‰מלכו˙.

וימˆ‡ ‰‡י˘ ‰‰ו‡ חן בעיני ‰מלך מ‡„, וינ˘‡‰ו מכל ˘רי ‰מלוכ‰, וילב˘‰ו ב‚„ים 
י˜רים, ו‡˙ ב‚„יו ˆו‰ ל‰כניסם בבי˙ ‚נזיו.

ל˘רים  ויˆו  ‰מלך,  עליו  וי˜ˆוף  למלך,  ‰‡י˘  ‡ו˙ו  חט‡  רבים  ימים  ‡חרי  וי‰י 
‰יו˘בים ר‡˘ונ‰ במלכו˙ ל˘פוט ‡ו˙ו ‰‡י˘ כ„ין ‰עובר על מˆו˙ ‰מלך, ויˆר ל‰‡י˘ 
מ‡„ כי י„ע מ˘פטו חרוı לרע לו על „בר ‡˘ר חט‡ נ‚„ ‰מלך. ויפול לפני[ו], ויב˜˘ על 
נפ˘ו ˘˜ו„ם ˘יˆ‡ „בר ימל‡ ˘‡ל˙ו ב„בר ‡ח„, ו‰ו‡ ל‰לבי˘ ‡ו˙ו ב‚„ים ‰ר‡˘ונים 
˘לו ב˘ע‰ ˘‰וליך ‡˙ ‰מלך מ‰יער, ו‚ם ‰מלך ילבו˘ ב‚„יו ˘‰לך ‡ז, וי˘‡ לו ‰מלך 

ל„בר ‰ז‰.

זכר ‰מלך ‡˙ ‚ו„ל  ב‚„יו ‰נ"ל,  ו‰‡י˘ ‡˙  ב‚„יו ‰נ"ל,  לב˘ ‰מלך ‡˙  כ‡˘ר  וי‰י 
ויכמרו  מלכו˙ו,  כס‡  על  וי˘יב‰ו  ‰מלוכ‰  לבי˙  ‡ו˙ו  ‰חזיר  ‡˘ר  עמו  ˘ע˘‰  ‰חס„ 

רחמיו עליו וימˆ‡ חן וחס„ לפניו ו‰עביר ‡˙ חט‡˙ו מלפניו ו‰˘יב‰ו על כנו".

ו‰נמ˘ל ‰ו‡, ‡˘ר ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ‰יו בני י˘ר‡ל ‰‡ומ‰ ‰יחי„‰ מכל עם ול˘ון 
מלכו˙  עול  ו˜בלנו  לנ˘מע,  נע˘‰  ע„ ‡˘ר ˜„מנו  וענ‚,  ב˘מח‰  ‡˘ר "˜יבלנו ‰˙ור‰ 

˘מים, ונמליכו למלך עלינו ל˜יים מˆו˙יו וחו˜יו ו˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰".

ועל כן, ב˘ע‰ ˘יר‡ים י˘ר‡ל ביום ‰„ין, "‡˘ר ב‡ במ˘פט על כל נעלם, ולכל ‡י˘ 
˘‰יו  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל  ‰מעמ„  ‡ו˙ו   ˙‡ ל‰זכיר  רוˆין  ‰נ‰  מע˘יו",  לפי  מ˘פטו  י˜ˆוב 
˙ור‰"  במ˙ן  ˘‰י'  ב‡ו˙ו ‰לבו˘  ב˘ופר "‰יינו  ˙ו˜עין  כן  ועל  ל˜בל ‰˙ור‰,  ‰יחי„ים 
י˘ר‡ל  בני  רוˆים  ‰˘נ‰  ר‡˘  ביום  ‚ם  ‰נ‰  ‡ז  וכמו  ‰˘ופר",  ˜ול  "וי‰י  בו  ˘נ‡מר 
ויכ˙בנו  עוונו˙ינו  כל  על  לנו  מוחל  ז‰  זכו˙  זכרון  י„י  "ועל  מח„˘,  עלי‰ם  ל‰מליכו 

לחיים טובים ל‡ל˙ר".

˙˜יע˙  רוממו˙  מ‰ו˙  מבט‡ ‡˙  ˘‚ם ‰ו‡  נמˆ‡  בו,  מעמי˜ים  כ‡˘ר  ז‰,  מ˘ל  ו‚ם 
‰˘ופר ב˜ול פ˘וט, ˘‰י‡ ‰˙˜˘רו˙ו ˘ל י‰ו„י ‡ל מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘, 

וכפי ˘י˙ב‡ר.

לבו˘ים פ˘וטים נעלים מלבו˘י י˜ר ו˙פ‡ר˙
במ˘לו ˘ל רבי לוי יˆח˜, ‰נ‰ בע˙ ‚זר „ינו ˘ל ‰מˆיל, בי˜˘ מ‡˙ ‰מלך ˘יחליפו 
˘ני‰ם ‡˙ ב‚„י‰ם מב‚„י ˘ר„ וי˜ר ‡ל ב‚„ים פ˘וטים, ˘‰ם ‡ו˙ם ‰ב‚„ים ˘לב˘ו ‡ז 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כו
וכמו ˘מˆינו ל‡י„ך ‚יס‡ – ב˜˘ר ‰עˆמי ˘י˘ לי˘ר‡ל ‡ל ‰˜ב"‰, כמבו‡ר בספרי 
לו  י˘  י‰ו„י  ˘כל  פ"‰)  ‰עבו„‰  ˜ונטרס  ו‡ילך.  ˜נב  ע'  ע˙"ר  ס‰"מ  פי"ט.  ˙ני‡  (ר‡‰  חסי„ו˙ 
ב‡„ם  ‚ם  ˘ינוי  ˘ום  בלי  ועומ„˙  ˙מי„  ˜יימ˙  ˘‰י‡  ל‰˘י"˙,  ועˆמי˙  טבעי˙  ‡‰ב‰ 
וי‚יע‰  וע"י ‰˙בוננו˙  ב‰עלם,  ל‰יו˙  יכול‰  זו  מע˘י ‰‡„ם ‡‰ב‰  ˘ע"י  ‰חוט‡. ‡ל‡ 
‰‡„ם יכול ‰‡„ם ל‰סיר ‡˙ ‰‰עלמו˙ ול‚לו˙ ‡˙ ‰‡‰ב‰. ‡ל‡ ˘פעול˙ ‰˙בוננו˙ זו 
˘ונ‰ ‰י‡ מפעול˙‰ על „רך ‰ר‚יל. כי, ב„רך כלל ‰‰˙בוננו˙ מולי„‰ ‡‰ב‰ בלבו ˘ל 
‡„ם, ר‚˘ ˘ל‡ ‰י' ˜יים לפני ז‰, ‡ך ז‰ו ר˜ ב‡‰ב‰ ˘יסו„‰ בטעם ˘כלי, מ˘‡"כ כ‡ן, 
˘י˘ ˜˘ר עˆמי בין י˘ר‡ל ו˜וב"‰, ‰רי ‰‰˙בוננו˙ ‡ינ‰ כ„י ל‰ולי„ ‰‡‰ב‰ ‡ל‡ כ„י 

ל‚לו˙‰ בלב„.

‰י‡  מ"מ,  ˙מי„,  ˜יימ˙  זו  ˘‡‰ב‰  ‡ף  לי˘ר‡ל:  ‰˜ב"‰  ˘ל  ב‡‰ב‰  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
‡לול,  בחו„˘  בעבו„‰  ˆורך  י˘  בר"‰  ‚ילוי  לי„י  ל‰בי‡‰  וכ„י  ב‰עלם,  ל‰יו˙  יכול‰ 
ול‰סיר  ל‚לו˙  כ„י  ‡ל‡  לי",  "ו„ו„י  ˘ל  ‰‡‰ב‰   ˙‡ ל‰ולי„  כ„י  ל‡  ל„ו„י",  "‡ני 

‰מעלימים על ‡‰ב‰ זו „"יבחר לנו".

‰˘נ‰,  ר‡˘  ˘ל  ב„ין'  'נוˆחים  ˘‰ם  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰‚מור  ‰בטחון  ענין  יובן  מז‰ 
ר‡˘  ˜ו„ם  ˘י˘ר‡ל   (‚"‰ פ"‡  ר"‰  ירו˘למי  ור‡‰  ˙˙כ‰.  רמז  ו‡˙חנן  (יל"˘  במ„ר˘  כ„‡י˙‡ 
‰˘נ‰ "לוב˘ים לבנים ומ˙עטפים לבנים . . לפי ˘יו„עים ˘‰˜ב"‰ עו˘‰ ל‰ם ניסים", 
„מ‡חר ו‡ין ז˜ו˜ים לפעול ˘ום חי„ו˘ ‡ˆל ‰˜ב"‰ ‡ל‡ ל‚לו˙ ‰˜˘ר ‰עˆמי „‰˜ב"‰ 
ז‰  ולבטל ˜˘ר  לנ‚וע  יכולים  ל‡  בני ‡„ם  ומע˘י  ח˘בונו˙  ו˘ום  י˘נו,  ˘כבר  לי˘ר‡ל 
חיי  בבני  ומ˙ו˜‰,  טוב‰  ל˘נ‰  טוב‰  וח˙ימ‰  לכ˙יב‰  ˘יזכו  בנ"י  בטוחים  ולכן  ח"ו, 

ומזוני רויחי.
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יו˙ר  ˘נעלי˙  בחיר‰  נפ˘ו,  נמ˘כ˙  לז‰  כי  ב„בר  ˘בוחר  "בחיר‰" ‰י‡  ו‡ילו  וסיב‰, 

מ‰ע„פ‰ ˘כלי˙ ו˙כונו˙ טבעיו˙, כי ‰י‡ נובע˙ ממ˜ום עמו˜ יו˙ר בנפ˘ ‰‡„ם.

 '‡ נוטל  ‰ו‡  ‰רי  לבחור,  במ‰  יו„ע  ˘‡ינו  ˘כיון  ‡ינו  זו  בחיר‰  ˘ענין  ונמˆ‡, 
מר‚י˘), ‡ל‡  ול‡  חלי  ול‡  ביני‰ם  ל‰חליף  (ויכול ‚ם   ıחפ ˘ום  בז‰  לו  ו‡ין  מביני‰ם 
‡„רב‰: „ו˜‡ ‰בחיר‰ ‰י‡ ˘מור‰ על כך ˘י˘ לו חפı פנימי ועמו˜, ‰˜˘ור בפנימיו˙ 

ועˆמיו˙ ‰נפ˘, ˘רוˆ‰ „ו˜‡ ב„בר ז‰ ול‡ ב˘ום „בר זול˙ו.

ול‡  בי˘ר‡ל  ˘בחר ‰˜ב"‰  בנ"י; „מ‰  עם  ˘ל ‰˜ב"‰  ב˜˘ר  נמˆ‡˙ ‚ם  זו  ובחיר‰ 
‰מˆוו˙  מ˜יימים  ˘‰ם  י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ם  מˆ„  ˘‰ו‡  לומר  ‡פ˘ר  ‰עולם,  ב‡ומו˙ 
ל‰יו˙  ויכול‰  ב„בר"  ‰˙לוי'  "‡‰ב‰  ‰י‡  זו  ˘בחיר‰  ‡ל‡  מ˜ום.  ˘ל  רˆונו  ועו˘ין 
ליע˜ב"  ע˘ו  ‡ח  "‰ל‡  נ‡מר  ז‰  ˘על  ח"ו,  ניכר˙  ‡ינ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘מעל˙ם    ̇ מˆי‡ו
(מל‡כי ‡, ב) – ‰יינו ˘נר‡‰ ˘˘ני‰ם ˘וים, ומ"מ – "ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘ו ˘נ‡˙י" 

כול‡  ו˜וב"‰  ˘י˘ר‡ל  ‰עˆמי˙  ‰‰˙‡ח„ו˙  מˆ„  ביע˜ב  בחר  ˘‰˜ב"‰   ,(‚ ˘ם,  (מל‡כי 

ח„. 

ב‰ם,  בחיר˙ו  מחמ˙  ˘ב˘מים ‰נובע  ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘ב˜˘ר  למ„ים,  ונמˆ‡נו 
‰מעלו˙  מ„˙  לפי  ר˜  ומ„ו„  מו‚בל  ‡ינו  ז‰  ˘˜˘ר  כיון  ועˆומ‰,  נפל‡‰  מעל‰  י˘נ‰ 
‰˜ב"‰  בחיר˙  מˆ„  ‰ב‡  בל˙י-מו‚בל  ˜˘ר  ‰ו‡  כ"‡  ‰עולם,  ‡ומו˙  על  י˘ר‡ל  „בני 
בכבו„ו ובעˆמו, „"בין כך ובין כך בני ‰ם, ל‰חליפם ב‡ומ‰ ‡חר˙ ‡י ‡פ˘ר" (˜י„ו˘ין 

לו, ‡).

לעורר   – ‚ו'"  נחל˙נו   ˙‡ לנו  "יבחר  ˘ופר  ˙˜יע˙  ˜ו„ם  ˘‡ומרים  ‰ב˜˘‰  וזו‰י 
‰עבר‰,  ב˘נ‰  ‰‡„ם  מע˘י  נו‚עים  ‡ין  זו  ˘בבחינ‰  ‰˜ב"‰,  ‡ˆל  זו  ו„ר‚‡  זו  בחיר‰ 

כיון ˘‰בחיר‰ ‡ינ‰ מˆ„ ח˘בונו˙, ‡ל‡ מפני ˘‰˜ב"‰ וי˘ר‡ל ‰ם „בר ‡ח„ ממ˘.

‡ל‡ ˘עפ"ז מ˙עורר˙ ˙מי‰‰ רב˙י:

עבו„˙ חו„˘ ‡לול ‰י‡, כמרומז בר‡˘י ‰˙יבו˙ ˘ל ˘ם ‰חו„˘ – "‡ני ל„ו„י ו„ו„י 
בז‰,  מ˙ייח„˙  ‡לול  חו„˘  ˘עבו„˙  ופירו˘ו  ועו„),  ע‰"פ  ˘ע‰"פ  ור‡‰   .‚ ו,   ˘"‰˘) לי" 
˘„וו˜‡ עבו„˙ ‰‡„ם בחו„˘ ז‰ - "‡ני ל„ו„י" ‰י‡ ‰פעול‰ ˘על י„‰ זוכים ל‚ילויים 
 – ‰כיפורים  ויום  ‰˘נ‰  בר‡˘  ˙˘רי,  בחו„˘  ‰‡„ם  על  ˘נמ˘כים  ‰נעלים  ‰רוחניים 

"„ו„י לי" (ר‡‰ ל˜ו"˙ ר‡‰ לב, ‡ ו‡ילך ובכ"מ).

‰˜ב"‰  ˘ל  ‰עˆמי˙  בחיר˙ו  מ˙‚לי˙  ‰˘נ‰  ˘בר‡˘  לעיל,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  וע"פ 
בעבו„˙  ˆורך  י˘  ‡"כ  מ„וע   – ˘ל‰ם  ‰מˆוו˙  ו˜יום  בעבו„˙ם  ˙לוי'  ˘‡ינ‰  בי˘ר‡ל 

‰‰כנ‰ לר"‰ בחו„˘ ‡לול?

‰בי‡ור בז‰:

˜˘ר עˆמי ‰נ"ל, ‡ף ˘˜יים ‰ו‡ ˙מי„ ו‡ין בו ˘ום ˘ינוי כלל, ‡עפ"כ לפעמים ‰ו‡ 
ב‰עלם וי˘ ˆורך ל‰וˆי‡ו מ‰עלם ‡ל ‰‚ילוי.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יב

בע˙ ˘‰ˆילו.

וב‰בט‰ ˘טחי˙ נר‡‰ ˘לבי˘˙ ב‚„ים ‡לו ‰י‡ ירי„‰ במעל‰, ˘בוו„‡י ב‚„י ‰˘ר„ 
ב‚„ים  ‰ם  ˘לוב˘ים  ומ‰  מעל˙ם,  ‚ו„ל  ומבט‡ים  ו‰˘ר  ‰מלך  ‡ל  יו˙ר  מ˙‡ימים 
בע˙  עמו  חס„ו   ˙‡ למלך  ל‰זכיר  ‰וז˜˜  ‰מˆיל  ˘ל  חט‡יו  מחמ˙  כי  ‰ו‡  פ˘וטים 

‰‰ˆל‰, ו‰רי זו ירי„‰ לˆורך עלי'.

נבחרו  לחינם  ˘ל‡  נמˆ‡  ברוחניו˙,  ‰לבו˘ים  במ‰ו˙  מעמי˜ים  כ‡˘ר  ב‡מ˙,  ‡ך 
וחוזר˙  ˙ור‰  מ˙ן  בע˙  ˘‰י˙‰  ‰˘ופר  ˙˜יע˙  עבור  למ˘ל  ל‰יו˙  ‰פ˘וטים  ‰ב‚„ים 
˘‰י‡  ˘ב˘ופר,  מעל˙ ‰פ˘יטו˙  מבו‡ר˙ ‰יטב  זו  י„י „ו‚מ‡  על  כי  ר‡˘ ‰˘נ‰,  בכל 

„יי˜‡ מבט‡˙ ומ‚ל‰ ‡˙ עומ˜ ‰˜˘ר ˘בין ‰˜ב"‰ לבני י˘ר‡ל.

‰‰˙˜˘רו˙ ˘ב˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י˙‰ ‡ל עˆמו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰
ל‰˘י"˙  י˘ר‡ל  בני  בין  ‰מ˙עורר  ‰מיוח„  ‰˜˘ר   ˙‡ מ˙‡ר  ‰‡מור  ‰מ˘ל  „‰נ‰, 
˙ור‰,  מ˙ן  ˜ו„ם  ˘‰˙חיל  ‰נעל‰  ‰˜˘ר   ˙‡ ומ‚ל‰  מח„˘  ˘‰ו‡  ˘ופר,  ˙˜יע˙  בע˙ 

בע˙ ˘˜יבלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘י"˙ למלך עלי‰ם ב‡מרם "נע˘‰ ונ˘מע".

נעל‰ ‡ף  ˘‰ו‡  מ˙‚ל‰  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘לפני  ז‰  ונעל‰  מיוח„  ב˜˘ר  מ˙בוננים  וכ‡˘ר 
מן ‰‰˙˜˘רו˙ ‰נפעל˙ על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰:

‰נ‰ ‰מˆוו˙ ‰ן רˆונו ˘ל ‰˘י"˙ ל‡חר ˘כבר נע˘‰ למלך על בני י˘ר‡ל, ˘‰רי ר˜ 
מלך ‚וזר ‚זירו˙ ומˆו‰ ˆיוויים. ו‡ם כן כ‡˘ר ‡„ם מ˜יים מˆוו‰ ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ‰רי 

‰ו‡ מ˙˜˘ר ב‰˘י"˙ כפי ˘‰ו‡ כבר מלך על בני י˘ר‡ל.

‡ולם ‰‰˙˜˘רו˙ ˘‰י˙‰ לפני מ˙ן ˙ור‰ בע˙ ‡מיר˙ "נע˘‰ ונ˘מע" ‰י‡ ‰˙˜˘רו˙ 
רם  ו‰ו‡  י˘ר‡ל,  בני  על  מלך  ‡ינו  ע„יין  י˙'  ˘‰ו‡  כפי  בעˆמו˙ו  י˙"˘  ‰בור‡  עם 
וני˘‡ מכל עניין ˘ל מלוכ‰, וע˙‰ ‰רי ‰ם מעוררים ‡ˆלו ‰רˆון למלוך עלי‰ם. ונמˆ‡ 

˘‰‰˙˜˘רו˙ ˘לפני מ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ ‰˙˜˘רו˙ נעלי˙ מן ‰‰˙˜˘רו˙ ˘ב˜יום ‰מˆוו˙.

י„י  על  ונבנ‰  נע˘‰  כבר  ל˜וב"‰  י˘ר‡ל  ˘בין  ‰˜˘ר  כ‡˘ר  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ו‚ם 
‰˜˘ר  בפנימיו˙  י˘נו  ע„יין  ‰נ‰  ב"‰,  ‰מלך  רˆון  ˘‰ן  מˆוו˙י'  ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„ 
ב‚לוי  ˘ניכר  מ‰  ˘על „רך ‰ר‚יל  ˙ור‰, ‡ל‡  מ˙ן  ˘נ˙˜˘רו ˜ו„ם  מ‰  ו‰פנימי  ‰נעל‰ 

‰ו‡ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘על י„י עבו„˙ ‰מˆוו˙.

וביום ר‡˘ ‰˘נ‰, בע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר, ‡ז מב˜˘ים י˘ר‡ל ל‰זכיר ל‰˘י"˙ ‡˙ ˜בל˙ 
ו‡זי  בעˆמו˙ו,  בו  ו‰˙˜˘רו  עלי‰ם  למלך  ˜יבלו‰ו  ˘‡ז  ˘ופר,  ב˜ול  ˘‰י˙‰  ‰˙ור‰ 
מ˙‚ל‰ ˜˘ר מיוח„ ז‰ ˘מ˙„ב˜ים בעˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘, ו‰ם פועלים ‡˙ עבו„˙ 

ימי ר‡˘ ‰˘נ‰.
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ב˙˜יע˙ ˘ופר י˘ ללבו˘ "ב‚„ים פ˘וטים" „וו˜‡
ועל פי ז‰ י˘ ל‰מ˙י˜ ולי˙ן עומ˜ וטעם בעניין ‰לבו˘ים ‰פ˘וטים ˘במ˘ל:

לבו˘ים  ˘נע˘ו˙  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור9‰  ‰ם  י˙"˘  ‰בור‡  בעבו„˙  ‰"לבו˘ים"  עניין 
˘ב„בור  ‰מˆו˙  כל  י„י  ˘"על  ˜„י˘‡10  ˙ני‡  בספר  וכמבו‡ר  לנפ˘,  ˜„ו˘ים  רוחניים 
‡לו  ולבו˘ים  ר‚ל‰".  וע„  מר‡˘‰   '‰ ‡ור  ומ˜יפ‰  ‰נפ˘   ˙‡ מלבי˘  ‰˜ב"‰  ומע˘‰, 
‰‡„ם  נ˘מ˙   ˙‡ ‰מלבי˘ו˙  ˜„ו˘ו˙  ‰מ˘כו˙  ˘‰ם  ול˙פ‡ר˙,  לכבו„  י˜ר  לבו˘י  ‰ם 

˘לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆוו˙.

פ˘וטים",  ל"לבו˘ים  ‰י‡  מ˘ול‰  ˙ור‰  מ˙ן  ˘˜ו„ם  ב‰˘י"˙  ‰‰˙˜˘רו˙  ‡ולם, 
ופ˘וט‰  עˆומ‰  ‰˙˜˘רו˙  ר˜  ‡ל‡  מסוים  ורˆון  מו‚„רו˙  מˆוו˙  ע„יין  ב‰ם  ˘‡ין 

וט‰ור‰ ב‰˘י"˙.

„"לבו˘ים  זו  פ˘וט‰  ‰˙˜˘רו˙  ˘ל  מעל˙‰  ‚„ל‰  ‰נ‰  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  וכפי 
פ˘וטים", על פני מעל˙ לבו˘י י˜ר ו˙פ‡ר˙ ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙.

וממיל‡ נמˆ‡ מובן ‡˘ר מ˘מעו˙ ‰ב‚„ים ‰פ˘וטים ˘במ˘ל ‡ינו עניין ˘ל חיסרון, 
בני  בין  ‰‰˙˜˘רו˙  מעל˙  עוˆם   ˙‡ מבט‡ים  ‰פ˘וטים  ‰ב‚„ים  „וו˜‡   – ל‰יפך  ‡ל‡ 

י˘ר‡ל ל‰˘י"˙, ‰י‡ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘‰י˙‰ ˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰.

‰˙˜יע‰,  ˘ל  בפ˘יטו˙  „וו˜‡  מ˙בט‡˙  פ˘וטים"  „"לבו˘ים  זו  נעלי˙  ו‰˙˜˘רו˙ 
י„י  ˘על  מ‰  ו‰ו‡  ‰˙˜יע‰,  בפ˘יטו˙  נוספ˙  ומעל‰  עניין  למ„ים  נמˆ‡נו  וממיל‡ 
מכל  למעל‰  י˙"˘  ‰בור‡  עˆמו˙  עם  י˘ר‡ל  מ˙‡ח„ים  פ˘וט‰  עול  ב˜בל˙  ‰˙˜יע‰ 

עניין ‰מˆוו˙.

טובים  בל˙י  עניינים  על  מלמ„  ‡ינו  יˆח˜  לוי  רבי  ‰ר‰"˜  ˘ל  מ˘לו  ˘‚ם  ונמˆ‡ 
˘בי˘ר‡ל11, ‡ל‡ עי˜רו מלמ„ על ‰˜˘ר ‰עˆמי ˘בין ‰˘י"˙ לבניו, ˜˘ר ˘‡ינו מ„ו„ 
ב˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ל‡ ˘ר˘ו נעוı עו„ בטרם נˆטוו ‰מˆוו˙ ע˙ ‡˘ר ‰מליכו בני י˘ר‡ל 
‡˙ ‰˘י"˙ עלי‰ם – "ב‚„ים פ˘וטים", ו˜˘ר נפל‡ ז‰ מ˙‚ל‰ מח„˘ בע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר 

ב˜ול פ˘וט, בעיˆומם ˘ל ימי ר‡˘ ‰˘נ‰.

ח, ‚.  ˙‰לים  ע‰"פ  ˙‰לים  ˙ור‰" (מ„ר˘  עוז ‡ל‡  ו"‡ין  עוז ‰˙‡זר"  כמ"˘ (˙‰לים ˆ‚, ‡) "לב˘ ‰'   .9
ע‰"פ  ˙‰לים  מ„ר˘  ‚ם  ור‡‰  רמ„.  רמז  ב˘לח  יל"˘   .‰ פל"‡,  וי˜"ר  ור‡‰   .(‚)  ‚ פ"ב,   .„ פ"‡,  ˘‰˘"ר 

.(‡ ,‚ˆ

10. פר˜ „.

11. ו‚ם ˘‡ר ‰עניינים ‰מוזכרים במ˘ל, ˘בפ˘טו˙ ‡ינם ל˘בחם ˘ל י˘ר‡ל, ‰נ‰ מ‡חר ו‡מרם ‰רלוי"ˆ 
˘‡ר ‰עניינים ‰ם  ˘‚ם  ב‰כרח  עלי‰ם, ‰רי  יו˘ר   ıומלי י˘ר‡ל  ˘ל  ב˘בחם  ר˜  מ„בר  ˘‰י'  מב‡ר„יט˘וב 

למעליו˙‡ „וו˜‡, ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰‡ריכו˙ בז‰.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כ„
‰עולם  על  "מלוך  מב˜˘ים  כ˘בנ"י  ומי„  ˙יכף  כז‰,  בענין  עי˜רי  ˘ב˜˘‰  ובוו„‡י 
כולו בכבו„ך", ו‡ף חו˙מים ב˘ם ומלכו˙ "מלך על כל ‰‡רı" – בו„‡י ממל‡ ‰˜ב"‰ 

ב˜˘˙ם וממ˘יך ˘פע ברכ‰ לכל ‰עולמו˙.

‰בחיר‰ בי˘ר‡ל ˘מעוררים ˜ו„ם ˙˜יע˙ ˘ופר
בר‡˘ ‰˘נ‰ מב˜˘ים בנ"י מ‰˜ב"‰ לבחור בי˘ר‡ל, וכפי ˘‡ומרים בפסו˜י ‰מזמור 
 .(‰ מז,  (˙‰לים  סל‰"  יע˜ב ‡˘ר ‡‰ב  נחל˙נו ‡˙ ‚‡ון  לנו ‡˙  "יבחר  ˘˜ו„ם ‰˙˜יעו˙ 
מ‰י  וכן  ס‚ול˙ו,  לעם  בי˘ר‡ל  בחר  כבר  זו, ‰ל‡ ‰˜ב"‰  בחיר‰  ענין  מ‰ו˙  ל‰בין  וי˘ 

מעל˙ ‰בחיר‰ „ו˜‡?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ענין ‰"בחיר‰" ˘י˘נ‰ בבני ‡„ם ל‰ב„יל1:

‰נ‰, כ˘ל‡„ם י˘ מ˘פט ‰בחיר‰ בין ב' חפˆים וי˘ ב‡' מ‰ם י˙רון על ‰˘ני, ומחמ˙ 
ז‰ נוטל ‡˙ ‰חפı ‰טוב יו˙ר, ‡ין ז‰ נ˜ר‡ ב˘ם "בחיר‰" ˘בחר ב‡ו˙ו ‰חפı ˘נטל. 

ו‰טעם לז‰: 

נבחר  ל‡  ‰נבחר  ˘‰„בר  ב‡ופן  „ו˜‡  ‰ו‡  ב„בר,  ‡מ˙י˙  "בחיר‰"  ˘ל  ענינ‰ 
בחיר˙ו  מˆ„  ˘בחר  כ"‡  בו,  לבחור  ‰בוחר   ˙‡ ˘‰כריחו  ˘ונים  וטעמים  סיבו˙  מˆ„ 
ב‰„בר, ‰רי ‡ין  ˘י˘  ומעלו˙  טעמים  מˆ„  בוחרים ‡˙ ‰„בר  ˘כ‡˘ר  כיון  ‰חופ˘י˙, 
‰‡„ם ˆריך לבחור ול˜בוע מי מ‰ם ח˘וב ונעל‰ יו˙ר, כיון ˘‰„בר ‰יו˙ר נעל‰ "„ור˘" 
‡˙ ‰בחיר‰ בו, „מעלו˙יו "מכריחו˙" ‡˙ ‰בוחר לבחור „ו˜‡ בו, ב„יו˜ כמו כל ‰כרח 

חיˆוני, ונמˆ‡ ˘‡ין זו כלל בחיר‰ חופ˘י˙.

מעלו˙י‰ם  ˘מˆ„  „ברים  ב˘ני  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰,  ˙ו‡ר  ‡מ˙˙  מˆ„  ‰בחיר‰  ענין  ‡ל‡ 
ב‡'  בוחר „ו˜‡  ו‡עפ"כ  ל‚מרי,  חופ˘י˙  בחיר‰  ˘‡ז ‰בחיר‰ ‰י‡   – ל‚מרי  ˘ווים  ‰ם 
רו‡ים  ‡נו  מזו,  וי˙יר‰  בז‰.  ול‡  בז‰  „ו˜‡   ıחפ˘ ‰בוחר  רˆון  מחמ˙  ב‡  וז‰  מ‰ם, 
פי  על  ו‚ם  ‡חר,  „בר  ל‰ע„יף  לו  ‰י‰  ‰˘כל  פי  ˘על  מ‰  „בר  מע„יף  ‡„ם  ˘לפעמים 
מ„ו˙יו ונטיו˙יו ‰טבעיו˙ ‰י‰ לו לבחור ב„בר ‡חר, ולפועל, „וח‰ ‰ו‡ ‡˙ כל ‰סיבו˙ 
מעˆם  נובע˙  ז‡˙  בחיר‰  כי  לז‰ ‰י‡  ו‰סיב‰  ˘רוˆ‰.  במ‰  ובוחר  ו‰ר‚˘יו˙  ‰˘כליו˙ 
טעם  ל‰  י˘  ‰ע„פ‰  כל  ‰רי  ‰‡„ם,  ומ„ו˙  „˘כל  ‰ר‚ילים  נפ˘ו  כחו˙  „מˆ„  נפ˘ו, 

1. בי‡ור ענין ‰"בחיר‰" כ‡ן ‰ו‡ ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ רבים ב˙ור˙ רבינו, ומ‰ם: ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ 
עמ' 1147. 1309. 1341. חי"‡ עמ' 5 ו‡ילך. חי"ז עמ' 89 ו‡ילך. ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ס„ר ח„˘י ‰˘נ‰ 

ח"‚ עמ' ע ו‡ילך. ועו„.
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„. ‡ל‡ ˘עפ"ז ˆריך ל‰בין, ל‡י„ך ‚יס‡:

כיון ˘מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ על כל ‰עולם מוכרח˙ ל‰יו˙ בכל ר‚ע ור‚ע מח„˘, ˘‰רי 
בל‡‰"כ ‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙ ˜יום מˆי‡ו˙ ‰עולם – ‡"כ ‰י˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰ב˜˘‰ "מלוך 

על ‰עולם כולו בכבו„ך" בכל ר‚ע ור‚ע, ומ„וע מב˜˘ים ז‡˙ ר˜ בר"‰?!

ו‰בי‡ור בז‰ יובן ע"פ ‰בי‡ור ל˜ו˘י‡ ˘מ˜˘ים ב„רו˘י חסי„ו˙ (ר‡‰ ס‰"מ ˙רל"‚ ח"ב 
ע' ˙˜פח): מ‰ו בכלל ‰חי„ו˘ בר"‰ בכל ˘נ‰, ‡ם ‰˙‰וו˙ ‰עולמו˙ ‰י‡ בכל ר‚ע ור‚ע, 

ומ„וע ‡ומרים בר"‰ "ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך", ˘בר"‰ י˘ חי„ו˘ ב˜יום ‰ברי‡‰?

˜יום  ˘ל  ב‡ופן  ˘ז‰  ˆ"ל ˜יום ‰עולם, ‡ל‡  ור‚ע  ר‚ע  בכל  ˘‡מנם  בז‰,  ומב‡רים 
˘ל  ענין  נע˘‰  ˘נ‰  בכל  בר"‰  ו‡ילו  בר‰"ע,  ˘‰י‰ ˜ו„ם  למˆב  יחזור  ˘ל‡  ‰י˘נו˙, 

‰˙ח„˘ו˙ ממ˘, כמו בברי‡˙ ‰עולם בפעם ‰ר‡˘ונ‰.

בברי‡˙ ‰עולם,  ˘‰י‰  כמו  ˘ל ‰˜ב"‰  במלכו˙ו  י˘נ‰ ‰˙ח„˘ו˙  ר"‰  ˘בכל  וכיון 
˘ם  ‰„ברים  במ˜ור  [ועיין  ˘ופר  ˙˜יע˙  ע"י  ‰˜ב"‰  ˘ל  מלכו˙ו  ל˜בל  חיוב  ‡ז  י˘נו  לכן 
(‰וריו˙  ‡ל˜יו"   '‰ ‡ל‡  ‚ביו  על  ˘‡ין   .  . מלך  ז‰  נ˘י‡  "‡יז‰ו  ‰מ‡מר  ע"פ  יו˙ר  ‡לו  „ברים  נ˙ב‡רו 

י, ‡), וע"פ ‰חילו˜ על „רך ‰סו„ בין בחינ˙ "חיˆוניו˙ ‰מלכו˙" ו"פנימיו˙ ‰מלכו˙", ע"˘ ב‡רוכ‰].

‰. מכל ‰נ"ל מובן ‚ו„ל ‰ערך ו‰מעל‰ ˘ל ˙פילו˙ ר‡˘ ‰˘נ‰:

„‰נ‰, ‚„ר ‰˙פיל‰ מן ‰˙ור‰ לכל ‰„עו˙ ‰ו‡: "בע˙ מן ‰ע˙ים ‡˘ר יˆטרך ל„בר 
˘יב˜˘ ‰‡„ם  בז‰  י˙ברך  ˘ˆיוונו ‰˘ם  מ„‡וריי˙‡  ע˘‰  מˆו˙  ˘‡ז ‰י‡  מן ‰„ברים, 
[ו‡ף   ((‡ (˜טו,  ב˙חל˙‰  מˆו˙ ‰˙פל‰  ˘ר˘  מˆו˙יך  („רך  כו'"  ˘יו˘יעו  לב„  י˙ברך  ממנו  ז‰ 
˙˜נ˙ ‰˙פיל‰  על  ז‰ ˜‡י   ,(‰ מ"ע  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ  רמב"ן  (ר‡‰  „רבנן  ˘˙פיל‰  ל‰„עו˙ 
ל‡י„ך ‚יס‡; ‚ם  וכן  ל‰ם.  ˘ז˜ו˜  ב˘ע‰  ב˜˘˙ ˆרכיו  על  ול‡  חכמים,  ˘טבעו  במטבע 
וזמני‰ן  מנין ‰˙פילו˙  ˘ם),  כס"מ  ור‡‰  ˙פל‰.  רי˘ ‰ל'  (רמב"ם  מ„‡וריי˙‡  ˘‰י‡  ל‰„עו˙ 

‰ם מ„רבנן כמ˘"˘. ו‡כ"מ].

וכל ז‰ ‡פילו בנו‚ע לב˜˘‰ על פרט ˜טן ביו˙ר, ˘כ‡˘ר י˘ ל‡„ם ˆורך בענין מסוים 
– ‰רי ‰ו‡ מחוייב מן ‰˙ור‰ לב˜˘ ˆרכיו מ‰˜ב"‰.

˘כולל  בענין  ע‡כו"כ  ‚˘מי,  ב„בר  פרטי˙  לב˜˘‰  בנו‚ע  ‡מורים  ‰„ברים  ו‡ם 
‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ול‡ ˆרכי ‰‡„ם עˆמו ב˙ור פרט, ‡ל‡ ‡˙ כל בנ"י ו‡˙ כל ‰ברי‡‰ 
וכו"',  פעל˙ו   ‰˙‡ כי  פעול  כל  וי„ע   .  . כולו  ‰עולם  על  "מלוך  ‰ב˜˘‰  ˘זו‰י  כול‰, 
על  מלך  י‰י'  ˘‰˜ב"‰  לפעול  ‰כו˘ר  ˘ע˙  י˘נ‰  ר"‰  ˘ביום  ‡ומר˙,  ‰˙ור‰  ˘כ‡˘ר 
מן  ע˘‰  מˆו˙  עליו  חל‰  ולכן  ‚„ול.  ‰כי  ו‰כרח  "ˆורך"  נע˘‰  ז‰  ‰רי  כולו  ‰עולם 

‰˙ור‰ ל‰˙פלל ל‰˜ב"‰ ˘ימל‡ ב˜˘˙ו זו. 

על  לב˜˘ "מלוך  ˘י‰ו„י ˆריך  מן ‰˙ור‰  י˘נו ˆיווי  ר‡˘ ‰˘נ‰  ˘בליל  מובן  ומז‰ 
‰עולם כולו".

י„

‡ם "רמז י˘ בו" מ„וע נ˜ר‡˙ 
מˆו˙ ˘ופר "‚זיר˙ ‰כ˙וב"?

ב‚מר‡  חז"ל  וכל˘ון  ˘מים,  מלכו˙  עול  ‰עבו„‰ ‰מיוח„˙ „ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰י‡ ˜בל˙ 
(ר"‰ טז, ‡): "‡מרו לפני מלכיו˙ . . כ„י ˘˙מליכוני עליכם". 

˙˜יע˙  במˆו˙  במיוח„  מו„‚˘   - ˘מים  מלכו˙  עול  ˜בל˙   - ז‰  ˘עניין  לומר  וי˘ 
˘ופר, ˘‰רי "מˆו˙ ‰יום ב˘ופר" (˘ם כו, ב. כז, ‡. רמב"ם ‰ל' ˘ופר פ"‡ ‰"ב):

˘˙˜יע˙  "‡ע"פ   :(„"‰ פ"‚  ˙˘וב‰  (‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ˘ופר  ˙˜יע˙  למˆו˙  בנו‚ע 
‰˜יˆו  ונר„מים  מ˘נ˙כם,  י˘נים  עורו  כלומר:  בו,  י˘  רמז  ‰כ˙וב,  ‚זיר˙  בר"‰  ˘ופר 
מ˙ר„מ˙כם, וחפ˘ו במע˘יכם וחזרו ב˙˘וב‰ וזכרו בור‡כם, ‡לו ‰˘וכחים ‡˙ ‰‡מ˙ 
לנפ˘ו˙יכם  יˆיל, ‰ביטו  ול‡  יועיל  ל‡  ורי˜ ‡˘ר  ב‰בל  ˘נ˙ם  כל  ו˘ו‚ים  ב‰בלי ‰זמן 
ו‰טיבו „רכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל ‡ח„ מכם „רכו ‰רע‰ ומח˘ב˙ו ‡˘ר ל‡ טוב‰".

זו‰י  ‰רי  ‰כ˙וב"?  "‚זיר˙  ‰י‡  מ„וע  ב‰"  י˘  ˘"רמז  מכיון  מובן:  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
מˆו‰ ˘נו„ע לנו טעמ‰ ו‡ינ‰ ‚זיר‰ בלב„?! 

ו‰עניין ‰ו‡:

וכמו  ˘מים,  מלכו˙  עול  כול‰ ‰י‡ ˜בל˙  במ˘ך ‰˘נ‰  עבו„˙ ‰‡„ם  ויסו„  ‰˙חל˙ 
ו‰ביטול  - ‰‰ו„‡‰  ב‡מיר˙ "מו„‰ ‡ני"  עבו„˙ו  מ˙חיל ‰‡„ם ‡˙  יום  ˘בכל  ˘מˆינו 

ב˜בל˙ עול.

ו‰טעם לז‰:

‰טעם  ‡ינו  עי˜רן  ‰רי   – ˘ל‰ן  ‰טעם  ונו„ע  ˘נ˙פר˘  כ‡לו  ‚ם   - כולן  ‰מˆוו˙  כל 
‰מˆוו˙,  כל   ˙‡ ל˜יים  י˘  ולכן,  ‰כ˙וב".  "‚זיר˙  ‰˜ב"‰  ˆיווי  ‰יו˙ן  ‡ל‡  ˘ל‰ן, 
˘מים.  מלכו˙  עול  ˜בל˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰˜ב"‰,  ˆיו‰  ˘כך  ב‚לל  ‡ל‡  ‰טעם,  ב‚לל  ל‡ 
וכ„‡י˙‡ ב„רו˘י חסי„ו˙ (ר‡‰ ל˜ו"˙ ˘לח מ, ‡ ובכ"מ), ˘"‡פילו נˆטווינו לחטוב עˆים" 
- עבו„‰ לל‡ כל טעם ו˙ועל˙ - ‰יינו מ˜יימים ז‡˙ ב˘לימו˙, וב‡ו˙ו ‡ופן ˘מ˜יימים 
˘‡ר ‰מˆוו˙, כי עי˜ר ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ˜יום רˆונו י˙', וי˘ ל˜יימן כי כך ‰ו‡ רˆון ‰' ‚ם 

‡ם ל‡ מבינים ‰˙ועל˙ בז‰.

˘ו‡לין ו„ור˘ין˘ו‡לין ו„ור˘ין
עיונים ובי‡ורים בעניני ר‡˘ ‰˘נ‰
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וי˙יר‰ מכך, „‡ם מ˜יים ‰‡„ם ‡˙ ‰מˆו‰ מˆ„ ‰רמז ו‰טעם ˘ב‰ בלב„ – ‰רי ל‡ זו 
בלב„ ˘חסר לו עי˜ר ‰מˆו‰, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘‡פילו ‡˙ ‰רמז ו‰˙ועל˙ ‡ין בי„ו, ˘‰רי 
י˘  ו‡ז,  מפני ˆיווי ‰˜ב"‰.  מ˜יים ‡˙ ‰מˆו‰  ר˜ ‡ם  מ‚יע‰  ˘במˆו‰  ו‰טעם  ‰˙ועל˙ 

בי„ו ‚ם ‰˙ועל˙ ו‰„ברים ˘‰מˆו‰ מרמז˙ ‡לי‰ם.

ומכיון ˘יסו„ עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, ‰רי ‚ם בר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰ו‡ 
˙חיל˙ ‰˘נ‰, ו‰ו‡ יסו„ עבו„˙ ‰‡„ם ˘ל ‰˘נ‰ כול‰, ‰רי ‡ז עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ˜בל˙ 

עול מלכו˙ ˘מים.  

כי  בו",  י˘  ˘"רמז  בר"‰ ‚זיר˙ ‰כ˙וב", ‡ף  ˘ופר  ˘"˙˜יע˙  ל‰„‚˘‰  וזו‰י ‰סיב‰ 
במˆו˙  מו„‚˘  ˘מים, ‰רי  מלכו˙  עול  ב˜בל˙  בעי˜ר  ˘בו ‰עבו„‰ ‰י‡  בר‡˘ ‰˘נ‰, 

‰˙˜יע‰, ˘עי˜ר ˜יומ‰ ‰ו‡ ב„רך ˘ל ˜בל˙ עול ו‚זיר˙ ‰מלך.

"˘י‰יו כל י˘ר‡ל עו˘ים מע˘‰ ‡ח„" – מ„וע?
 ‡י˙‡ ב‚מ' (ר"‰ ל„, ב) "‡˙˜ין ר' ‡ב‰ו ב˜יסרי, ˙˜יע‰ ˘ל˘‰ ˘ברים ˙רוע‰ ˙˜יע‰ . .
מספ˜‡ לי' ‡י ‚נוחי ‚נח ‡י ילולי יליל . . „ילמ‡ ‚נח ויליל". ובי‡רו ‰˜„מונים "כך ‰י' 
עו˘ים  ומ‰ם  יבבו˙ ˜לו˙  ˙רוע‰  עו˘ים  מ‰ם  י˘ר‡ל,  כל  מנ‰‚  מימים ˜„מונים  ‰„בר 
י˘ר‡ל  כל  ˘י‰יו  ˙˜נ‰  ל˙˜ן  ר‡‰  ‡ב‰ו  רבי  וכ˘ב‡   .  . ˘ברים  ˘‰ם  כב„ו˙  יבבו˙ 
עו˘ים מע˘‰ ‡ח„" (˙˘וב˙ רב ‰‡י ‚‡ון - ‰וב‡ בר‡"˘ ר"‰ פ"„ ס"י ובר"ן (˘ם „"‰ ‡˙˜ין), ב"י 

‡ו"ח ס˙˜"ˆ „"‰ וכ˙בו).

ולכ‡ור‰ ‰ו‡ „בר פל‡: 

„בר ר‚יל ומ˜ובל ‰ו‡ ‡˘ר י˘נם חילו˜י מנ‰‚ים בעם י˘ר‡ל, וכך ‰ו‡ בכו"כ ענינים 
ב˙ור‰. בכל ז‡˙, ל‡ ר‡ינו ˘יע˘ו ˙˜נ‰ מיוח„˙ כ„י ל‰˘וו˙ בין כל ‰מנ‰‚ים, ומ„וע 
מע˘‰  עו˘ים  י˘ר‡ל  כל  "˘י‰יו  מיוח„˙  ˙˜נ‰  ‰˙˜ינו  ˘ופר  במˆוו˙  „וו˜‡  כן  ‡ם 

‡ח„"?!

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰מבו‡ר ב˙וכנ‰ ‰פנימי ˘ל ˙˜יע˙ ˘ופר:

עול  עלינו  ˘מ˜בלים  ˘מים,  מלכו˙  עול  ˜בל˙  עבו„˙  ‰י‡  ˘ופר"  "˙˜יע˙  עבו„˙ 
מלכו˙ו י˙' ב‰˙מסרו˙ עˆומ‰ ˘למעל‰ מן ‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰ ו˘‡ר חו˘י ‰‡„ם.

‰‚בלו˙,  לל‡  ל‰˜ב"‰  ל‰˙מסר  י‰ו„י  כל  ˘ל  ‰פנימי  ‰רˆון  ביטוי  ‰י‡  זו  ˜בל‰ 
‰נובע מבחינ˙ ‰"יחי„‰" ˘בנ˘מ‰. וכי„וע ˘"י˘ ניˆוı ˜טן מ‡ו„ ˘‰ו‡ בחינ˙ ‡ל˜ו˙ 
„רו˘י  ˘ער  (ע"ח  כו'"  יחי„‰  ‰נ˜ר‡   .  . נבר‡  ‡ח„   ıניˆו בכח  מ˙לב˘   ıניˆו‰ וז‰   .  .
‡בי"ע פ"‡, ‰וב‡ ונ˙ב‡ר בל˜ו"˙ ר‡‰ כז, ‡. ועו„). ו‰יינו, ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל מבלי ‰בט על 

ברˆון  ˙מי„  ˘ל ˜„ו˘‰ ‰עומ„   "ıבו "ניˆו י˘  ו‰מˆוו˙,  ב˜יום ‰˙ור‰  ומˆבו  מעמ„ו 
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˘בח˜יר‰ ˘פעול˙ ‰מ˘יח‰ ˘‰י˙‰ פ"‡ פוטר˙ ‡˙ כל מ˘ך זמן מלכו˙ו ומלכו˙ בניו, 
ול‡ ‰וי פעול‰ נמ˘כ˙.

‰מלכים  מלכי  למלך  בנו‚ע  ‡בל  ו„ם,  ב˘ר  למלכו˙  בנו‚ע  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם,   .‚
ˆריך  ולכן  ו˘נ‰,  ˘נ‰  בכל  מ˙ח„˘˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  מלכו˙ו  ‡ל‡  כן,  ‰„בר  ‡ין  ‰˜ב"‰ 

ל˜בל עלינו עול מלכו˙ו בכל ˘נ‰ מח„˘.

בי‡ור ‰„ברים:

‰' „ברך  "לעולם  ע‰"פ  ב˙חיל˙ו)  ו‰‡מונ‰  ˘ער ‰יחו„  (˙ני‡  ז"ל  ˙ור˙ ‰בע˘"ט  י„וע‰ 
נˆבו˙  ‰ן  ‡לו  ˙יבו˙  ו‚ו',  ר˜יע  י‰י  ˘‡מר˙  ˘"„ברך  פט),  ˜יט,  (˙‰לים  ב˘מים"  נˆב 
מ‡מרו˙  לכל ‰‡ו˙יו˙ „ע˘ר‰  בנו‚ע  וע„"ז ‰ו‡  ר˜יע ‰˘מים",  ב˙וך  לעולם  ועומ„ו˙ 
˘ב‰ם נבר‡ו כל ‰ברו‡ים, "כי ‡ילו ‰יו ‰‡ו˙יו˙ מס˙ל˜ו˙ כר‚ע ח"ו, ‰יו כל ‰ברו‡ים 
חוזרים "ל‡ין ו‡פס ממ˘ כמו לפני ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ממ˘". ‰יינו ˘˜יום ‰עולם ע"י 
בכח  ו˜יימים  חיים  ומ‡ז ‰ם   ıו‡ר ˘מים  נבר‡ו  ˘‡ז  בר‚ע ‰ברי‡‰  ר˜  ל‡ ‰י‰  ‰˜ב"‰ 
‡ו˙ם  ‰מ˜יימ˙  מ‡מרו˙,  מע˘ר‰  לחיו˙  ‰ם  ז˜ו˜ים  ‰ברי‡‰  ‡חר  ˘‚ם  ‡ל‡  עˆמם, 

˘ל‡ יחזרו ל‰יו˙ ‡ין ו‡פס.

[ו‡ם ˙מˆי לומר, ‰„ברים מרומזים ‚ם ב„ברי ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰. ˘כ˙ב 
˘ם: "יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙ לי„ע ˘י˘ ˘ם מˆוי ר‡˘ון ו‰ו‡ ממˆי‡ כל נמˆ‡ 
ו‡ח"כ  ‰מˆ‡ו".  מ‡מ˙˙  ‡ל‡  נמˆ‡ו  ל‡  ˘ביני‰ם  ומ‰   ıו‡ר מ˘מים  ‰נמˆ‡ים  וכל 

מוסיף ב‰"ב: "ו‡ם יעל‰ על ‰„ע˙ ˘‰ו‡ ‡ינו מˆוי ‡ין „בר ‡חר יכול ל‰מˆ‡ו˙".

ו‡ינו מובן: ‡חר ˘כבר ‡מר ˘"‰ו‡ ממˆי‡ כל נמˆ‡ וכו'", ‰רי פ˘יט‡ ˘"‡ם ‰ו‡ 
‡ינו מˆוי ‡ין „בר ‡חר יכול ל‰מˆ‡ו˙", ומ‰ו ‰ˆורך ב‡ריכו˙ וכפל ‰ל˘ון?

ונר‡‰ לב‡ר, ˘ב‰לכ‰ ‡' „ברי ‰רמב"ם ‰ם על ברי‡˙ ‰עולם, ˘ברי‡˙ כל ‰נמˆ‡ים 
ברי‡˙  בע˙  ‰נבר‡ים  ˘‰˙‰וו˙  ר˜  ˘ל‡   – ב‰"ב  מוסיף  כן  ו‡חר  ‰˜ב"‰,  ע"י  ‰י˙‰ 
ר‚ע, ‰ו‡  בכל  ומˆי‡ו˙ם  חיו˙ ‰נבר‡ים  ע"י ‰˜ב"‰, ‡ל‡ ‚ם ‰מ˘ך  ר˜  ‰עולם ‰י˙‰ 

ר˜ בכח ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ מˆוי ב‰ם, ב˙וך מˆי‡ו˙ם, ל˜יים ‡ו˙ם].

מ˙ח„˘  פעם ‡ח˙, ‡ל‡  ˘‰י‰  ˘‰ו‡ ‡ינו „בר   – ל˜יום ‰עולם  בנו‚ע  ˘‰ו‡  וכ˘ם 
˙לוי‰  ˘ב‰   - על ‰עולם  ˘ל ‰˜ב"‰  למלכו˙ו  בנו‚ע  כך ‚ם   – ור‚ע  ר‚ע  בכל  ומ˙‰וו‰ 
‡זי  ‰עולם,  על  ‰˜ב"‰  ˘ל  מלכו˙ו  בענין  ח"ו  ‰פס˜  י‰י'  ‡ם  ˘‰רי  ‰עולם,  מˆי‡ו˙ 

י˙בטל ‰עולם ממˆי‡ו˙ו – ˘‚ם מלוכ‰ זו מ˙ח„˘˙ בכל ר‚ע.

נע˘י˙  בו"„  מלכו˙  ‰˜ב"‰:  ממ‰"מ  ˘ל  למלכו˙ו  בו"„  מלכו˙  בין  ‰חילו˜  וז‰ו 
˘ל  מלכו˙ו  ‡בל  ‰ר‡˘ון.  בר‚ע  ‡ם  כי  ל‰כ˙ירו  ˆריך  ‡ין  ולכן  ל‡,  ו˙ו  ‡ח˙  פעם 
‰˜ב"‰ נע˘י˙ ונפעל˙ מח„˘ בכל ‰זמנים, ולכן פעול˙ ‰‰כ˙ר‰ חוזר˙ ‚"כ, ˘חוזרים 

ומב˜˘ים "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".
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˘ל ‡ביו,  מלכו˙ו  ˘יר˘  כיון  מלך,  בן  מלך  מו˘חין ‡פילו  מ‰‡ „‡ין  ובמכ"˘  מˆוו˙], 
וע‡כו"כ במלך ז‰ עˆמו ˘‡ין מו˘חין ‡ו˙ו ב' פעמים?

מלך  בן  מלך  מו˘חין  ˘"‡ין  ˘ם,  מ„ברי ‰רמב"ם  ל˙רı ‰˜ו˘י‡  נר‡‰  לכ‡ור‰ ‰י' 
לפיכך  לסל˜ ‰מחלו˜˙.  כ„י  מו˘חין ‡ו˙ו  מלחמ‰  מחלו˜˙ ‡ו  ˘ם  כן ‰י˙‰  ‡ל‡ ‡ם 
"מחלו˜˙"  ˘ל  ענין  ˘י˘נו  בנ„ו"„,  וע„"ז  כו'".  ‡„וני'  מחלו˜˙  מפני  ˘למ‰  מ˘חו 
ו"מלחמ‰" על מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ מˆ„ ‰"מלך ז˜ן וכסיל" ז‰ ‰יˆ‰"ר (˜‰ל˙ „, י‚. ור‡‰ 

˜‰"ר ופיר˘"י ע‰"פ).

‡מנם ‡ין ליי˘ב כן, ˘‰רי „ין ז‰ נ‡מר ר˜ כ˘ממנין בן מלך, ˘‡ף ˘מעי˜ר ‰„ין ‚ם 
בן מלך ל‡ בעי מ˘יח‰ מ˘ום „‰מלכו˙ ירו˘‰ כנ"ל, ‰נ‰ במ˜ום ˘י˘ מחלו˜˙ מו˘חין 
‡ו˙ו כ„י לסל˜ ‰מחלו˜˙, ‡בל בנו‚ע למלך עˆמו (˘כבר נמ˘ח) ל‡ מˆינו ב˘ום מ˜ום 
ול‡ ‡י˘˙מיט ˘ום ˙נ‡ לומר ˘‡ם מ˙עורר˙ מחלו˜˙ ˆריך לחזור ולמו˘חו, וכמו ˘ל‡ 

מˆינו ‡ˆל ˘למ‰ ˘חזרו ומ˘חו ‡ו˙ו ‡חר מחלו˜˙ ירבעם בן נבט.

פעם  מ˜יים  ˘‡„ם  מˆוו˙  לכמ‰  בנו‚ע  ˘ח˜רו  ב‡חרונים  „מˆינו  ב‰˜„ם  ויובן  ב. 
‰ו‡  ‰מˆו‰  ‚„ר  ‡ם  חייו),  מ˘ך  לכל  ‡ו  ‰יום  (כל  ˘ל‡ח"ז  זמן  מ˘ך  על  ונפטר  ‡ח˙ 
ממ˘יך  פ"‡  ‰מˆו‰  ˘˜יום  ‡ו  מ˜יומ‰,  ל‡ח"ז  ‰‡„ם   ˙‡ פוטר  פ"‡  ‰מˆו‰  ˘˜יום 
‰‚‡ון  ˘מב‡ר  וכפי  ור‚ע.  ר‚ע  כל  ‰מˆו‰   ˙‡ ˘מ˜יים  וח˘יב  ‡ח"כ,  ‚ם  ‰פעול‰   ˙‡
‚ם  ור‡‰  ˜נ„.  מכ˙ב  ˙ור‰  מכ˙בי   .(„  ,‚) ‰˘למ‰   .(‚ (נ„,  ב‰˘מטו˙  ‰פל‡‰  ˆפע"נ  (ר‡‰  ‰ר‚ˆ'ובי 
„מˆו‰  ‡˙רו‚  ‡ם  ב)  מו,  (סוכ‰  ‰‚מ'  פלו‚˙˙   ˙‡ זו  ח˜יר‰  ע"פ  ו˘"נ)   ,62 ע'  חכ"ט  ˙ו"מ 

ו˙יכף  ‰מˆו‰,  ˜יום  ב˘ע˙  ר˜  למˆו‰  מו˜ˆ‰  ˘‰‡˙רו‚  (‰יינו  ‡˙˜ˆ‡י"  "למˆו˙‰ 
ל‡ח"ז יכול ל‡כלו וכ‰"‚) ‡ו "לכולי יומ‡ ‡˙˜ˆ‡י" – ˘‰פלו‚˙‡ ‰י‡ בח˜יר‰ זו ‡ם 
וממיל‡  ממנ‰,  נפטר ‰‡„ם  ו‡ח"ז  ב˘ע˙ ˜יום ‰מˆו‰,  ר˜  חל‰  מינים  מˆוו˙ „'  ˜יום 
‡ין ‰‡˙רו‚ מו˜ˆ‰; ‡ו ˘˜יום ‰מˆו‰ נמ˘כ˙ על כל ‰יום וח˘יב ˘מ˜יים ‰מˆו‰ כל 

ר‚ע ˘‡ז ‰וי מו˜ˆ‰ לכל ‰יום. 

ב˙חיל˙  ‰מלך  ˘נמ˘ח  ‰מ˘יח‰  ‡ם  מלך,  מ˘יח˙  ב„ין  ‚ם  ע„"ז  לח˜ור  י˘  וכן 
מלכו˙ו פוטר˙ ‡˙ כל מ˘ך מלכו˙ו ומלכו˙ בניו (‡ם ל‡ ‰י˙‰ מחלו˜˙); ‡ו ˘‰מ˘יח‰ 
ˆ"ל כל ר‚ע, ‡ל‡ ˘‰מ˘יח‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ פעול‰ נמ˘ך, ‰נמ˘כ˙ ומ˙ח„˘˙ בכל ר‚ע 

ור‚ע במ˘ך כל ימי מלכו˙ו ומלכו˙ בניו.

סע"ב,  (ו,  כרי˙ו˙  במס'  ‰‚מ'  מ„ברי   – למ˘יח‰  בנו‚ע  ‰ח˜יר‰  לפ˘וט  ונר‡‰ 
ר"מ  ˘נמ˘חו),  (ל‡חר  ולכ‰נים  למלכים   .  . ‰מ˘ח‰  ב˘מן  ‰סך   .  . "˙ני‡  ובפיר˘"י): 

ומלך  כ˙יב,  זר  על  ממנו  י˙ן  ו‡˘ר  סבר  ר"מ   .  . פלי‚י  במ‡י   .  . פוטר  י‰ו„‰  ור'  מחייב 
וכ‰ן  ומלך  סופו,  וע„  מ˙חיל˙ו  זר  ע„ „‡יכ‡  בעינן  סבר  ור"י  נינ‰ו,  זרים   ‡˙˘‰ וכ‰ן 
ח˘יב  ‰מ˘יח‰)  (‡חר   "‡˙˘‰" לר"י  ובין  לר"מ  „בין  חזינן  ‰וו".  זרים  ל‡ו  מעי˜ר‡ 
כ‡ופן ‰‡'  ועכˆ"ל  חוב˙ ‰מ˘יח‰,  עליו  חל‰  ל‡  ו˙ו  ˘מן ‰מ˘ח‰,  ל‚בי  ‰מלך "זר" 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים טז

 ˙‡ ל˜בל  ‰‰˙עוררו˙  מ‚יע‰  זו  ומבחינ‰  פי"ח-י"ט).  ˙ני‡  (ר‡‰  ב˜ב"‰  ל„בו˜  ו˙˘ו˜‰ 

מלכו˙ו ב‰˙מסרו˙ מוחלט˙, למעל‰ מטעם ו„ע˙.

רמב,  ‰˙˜יעו˙  ˘ער  „‡"ח  עם  סי„ור  (ר‡‰  „וו˜‡  ב‰מ‰  ˘ל  ב˜רן  ˘˙ו˜עין  ‰טעם  וז‰ו 

מן  ‰‡„ם  מו˙ר  ˘‰ו‡  ‰˘כל,  מן  ˘למעל‰  עבו„‰  ‰י‡  זו  ˘עבו„‰  ל‰ורו˙  ובכ"מ),   .‡

מן  ˘למעל‰  עבו„‰  ‰י‡  ˘ופר  ˙˜יע˙  עבו„˙  ‡ך  ˘כל,  בעל  ‰‡„ם  ב‰יו˙  ‰ב‰מ‰, 

‰˘כל, ו‰‡„ם ו‰ב‰מ‰ ‰ם ב˘וו‰.

ו‰נ‰, "ניˆוı" ז‰ ˘ל ˜„ו˘‰, ‰"יחי„‰" ˘בנפ˘, ‰רי ‰י‡ ˜יימ˙ בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל 

‰י‡  ‰י‡  ˘‰רי  ו‰רוחני,  ‰‚˘מי  ומˆבו  ומעמ„ו  עבו„˙ו  על  ‰בט  מבלי  ˘וו‰,  ב‡ופן 

נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ‰˜יימ˙ בכל י˘ר‡ל, וב‰ כולם ˘ווים.

כי  מע˘‰ ‡ח„",  עו˘ים  י˘ר‡ל  כל  ˘ופר ‰˙˜ינו "˘י‰יו  במˆוו˙  ˘„וו˜‡  מ‰  וז‰ו 

˘מים,  מלכו˙  עול  ˜בל˙  י˘ר‡ל  בעם  ˘מעורר˙   - ‰נ˘מ‰  ועˆם  ‰יחי„‰  בחינ˙  מˆ„ 

י‰יו  ˘ל‡  ‰˙˜ינו  ‚ם  ולכן  ב‰,  ˘ווים  י˘ר‡ל  כל  ‰רי   - ˘ופר  ˙˜יע˙  ענין  ‰ו‡  ˘ז‰ 

בעבו„‰ זו חילו˜י מנ‰‚ים.

ועל פי כל ז‰ יובן ‚ם ‰כ˙וב (וז‡˙ ‰ברכ‰ ל‚, ‰): "וי‰י בי˘ורון מלך ב‰˙‡סף ר‡˘י 

עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל":

 .  . עליכם  ˘˙מליכוני  כ„י  מלכיו˙   .  . לפני  רז"ל "‡מרו  ˘ופר ‡מרו  ל˙˜יע˙  בנו‚ע 

ובמ‰ ב˘ופר" (ר"‰ טז, סע"‡). ו‰יינו ˘ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר פועלים על ‰˜ב"‰ ˘י‰י' מלך 

על י˘ר‡ל. וכי„וע ‰מ˘ל מ‰כ˙ר˙ מלך ב˘ר ו„ם, ˘כ‡˘ר מכ˙ירים מלך, ו‰ו‡ מסכים 

ורוˆ‰ ל‰יו˙ מלך, ‡זי ˙ו˜עים ב˘ופרו˙ (ר‡‰ ‡בו„ר‰ם בטעמי ‰˙˜יעו˙ ב˘ם ‰רס"‚: "‰עניין 

‰בור‡   ˙‡ עלינו  ממליכין  ‡נו  וכן   .  . לפני‰ם  ˘˙ו˜עים  מלכו˙ם  ב˙חיל˙  ‰מלכים  עו˘ים  כן  ‰ר‡˘ון, 

ליום ז‰"). 

מˆ„ ‰"יחי„‰"  ˘‰י‡ ‰עבו„‰  ˘ופר,  ˙˜יע˙  עבו„˙  ˘ע"י  עומ˜ „ברי ‰כ˙וב,  וז‰ו 

 – י˘ר‡ל"  ˘בטי  יח„  עם  ר‡˘י  ונע˘‰ "ב‰˙‡סף  ב˘ו‰,  י˘ר‡ל ‰ם  כל  ˘ב‰  ˘בנפ˘, 

‰רי נע˘‰ מז‰ "וי‰י בי˘ורון מלך", ו‰˜ב"‰ נ‰י' מלך על עם י˘ר‡ל.

ו„ם  ב˘ר  ˘מלך  וכמו   ,(‡ נח,  ברכו˙  (ר‡‰  „ר˜יע‡"  מלכו˙‡  כעין  „‡רע‡  ו"מלכו˙‡ 

בע˙ ‰כ˙ר˙ו למלך מ˜בל ‰ו‡ על עˆמו ל‰ˆיל ‡˙ ‡נ˘י מ„ינ˙ו מי„ ˘ונ‡ ‰˜ם עלי‰ם, 

˘בר‡˘   – „ר˜יע‡"  ב"מלכו˙‡  ו„‡י  כן ‰ו‡  ל‰ם,  בכל ‰מˆטרך  לˆרכי‰ם  ל„‡ו‚  וכן 

‰˘נ‰, זמן ‰כ˙ר˙ ‰מלך, מבטיח ‰˜ב"‰ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˘יפטר מ‰˘ונ‡ ‰ו‡ יˆרו 

‰רע, וכן לספ˜ לו בני חיי ומזוני רויחי בכל ‰מˆטרך לו ולבני בי˙ו.



יז‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ט' ברכו˙ וט' ˙˜יעו˙ – כנ‚„ ח"י ברכו˙ ‰˘חר
נח,  ו‡ילך.   „ נ‚,  ר"‰  „רו˘י  ל˜ו"˙  י„.  סימן  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ˙ני‡  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר 
˘נמ˘כ˙  ‰עולמו˙  ˘ל  ‰‡ל˜י˙  ‰חיו˙  ‰נ‰  ‰˘נ‰  ר‡˘  ערב  ˘בכל  ובכ"מ),  ו‡ילך.   ‡

וחוזר˙  מן ‰עולמו˙  מס˙ל˜˙  למ˘ך ‰˘נ‰,  כולם  ל‰חיו˙ ‰עולמו˙  מ‰˜ב"‰  ונ˘פע˙ 
מחו„˘˙,  וחיו˙  ח„˘  ‡ור  נמ˘ך  ‰יום  ו˙פילו˙  ‰˘ופר  ˙˜יע˙  וע"י  ומ˜ור‰,  ל˘ר˘‰ 

ו"בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ ‰ו‡ ‡ור ח„˘ עליון יו˙ר" (‡‚‰"˜ ˘ם).

וי˘ ל‰בי‡ „ו‚מ‡ לכך מס„ר ‰עבו„‰ בכל יום ויום:

במ˘ך  עבו„˙ו  מכל  ח˘בון  לערוך  ˘על ‰מט‰, ˆריך  ˘מע  בע˙ ˜רי‡˙  בסוף ‰יום, 
למעל‰,  ועול‰  ונ˘מ˙ו  ‰‡„ם  חיו˙  מס˙ל˜˙  ‰˘ינ‰,  בע˙  ליל‰  בכל  ול‡ח"ז,  ‰יום. 
‰‡„ם  כ˘ניעור  ובבו˜ר,  פי"ב),  פר„ר"‡  ור‡‰  ט.  פי"„,  (ב"ר  מ˘ם  חיים  ˘ו‡ב˙  ו‰נ˘מ‰ 

מ˘נ˙ו מ˙ח„˘˙ חיו˙ו, ונע˘‰ ברי' ח„˘‰ (ר‡‰ ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח רס"„. רס"ו).

˘בסוף ‰˘נ‰  כללו˙ ‰˘נ‰,  ˘ל  בחיו˙  כך ‰ו‡   – יום  כל  ˘ל  בחיו˙ ‰פרטי˙  וכמו 
(בערב וליל ר"‰ ע„ ‰˙˜יעו˙) מס˙ל˜˙ ‰חיו˙ ˘ל ‰˘נ‰ ˘עבר‰, ולכן ˆריך ‡ז לערוך 

ח˘בון ˆ„˜ מעבו„˙ו ‡˙ ‰' במ˘ך ‰˘נ‰, ול‡חרי ז‰ נמ˘ך ‡ור ח„˘ ונעל‰ יו˙ר.

וי˘ לומר, ˘כ˘ם ˘בע˙ חי„ו˘ ‰חיו˙ ˘בכל יום ‡ומרים ח"י ברכו˙ ‰˘חר, כך ‚ם 
בנו‚ע לחי„ו˘ ‰חיו˙ בר‡˘ ‰˘נ‰ ע"י ‰˙˜יעו˙ ו‰˙פילו˙ – ˘˙י˜נו ט' ברכו˙ במוסף 
„ר"‰ וט' ˙˜יעו˙, ˘‰ן במספר ח"י (ר‡‰ ‚ם ‡ו‰"˙ בל˜ ע' ‡'כ„), כנ‚„ ח"י ברכו˙ ‰˘חר.

בעולמו˙  ל‰˙ח„˘ו˙ ‰חיו˙  יום  בכל  חיו˙ ‰נ˘מ‰  בין ‰˙ח„˘ו˙  ומ‰‰˘וו‡‰ ‰זו 
י˘מע חכם ויוסיף ל˜ח:

ב‡מיר˙  ‰ו‡  מחוייב  מ˘נ˙ו,  כ˘ניעור  ב‡„ם  ‰חיו˙  ‰˙ח„˘ו˙  בע˙  בו˜ר,  בכל 
ברכו˙ ‰˘חר. ו‰‰לכ‰ ‰י‡, ˘‚ם מי ˘ל‡ ‰˙חייב ב‡יז‰ ברכ‰ מסוימ˙ ˆריך ל‡ומר‰ 
עם כל ברכו˙ ‰˘חר, מכיון ˘"כל ‰ברכו˙ ‰ן על סי„ורו ˘ל עולם ו‰נ‰‚˙ו . . ˘‰˜ב"‰ 
בר‡ ˆרכי ‰עולם" (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סמ"ו ס"ז). ונמˆ‡, ˘‚ם מי ˘ל‡ ‰ר‚י˘ בעˆמו 
ענין  ב‡ו˙ו  חי„ו˘ ‰חיו˙ ‚ם  על  לברך  חייב ‰ו‡  ז‡˙  בכל  מסוים,  בענין  חי„ו˘ ‰חיו˙ 

ובכל ‰ענינים.

ביומ‡ „ין  בר‡˘ ‰˘נ‰:  חיו˙ ‰עולמו˙  כללו˙  ל‰˙ח„˘ו˙  בנו‚ע  ללמו„  י˘  ומכך 
‚˘מיים,  לענינים  בנו‚ע  ו‚ם  לכל ‰˘נ‰,  כל ‰‰˘פעו˙  ונ˘פעו˙  נמ˘כו˙  „ר‡˘ ‰˘נ‰ 
˘‰˘פעו˙  בעˆמו  מר‚י˘  ˘ל‡  מי  ו‚ם  ‡ח„.  לכל  נמ˘כים  ו‰ם  רוויחי,  ומזוני  חיי  בני 
‡לו נ˘פעו ‡ליו – ‚ם ‰ו‡ ˆריך לי„ע ‰מˆי‡ו˙, ˘‡כן נמ˘כו ‰מ˘כו˙ ‡ליו, ו‡ין ‰„בר 

˙לוי ‡ל‡ בו, ˘י˘ים לבו ויפ˙ח עיניו ו‡זניו, ו‡ז ‚ם ‰ו‡ יר‚י˘ ז‡˙ בעˆמו.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים כ

נעלי˙  לבחינ‰  י˘ר‡ל  ˘מ˙עלים  טוב",  ב„רך "ע˘‰  בר‡˘ ‰˘נ‰ ‰עבו„‰ ‰י‡  ‡ך 
במיל‡  נפטרים  יו˙ר  נעלי˙  במ„רי‚‰  ‰עמי„‰  וע"י  ל‡„וננו",  ‰יום  ˜„ו˘  "כי  ביו˙ר, 
עוון,  ו‰זכר˙  וחרט‰  לוי„וי  מ˜ום  ‡ין  ובמיל‡  וכפר‰.  סליח‰  מחיל‰  ונמ˘כ˙  מ‰רע 
מ‡חר ˘כל ‰רע ו‰חט‡ים נ„חים ממיל‡ ומ‡לי‰ם מˆ„ ריבוי ‰טוב ו‰˜„ו˘‰ ˘ביומ‡ 

„ין.

‡‚ר˙  ˙ני‡  (ר‡‰  ו‰חסי„ו˙  ‰˜בל‰  בל˘ון  ‰נ˜ר‡ים  ‰ם  ב˙˘וב‰  ‡לו  ‡ופנים  ˘ני 
˙י˜ון  ענינ‰   "‰‡˙˙ "˙˘וב‰  עיל‡‰".  ו"˙˘וב‰   "‰‡˙˙ "˙˘וב‰  ו‡ילך)  פ"„  ‰˙˘וב‰ 

‰פ‚ם ו‰חט‡, ולכן ‰י‡ במרירו˙, ו"˙˘וב‰ עיל‡‰" – ˘ם ‡ין מלכ˙חיל‰ נ˙ינ˙ מ˜ום 
מ˙וך  ‰י‡  זו  עבו„‰  ולכן  למ˜ור‰,  ‰נפ˘  ‰˘ב˙  ב˙˘וב‰,  נעלי˙  בחינ‰  ו‰י‡  לפ‚ם, 

˘מח‰, וזו‰י עבו„˙ ‰˙˘וב‰ „ר‡˘ ‰˘נ‰.

 "מלוך על ‰עולם" – 
‰רי ‰' ‰ו‡ "מלך" ‚ם לפני ‰ב˜˘‰?

ענינו ‰עי˜רי ˘ל ר"‰ ‰ו‡ ˘בו מכ˙ירים בנ"י ‡˙ ‰˜ב"‰ למלך עלי‰ם – ו‰ר‡י' לז‰ 
‰י‡ ממˆוו˙ ‰יום, ˘"מˆו˙ ‰יום ב˘ופר" (ר"‰ כו, ב), ועי˜ר ענינ‰ ˘ל מˆוו˙ ˘ופר ‰ו‡ 
לפני  . ‡מרו   . ב) "‡מר ‰˜ב"‰  ל„,  טז, ‡.  (˘ם  ב‚מ'  כ„‡י˙‡  ˘ל ‰˜ב"‰,  מלכו˙ו  ˜בל˙ 
˙פילו˙  בנוסח  וכן ‡ומרים  ב˘ופר",  ובמ‰   .  . עליכם  ˘˙מליכוני  כ„י   .  . מלכיו˙  בר"‰ 

."ıר"‰: "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך", וחו˙מים: "מלך על כל ‰‡ר

בנו‚ע  ל‰לכ‰  מ˙‡ים  ל‰יו˙  ˘ל ‰˜ב"‰ ˆריך  במלכו˙ו  ס„ר ‰‰נ‰‚‰  ל‰בין:  וˆריך 
לס„ר ‰‰נ‰‚‰ „מלך ב˘ר ו„ם, וכ„ר˘˙ חז"ל (˘מו"ר פ"ל, ט) ע‰"פ (˙‰לים ˜מז, יט) "מ‚י„ 
„בריו ליע˜ב חו˜יו ומ˘פטיו לי˘ר‡ל", „חו˜י ומ˘פטי ‰˙ור‰ ‰ם ‚ם חו˜יו ˘ל ‰˜ב"‰ 
פוס˜  ‰מלוכ‰  לענין  ובנו‚ע  לע˘ו˙".  לי˘ר‡ל  ‡ומר  ‰ו‡  עו˘‰  ˘‰ו‡  "מ‰  כביכול 
ע„  ולבניו  לו  זוכ‰  ז‰  ‰רי  ‰מלך  ˘מו˘חין  "מ‡חר  ‰"ז-יב):  פ"‡  מלכים  (‰ל'  ‰רמב"ם 
עולם, ˘‰מלכו˙ ירו˘‰ . . ‰ניח בן ˜טן מ˘מרין לו ‰מלוכ‰ ע„ ˘י‚„יל . . ו‡ין מו˘חין 
מלך בן מלך". ו‰יינו, ˘ל‡חר ˘נמ˘ח מלך ‡ין ˆורך למ˘יח‰ נוספ˙ לו ולבניו ‡חריו.

ועפ"ז ˙ימ‰ מ‰ו טעם ‰מˆו‰ ל˙˜וע ב˘ופר בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ כ„י לחזור ול‰כ˙יר ‡˙ 
‰˜ב"‰ למלך על כל ‰‡רı – ‰רי ‚ם בל‡‰"כ ˆריכ‰ ל‰יו˙ נמ˘כ˙ מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
ב„רך ממיל‡ מˆ„ ˜בל˙ ‰˜ב"‰ למלך ב˘נים ˘לפנ"ז, וב„ורו˙ ˘לפנ"ז. [וע„"ז בנו‚ע 
עול  ˘˜יבל  ב˘ע‰  ˘ל ‰˜ב"‰  מלכו˙ו  עול  ע"ע  ˘כבר ˜יבל  מי˘ר‡ל,  פרטי  לכל ‡„ם 



יט‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

וז‰ו ‰טעם לח˙ימ˙ פסו˜י מלכויו˙ בפסו˜ "˘מע י˘ר‡ל" כי בפסו˜ ז‰ מבו‡ר ענין 
מלכו˙  ל˘ון  ב‰ם  ˘מוזכר  ‡לו  בפסו˜ים  ‚ם  נמˆ‡  ˘ל‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  במלכו˙ו  מיוח„ 
˘מלכ˙חיל‰  ‰מלך,  ‡ל  ‰עם  בביטול  ‰‡פ˘רי˙  ‰˘לימו˙  ˙כלי˙  זו‰י  ˘‰רי,  ב‚לוי. 

‡ינם מˆי‡ו˙ בפני עˆמם, ‡ל‡ י˘נ‰ כ‡ן ר˜ מˆי‡ו˙ ‰מלך!

"‡מליכ˙י‰  ב):  י‚,  (ברכו˙  י˘ר‡ל"  "˘מע  לכ˙וב  בנו‚ע  ב‚מ'  ‡י˙‡  מזו,  וי˙יר‰ 
למעל‰ ולמט‰ ול‡רבע רוחו˙ ‰˘מים", ומרומז ‰ו‡ ב˙יב˙ '‡ח„', ˘‰‡ל"ף - ‰˜ב"‰, 
רוחו˙ ‰˘מים.   '„  –  '„‰ ועל   ,ıו‰‡ר ז' ‰ר˜יעים   – על ‰ח'  מולך  עולם",  ˘ל  "‡לופו 
ל‡  ˘‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰יחי„‰, ‰י‡  ˘נר‚˘  ˘לימו˙ ‰ביטול ‡ל ‰מלך,  ˘˙כלי˙  ונמˆ‡, 
ר˜ ‡ˆל י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‚ם בנבר‡ים כולם ניכר מח˜ ˘"ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡ מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו" 

(ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו‰"˙), ובמיל‡, כל מˆי‡ו˙ם ‡ינ‰ ‡ל‡ "‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו".

 ל‰˙עלו˙ מעל ‰חט‡ים
ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ ‰˙חל˙ "ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰", ˘ב‰ם ‰עבו„‰ ‰י‡ ל˘וב ‡ל ‰' ול˙˜ן 
‡˙ כל ‰חט‡ים ו‰עוונו˙ מ˘נ‰ ‰עבר‰. ‡עפ"כ, ‰„ין ‰ו‡, ˘ל‡ כמו ˘‡ר ‰˘נ‰ ˘‡ם 
רוˆ‰ ‡„ם ל˘וב ‡ל ‰' עליו ל‰˙וו„ו˙ על חט‡יו, ל‰˙חרט עלי‰ם ולב˜˘ מחיל‰, ‰רי 
בר"‰ ‰„ין ‰ו‡ ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ˆורך בווי„וי ‡ל‡ ‡סור ל‰זכיר ענין ˘ל חט‡ ועוון 

(ר‡‰ ב"י לטור ‡ו"ח ס˙˜פ"„ „"‰ נו‰‚ין. מ‚"‡ ל˘ו"ע ˘ם ס˜"ב. ˘ו"ע ‡„‰"ז ס˙˜פ"„ ס"ב).

וי˘ לב‡ר ‰טעם לחילו˜ ז‰ ב„רך ‰פנימיו˙: 

ב„חיי˙ וביטול ‰רע י˘נם ב' „רכים, ‰‡ח˙ ‰י‡ ל‰˙עס˜ עם ‰רע ולעבו„ ול‰˙יי‚ע 
ב˘ביר˙ו וביטולו. ו‰˘ני˙ ‰י‡ ל‰‡יר בנפ˘ו ‡ור ‚„ול, ו‡זי ‰רע מ˙בטל ממיל‡. ו‰ם 
עם  ‰עבו„‰  ‰י‡  מרע"  "סור  טוב".  ו"ע˘‰  מרע"  "סור   '‰ בעבו„˙  ‰‡ופנים  ˘ני  ‰ם 
‰רע, לסור ממנ‰ ולעזוב „רכי', ו"ע˘‰ טוב" ‰י‡ ‰עבו„‰ בע˘יי˙ טוב, ו‡זי מˆ„ ריבוי 

‰טוב סר ‰רע מ‡ליו וממיל‡.

וז‰ו ‰חילו˜ בין עבו„˙ ‰˙˘וב‰ בר‡˘ ‰˘נ‰ ל‰˙˘וב‰ ב˘‡ר ימו˙ ‰˘נ‰:

ו‰יינו  מרע",  "סור  ב„רך  ‰רע  ב„חיי˙  ‰י‡  י˘ר‡ל  ‡י˘  ˘ל  עבו„˙ו  ‰˘נ‰  בכל 
‰לב,  מעומ˜  ול‰˙חרט  ל‰˙וו„ו˙  חייבים  ולכן  ול˘ברו.  ל„חו˙ו  ‰רע,  עם  ˘עוס˜ים 
במרירו˙ ולב נ˘בר, כי ‰„רך לע˜ור ‡˙ ‰רע ‰י‡ על י„י וי„וי וחרט‰, וכפי ˘מב‡ר כ"˜ 
נפ˘  עו˜ר˙  וחרט˙ ‰לב  נע˜ר ‚וף ‰חט‡,  ב„יבור  י„י ‰וי„וי  ˘על  ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ 

‰חט‡ („רך מˆו˙יך מˆו˙ וי„וי ו˙˘וב‰ (לח, ב)). 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יח

מ„וע חו˙מים מלכיו˙ בפסו˜ ˘‡ין בו מלכו˙?
 '‰ י˘ר‡ל  "˘מע  ב‰פסו˜  ‰י‡  ‰˘נ‰  „ר‡˘  מוסף  ב˙פיל˙  מלכויו˙  פסו˜י  ח˙ימ˙ 
ע˘ר  בעינן  ו‡נן   .  . ˙ל˙ ‰ו‡ „‰ויין (ב˙ור‰)  ב‚מ' "מלכיו˙  כ„‡י˙‡  ‡ל˜ינו ‰' ‡ח„", 
 '‰ י˘ר‡ל  ˘מע   .  . וליכ‡?  ר˘"י],  בסוף.  ו‡ח˙  ב˙חל‰  ˘ל˘  ב˙ור‰,  מ‰ן  [ו‡רבע 
‡ל˜ינו ‰' ‡ח„, מלכו˙ו" (ר"‰ לב, ב). ו‰יינו, ˘"‡ע"פ ˘‡ין בו זכר מלכו˙" מ"מ מכיון 

˘"מלכו˙ ‰ו‡ ענינו" (ל' ‰רמב"ם ‰ל' ˘ופר פ"‚ ‰"ט) חו˙מים בכ˙וב ז‰.

מלכו˙"?!  זכר  בו  בפסו˜ "˘‡ין  מלכיו˙ ‰י‡  פסו˜י  ˘ח˙ימ˙  בי‡ור, ‰י˙כן  וˆריך 
לו  י‡מר  ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי "מי  מלכו˙ו  בו  ˘מוזכר  כ˙וב ‡חר  בחומ˘  מˆינו  ˘ל‡  ו‰‚ם 
ל˘ון  ב‚לוי  בו  ˘י˙פר˘  פסו˜  עו„  ב˙ור‰  לכ˙וב  י˙'  ביכל˙ו  ובו„‡י ‰י'  ˙ע˘‰",  מ‰ 

מלכו˙? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

רו‡ים במוח˘ ב"מלכו˙‡ „‡רע‡", ˘‚ם ל‡חרי ˘‰עם מכ˙ירים ‡˙ ‰מלך ומ˜בלים 
‰מלך  ‡ם  ו‡ף  לעˆמו.  מˆי‡ו˙  ו‰מלך  לעˆמם  מˆי‡ו˙  ‰ם  נ˘‡רים  מלכו˙ו,  עלי‰ם 
‡נ˘ים  על  מולך  מ‰ם  ‡ח„  ˘כל  מלכים,  וכמ‰  כמ‰  על  ומלך  בכיפ‰",  "מו˘ל  ‰ו‡ 
רבים, מ"מ, מובן ופ˘וט ˘‡ין ‰מלך מ˙ערב בכל ענייני‰ם ‰פרטיים ˘ל כל ‡ח„ מבני 
לכ˙חיל‰  מבי‡ים  ˘ל‡  במ„ינ‰  ˘נע˘ים  ענינים  ריבוי  וי˘נם  מלכו˙ו,  ˘˙ח˙  ‰מ„ינו˙ 
לי„יע˙ו ˘ל ‰מלך. ו‚ם מˆ„ בני ‰מ„ינ‰, ‡ין כל מ‚מ˙ם וחפˆם וכל מעיינם ר˜ במילוי 

רˆון ‰מלך ‡ל‡ י˘נם ‰רב‰ פרטים בחיי‰ם ˘‡ינם ˜˘ורים לרˆון ‰מלך.

ומז‰ מובן, ˘˘לימו˙ ˜בל˙ עול ‰מלך ו‰כ˙ר˙ו ‰י‡ כ‡˘ר ‰ביטול ‡ל ‰מלך חו„ר 
ממ˘  חיי‰ם  ˘כל  ˘נר‚˘ ‡ˆלם  ע„  חיי‰ם,  פרטי  ובכל  בני ‰מ„ינ‰,  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  בכל 

וכל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל‰ם ‡ינ‰ ‡ל‡ מˆי‡ו˙ ‰מלך.

רז"ל  ‡מרו  ˘עלי'  מלכיו˙,  פסו˜י  ‡מיר˙  בע˙  „ר˜יע‡",  ב"מלכו˙‡  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
"‡מרו לפני מלכיו˙ . . כ„י ˘˙מליכוני עליכם" (ר"‰ טז, סע"‡), ו‡ז מכ˙ירים ‡˙ ‰˜ב"‰ 
למלך ומ˜בלים עלינו ‡˙ עול מלכו˙ו י˙', ˘˘לימו˙ ‰ביטול ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים 

‰י‡ ‰מבו‡ר˙ בכ˙וב "˘מע י˘ר‡ל ‚ו'":

י˘ר‡ל,  עם   – ˘י˘נו "עם"  מו„‚˘  ˘ם  מלכו˙, ‰רי  נ˙פר˘ ‰ל˘ון  ˘ב‰ם  בפסו˜ים 
עמו",  לו, "‰' ‡ל˜יו  בטלים  ו‰ם  עמ‰ם  נמˆ‡  ˘‰מלך  עˆמם, ‡ל‡  בפני  מˆי‡ו˙  ˘‰ם 
‰ביטול   – י˘ר‡ל"  "˘מע  בכ˙וב  ‡ך  וע„".  לעולם  ימלוך   '‰" מלך",  בי˘ורון  "וי‰י 
‡ח„",   '‰"˘ י˘ר‡ל  ‡ˆל  ˘נר‚˘  כך  כ„י  ע„  ‰˘לימו˙  ב˙כלי˙  ‰ו‡  עול  ו‰˜בל˙ 
כלומר ˘‰˜ב"‰ ‰נו ‰מˆי‡ו˙ ‰‡מ˙י˙ ‰יחי„‰, וממ˘ ‡ין עו„ מˆי‡ו˙ מלב„ו [„כיון 
˘מˆי‡ו˙ כל ‰נבר‡ים ˙לוי' בו, ˘‰ו‡ ‰מ‰ו‰ ומחי' ‡ו˙ם – ‡ין ‰ם נח˘בים כמˆי‡ו˙ 

בפני עˆמם, ‡ל‡ ‰ם חל˜ ממˆי‡ו˙ ‰בור‡ (כמבו‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡ ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰)].


