
חו„˘ ‡לול

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

למי‰וי ע„ ע˙‰, ובמיל‡ י‰י' למ˜לט מ‚ו‡ל ‰„ם מכל ‰˜טרו‚ים.

וע"י ˙˘וב‰,

ב˙חל‰ ˙˘וב‰ מיר‡‰, ˘נע˘ו לו כ˘‚‚ו˙, ו‡ח"כ ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰, ˘נע˘ו לו 
כזכיו˙ -

˙כ˙בו ו˙ח˙מו – ל‡ל˙ר בספרן ˘ל ˆ„י˜ים ,

ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰.

(˘ב˙ מברכים ‡לול ˙˘י"‡) 

בחו„˘ ‡לול י˘ למעט ביו˙ר בעוב„ין „חול
ע˘ר˙ ימי ˙˘וב‰ ‰ו‡ ‰זמן ˘בו ‰ו‡ ˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆוı, ‰יינו, ˘‰˜ב"‰ 
‰ו‡ ˜רוב לכ‡ו"‡ מבנ"י, כמ"˘ בנו‚ע לע˘י"˙ "„ר˘ו ‰' ב‰מˆ‡ו ˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו 

˜רוב".

ב˘„‰",  „"מלך  בל˜ו"˙ ‰מ˘ל  – ‡י˙‡  לע˘י"˙  זמן ‰‰כנ‰  חו„˘ ‡לול,  ועל 
˘‡ז י˘ לכולם ‚י˘‰ ‡ל ‰מלך. – ב˘ע‰ ˘‰מלך נמˆ‡ ב‰יכלו (˘„ו‚מ˙ו בנמ˘ל 
ˆריכים  ˘נכנסים  ‡ל‰  ו‚ם  ‡ליו,  ל‰כנס  כולם  יכולים  ל‡  ‰˘נ‰),  ימו˙  כל  ‰ו‡ 
‰ו‡  בנמ˘ל  (˘„ו‚מ˙ו  ל˘„‰  יוˆ‡  ‰מלך  כ‡˘ר  מ˘‡"כ  ˘רים.  כמ‰  „רך  לעבור 

חו„˘ ‡לול), ‡זי י˘ לכולם ‚י˘‰ י˘יר‰ ‡ל ‰מלך.

בזמן ‰‰כנ‰  וכן  בפרט,  וע˘י"˙  בכלל,  ˙˘רי  חו„˘  ימי  ˘במ˘ך  מובן,  ז‰  לפי 
בפרטי  ובימי ‰סליחו˙  בפרט,  מח"י ‡לול  בכלל,  חו„˘ ‡לול  ˘ז‰ו  ˙˘רי,  לחו„˘ 
ול‰˙מסר  עולם,  מעניני  יו˙ר  מופ˘טים  ל‰יו˙  בזמנים ‡ל‰ ˆריכים  פרטיו˙ – ‰נ‰ 

יו˙ר לענינים רוחניים.

‚˘מיים,  בענינים  ‰ם  עוס˜ים  כול‰  ‰˘נ‰  כל  ˘במ˘ך  ‡ל‰  ˘‡פילו  כלומר, 
זו,  ב‰˙עס˜ו˙  למעט  ‰ם  ˆריכים  ו˙˘רי  ‡לול  ח„˘י  במ˘ך  ‰נ‰  „חול",  "עוב„ין 
ב‡‰ל‰  כול‰  כל ‰˘נ‰  במ˘ך  ומכל-˘כן ‡ל‰ ‰נמˆ‡ים  ועבו„‰.  ב˙ור‰  ול‰וסיף 
˘ל ˙ור‰ ו˙פל‰, ו‡ינם עסו˜ים בעוב„ין „חול, ‰יינו, ˘במ˘ך כל ‰˘נ‰ כול‰ ‰ם 
בבחינ˙ "˘ב˙" - ‰רי ‰זמן „ח„˘י ‡לול ו˙˘רי ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלם בבחינ˙ "˘ב˙ 
„חול  בעוב„ין  ב‰˙עס˜ו˙ם  יו˙ר  עו„  למעט  ˆריכים  ז‰  ˘בזמן  כלומר,  ˘ב˙ון", 

(‡פילו בעוב„ין „חול ‰מועטים ˘ל‰ם), ול‰וסיף ב‰ענינים ˘ל ˙ור‰ ועבו„‰.

(ח"י ‡לול ˙˘י"ב)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘„‰ („ל‡ כמו ‰˙‚לו˙ י‚מ‰"ר בר"‰ וע˘י"˙ ˘‰י‡ כמ˘ל ‰מלך ˘יו˘ב ב‰יכל 
ו„ו‚מ˙ו  בני-‡„ם,  מו˘ב  ˘‡ינו  ב˘„‰  ‰נמˆ‡  ‰עם  ‡ל  יוˆ‡  ˘‰מלך  מלכו˙ו), 
(˘ל‡  מˆ„ ‰ענינים ‰בל˙י-רˆויים   ‰„˘ ˘ל  ו„ר‚‡  במ˜ום  כ˘נמˆ‡  ˘‚ם  בנמ˘ל, 

עו˘ים במ˜ום י˘וב בני-‡„ם) ˘נע˘ו במ˘ך ‰˘נ‰, י˘נ‰ ‰˙‚לו˙ י"‚ מ„‰"ר -

˘מבלי ‰בט  בי„עו  ומˆבו,  ממעמ„ו  ל‰˙יי‡˘  מבלי  ח˘בון  לע˘ו˙  יוכל  ועי"ז 
על מעמ„ו ומˆבו ב˘נ‰ ˘עבר‰, יכול לחזור ול‰˙˜רב ל‰' ולעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰, 

ובו„‡י י˜בלו ‡ו˙ו ב˘ובו לעב„ו י˙'.

(˘ב˙ מברכים ‡לול ˙˘"י) 

‡לול – עיר מ˜לט
‰ר"˙ ˘ל חו„˘ ‡לול מרומז בפסו˜: "‡נ‰ לי„ו ו˘מ˙י לך".

פסו˜ ז‰ ‰ו‡ בפר˘‰ ˘ב‰ מ„בר˙ ‰˙ור‰ ב‡„ם ˘‰ר‚ ‡˙ חברו ב˘ו‚‚ (מבלי 
„ע˙), ו‰˙ור‰, ˙ור˙ חיים, ‡ומר˙, ˘י˜בעו מ˜ום, ערי מ˜לט, ˘ינוס ˘מ‰ ‰רוˆח, 
כפי  ˘י‰ר‚‰ו –  בע„ ‰„ם ‰˘פוך,  ל‰נ˜ם  מ‚ו‡ל ‰„ם, ‰רוˆ‰  ייר‡  ל‡  ז‰  וב‡ופן 

˘מבו‡ר ב‡רוכ‰ בפ' מסעי  ובכ"מ...

ובפנימיו˙ ‰ענינים, ז‰ו ענינו ˘ל חו„˘ ‡לול.

טובים  על ‰מע˘ים ‰ל‡  מ˜לט  ז‰ ‰ו‡ ‰עיר  ˘חו„˘  מרומז  „‡לול,  ז‰  בר"˙ 
חט‡  ח"ו,  ‡ם,  כי  ו˙˘וב‰.  ‰נפ˘  ח˘בון  י„י  על  ‰˘נ‰,  כל  במ˘ך  ‰‡„ם  ˘ע˘‰ 
נפ˘,  רוˆח  ‰ו‡  ‰רי  ˘ע˘‰  עביר‰  בכל  ‰נ‰   – ‰וי'  „רך  ‰„רך,   ˙‡ ועבר  ופ‚ם 
"˘ופך „ם ‰‡„ם ב‡„ם ", ‰יינו ˘‰ו‡ "˘ופך „ם ‰‡„ם", ‡„ם „˜„ו˘‰, ‰ו‡ נוטל 
ומוˆי‡ „ם וחיו˙ מנפ˘ ‰‡ל˜י˙ ˘לו, ומוסרם "ב‡„ם" – ‡„ם בליעל ‰ו‡ ‰יˆ‰"ר , 

˘ופך „ם ‰‡„ם ב˘ו‚‚ ‡ו במזי„.

עˆמו  מנ˙˜   – ‡לול  לחו„˘  ‚ול‰  ‰חוט‡  ‡ם  ‰מ˜לט,  עיר  ‰ו‡  ‡לול  ו‰חו„˘ 
מרˆונו˙יו,   - ‡ביך"  ומבי˙  וממול„˙ך  "מ‡רˆך  ˘לו ,  ומˆי‡ו˙  מ‰י˘ו˙  ויוˆ‡ 
‡˘ר  ˘מ‰ ",  "ונס   בבחי'  וי‰י'   - ˘לו   ו„ע˙  טעם  ‰˘כל  ˘ל  ומ‰מס˜נו˙  ר‚ילו˙יו 
חייו  ימי  לס„ר  ˘ם",  "ל‰˙יי˘ב  בנפ˘ו  מחליט  ˘‰ו‡  כלומר   - „יר˙ו "   ‡‰˙ "˘ם 

בס„ר ‰ח„˘ ˘ל ח˘בון ‰נפ˘ ו˙˘וב‰, ‡זי – "‚לו˙ מכפר˙"...

‰˜ב"‰ ‡ומר לי˘ר‡ל:

‡ני נו˙ן לכם ע˘רים ו˙˘ע‰, ˘ל˘ים יום , ‡˘ר במ˘ך ‰ימים ‰‡לו, ‡ם ˙נ˙˜ו 
עˆמכם מ‰ר‚ילו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ‰ל‡ טובו˙ ˘נ‰‚˙ם ע„ ע˙‰ – ונס ˘מ‰, ˙נוסו ל˙וך 
כ„בעי  ˘ל‡ ‰י'  מ‰  כל  ל˙˜ן  ˙וכלו  – ‡זי  ˘ם  ל‰˘˙˜ע  ˘ל ‡לול  ו‰נ‰‚‰  ‰ס„ר 

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ 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‰.

בברכ˙ ‰˙ור‰
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 מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה 
הרב ˘מעיה מרינובס˜י

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˘ר˜ מזמן לזמן עו˘‰ ח˘בון כללי ממˆב ‰עס˜, ‡בל רוב ‰זמן מ˙עס˜ ב‰מסחר 
עˆמו, ˘‡ז עו˘‰ ח˘בון ר˜ בנו‚ע לענין ‰פרטי ˘‰ולך לע˘ו˙ עכ˘יו, ‰‡ם כ„‡י 
לע˘ו˙ ז‡˙, ו‡יך לע˘ו˙ ז‡˙, ‡בל ח˘בון על מˆבו ‰כללי עו˘‰ ר˜ מזמן לזמן, 
וכן ‰ו‡  כ„בעי.  עˆמו  ל‰עס˜  לעולם  י‚יע  ל‡  כללי,  ח˘בון  יום  כל  יע˘‰  כי, ‡ם 
פרטי  ח˘בון  ע˘יי˙  כולל ‚ם  ועבו„‰,  ב˙ור‰  לעסו˜  ˘כל ‰˘נ‰ ˆריכים  בעבו„‰, 
על  ˘ב˙  לפני  (וע„"ז  ז‰  „יום  ‰עבו„‰  על  יום  „כל  ‰מט‰  ˘על  ˘מע  ב˜רי‡˙ 
מכללו˙  ‰כללי  ‰ח˘בון  ו‡ילו  ‰חו„˘),  כל  על  ר"ח  ולפני  ‰˘בוע,  „כל  ‰עבו„‰ 
מעמ„ו ומˆבו בעבו„˙ ‰', ‡ינו ‡ל‡ בחו„˘ ‡לול, כי, ‡ם יע˘‰ ח˘בון כללי בכל 
פנ‡י  לו  י˘‡ר  ול‡  ח˘בונו˙,  בע˘יי˙  ‰יום )  רבעי   '‚) ‰יום  רוב  עסו˜  י‰י'  יום, 

לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰.

כללי  ח˘בון  יע˘‰  ˘ל‡  ומ„וע  טוב,  ח˘בון ‰ו‡ ‰רי „בר  לטעון:  מי˘‰ו  יכול 
כל יום?

ע˘יי˙  לפני  ועבו„‰  ב˙ור‰  לעסו˜  יכול  ‡יך   – לטעון  ממ˘יך   – מז‰  וי˙יר‰ 
חו˜י",  לספר  לך  מ‰  ‡ל˜ים  ‡מר  "ולר˘ע  ‰כ˙וב   „יבר  מל‡  מ˜ר‡  ‰רי  ח˘בון, 
˙˘וב‰  ˘יע˘ו  בלי  לעבו„ ‡˙ ‰וי'  ל‰˙חיל  לר˘עים  ˘"‡י ‡פ˘ר  ב˙ני‡   ומפור˘ 
על ‰עבר ˙חיל‰", ולכן, חייב לע˘ו˙ ח˘בון ˙חיל‰ כ„י לי„ע מ‰ עליו ל˙˜ן, ול‡ 

עו„ ‡ל‡ ˘‚ם ל‡חרי ‰˙˘וב‰ ˆ"ל "וחט‡˙י  נ‚„י ˙מי„ ", כמבו‡ר ב˙ני‡ .

ו‰מענ‰ לז‰ – ˘ˆריך לי„ע ˘זו‰י עˆ˙ ‰יˆר ˘יעסו˜ בע˘יי˙ ח˘בונו˙ במ˜ום 
לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰. ˆריכים לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰ לל‡ ע˘יי˙ ח˘בונו˙, ובבו‡ 

חו„˘ ‡לול ‡זי יע˘‰ ‰ח˘בונו˙.

מוב‡ ב˘יחו˙ ‡„מו"ר (מ‰ור˘"ב) נ"ע , ˘‡ח„ בכ‰ ב˘מח"˙, ו‡מר לו ‡„מו"ר 
ז‰ו  עכ˘יו, ‡בל  ז‡˙  מ˘לים  ביו‰כ"פ,  חט‡"  ב‡מיר˙ "על  בכ‰  ˘ל‡  ˘כיון  נ"ע, 

˘ל‡ בזמנו.

‰זמן  ובנ„ו"„,  מסוים,  זמן  „בר  לכל  ונ˙ן  י˘ר ",  ‰‡„ם   ˙‡ ‰‡ל˜ים  "ע˘‰ 
לע˘יי˙ ח˘בון ‰ו‡ חו„˘ ‡לול.

י"‚  בו  ˘מ‡ירים  לפי  בחו„˘ ‡לול „ו˜‡ –  ˘זמן ‰ח˘בון ‰ו‡  לז‰  ומ‰טעמים 
מ„‰"ר :

ע˘יי˙ ח˘בון ˆ„˜ בנפ˘ו יכול‰ לפעמים ל‰בי‡ ‰יז˜, כי, בי„עו מעמ„ו ומˆבו, 
˘כיון  ולח˘וב,  בי‡ו˘,  ליפול  עלול  וכו',  בעיניו"  זכו  ל‡  "˘מים   ˘‡פילו  ‚ם  ומ‰ 
ע˘יי˙ ‰ח˘בון  ולכן „וחים  וכו'.  בי‚יע˙ו  מ‰י ‰˙ועל˙  וכ‰ ‰מˆב ‡בו„,  כ‰  ˘בין 
לחו„˘ ‡לול, ˘בו מ‡ירים י"‚ מ„‰"ר, "‡רך ‡פים ‚ו' נו˘‡ עון ופ˘ע וחט‡‰ ונ˜‰ ",

„מלך  כמ˘ל  ‰י‡  ‡לול  בחו„˘  מ„‰"ר  י"‚  ˘‰˙‚לו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  ובפרט   -



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ירי„‰  ˘ל‡חרי  בל˜ו"˙  וכמבו‡ר 

„"וב˜˘˙ם  ‰ענין  נפעל  "מ„בר"  לבחי' 

עמו˜  כלומר  "˘ם,  ‰' ‡ל˜יך",  מ˘ם ‡˙ 

"‡˘ר  "מ„בר"  בחי'  ˘ז‰ו  למט‰",  מ‡„ 

ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם", וכמ"˘ "‡ם י‰י' נ„חך 

ו„ו˜‡  ‚ו",  י˜בˆך  מ˘ם  ‰˘מים  ב˜ˆ‰ 

˙„ר˘נו  כי  „"ומˆ‡˙  ‰ענין  נפעל  עי"ז 

 - לר‡˘  לכל  נפ˘ך",  ובכל  לבבך  בכל 

‰עבו„‰   - ול‡ח"ז  „‡˙כפי‡,  ‰עבו„‰ 

„‡˙‰פכ‡, ˘עי"ז נפעל עילוי ‚„ול יו˙ר - 

‰עילוי „עבו„˙ בעלי ˙˘וב‰ ל‚בי עבו„˙ 

‰ˆ„י˜ים. 

כ˘רו˙"  בחז˜˙  י˘ר‡ל  "כל  „‰נ‰, 

‡בל  ˆ„י˜ים",  כולם  "ועמך  וכמ"˘ 

‡עפ"כ, „ו˜‡ ע"י ‰ירי„‰ לבחי' "מ„בר" 

עילוי  נפעל  ממנו,  למט‰  ˙ח˙ון  ˘‡ין 

כפי   - ממנו  למעל‰  ˘‡ין  ביו˙ר  ‚„ול 

‰„יר‰  ˘ע˘יי˙  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘מב‡ר 

‰˙ח˙ון  בעו‰"ז  „ו˜‡  ‰י‡  י˙'  לעˆמו˙ו 

˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ממנו. ו„ו˜‡ ˘ם ‰ו‡ 

‰‡„ם  „יר˙  ב„ו‚מ˙  י˙',  עˆמו˙ו  ‚ילוי 

˘ב‰ מ˙‚ל‰ בכל עˆמו˙ו.

(ר"ח ‡לול ˙˘מ"ב)

מי˘ר‡ל  ˘כ‡ו"‡   - בפועל  ל‰לכ‰  בנו‚ע 
ול‰˙רח˜  כל ‰מˆוו˙  לע˘ו˙  "רוˆ‰ ‰ו‡ 
מן ‰עבירו˙", וז‡˙ - מבלי ‰בט על מעמ„ו 
מובן  ועפ"ז  ובחיˆוניו˙.  ב‚לוי  ומˆבו 
ומˆב  מעמ„  ב‡יז‰  מי˘ר‡ל,  ˘כ‡ו"‡ 
‡ל˜ינו",  ל"עיר  ˘ייך  ‰ו‡  ‰רי  ˘נמˆ‡, 

"‡נ˘י ‰עיר" – מˆ„ פנימיו˙ רˆונו. 

ו‡„רב‰: פס"„ ‰רמב"ם ‰נ"ל ˜‡י ל‡ 
ר˜ על י‰ו„י ˘נמˆ‡ ב"˘„‰", ‡ל‡ ‡פילו 
מן  ˘למט‰  ב"מ„בר"  ˘נמˆ‡  י‰ו„י  על 
‡ו„ו˙  (˘ם)  בל˜ו"˙  כמבו‡ר   -  ‰„˘‰
ובחי'  מו˘ב  עיר  „בחי'  ‰„ר‚ו˙  חילו˜י 
˘„‰ ומ„בר, ˘"מ„בר ‰י‡ ‡רı ל‡ זרוע‰ 
כו"  ˘ם  (‰עליון)  ‡„ם  י˘ב  ל‡  ‡˘ר   .  .
‰רי  כז‰  ומˆב  במעמ„  ב‰יו˙ו  ‚ם  ‰נ‰   -
"‡נ˘י  ‡ל˜ינו",  ל"עיר  בעˆם  ˘ייך  ‰ו‡ 

‰עיר".

‰עיר  מן  ‰ירי„‰  ˘ע"י  כ˘ם  ולכן, 
‰עיר,  ‡נ˘י  ‡ˆל  עילוי  נפעל   ‰„˘‰ ‡ל 
למט‰  ˘כ‡˘ר ‰ירי„‰ ‰י‡  מובן  כן  כמו 
לבחי'  ‡ל‡   "‰„˘" לבחי'  ר˜  ל‡  יו˙ר, 
"מ„בר", ‰רי ‰עלי' ˘ל‡ח"ז (ירי„‰ ˆורך 
עלי') ‰י‡ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר מ‡˘ר ‰עלי' 

‰ב‡‰ ל‡חרי ‰ירי„‰ לבחי' "˘„‰".

‰חו„˘ ˘ל ח˘בון נפ˘
וע„"מ  ח˘בון ‰נפ˘.  ˘ל  ˘חו„˘ ‡לול ‰ו‡ ‰חו„˘  מב‡ר   מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜ 
˙‰י'  ˘עי"ז  בעס˜יו,  מ‰נע˘‰  כללי  ח˘בון  לע˘ו˙  לזמן ˆריך  ˘מזמן  מבעל-עס˜, 
חו„˘  ב˘נ‰,  מיוח„  זמן  ˘י˘נו  בעבו„‰,  וכן ‰ו‡  בעס˜ים,  ו‰ˆלח‰  י˘ר‰  ‰נ‰‚‰ 
‡לול, ˘בו ˆריכים לע˘ו˙ ח˘בון כללי ממעמ„ו ומˆבו בעבו„˙ ‰', ב˜יום ‰˙ומ"ˆ 

וב‰נ‰‚‰ במ„ו˙ טובו˙.

ˆריכים  כול‰  ‰˘נ‰  במ˘ך  מ˘‡"כ  ‡לול,  בחו„˘  ‰ו‡  ‰נפ˘  „ח˘בון  ‰זמן 
בעל-עס˜,  כמו  ומˆבו,  מעמ„ו  כללו˙  לח˘וב ‡ו„ו˙  מבלי  ועבו„‰  ב˙ור‰  לעסו˜ 

ענינו ˘ל יום
עבו„˙ ˜ול ‰˘ופר „חו„˘ ‡לול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

מ‰י  בר‡˘ ‰˘נ‰? /  ˘ופר  מ˙˜יע˙  יו˙ר  בחו„˘ ‡לול  ˘ופר  ˙˜יע˙  עבו„˙  במ‰ ‚„ול‰ 
"עב„  ˘ל  מעל˙ו  מובנ˙  כיˆ„   / ‡לול?  ˘בחו„˘   "‰‡˙˙ ‰"יר‡‰  ˘ל  וחסרונ‰  מעל˙‰ 
פ˘וט" על פי מ˘ל "ˆיפור ‰מ„בר˙"? / ו‡יך ‡פ˘ר ל‰˘לים ‡˙ ‰‡ור ‰רוחני ˘נע„ר על 
י„י ‰חט‡ים ב˘נ‰ ‰חולפ˙? / בי‡ור במ‰ו˙ עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר ˘בחו„˘ ‡לול, ובמעל˙ 

עבו„˙ ‰‡„ם „ו˜‡ בימי "חול" ‡לו

(על פי מ‡מר „"‰ "‡ני ל„ו„י" ˙˘ל"ב – '˙ור˙ מנחם - ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ס„ר ח„˘י ‰˘נ‰' 
ח"„ עמ' רכ‚ ו‡ילך)

˘ו‡לין ו„ור˘ין
י„ . . . . . . . . . . ‡יך י˙כן ˘"‡לול" ‰ו‡ ר"˙ "‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כנו"?
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 65 ו‡ילך)

חו„˘ ‡לול – "‡ין ‰מˆו‰ נ˜ר‡˙ ‡ל‡ על ˘ם ‰‚ומר‰". . . . . . . .טו
(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"נ עמ' 324 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז "בו˘˙ ‰פנים" ˘מבי‡‰ ‡˙ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰"
(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"מ עמ' 353 ו‡ילך)

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
‚„ול‰ ˙˘וב‰ ˘ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙

יסי˜ ‚' „ר‚ו˙ ב˙˘וב‰ – ‡ם עוונו˙ נע˘ים כ˘‚‚ו˙, ‡ו נע˜רים ‡ו ‡ף מ˙‰פכים לזכיו˙ / 
יפלפל „‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙ ‰ו‡ מ‚„ר "מכ˘ירי מˆו‰", ויב‡ר „י˘ כ‡ן חי„ו˘ ב‚„ר 

חלו˙ למפרע ˘ל‡ מˆינו בכ‰"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 107 ו‡ילך; חי"ז עמ' 182 ו‡ילך)

‰וספ‰ - ˘יחו˙ ˜ו„˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
עבו„˙ חו„˘ ‡לול

ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‰מ˘ל ‰נו„ע על עבו„˙ חו„˘ ‡לול מ"מלך ב˘„‰", ועל ‰עבו„‰ 
‰מיוח„˙ בימים ‡לו 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

עבודת קול השופר דחודש אלול
במה גדולה עבודת תקיעת שופר בחודש אלול יותר מתקיעת שופר בראש 

השנה? / מהי מעלתה וחסרונה של ה"יראה תתאה" שבחודש אלול? / כיצד מובנת 
מעלתו של "עבד פשוט" על פי משל "ציפור המדברת"? / ואיך אפשר להשלים 

את האור הרוחני שנעדר על ידי החטאים בשנה החולפת? / ביאור במהות עבודת 
תקיעת שופר שבחודש אלול, ובמעלת עבודת האדם דוקא בימי "חול" אלו

"‡ם  ˘נ‡מר1  כמו  ‰˘ומעים,  על  וחר„‰  ‡ימ‰  ˘מטיל  ‰ו‡  ‰˘ופר  ˜ול  ˘ל  טבעו 
˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  למ‰  ‰טעמים  ˘‡ח„  מˆינו2  ו‡כן  יחר„ו".  ל‡  ועם  בעיר  ˘ופר  י˙˜ע 
ל˙˜וע ב˘ופר בר‡˘ ‰˘נ‰, ‰ו‡ בכ„י לעורר ר‚˘ ˘ל יר‡‰ וחר„‰ ביום ‰„ין, ˘"טבע 

‰˘ופר מרעי„ ומפחי„".

ונוסף על ˆיווי ‰˙ור‰ ל˙˜וע ב˘ופר בר‡˘ ‰˘נ‰ ל‰טיל יר‡‰ וחר„‰, ˙י˜נו חז"ל 
וכפי  מחרי„,  ˘טבע ‰˘ופר  ומ‡ו˙ו ‰טעם  חו„˘ ‡לול,  בימי  ב˘ופר ‚ם  ˙ו˜עין  ˘י‰יו 
ו˘נ‰,  ˘נ‰  בכל  חו„˘ ‡לול  בר‡˘  ˙ו˜עין  ˘י‰יו  ז"ל  חכמינו  "‰˙˜ינו  ˘כ˙ב ‰טור3: 
ועם  בעיר  ˘ופר  י˙˜ע  ˘נ‡מר ‡ם  ˙˘וב‰,  ˘יע˘ו  י˘ר‡ל  ל‰ז‰יר  כ„י   .  . וכל ‰חו„˘ 

ל‡ יחר„ו".

בע˙   .‡ י˙"˘:  מפני ‰בור‡  ליר‡‰  ˘ופר ‰מעורר  ל˙˜יע˙  זמנים ‰ם  ˘˘ני  ונמˆ‡, 
ימי  במ˘ך  ב.  ˘ופר „‡וריי˙‡.  ˙˜יע˙  מˆו˙  ב˜יום  ר‡˘ ‰˘נ‰,  יום  ˘ל  עיˆומו  ˙ו˜ף 

‰‰כנ‰ ˘בחו„˘ ‡לול, ‡˘ר עבו„‰ זו ‰י‡ ˙˜נ˙ חכמים.

1)  עמוס ‚, ו.

2)  ‡בו„ר‰ם בטעמי ‰˙˜יעו˙ ב˘ם ר' סע„י‰ ‚‡ון.

3)  ‡ורח חיים ס˙˜פ"‡.

עניינו ˘ל יוםעניינו ˘ל יום
עיונים ובי‡ורים במ‰ו˙ עבו„˙ חו„˘ ‡לול

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‰ו‡ 
מ"‡נ˘י ‰עיר"!

‡פילו  ‰מובן  ב‡ופן   - בז‰  ו‰בי‡ור 
ל‡י˘ פ˘וט:

כ‡˘ר י‰ו„י מ˙עורר מ˘נ˙ו בכל בו˜ר 
חי  מלך  לפניך  ‡ני  "מו„‰  ‰ו‡  ‡ומר   -
ול‡חרי  כו'",  נ˘מ˙י  בי  ˘‰חזר˙  ו˜יים 
בי  ˘נ˙˙  "נ˘מ‰  ‰ו‡  ‡ומר  י„יו  ˘נוטל 
יˆר˙‰   ‰˙‡ בר‡˙‰   ‰˙‡ ‰י‡,  ט‰ור‰ 
ב˜רבי",  מ˘מר‰  ו‡˙‰  בי  נפח˙‰   ‰˙‡
ל‡  ‰נ˘מ‰,   ˙‡ לו  נו˙ן  ˘‰˜ב"‰  ‰יינו, 
ויום,  יום  בכל  ‡ל‡  ˘נול„,  ב˘ע‰  ר˜ 
פ˘וט)  לי‰ו„י  (‚ם  בפ˘טו˙  מובן  ו‰רי 
כי   - ‰‚וף)  (ול‡  ‰עי˜ר  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰ 
(˘ר˜  חי  „בר  ‰ו‡  ˘‰‚וף  ‰עוב„‰  עˆם 
‡ז ביכל˙ו ל‡כול ול˘˙ו˙ ולטייל ולעסו˜ 
‰נ˘מ‰  מפני  ז‰  ‰רי  כו')   ‰„˘‰ בעניני 

˘ב˜רבו.

 – ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰י‡  זו  ˘נ˘מ‰  ומ‡חר 
 ‰˙‡ בר‡˙‰   ‰˙‡  .  . בי  ˘נ˙˙  "נ˘מ‰ 
מ˘מר‰  ו‡˙‰  בי  נפח˙‰   ‰˙‡ יˆר˙‰ 
ב‚וף  ‰יו˙‰  בע˙  ˘‚ם  (‰יינו,  ב˜רבי" 
מ˘מר‰   ‰˙‡"  – ‰˜ב"‰  עם  ‰י‡  ˜˘ור‰ 
ב˘כלו  (‚ם  בפ˘טו˙  מובן  - ‰רי  ב˜רבי") 
˘ייך  מי˘ר‡ל  ˘כ‡ו"‡  פ˘וט)  ‡י˘  ˘ל 
 .  . ‰עיר"  – "‡נ˘י  ל"עיר ‡ל˜ינו"  בעˆם 

ו‡ין לו ˘ייכו˙ כלל ל"˘„‰".

‰ו‡  מי˘ר‡ל  ˘כ‡ו"‡  ‡ע"פ  ו‰נ‰, 
‡ל˜ינו",  "עיר  ‰עיר",  "‡נ˘י  בבחי' 
(בימו˙  זמנים  ˘י˘נם  לו  ‡ומרים  ‡עפ"כ 
ר˜  ממ˜ומו [ל‡  לˆ‡˙  ˘‰ו‡ ˆריך  ‰חול) 
ביחס למעמ„‰ ומˆב‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ ב‰יו˙‰ 
‚ם  ‡ל‡  למט‰,  ‰ירי„‰  ˜ו„ם  למעל‰, 

ביחס למעמ„‰ ומˆב‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ ל‡חרי 
˘ייכ˙  ‡ז  ˘‚ם  נ˘מ˙י",  בי  ˘"‰חזר˙ 
 ‰„˘‰ ‡ל  וללכ˙  ‡ל˜ינו"],  ל"עיר  ‰י‡ 
ולעסו˜ בעניני ‰˘„‰ „ו˜‡, ‰יינו, ל‡חרי 
ב‰˙חל˙  ‰˙ור‰  ולימו„  ‰˙פל‰  עבו„˙ 
ובי˙  מבי˙ ‰כנס˙  לˆ‡˙  ‰יום, ˆריך ‰ו‡ 
‰עולם  עניני  בבירור  ולעסו˜  ‰מ„ר˘, 

 .(‰„˘)

עיר",  "בן  ˘‰ו‡  טוען  י‰ו„י  וכ‡˘ר 
˘ולחים  מ„וע  ול"˘„‰",  לו  מ‰  ו‡"כ, 
ב"˘„‰"  יס˙„ר  וכיˆ„  ל"˘„‰",  ‡ו˙ו 
ב˘„‰,  נמˆ‡  ˘‰מלך  לו  ‡ומרים   - וכו' 
כולם   ˙‡ מ˜בל  "‰ו‡  ב˘„‰  וב‰יו˙ו 
˘וח˜ו˙  פנים  ומר‡‰  יפו˙  פנים  בסבר 
מלכו˙ו  ב‰יכל  ב‰יו˙ו  מ˘‡"כ  לכולם", 
‚ם  ו‡ף  בר˘ו˙,  כ"‡  נכנסים  "‡ין  ˘‡ז 
ס‚ול‰",  ויחי„י  ˘בעם  ‰מובחרים  ז‡˙ 
‰מלך  פני   ˙‡ ל‰˜ביל  רˆונו  ‡ם  ולכן, 
ויר‡‰  יפו˙  פנים  בסבר  י˜בלו  ו˘‰מלך 
עמו  ל„בר  יוכל  ובמיל‡  ˘וח˜ו˙,  פנים  לו 
ולב˜˘ ממנו ‡˙ כל ˆרכיו - עליו לˆ‡˙ ‡ל 
‰˘„‰ „ו˜‡. ומ„וע נמˆ‡ ‰מלך ב"˘„‰" 
„ו˜‡? כי "נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו „יר‰ 
ב˙ח˙ונים" – בעו‰"ז ‰˙ח˙ון - "˘„‰"...

‚ם ‡ם י‰ו„י נמˆ‡ במ„בר, 
‰רי ז‰ ירי„‰ לˆורך עלי‰

‰ענינים  ˘כל  כמ"פ  „ובר  ו‰נ‰, 
מ˘˙˜פים  ‰˙ור‰,  בפנימיו˙  ‰מבו‡רים 
 - בעניננו  וע„"ז  „˙ור‰,  בנ‚ל‰  ‚ם  ‰ם 
‰מבו‡ר כ‡ן ˘כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‰ו‡ בבחי' 

"‡נ˘י ‰עיר", "עיר ‡ל˜ינו":

 - ספ"ב)  ‚ירו˘ין  (‰ל'  פס"„ ‰רמב"ם  י„וע 



  ‰וספ‰ . כ‚
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

‡לול  „חו„˘  ‰עבו„‰  לכללו˙  בנו‚ע 
ו‡ילך;   ‡ לב,  (ר‡‰  ˙ור‰  בל˜וטי  מבו‡ר 
˘"ב‡לול  לי")  ו„ו„י  ל„ו„י  "‡ני   ‰"„ מ‡מר 

‰רחמים",  מ„ו˙  י"‚  ‰˙‚לו˙  זמן  ‰ו‡ 
˘‰ו‡  מ˘ל,  ז‰  על  מבי‡  ‰ז˜ן  ו‡„מו"ר 
ב‰יכל  ול‡  ב˘„‰  ˘נמˆ‡  ‰מלך  ב„ו‚מ˙ 
בו‡ו  ˘˜ו„ם  למלך  "מ˘ל  וז"ל:  מלכו˙ו. 
ומ˜בלין  ל˜ר‡˙ו  יוˆ‡ין ‡נ˘י ‰עיר  לעיר 
˘רוˆ‰  מי  כל  ר˘‡ין  ו‡ז  ב˘„‰,  פניו 
כולם  מ˜בל ‡˙  ו‰ו‡  פניו,  ל‰˜ביל  לˆ‡˙ 
˘וח˜ו˙  פנים  ומר‡‰  יפו˙  פנים  בסבר 
‰ולכים  ‰ם  ‰רי  ‰עיר‰  ובלכ˙ו  לכולם, 
‰ענין  "כך  בנמ˘ל:  ‰ו‡  וכן  כו'",  ‡חריו 
‡ור  ל‰˜ביל  יוˆ‡ין  ‡לול  בחו„˘  ע„"מ 
פניו   '‰ י‡ר  כ˙יב  כי ‰נ‰  ב˘„‰,  י˙'  פניו 

‡ליך, ˘‰ו‡ ענין ‰‡ר˙ י"‚ מ„ו˙"...

ו‰נ‰, כ‡˘ר לומ„ים בפ˘טו˙ מ˘ל ז‰, 
˘‚ם   - ‰ו‡  ‡לול  „חו„˘  ˘‰עילוי  מובן, 
כ‡˘ר י‰ו„י נמˆ‡ "ב˘„‰", ˘ז‰ו מעמ„ו 

ומˆבו בימו˙ ‰חול, ˘‡ז עוס˜ ‰ו‡ בעניני 

ב‰יו˙ו  ‚ם  ‰נ‰  ‰עולם),  (עניני   ‰„˘

בסבר  ‰מלך  מ˜בלו  ז‰  ומˆב  במעמ„ 

ל˘„‰  ב‡  ˘‰מלך  מ‡חר  כו',  יפו˙  פנים 

(ובנמ˘ל - ‚ילוי י"‚ מ„‰"ר).

˘ל  בל˘ונו  ˘פיר  „יי˜˙  כ„  ‡מנם 

"מ˘ל  ‰ו‡:  ‰ל˘ון  ‰רי   - ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 

‡נ˘י  יוˆ‡ין  לעיר  בו‡ו  ˘˜ו„ם  למלך 

ב˘„‰",  פניו  ומ˜בלין  ל˜ר‡˙ו  ‰עיר 

(ול‡  ‰עיר"  ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ "‡נ˘י  ‰יינו, 

˘‰ם  ‡ו„ו˙ ‰‡נ˘ים ‰נמˆ‡ים "ב˘„‰"), 

 ˙‡ ל˜בל  כ„י   ‰„˘‰ ‡ל  מ‰עיר  יוˆ‡ין 

פניו ˘ל ‰מלך ‰נמˆ‡ ב˘„‰.

י˙כן  כיˆ„  ליי‡":  "כלפי  ולכ‡ור‰, 

ב˘„‰,  נמˆ‡  ˘‰מלך  (בנמ˘ל)  לומר 

מן  ˘יˆ‡ו  ‰עיר  ל‡נ˘י  ‰ו‡  ממ˙ין  ו˘ם 

פניו   ˙‡ ל˜בל  כ„י  ‡לול)  (בחו„˘  ‰עיר 

ב˘„‰?!

עבודת חודש אלול
מאחר שנשמה זו היא של הקב"ה, גם בעת היותה בגוף קשורה היא עם הקב"ה - 

הרי מובן בפשטות שכאו"א מישראל שייך בעצם ל"עיר אלקינו" – "אנשי העיר" / 
כאשר יהודי טוען שהוא "בן עיר", וא"כ, מה לו ול"שדה" - אומרים לו שהמלך נמצא 

בשדה, ו"מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם", ולכן, אם 
רצונו לדבר עם המלך ולבקש ממנו את כל צרכיו - עליו לצאת אל השדה דוקא!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘ופר „‡וריי˙‡  ˙˜יע˙  מחמ˙  יר‡‰ ‰מ˙עורר˙  ל‰˘וו˙  בפ˘טו˙, ‡˘ר ‡ין  ומובן 
‰חול,  ימו˙  ˘‰ם  ‡לול  חו„˘  בימי  מנ‰‚  ˘ל  ‰˙˜יעו˙  ‡ל  ‰˘נ‰,  ר‡˘  יום  בעˆם 
ובוו„‡י עבו„˙ ‰יר‡‰ וחר„‰ ˘ב‡לול ‰י‡ נחו˙‰ לעומ˙ עבו„˙ ‰יר‡‰ „ר‡˘ ‰˘נ‰.

מעל‰  ˘ופר „חו„˘ ‡לול  ˙˜יע˙  פל‡, ‡˘ר  בז‰ „בר  מˆינו  חסי„ו˙4  בספרי  ‡מנם, 
י˘ ל‰ על פני ‰˙˜יעו˙ בר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‡ין ‰‡„ם יכול ל‰˘לים ‡˙ ‡˘ר חט‡ ו‰חסיר 

בעבו„˙ ‰בור‡ ב˘נ‰ ˘עבר‰, ‡ל‡ על י„י עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר „חו„˘ ‡לול!

ˆריך  ‰חולפ˙  ‰˘נ‰  במ˘ך  ‰‡„ם  ˘ל  ‰פ‚מים  כל   ˙‡ ולמל‡ו˙  ל‰˘לים  „בכ„י 
‰‡„ם ל‰מ˘יך על נפ˘ו ‡ור ‡ל˜י עליון ביו˙ר, ו‡ור ‡ל˜י ז‰ נמ˘ך על ‰‡„ם ‡ך ור˜ 
על י„י עבו„˙ ‰יר‡‰ וחר„‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן. ‡מנם, „ו˜‡ ‰יר‡‰ „חו„˘ ‡לול ‰י‡ 
˘„ר‚˙‰  וחר„‰ „ר‡˘ ‰˘נ‰, ‡ף  י„י ‰יר‡‰  על  ול‡  ז‰,  נמ˘ך ‡ור  י„‰  ˘על  ‰עבו„‰ 

˘ל ‰יר‡‰ „ר‡˘ ‰˘נ‰ ‚בו‰‰ ‰רב‰ יו˙ר מן ‰יר‡‰ „חו„˘ ‡לול.

וי˘ ל‰‡ריך ולב‡ר טיב‰ ˘ל עבו„˙ ˙˜יע˙ ˘ופר ˘בחו„˘ ‡לול, ו‰יר‡‰ ‰ב‡‰ על 
י„‰, במ‰ ˘ונ‰ ‰י‡ מ˙˜יע˙ ˘ופר „ר‡˘ ‰˘נ‰, כיˆ„ י˙בונן ‰‡„ם וי˙˜ע „ע˙ו בכ„י 
ל‰˘לים  יוכל ‰‡„ם  יר‡‰ „‡לול  י„י  על  ומ„וע „ו˜‡  מיר‡ו˙ ‡לו,  כל ‡ח˙  לבו‡ ‡ל 

‡˙ ‡˘ר חט‡.

‰מלך נמˆ‡ ב˘„‰ ומ˜בל ‡˙ כולם בספר פנים יפו˙
‡לול,  בחו„˘  מ‰י‰ו„י  ‰נ„ר˘˙  ‰עבו„‰  מ‰ו˙  ‰‡ומר  ב˜ˆיר˙  לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
מ"מלך  בס‰"˜5  ˘‰וב‡  מ˘ל  פי  על  ‡לו,  בימים  ל‰˘י"˙  י˘ר‡ל  בני  בין  ‰יחס  ו‡˙ 

ב˘„‰":

"מ˘ל למלך, ˘˜ו„ם בו‡ו לעיר יוˆ‡ין ‡נ˘י ‰עיר ל˜ר‡˙ו ומ˜בלין פניו ב˘„‰, ו‡ז 
ר˘‡ין כל מי ˘רוˆ‰ לˆ‡˙ ל‰˜ביל פניו, ו‰ו‡ מ˜בל ‡˙ כולם בסבר פנים יפו˙ ומר‡‰ 
פנים ˘וח˜ו˙ לכולם . . וכך ‰ענין, על „רך מ˘ל, בחו„˘ ‡לול יוˆ‡ין ל‰˜ביל ‡ור פניו 

י˙' ב˘„‰".

ו‡ח„  ‡ח„  כל  ‡ל  עˆום  ב˜ירוב  ‰˘י"˙  נמˆ‡  ‡לול  „בחו„˘  ז‰,  ממ˘ל  ‰עול‰ 
מי˘ר‡ל, וכמ˘ל ˘‰מלך נמˆ‡ ב˘„‰ ב˜ירוב ‡ל ‰עם.

ב˘„‰  ב‰יו˙ו  ˘‰מלך  וכמ˘ל  ‰י‰ו„י,  ‡ˆל  ‰˙עוררו˙  פועל  ז‰  ˜ירוב  ‡ין  ‡מנם, 
‰מפו‡ר  מלכו˙ו  ב‰יכל  ˘‡ינו  כיון  בו,  לחזו˙  לבו‡  ˙˘ו˜‰  נ˙יניו  ‡ˆל  מעורר  ‡ינו 

4)  ‡ור ‰˙ור‰ – ל‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ – „ברים ח"‚ עמ' ‡'רפ ו‡ילך.

בספר  ז‰   ‰"„ במ‡מר  ובפירוט  ב‡רוכ‰  ור‡‰   ,(‡ לב,  (ר‡‰  ˙ור‰  בל˜וטי  ל„ו„י"  „"‰ "‡ני  מ‡מר    (5
‰מ‡מרים מלו˜ט ‡לול עמ' רטז ו‡ילך. ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1342 ו‡ילך. ועו„.



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰מטיל רו˘ם עˆום, וכמו כן בחו„˘ ‡לול ‡מנם ‰˘י"˙ ˜רוב מ‡ו„ ‡ל ‰‡„ם, ‡ך ‡ינו 
מעוררו מלמעל‰ ל˘וב ב˙˘וב‰.

לˆ‡˙  מעˆמו  ‰‡„ם  י˙עורר  ˘‡ם  בכך  מ˙בט‡  י˘ר‡ל  לבני  „‰˘י"˙  ו‰˜ירוב 
ועבו„˙  ˘וח˜ו˙.  פנים  לו  ויר‡‰  יפו˙  פנים  בסבר  י˜בלו ‰˘י"˙  י˙',  פניו  ל‰˜ביל ‡˙ 
˘ל  ומ˜בל ‡˙ ‰˙עוררו˙ו  ˘‰˘י"˙ ˜רוב  לפי  בחו„˘ ‡לול,  יו˙ר  בנ˜ל  ‰˙˘וב‰ ‰י‡ 

‰י‰ו„י י˙ר על ˘‡ר זמנים.

עבו„˙ ‡לול – ˜בל˙ עול ‰˘י"˙ מ˙וך יר‡‰
בימי  י˘ר‡ל  מ‡י˘  ˘נ„ר˘˙  ומו‚„ר˙  ‰מסוימ˙  ‰עבו„‰  על  נעמו„  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
מלכי ‰מלכים ˜רוב  מלך  כי ‡מנם  ביר‡‰.  עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡  ימˆ‡ ‡˘ר  חו„˘ ‡לול, 
„ל˙י ‰˜ירוב ‡ליו,  על  כל ‰מ˙„פ˜  יפו˙ ‡˙  פנים  ובסבר  ב˘מח‰  מ˜בל  ו‰ו‡  מ‡ו„, 
בי˙ר  לעורר  ‰‡‰ב‰,  עבו„˙  ‰י‡  ‰ז‡˙  לע˙  ‰מ˙‡מ˙  ‰עבו„‰  ‡˘ר  לכ‡ור‰  ונר‡‰ 
˘‡˙ וי˙ר עוז ‡˙ ‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ˘יוˆ‡ מ‰יכלו ונמˆ‡ ˜רוב ‡ל ‰עם, ‡ך ב‡מ˙ ‡ין 

‰„בר כן.

כי  לומר  ‰י‰  ני˙ן  ‡ז  ‰‡„ם,   ˙‡ מעורר˙  י˙"˘  ‰בור‡  ˜רב˙  ‰י˙‰  ‡ילו  כי  וז‡˙, 
ל‡‰ב‰ ‡ו˙ו  ומ˙עורר  פ˙‡ום ˜רב˙ ‰˘י"˙,  מר‚י˘  ˘‰‡„ם  ז‰,  ˘ל ‡‰ב‰ ‰ו‡  זמנ‰ 
בכל לבו ומ‡ו„ו. ‡בל בחו„˘ ‡לול ‡ין ‰‚ילוי „"מלך ב˘„‰" מעורר ‡˙ ‰‡„ם, וˆריך 

‰י‰ו„י בעˆמו ל‰˙בונן ול‰עמי˜ „ע˙ו ב˜רב˙ ‰מלך ול‰˙עורר ב˙˘וב‰ בכח עˆמו.

‰עבו„‰  עי˜ר  ‰נ‰  ‰מלך,  פני   ˙‡ ל‰˜ביל  בעˆמו  ל‰˙עורר  ˆריך  ˘‰‡„ם  ומכיון 
עול  ו˜בל˙  ˘מים,  מלכו˙  עול  עול ‰מלך, ˜בל˙  מח„˘ ‡˙  עליו  מ˜בל  ˘‰ו‡  מ‰  ‰ו‡ 
מלכו˙ ‰י‡ על י„י ‰יר‡‰ מפניו, וכמו ˘‡מרו רבו˙ינו6 "˘ום ˙˘ים עליך מלך – ˘˙‰‡ 

‡ימ˙ו עליך".

‰יר‡‰   ˙‡ ‰מעוררים  ב„ברים  ל‰˙בונן  ‰י‡  ‡לול  בחו„˘  ‰‡„ם  ˘עבו„˙  ונמˆ‡ 
מ‰בור‡ י˙"˘, ובכך י˜בל עליו ‡˙ עולו י˙', ויזכ‰ ל‰˜ביל פניו י˙' ב‰יו˙ו ˜רוב ‡ליו, 

ו‡זי י˜בלנו מלך מלכי ‰מלכים בסבר פנים יפו˙ ויר‡‰ לו פנים ˘וח˜ו˙.

ולˆורך עבו„‰ זו ˙ו˜עים ‡ז ב˘ופר ˘‰ו‡ מחרי„ ומרעי„ ומעורר ‡˙ ‰‡„ם ליר‡‰ 
‡ו˙ו י˙'.

"יר‡‰ ˙˙‡‰" ו"יר‡‰ עיל‡‰"
‰יר‡‰  י„י  ˘על  ‰מלכו˙  ˜בל˙  עבו„˙  ‰י‡  ‡לול  חו„˘  ˘עבו„˙  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 

6)  סנ‰„רין כב, ‡ ע‰"פ ב˘ופטים יז, טו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰‡יסור  ע˘יי˙  ˘ב˘ע˙  מחמ˙  מועל˙ 
ל˙˘וב‰,  ‰‡פ˘ריו˙  מלכ˙חיל‰  ני˙נ‰ 
נ‚„  כולו  כל  ו„‡י  ‰‡יסור  מע˘‰   ‡‰„
לע˘ו˙  ‰˙ור‰  מˆו˙  נ‚„  ‡ף  ‰˙ור‰, 
˙˘וב‰ ול˜בל עול ‰מלך. ו"‰‡ומר ‡חט‡ 
ו‡˘וב ‡ין מספי˜ין בי„ו לע˘ו˙ ˙˘וב‰" 
‰‡יסור  ˘ב˘ע˙  ‰יינו  יומ‡,  בסוף  כ„˙נן 
ל‰י˙ר  ˘עומ„  לומר  כלל  יכולים  ‡נו  ‡ין 
בטומ‡˙  ˜ול‡  מכ‡ן  ו„‡י ‡ין  ולכך  ‰ו‡. 
˘י˘  "„בר  כעין  ל„מו˙ו  עביר‰,  מע˘‰ 
מועיל  „˙˘וב‰  ר˜ ‰"‰י˙ר"  מ˙ירין".  לו 
˙ור‰  ˘נ˙נ‰   – חי„ו˘  ב„רך  ב˘ע˙ו  ר˜ 
מחו„˘  ב‡ופן  ע˙‰  ל˘נו˙  ל˙˘וב‰  כח 
˘‰‡יסור  (מבלי  לזכיו˙  ˘בעבר  ‰ז„ונו˙ 

"עמ„" לכך כלל מ˙חיל‰).

מיוח„˙  מעל‰  למ„ים  ונמˆינו 
ב˙˘וב‰, מ‰ ˘ל‡ נמˆ‡ בכל ‰˙ור‰ כול‰ 
לענין "חלו˙" למפרע. „בכל מ˜ום ˘מˆינו 
ל„ינ‡ „בר ‰מועיל למפרע, ‡ין כ‡ן ˘ינוי 
‰„בר  נע˘‰  ˘מלכ˙חיל‰  (ממ˘),  ‰עבר 
ב‡ופן ‰נו˙ן מ˜ום ל˘נו˙ו ‡ח"כ מעי˜רו, 
ומפר˘  ˙נ‡י  על  „בר  ‰עו˘‰  וע"„  כנ"ל. 

"מעכ˘יו", ˘ב˘ע˙ ˜יום ‰˙נ‡י חל ‰„בר 

לפעול  ‰˙נ‡י  ˘בכח  ‚ופ‡   ‡‰  – למפרע 

נע˘‰  ˘מלכ˙חיל‰  כיון  ‰ו‡  למפרע 

נ˙"ל  נ„רים –  ב‰˙ר˙  וכן  ˙נ‡י.  על  ‰„בר 

˘‰ו‡ ע"י "חרט‰ ופ˙ח" בנ„ר מ˙חיל˙ו. 

ו‡פי' למ"„ ˘‰פר˙ ‰בעל עו˜ר˙ ‡ף ‰י‡ 

˙למו„י˙  (ר‡‰ ‡נˆי˜לופ„י'  מעי˜רו  ‡˙ ‰נ„ר 

ערך ‰פר‰ ע' ˜י‚ ו‡ילך), ‡ף ˘‡ין ‰פר˙ בעל 

„מˆ„  ‰„בר  ‚„ר  י"ל  מ"מ,   – חרט‰  ע"י 

‰‡פ˘ריו˙  מלכ˙חיל‰  ני˙נ‰  ‰˙ור‰  „ין 

‰מבו‡ר  (וע"„  ‰נ„ר  ע˘יי˙  בע˙  ל‰פר‰ 

‰פ„יון  ‚„ר  ˘˘ם  ור˜  פ„יון,  לענין  לעיל 

מכ‡ן  ר˜  ˘יפעל  ‰ו‡  ˙ור‰  ˘‡מר‰ 

ול‰ב‡, מ˘‡"כ ‰כ‡). ועל „רך ‰‡ „‡מרו 

‡„ע˙‡  ‰מ˜„˘  כל  ו˘"נ)   .‡  ,‚ (כ˙ובו˙ 

ל˜י„ו˘יו  רבנן  ו‡פ˜עינ‰ו  מ˜„˘  „רבנן 

ע˙‰  בעינן  ב˙˘וב‰  מ˘‡"כ  מלמפרע. 

מע˘‰  ‰וי  ‰עבר  „מˆ„  ‰עבר,  ל˘נו˙ 

בו  ˘‡ין  ב‰חלט,  ‡יסור  „בר  ‰עביר‰ 

‰˙˘וב‰  ע"י  וע˙‰  ל"‰י˙ר".  מ˜ום  ˘ום 

מ˙‰פך ל"זכו˙".
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˘‰י‡  ח˘יבו˙  מ˜בל˙  כך  „מ˘ום  עכ"פ 
‰ירו˘למי  ול„ע˙  ‰מˆו‰.  ח˘יבו˙  מעין 
ממ˘).  למˆו‰  ‚"כ  נע˘‰  וכו'  בסוכ‰ 
˜רבן  „ם  ב‰ולכ˙  מˆינו  מז‰  ולמעל‰ 
ב˘ביל  ר˜  ‰י‡  ˘‰‰ולכ‰  „‡ף  למזבח, 
(זבחים  על ‰מזבח ˜יי"ל  מˆו‰ „זרי˜˙ „ם 
ב‚„ר  ח˘וב‰  עˆמ‰  „‰‰ולכ‰   (‡ י‚, 

ועיי"ע  ב‰.  פוסל˙  ומח˘ב‰  ממ˘  עבו„‰ 
˙מ‰.  ˘‡ינ‰  עבו„‰  ב‚„רי   ‡ כ„,  יומ‡ 
˘ל‡ופן  „כיון  בנ„ו"„,  י"ל  ז‰  „רך  ועל 
ר˜  לבו‡  ‡פ˘ר  ב˙˘וב‰  מעול‰  ‰יו˙ר 
˘ל‡ח"ז  ‰זכיו˙  ‡ף  (ועי"ז  ‰ז„ונו˙  ע"י 
מעולו˙ יו˙ר), נ˙עלו ‰ז„ונו˙ עˆמן ב‚„ר 

זכיו˙ ו"מˆוו˙", ב„ו‚מ˙ מכ˘ירי מˆו‰.

„‰נ‰  י˙יר‰,  מעל‰  כ‡ן  י˘  וב‡מ˙ 
ל‰יו˙  נ‰פכים  ‡ינם  סו"ס  מˆו‰  מכ˘ירי 
ו‡ף  מכ˘ירין.  ב˘ם  ‡ל‡  ממ˘  ‰מˆו‰ 
ז‰ו  וˆיונו,  ‡˜"ב  „מברכין  ל‰ירו˘למי 
‰מˆו‰  ‡ינ‰  ‡בל  סוכ‰  ע˘יי˙  מˆו˙  ר˜ 
למזבח  „ם  ‰ולכ˙  וכן  ˙˘בו".  „"בסוכו˙ 
סוף  „סוף  מ˘ום  ו‰ו‡  ˙מ‰.  עבו„‰  ‡ינ‰ 
‡ין ‰„בר חל˜ ופרט מ˙וך ‰מˆו‰ עˆמ‰, 
מין  מ‡ו˙‰  ˘‰י‡  ע˘י'  כלל  כ‡ן  ‡ין  כי 
„‰מˆו‰ עˆמ‰ ‡ל‡ ר˜ מע˘‰ ‡חר ‰מכין 
‡לי'. מ˘‡"כ ב˙˘וב‰ ‰ב‡‰ מ˙וך ‰חט‡ 
‰מˆו‰  מן  ‚ופ‡  ב‰  י˘  ב˙ני‡)  מ˘"כ  (כנ"ל 

‰חוב‰  מלב„  מˆו‰  „בכל  ˙בי‡,  ˘‡לי' 
‰פרטי˙ ˘ב‰ י˘ ‡ף ענין כללי וˆ„ ‰˘ו‰ 
„כל ‰מˆו˙, מ‰ ˘בע˘יי˙ן מחליט ל˜יים 
רˆונו  "עו˘ין  חז"ל  וכל˘ון  ‰˙ור‰,  „ין 
‚„ר‰  עי˜ר  ‰רי  ˙˘וב‰  ו‡ף  מ˜ום".  ˘ל 
(עיי'  מˆוו˙  ל˜יים  ל‰ב‡  על  ˜בל‰  ‰ו‡ 
‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  ‰"ב,  פ"ב  ˙˘וב‰  ‰ל'  רמב"ם 

‰מˆוו˙  ממין  ב˙˘וב‰  י˘  ו‡"כ  פ"‡), 

בלב  ו‚מירו˙  ‰חלט‰  ‡ח"כ,  ˘יבו‡ו 
בל˜ו"˘  ועיי"ע  מ˜ום.  ˘ל  רˆונו  לע˘ו˙ 
חי"ז ע' 190 „ו‚מ‡ו˙ כעין ‚„ר ז‰ ב‰לכ‰. 
ל˙˘וב‰  ˘‰בי‡ו  „‰„ברים  מבו‡ר  נמˆ‡ 

ולמˆוו˙ מ˜בלים בעˆמם ˘ם זכיו˙.

מ‡י„ך  עפ"ז  ל‰בין  י˘  לכ‡ור‰  ו‰נ‰ 
בחומר˙  למעט  ‚ורם  ‰„בר  ‡ין  למ‰ 
˘ל  רוחני  ‚„ר  כעין  כ‡ן  „י˘  ‰עביר‰, 
בזמן ‡יסורו  ˘‡ף  מ˙ירין"  לו  ˘י˘  "„בר 
וכ„ברי  ‰‰י˙ר,  למין  ˘„ומ‰  ‚„רו  ‰וי 
‚בי  כ‡ן  וכן   ,(‡ נב,  (נ„רים  ‰י„ועים  ‰ר"ן 
חומר מע˘‰ ‰עביר‰, „כיון ˘ע"י ˙˘וב‰ 
ו˙˘וב‰  לזכו˙,  עˆמ‰  ‰טומ‡‰  ˙˙‰פך 
‰עביר‰  מע˘‰  ‚„ר  י‰‡  ‰י‡,  מˆו‰ 
מ˙ירין"?!  לו  ˘י˘  "„בר  מעין  מ˙חיל˙ו 
˘מˆינו  מ‰  ע"פ  ‰ו‡  כ‡ן  „‰‚„ר  ו‰‡מ˙ 
˘ב˘ע˙  „בר  „„ו˜‡  ‚ופ‡,  „˘יל"מ  ב„ין 
[ולכך  ז‰  ב‚„ר  ‰וי  ל‰י˙ר  עומ„  ‰‡יסור 
ע"י  ‡ל‡  מ˙ירין  לו  ˘‡ין  „„בר  ˜יי"ל 
 – „˘יל"מ  בכלל  ‡ינו  ו‰וˆ‡ו˙  טרח‡ 
מיבעי  ל‡  ועו„].  ב.  ע‚,  ע"ז  טבל  ˙ו„"‰ 
‰נ„ר  עו˜ר˙  ‰חכם  ˘‰˙ר˙  בנ„רים, 
ופ˙ח"  "חרט‰  ע"י  ב)  ע„,  (כ˙ובו˙  מעי˜רו 
מלכ˙חיל‰  חל  ˘ל‡  בטעו˙  נ„ר  כמו  ו‰וי 
‡ף  ‡ל‡   ,(‡ כב,  נזיר   – זוטר‡  מר  (˙ו„"‰ 

במ˙יר ˘‰ו‡ חי„ו˘ מכ‡ן ול‰ב‡, כ‰˜„˘ 
כיון  „˘יל"מ  ב‚„ר  ‰ם  ˘‡ף  ˘ני  ומע˘ר 
סו"ס  ‰רי   –  (‡ נח,  (נ„רים  בפ„י'  ˘‡פ˘ר 
ל‰י˙ר,  עומ„ ‰„בר  עˆמ‰  ב˘ע˙ ‰‡יסור 
„‰‡יסור מ˙חיל˙ו ˜בע‰ ˙ור‰ „ינו ˘יכול 
נע˘‰  ‰‡יסור  כ‡ילו  ו‰וי  ני˙ר,  ל‰יו˙ 
ולכך  ל‰˙ירו,  יוכל  כך  ˘‡חר  ˙נ‡י  על 
ו‡"כ  „˘יל"מ.  מי˜רי  ‡יסורו  ב˘ע˙  ‡ף 
„‰˙˘וב‰  לומר  נוכל  ל‡  ו„‡י  ב˙˘וב‰ 
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לעבו„˙  חו„˘ ‡לול  עבו„˙  בין  על ‰חילו˜  לעמו„  י˘  ˘ופר,  ˙˜יע˙  בע˙  ‰מ˙עורר˙ 
‰יר‡‰ ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰מ˙עורר˙ מ˙˜יע˙ ˘ופר „‡וריי˙‡.

עיל‡‰"  "יר‡‰  ו‰ם  י˙"˘,  מ‰בור‡  יר‡‰  מיני  ב˘ני  בי‡ור  ל‰˜„ים  ˆריך  ולז‰ 
ב‰˙בוננו˙ ‰מעורר˙ ‡ו˙ן,  יר‡‰ ‡לו ‰ו‡ ‰ן  מיני  ˘ני  בין  ˘‰‰פר˘   ."‰‡˙˙ ו"יר‡‰ 
 "‰‡˙˙ ב"יר‡‰  ˘‰˙עורר  ˘ל ‰‡„ם  ˘ל‡ ‰רי ‰˙בטלו˙ו  ˘ל ‰יר‡‰ –  ב˙וˆ‡˙‰  ו‰ן 

כביטולו ˘ל ‰יר‡ ‡˙ ‰˘י"˙ ב"יר‡‰ עיל‡‰".

ב‚„ול˙  ב„ע˙ו  ומעמי˜  מ˙בונן  ˘‰ו‡  י„י  על  ב‡„ם  מ˙עורר  ‰"יר‡‰"  ר‚˘  „‰נ‰, 
ו‰„בר  מפני ‰„ר ‚‡ון ‰',  ר‚˘ ‰יר‡‰  בלבו ‡˙  מולי„‰  זו  ע„ ‡˘ר ‰˙בוננו˙  ‰˘י"˙, 
˘ני  בין  י˘  חילו˜  ˘כ‡מור,  ‡ל‡  ‰כל,  ‡„ון  לפני  ו‰˙בטלו˙  כניע‰  ל‰ר‚י˘  מבי‡ו 

‡ופני יר‡‰ כלליים, "יר‡‰ ˙˙‡‰" ו"יר‡‰ עיל‡‰":

‰י‡  ‡˘ר  ומלכו˙ו  ב"‰,  סוף  ‡ין  ב"‚„ול˙  ‰‰˙בוננו˙  מן  נובע˙   ,"‰‡˙˙ "יר‡‰ 
בר‡  ‰˜ב"‰  ˘‰רי  עלמין",  כל  ממל‡  ו‡י‰ו  ו˙ח˙ונים,  עליונים  עולמים  כל  מלכו˙ 
י˘ "עולמו˙  מן ‰ר˜יע  ולמעל‰  ˘נ‰",   ˜"˙ מ‰לך  לר˜יע   ıו"מ‰‡ר סוף  ל‡ין  עולמו˙ 
‰˜ב"‰  מחי‰  כולם  ו‡˙  וחיו˙,  ו‡ופנים  ומל‡כים  ‰מעלו˙",  רום  ע„  מעל‰  למעל‰ 

ומ‰וו‰ ‡ו˙ם בכל ר‚ע מח„˘, ו‰ו‡ נמˆ‡ בכולם וממל‡ ‡ו˙ם.

מחמ˙ ‚„ול˙ו  ופח„  עליו ‡ימ‰  ˙יפול  בכל ‰‡מור, ‰רי  י˙בונן ‰‡„ם ‰יטב  וכ‡˘ר 
‰עˆומ‰ ˘ל ‰בור‡ י˙"˘7.

בברי‡˙  ‰˘י"˙  ˘ל  מ‚„ול˙ו  ‰‰˙בוננו˙  מן  ב‡‰  ‡ינ‰  לעומ˙‰,  עיל‡‰"  "יר‡‰ 
עˆמו  ˘‰˜ב"‰  בעˆמו.  ˘ל ‰˘י"˙  זו ‡ינ‰ ‚„ול˙ו  כי ‚„ול‰   ,ı˜ וברו‡ים ‡ין עולמו˙ 
וכמ‡מר  ל‚ביו,  ו˘פל  ומˆומˆם  נחו˙  ˘‰ו‡ „בר  עולמו˙  ברי‡˙  לענין  כלל  ˘ייך  ‡ינו 
‰י„וע ˘‰וב‡ בס‰"˜8 ˘"ל‡ ז‰ו עי˜ר ‰‡לו˜ו˙ מ‰ ˘‰עולמו˙ מ˙‰ווים ממנו", ו‰ו‡ 

מרומם ל‚מרי מכל עניני ‰ברי‡‰.

ממנו  ל‰˙‰וו˙  ˘יוכלו  בכ„י  ‰‚„ול  ‡ורו  ‰˘י"˙  ˆמˆם  ‰ברי‡‰  לˆורך  ו‡מנם 
עולמו˙ ונבר‡ים, ו‚ם ל‡חר ˘נבר‡ו י˜בלו ממנו חיו˙ם בכל יום ובכל ר‚ע מח„˘. ‡בל 

ב‡מ˙ ‰˘י"˙ עˆמו ‰ו‡ נ˘‚ב ומרומם ל‚מרי מענין ‰ברי‡‰.

וזו‰י ‰‰˙בוננו˙ ‰מבי‡‰ לי„י "יר‡‰ עיל‡‰", ˘‰‡„ם מעמי˜ „ע˙ו ב‚„ול˙ ‰˘י"˙ 
˘ום  ולעולמו˙  ולנבר‡ים  ל‡„ם  ו‡ין  מענין ‰‰˙‰וו˙,  מעל‰  למעל‰  ˘‰ו‡  כפי  עˆמו 

ערך ו˙פיס˙ מ˜ום ל‚ביו, ומז‰ יבו‡ ל‰˙בטלו˙ מוחלט˙ לפני ‡„ון ‰כל.

7)  ˙ני‡ פר˜ים מ‡-מ‚.

8)  ˙ור‰ ‡ור מ‚ל˙ ‡ס˙ר ˆט, ב.
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‰˙בטלו˙ ‰נ˙ין בפני ˘ר ח˘וב ‡ו בפני ‰מלך
ז‰  מ‰יר‡ים ‰‡מורים:  כל ‡ח„  ˘ל  בטיב ‰˙בטלו˙ו  ל‰עמי˜  עלינו  ˘ומ‰  ומע˙‰ 
˙וˆ‡˙‰  ˘‰ל‡  עיל‡‰",  י˙יר‰ „"יר‡‰  למעל‰  ˘‰‚יע  וז‰   ,"‰‡˙˙ "יר‡‰  לי„י  ˘ב‡ 

˘ל ‰יר‡‰ ‰י‡ ‰‰˙בטלו˙ ‰מוחלט˙ ‡ל ‰˘י"˙.

ול‰ב„יל ביני‰ם, נ˙נו מ˘ל בס‰"˜9 מ‰‰פר˘ בין ביטול ‰נ˙ין ‡ל ‰˘ר ח˘וב, ולבין 
ביטולו כלפי מלך רם וני˘‡:

ו‰כנע‰  מר‚י˘ ‰ו‡ ‰˙בטלו˙  מעל˙ ‰˘ר, ‰נ‰  רוממו˙  ב‚ו„ל  מ˙בונן ‡„ם  כ‡˘ר 
˘נ˘פל  מ˜ום,  ˙פיס˙  ‰ע„ר  ˘מˆ„  ‰יר‡‰  ו‰י‡  ורוממו˙ו,  ‰˘ר  ‚„ול˙  "מˆ„  כלפיו 

בעיני עˆמו מ‚„ול˙ ‰˘ר ו˙ו˜ף ‰‰˘˙ררו˙ ˘לו".

˘‡ין ‰נ˙ין  במˆי‡ו˙ו",  מ˙בטל  מ˜ום ‰רי ‡ינו  בע˙ ‰ביטול, ‰נ‰ "מכל  ‡מנם, ‚ם 
מ‡ב„ מˆי‡ו˙ו ל‚מרי, כי ‰‰פר˘ בין ‰נ˙ין ל˘ר ‡ינו ‡ין סופי וי˘ ערך כל˘‰ו ביני‰ם, 
˘‰ל‡ ˘ני‰ם ‰ם נ˙יני ‰מלך ר˜ ˘ז‰ ח˘וב ביו˙ר וז‰ מפ˘וטי עם, וממיל‡ ‚ם כ‡˘ר 
למˆי‡ו˙  עˆמו  מר‚י˘  ע„יין  ˘ביני‰ם,  ‰עˆום  ו‰ריחו˜  ‚„ול˙ו  עוˆם  מחמ˙  מ˙בטל 

כל˘‰י ‚ם כן.

עˆמו ‡ל  ומכופף  נכנע  כ‡ן ‡ין ‰נ˙ין  ל‚מרי,  ב‚„ר ‡חר  כלפי ‰מלך ‰ו‡  ביטול  ‡ך 
מלכו.  לעומ˙  למˆי‡ו˙  כלל  עˆמו  מר‚י˘  ו‡ינו  מ‡חר  לז‡˙  כלל  ˆריך  ו‡ינו  ‰מלך, 
מכל  ל‚מרי  במˆי‡ו˙  מ˙בטל   .  . לפני ‰מלך, ‰רי  ופח„  ביר‡‰  מ˙פעל  „"כ‡˘ר ‰‡„ם 
בערך  מוב„ל  ‰ו‡  כי  וכלל,  כלל  מ˜ום  ˙ופס  ‡ין  ‰מלך  ורוממו˙  ‚„ול˙  ל‚בי  כי  וכל, 

ל‚מרי, וממיל‡ ‰ביטול ‰ו‡ ˘מ˙בטל ל‚מרי".

‡ו   "‰‡˙˙ "יר‡‰  מחמ˙  ‰‡„ם  ˘מ˙בטל  בביטול  ‰ו‡  מ˘ל,  „רך  על  ז‰  ומעין 
כ˙וˆ‡‰ מ"יר‡‰ עיל‡‰":

‰נ‰  עולמו˙,  ל‰וו˙  ‰מˆומˆם  י˙'  ב‡ורו  מ˙בונן  ‰‡„ם  כ‡˘ר   ,"‰‡˙˙ ב"יר‡‰ 
‰ל‡  כי  למ‡ומ‰,  נח˘ב  ‰עולם  ‡ין  ‰עולם   ˙‡ ‰מ‰וו‰  ‰‡ור  ˘ל‚בי  לומר  ‡פ˘ר  ‡י 
‡ו˙ו ‰‡ור עˆמו ‰ו‡ ז‰ ˘על י„ו נבר‡ו ‰עולמו˙, וממיל‡ י˘ ל‰ם ח˘יבו˙ ומˆי‡ו˙ 
בברי‡˙ ‰עולמו˙, ‰ו‡ ‡ינו  י˙'  ב‚„ול˙ו  מ˙בונן  כ‡˘ר ‰‡„ם  כן,  ועל  מסוימ˙ ‡ˆלו. 
כלפיו  ונכנע  מ˙בטל  ז‡˙  עם  ויח„  למˆי‡ו˙,  עˆמו  מר‚י˘  ל‚מרי, ‡ל‡  במˆי‡ו˙  בטל 

ומ˜בל עולו, כמ˘ל ביטול ‰נ˙ין ‡ל ‰˘ר.

ולעומ˙ ז‡˙ ב"יר‡‰ עיל‡‰", מכיון ˘‰‰˙בוננו˙ ‰י‡ ב‚„ול˙ ‰מלך ‰˜„ו˘ עˆמו, 
נח˘ב  ‰עולם  ‡ין  י˙'  עˆמו˙ו  ל‚בי  ‰רי  עולמו˙,  מברי‡˙  ונ˘‚ב  נעל‰  ˘‰ו‡  כפי 
למ‡ומ‰ וכל‡ ‰י‰ ממ˘, וממיל‡ ‰‡„ם ˘מר‚י˘ ‚„ול˙ו י˙' בעˆמו˙ו ‰רי ‰˙בטלו˙ו 

9)  ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ' 138 ו‡ילך. ועו„.
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ב‰ עבירו˙ – ‡ם ע˘˙‰ ‡ח"כ ר˜ ˙˘וב‰ 
‡ינ‰  בי„‰)  ˘‰יו  עבירו˙  (על  מיר‡‰ 
ל‡  בי„‰  ˘‰יו  ˘‰עבירו˙  כיון  מ˜ו„˘˙ 
מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ע˘˙‰  ב‡ם  ‡בל  נע˜רו. 
נע˜רו  בי„‰  ˘‰יו  „עבירו˙  מ˜ו„˘˙, 
ל‡  ‰˜י„ו˘ין  ב˘ע˙  ‡ף  ו‡"כ  מ˙חיל‰, 
‰יו בי„‰. וכ‰‡ „חיל˜ו ב˘"ס (כ˙ובו˙ ע„, 
ומומים: "‰לכ‰ ‡ˆל  לנ„רים  בנו‚ע  רע"ב) 

‡ˆל  מ˜ו„˘˙,  (‰נ„רים)  ו‰˙יר‰  ‰חכם 
רופ‡ וריפ‡ ‡ו˙‰ ‡ינ‰ מ˜ו„˘˙", „"חכם 
מרפ‡  ורופ‡ ‡ינו  מעי˜רו  עו˜ר ‡˙ ‰נ„ר 

‡ל‡ מכ‡ן ול‰ב‡".

ב˙˘וב‰  לומר „‡ף  נר‡‰  ב‡מ˙  ‡בל 
מ‡‰ב‰ י˘ ב' מ„ר‚ו˙, כי י˘ מ„ר‚‰ „ר˜ 
‡מרינן  ל‡  ע„יין  ‡בל  ל‚מרי  ‰עוון  נע˜ר 
„‰נ‰  ממ˘.  לזכויו˙  ‰ז„ונו˙  „נ˙‰פכו 
 ˙‡ ‰מ˜„˘  ‚בי  ב)  (מט,  ב˜י„ו˘ין  ‡י˙‡ 
„מ˜ו„˘˙  ˆ„י˜  ˘‡ני  מנ˙  על   ‰˘‡‰
˙˘וב‰  ‚מור ‰ו‡ "˘מ‡ ‰ר‰ר  ר˘ע  ‡פי' 
נפ˘ך  ממ‰  „לכ‡ו'  בז‰,  ו‰˜˘ו  ב„ע˙ו". 
ל‡  מיר‡‰ ‰‡  ˙˘וב˙ו  מ˜ו„˘˙, ‡י  ‡ינ‰ 
"מ˜ˆ˙  כי  ˆ„י˜  נע˘‰  ול‡  ˙נ‡ו  נ˙˜יים 
˘וב˙ו מ‡‰ב‰ ‰‡ מעל˙ו  ˘מו עליו", ו‡י̇ 
‚„ול‰ מן ‰ˆ„י˜, „במ˜ום ˘בעלי ˙˘וב‰ 
לעמו„  יכולין  ‚מורין  ˆ„י˜ים  ‡ין  עומ„ין 
‰ל'  ‰רמב"ם  ‰כריע  וכן  ב.  ל„,  ברכו˙  ר"‡  („ע˙ 

לענין ˜„ו˘ין „‡ף  ו˜יי"ל  פ"ז ‰"„),  ˙˘וב‰ 

"‰טע‰ ל˘בח" ‡ינ‰ מ˜ו„˘˙ (˜„ו˘ין מח, 
„"˘מ‡ ‰ר‰ר  בז‰ ‰ו‡   ıו‰˙ירו ו‡ילך).  ב 
˙˘וב‰  ˘ע˘‰  „חיי˘ינן  ‰יינו  ˙˘וב‰" 
מ˙חיל‰"  עונו  ˘"נע˜ר  ר˜  ‰פועל˙ 
ו‰‡  לזכיו˙,  ז„ונו˙יו  מ‰פכ˙  ‡ינ‰  ‡בל 
 ‚"ˆ ‡ין  עומ„ין  ˘בע"˙  "במ˜ום  „‡מרו 
מזו  ‚בו‰‰  ב„ר‚‡  ‰יינו  לעמו„"  יכולין 
מעל˙  „‰נ‰,  לזכיו˙.  ‰עוונו˙  ˘נ‰פכו   –

‰י˙רון  מחמ˙  ר˜  ‡ינ‰   ‚"ˆ על  בע"˙ 
‡ל‡  זכיו˙,  יו˙ר  ‡ˆלו  ˘נ˙וספו  בכמו˙ 
„י˘  ב‡יכו˙,  ‰י˙רון  מחמ˙  ובעי˜ר  ‚ם 
ל‰יו˙  יכולו˙  ˘‡ינן  זכיו˙  ˘ל  סו‚  בי„ו 
זכויו˙  ‰ן  כי  ˆ„י˜,  ‡ˆל  לעולם  ˜יימים 
‰נע˘ו˙ מז„ונו˙, ו‰ˆ„י˜ ל‡ חט‡ מעולם 
„כל  לעמו„",  יכולין   ‚"ˆ "‡ין  ול‰כי 
מ‚יעו˙  ‡ינן  ‰ˆ„י˜  ‡ˆל  ˘ירבו  זכיו˙ 
לרמב"ם  ב‰מפר˘  [ועיי'  זכיו˙ ‡לו.  למין 
רפ"ב מ‰ל' יסו‰"˙ וב˘ל"‰ מ‡מר ע˘ר‰ 
ב˙˘וב‰  מ„ר‚ו˙  חילו˜  „י˘   – מ‡מרו˙ 

מ‡‰ב‰ ‚ופ‡]. 

ז‰  ענין  מבו‡ר  ˘ם  ב˙ני‡  ו‰נ‰, 
˘‰ו‡  לזכיו˙,  ‚ופיי‰ו  ‰ז„ונו˙  ˘נע˘ו 
מן  ‰‚„ול  ˘‰ריחו˜  נמˆ‡  ˘לבסוף  לפי 
רב‰  ו‡‰ב‰  ˆמ‡ון  לי„י  ‰בי‡ו  ‰˜„ו˘‰ 
לחזור ממע˘יו ול„בו˜ ב‰'. וע„יין ˆל‰"ב 
 – "זכויו˙"  ˘נ˙וספו  ‰„בר  נ˜ר‡  מ„וע 
מˆו˙  עˆם  (מלב„  בי„ו   – מˆוו˙  „‰יינו 
"מˆוו˙"  ˘ל  ו˘ם  ‚„ר  „‡יז‰  ‰˙˘וב‰), 
מ˘ום  „‰ו‡  בז‰  ו‰נר‡‰  כ‡ן.  נ˙רבו 
‰˙˘וב‰,  י„י  על  ‡ח"כ  ˘יבו‡ו  ‰מˆוו˙ 
˘‚ם ב„בר ˘‚רם ל‰ם י˘ ˘ם מˆו‰ מ˘ום 
וב‰˜„ים  מˆו‰".  ב"‰כ˘ר  ˘מˆינו  ‰‚„ר 
כמ‰ „ר‚ו˙, „ל„ע˙  מˆינו  מˆו‰  „ב‰כ˘ר 
מיל‰  במכ˘ירי  י˘  ו‡ילך)  ב  ˜ל,  (˘ב˙  ר"‡ 
‰˘ב˙   ˙‡ ˘„וחין  מיל‰,  מ„יני  „ינים 
„‡י˙‡   ‡‰ מז‰  ולמעל‰  ‚ופ‡.  כמיל‰ 
סוכ‰  "‰עו˘‰   (‚"‰ פ"ט  (ברכו˙  בירו˘למי 
במˆו˙יו  ˜י„˘נו  ‡˘ר  ברוך  ‡ומר  לעˆמו 
בעו„  (עיי"˘  כו'  סוכ‰  לע˘ו˙  וˆיונו 
מˆו‰,  „מכ˘ירי  ז‰  ‚„ר  ובי‡ור  מˆוו˙). 
‰מˆו‰  לע˘ו˙  ˆיו˙‰  ˘‰˙ור‰  „כיון 
 – ‰‰כ˘ר‰  בל‡  ˘י˜יימנ‰  ‡פ˘ר  ו‡י 
(‡ו  ‰ˆיווי  מכלל  ‰‰כ˘ר‰  ‡ף  כרחך  על 



יט

גדולה תשובה שזדונות 
נעשו לו כזכיות

יסיק ג' דרגות בתשובה – אם עוונות נעשים כשגגות, או נעקרים או אף 
מתהפכים לזכיות / יפלפל דהפיכת הזדונות לזכיות הוא מגדר "מכשירי 
מצוה", ויבאר דיש כאן חידוש בגדר חלות למפרע שלא מצינו בכה"ת

חי„ו˘י סו‚יו˙חי„ו˘י סו‚יו˙
עיון ופלפול בעניני חו„˘ ‡לול

ל˜י˘  רי˘  "‡מר  פו:  ביומ‡  ‡י˙‡ 
כזכיו˙  לו  נע˘ו  ˘ז„ונו˙  ˙˘וב‰  ‚„ול‰ 
˘נ‡מר וב˘וב ר˘ע מר˘ע˙ו וע˘‰ מ˘פט 
וˆ„˜‰ עלי‰ם ‰ו‡ יחי' (על כל מ‰ ˘ע˘‰ 
ו‡ף על ‰עבירו˙. ר˘"י)", ‰יינו ˘‰ז„ונו˙ 
ייח˘בו  ‰˙˘וב‰  מעל˙  לי„י  ˘‰בי‡ו‰ו 

ע˙‰ לזכיו˙.

˘ם  ליומ‡  בח„‡"‚  ו‰מ‰ר˘"‡ 
‰˜˘‰ „נמˆ‡ חוט‡ נ˘כר. ו˙י' „כמבו‡ר 
בסו‚יין ז‰ו „ו˜‡ בעו˘‰ ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰, 
ומוסיף  ˙˘וב‰ ‚מור‰  ˘‡ז "ו„‡י „עו˘‰ 
ל‚בי  ‰ˆורך  מכ„י  י˙ר  ‰טובים  במע˘יו 
טובים  מע˘ים  ‡ו˙ן  ו‰רי  עון  ‡ו˙ו 
˘מוסיף ‰ם נע˘ים לו כזכיו˙ כו'", עיי"˘. 
‰˘"ס  „ל˘ון  לומר  ˆריך  ע„יין  ולכ‡ור‰ 
יו˙ר  מ˘מע  כזכיו˙"  לו  נע˘ו  "ז„ונו˙ 
˘‡ין ‰כוונ‰ ר˜ ˘זכיו˙ ‡חרו˙ מ˙ווספו˙ 

עˆמן  ˘‡ף ‰ז„ונו˙  מחמ˙ ‰ז„ונו˙, ‡ל‡ 
לזכיו˙ (ו„ו"˜  ח˘ובים  ונע˘ים  מ˙בטלים 
˙ני‡  בספר  ו‡כן  ‰נ"ל).  ר˘"י  בל'  ‰יטב 
˘‡ז  ללע˙"ל  ז ‰˘וו‰ ‰„בר  פר˜  ˜„י˘‡ 
מ‰ם  מ˙בטל˙  ‡סורים  ‰„ברים  טומ‡˙ 
ל‚מרי ע„ ˘מ˘˙נים ו‡ינם „ברים ‡סורים 

עו„, עיי"˘.

נו‚ע  מ˙בטלים  עˆמם  „‰עוונו˙  ו‰‡ 
‡ף ל„ינ‡, „‰נ‰ מבו‡ר בסו‚יין „ב˙˘וב‰ 
וב˙˘וב‰  לזכיו˙,  ‰ז„ונו˙  נע˘ו  מ‡‰ב‰ 
˙˘וב‰  „לענין  כ˘‚‚ו˙,  ר˜  נע˘ו  מיר‡‰ 
מ‡‰ב‰ "נע˜ר עונו מ˙חיל˙ו" (פר˘"י „"‰ 
˘עלי'  מיר‡‰  ב˙˘וב‰  ‡בל  מ‡‰ב‰),  כ‡ן 

ר˜  ‰וי  מ˘וב˙ם",  "‡רפ‡  ‰כ˙וב  ‰וב‡ 
עליו".  ˘מו  ˘מ˜ˆ˙  ˘נ˙רפ‡  מום  "כבעל 
לרמב"ם ‰לכו˙  מרו‚ˆוב (ˆפע"נ  וכ˙ב ‰‚‡ון 
˙˘וב‰ פ"ב ‰"ב), „‰מ˜„˘ ‡˘‰ ע"מ ˘‡ין 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰י‡ ‰˙בטלו˙ מוחלט˙, ו‡ין לו מˆי‡ו˙ עˆמי˙ כלל. ונמˆ‡ ˘י‰ו„י ז‰ ‡ינו ˆריך לבטל 
ול‰כניע עˆמו, ‡ל‡ מלכ˙חיל‰ ‡ינו מר‚י˘ עˆמו למˆי‡ו˙ כלל.

‡י  עיל‡‰",  „"יר‡‰  במˆי‡ו˙  ביטול  לי„י  ול‰‚יע  לבו‡  כי  ל‰„‚י˘,  ˆריך  ז‡˙  ‡ך 
‡פ˘ר על י„י ‰‰˙בוננו˙ לב„‰, כי בכ„י ˘י˙עורר ‰‡„ם בר‚˘ ˘ל ביטול ויר‡‰ ˆריך 
‰ו‡ ל‰בין ול‰˘י‚ ‡˙ ‰„בר ˘מפניו ‰ו‡ יר‡, ומכיון ˘‡ין בכח ויכול˙ ‰‡„ם ל‰ר‚י˘ 
יכול  ‡ינו  עˆמו  בכח  ˘‰ו‡  נמˆ‡  ‰עולמו˙,  מ‰˙‰וו˙  מעל‰  ˘למעל‰  י˙'  ‚„ול˙ו 
מלמעל‰  עליו  ˘˙˙‚ל‰  וˆריך ‰‡„ם  בעˆמו˙ו.  מפני ‰˘י"˙  מוחלט  בביטול  ל‰˙עורר 
כלפי  וכל  מכל  וי˙בטל  י˙',  עˆמו˙ו  רוממו˙  ˘‚ב   ˙‡ ל‰ר‚י˘  יוכל  ו‡זי  י˙',  ‚„ול˙ו 

עˆמו˙ו י˙' ב"יר‡‰ עיל‡‰".

‡לול ‰ו‡ זמן עבו„‰ עˆמי˙ ו"יר‡‰ ˙˙‡‰" 
עיל‡‰"  "יר‡‰  לבין  ו˙וˆ‡˙‰,   "‰‡˙˙ "יר‡‰  עבו„˙  בין  ‰‰פר˘  ˘נ˙ב‡ר  ומ‡חר 
ל‰,  ‰ר‡וי  במ˜ומ‰  ‡לו  מיר‡ו˙  ‡ח˙  כל  ל‰ˆיב  י˘  מע˙‰  ‰נ‰  ˘מחמ˙‰,  ו‰ביטול 
בימי  עיל‡‰"  ל"יר‡‰  ‰‡„ם  י˙על‰  ומ˘ם  ‡לול,  חו„˘  בימי  זמנ‰   "‰‡˙˙ ˘"יר‡‰ 

ר‡˘ ‰˘נ‰.

˘יעמי˜ ‰‡„ם  ככל  וי‚יע˙ו ‰עˆמי˙, ‰נ‰  עבו„˙ ‰‡„ם  זמן  ˘‰ו‡  „בחו„˘ ‡לול, 
ול"יר‡‰   ."‰‡˙˙ ל"יר‡‰  ‡ם  כי  לבו‡  יכול  ‡ינו  ‰˘י"˙,  ב‚„ול˙  מח˘ב˙ו  וי˙˜ע 
עˆמו˙ ‰בור‡  עליו ‚„ול˙  ˘˙˙‚ל‰  זו ˆריך  נעלי˙  ליר‡‰  כי  לבו‡,  יכול  עיל‡‰" ‡ינו 

י˙"˘, וכפי ˘נ˙ב‡ר, וחו„˘ ‡לול ‡ינו זמן ‚ילוי מלמעל‰ ‡ל‡ ר˜ עבו„˙ ‰נבר‡ים.

‡מנם בר‡˘ ‰˘נ‰, ‰ל‡ ‡ז ‰ו‡ "‰מ˘כ˙ ‡ל˜ו˙ו י˙' למט‰ בבחינ˙ ‰˙‚לו˙ . . ˘‡ז 
ז‰ ‡ין ‰מלך "ב˘„‰"  ˘ביום  לו ‰מלך"10.  ולכן ˜ור‡ין  י˙',  מלכו˙ו  זמן ‰˙‚לו˙  ‰ו‡ 
כי ‡ם "ב‰יכל מלכו˙ו", ומ˙‚ל‰ בזיו י˜רו על בני י˘ר‡ל, ומעורר ב‰ם ר‚˘י ‰˙בטלו˙ 

מחמ˙ ‚„ול˙ו ˘‡ין ל‰ סוף ו˙כלי˙.

ומכיון ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ מ˙‚ל‰ על ‰‡„ם ‚„ול˙ו י˙', ‰נ‰ ‡ז יוכל ‰‡„ם ˘‰כין עˆמו 
מ˜ו„ם לבו‡ לי„י "יר‡‰ עיל‡‰", ול‰˙בטל ביטול מוחלט במˆי‡ו˙ כלפי ‰בור‡ י˙"˘.

ועי˜ר זמן ‰˙‚לו˙ זו ‰ו‡ בע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר „ו˜‡, כי ‰˙‚לו˙ ‡ור ‡ין סוף ‰נעל‰ מן 
‰עולמו˙ יכול‰ לבו‡ על ‰‡„ם „ו˜‡ על י„י ע˘יי˙ מˆו‰, ו‰ו‡ מ‰ ˘‡ומרים בברכ˙ 
סוף  ‡ין  מ‡ור  ‰‡„ם  על  ˜„ו˘‰  ‰מ˘כ˙  ˘עי˜ר   – במˆוו˙יו"  ˜י„˘נו  "‡˘ר  ‰מˆוו˙ 

˘מרומם מן ‰עולמו˙ ‰ו‡ על י„י ˜יום מˆוו˙יו.

10)  ל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙ ר‡‰ לב, ‡.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

נח˙ רוח לבור‡ י˙"˘ כמ˘ל ˆיפור ‰מ„בר˙
ו‰נ‰, ‡ף ˘‚„ל‰ מעל˙ ביטול „"יר‡‰ עיל‡‰" על עבו„˙ "יר‡‰ ˙˙‡‰", ˘ב"יר‡‰ 
בטל  עיל‡‰"  וב"יר‡‰  עˆמו ‡ל ‰בור‡,  מכניע  ור˜  ל‚מרי  מ˙בטל  ‰‡„ם  ˙˙‡‰" ‡ין 
‰‡„ם במˆי‡ו˙ ל‚מרי ‡ל ‰˘י"˙ – מכל מ˜ום מעל‰ י˘ ב"יר‡‰ ˙˙‡‰" „‡לול ‡פילו 

על "יר‡‰ עיל‡‰" ˘בע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר „‡וריי˙‡:

ומ˘ל ל„בר ז‰, ‰וב‡ בס‰"˜11 מ"ˆיפור ‰מ„בר˙" ‰מרנינ‰ ‡˙ לב ‰מלך:

 .  . י„י  על  ‰ו‡  ‰‰„יוט,  לב˜˘˙  ˘יפנ‰  ל‰מ˘יכו  כ˘רוˆים  ח˜ר,  ‡ין  מלכים  "לב 
˘מבי‡ים „בר חי„ו˘ כמו ˆיפור ‰מ„בר˙, כי כלום חסר מבי˙ ‰מלך, ו‡ין כל ז‰ב וכסף 

ח˘וב לנ‚„ו מ‡ומ‰, ר˜ ‡יז‰ „בר חי„ו˘".

‰עליונים  ˘עולמו˙  „מ‰  חומר,  ב˙י  יו˘ב  ‰˙ח˙ון  ‰‡„ם  מביטול  ‰ו‡  ו‰נמ˘ל 
"י˘  ˘‰ו‡  בעˆמו  ˘מר‚י˘  מי  ו„ו˜‡  חי„ו˘",  „בר  "‡ינו  י˙',  ‡ליו  בטלים  ונ˘‚בים 
ו„בר נפר„", ומכל מ˜ום ‰ו‡ בטל ונכנע ‡ליו י˙', ‰נ‰ "כ˘נע˘‰ ביטול ‰י˘ – ז‰ו „בר 

חי„ו˘, כמו על „רך מ˘ל ˆיפור ‰מ„בר˙".

על ‰ביטול  יו˙ר   "‰‡˙˙ מביטול „"יר‡‰  י˙'  לפניו  רוח  מ‡ו„ ‰נח˙  ˘‚„ל‰  ונמˆ‡ 
עלי‰ם  ˘מ‡יר‰  בזמן  במˆי‡ו˙"  ב"ביטול  י˘ר‡ל  בטלים  כ‡˘ר  כי   – עיל‡‰"  „"יר‡‰ 
‚„ול˙ ‡ור ‡ין סוף ב˘ע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר בר‡˘ ‰˘נ‰, ‡ין בז‰ חי„ו˘, „‰ו‡ „בר ‰מובן 

מ‡ליו ˘כ˘‰‡„ם מר‚י˘ ‚„ול˙ ‡ור ‡ין סוף מי„ ‰ו‡ בטל כ‡ין ו‡פס ממ˘.

ו‰ם  מיוח„,  ‚ילוי  עלי‰ם  ‡ין  ‡˘ר  ע˙  ‡לול,  בחו„˘  י˘ר‡ל  ˘עומ„ים  ב˘ע‰  ‡ך 
ומ˙יי‚עים  עומ„ים  מ˜ום  ומכל  ‰˜„ו˘‰,  מן  נפר„  ו„בר  י˘  למˆי‡ו˙  עˆמם  מר‚י˘ים 
ומ˙בוננים ומˆליחים לפעול בעˆמם ‰‰כנע‰ ו"ביטול ‰י˘" ‡ל ‰˘י"˙, ‰נ‰ מ‰ מ‡ו„ 
‰מ„בר˙  ˆיפור  כמ˘ל  חי„ו˘"  "„בר  ˘‰י‡  זו,  מעבו„‰  י˙'  לפניו  רוח  ‰נח˙  ˙‚„ל 

‰מ˘מח˙ ‡˙ ‰מלך על י„י חי„ו˘ ˘ב‰.

מעל˙ עב„ פ˘וט על עב„ נ‡מן
‰‡„ם  ביטול  ב„ר‚˙   "‰‡˙˙ "יר‡‰  ˘ל  נחי˙ו˙‰  ˘למרו˙  ‡יך  נ˙ב‡ר  כ‡ן  ע„ 
ל‰˘י"˙, מכל מ˜ום מעל‰ י˘ ב‰ מ˘ום ‰חי„ו˘ בכך ˘‰י‰ו„י בטל למרו˙ ˘‡ין מ‡יר 
עליו ‚ילוי ‡ור ‡ין סוף ב"‰. ‡מנם, ב‡מ˙ י˘ ב‰ ב"יר‡‰ ˙˙‡‰" ˘בחו„˘ ‡לול מעל‰ 

על פני "יר‡‰ עיל‡‰" ‚ם ב‡יכו˙ ‰ביטול ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.

11)  ל˜וטי ˙ור‰ ˘לח מח, „.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

בו ‰‰˘פע‰  ˘˙ימ˘ך  ר‡וי  ל"כלי"  נע˘‰ ‰ו‡  בפני ‡„ון ‰כל, ‡זי  ומבוטל  בטל ‰ו‡ 
˘ב˙ור˙ "ˆ„˜‰" מ"לך ‰'".

ו‰ו‡ מ‰ ˘‡מר ‰נבי‡ (י˘עי' נז, טו) "מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח", ˘מי 
‰ו‡ ז‰ ‡˘ר בו ˘וכן ובו מ˙‚ל‰ "מרום ו˜„ו˘", ‰רי ז‰ מי ˘מר‚י˘ "„כ‡ ו˘פל רוח", 

˘מ˘פיל עˆמו ובטל ל‚מרי ‡ל יוˆר ‰כל.

וע"פ ז‰ יובן „ז‰ ˘"לך ‰' ‰ˆ„˜‰" ‰ו‡ מפני ˘"לנו בו˘˙ ‰פנים", „„ו˜‡ "בו˘˙ 
ל˜בל  ‰יינו   -  "‰˜„ˆ‰  '‰ ˘"לך  לז‰  ‰ר‡וי‰  ‰‰כנ‰  ‰י‡  ו‰ביטול,  ‰˘פלו˙  ‰פנים", 

מ‡י˙ו י˙' בבחינ˙ ˆ„˜‰ ‡ף ˘‰ו‡ מרומם ונעל‰.

לפי  ˘‚ם  מכיון  ˆ„י˜,  ב„ר‚˙  ˘‰ו‡  מי  ‡ˆל  ‚ם  ˘ייכ˙  ‰פנים"  „"בו˘˙  [ול‰עיר, 
‰‚מר‡  מ‡מר  וע"„   - ב„˜ו˙  ˙י˜ון  ‰ˆריך  ענין  למˆו‡  יוכל   '‰ בעבו„˙  ו„ר‚˙ו  ערכו 
(נ„‰ ל, ע"ב): "‡פילו כל ‰עולם כולו ‡ומרים לך ˆ„י˜ ‡˙‰, ‰י‰ בעיניך כר˘ע". ויו˙ר 

מכך, מˆ„ ˜רב˙ו ל˜ב"‰ ו„ר‚˙ו ‰נעלי˙ ‚ם ענינים ˘‡ינם נח˘בים לחט‡ ‡ˆל ‡חרים – 
˙ופסים מ˜ום ‡ˆלו ולחט‡ יח˘בו לו. ועל „רך מ‡מר רז"ל: "˙"ח ˘נמˆ‡ רבב על ב‚„ו 
חייב מי˙‰" (˘ב˙ ˜י„, ‡), „כן ‰ו‡ ‚ם ברוחניו˙ ˘‚ם ענין פעוט נו‚ע ‡ˆל ‰ˆ„י˜ ביו˙ר]. 

מכיון  ‰פנים",  בו˘˙  ולנו   ‰˜„ˆ‰  '‰ „"לך  ב‡מיר‰  ‰י‡  ‰סליחו˙  ˘פ˙יח˙  וז‰ו 
חיו˙ ‰עולמו˙,  מח„˘  נמ˘כ˙  בו  לר‡˘ ‰˘נ‰,  ˘"בו˘˙ ‰פנים" ‰י‡ ‰‰כנ‰ ‰ר‡וי‰ 

מˆ„ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰".

מ˙ע˘ר˙  ב˙חיל˙‰  ר˘‰  ˘‰י‡  ˘נ‰  "כל  ב):  טז,  (ר"‰  רז"ל  במ‡מר  מˆינו  ז‰  וע"„ 
בסופ‰", „„ו˜‡ ע"י ‰ביטול ˘"י˘ר‡ל עו˘ין עˆמן ר˘ין ל„בר ˙חנונים ו˙פיל‰" (פר˘"י 

˘ם) נע˘‰ "מ˙ע˘ר˙ בסופ‰", ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‚ם ‡ם במ˘ך ‰˘נ‰ ‰י˙‰ ‡ˆלו ‰עבו„‰ ע"י ‰˙עוררו˙ מלמעל‰, ו‰עבו„‰ ל‡ ח„ר‰ 
ב‡ופן  כול‰  ˘˙‰י‰  עבו„˙ו,  ו"ל‚מור"  ל‰‚בי‰  יכול  ‡לול  בחו„˘  ‰רי  ב˘לימו˙,  בו 

‰עבו„‰ „חו„˘ ‡לול.

"בו˘˙ ‰פנים" ˘מבי‡‰ ‡˙ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰"

ס„ר ‡מיר˙ ‰סליחו˙ נפ˙ח בפסו˜ "לך ‰' ‰ˆ„˜‰ ולנו בו˘˙ ‰פנים", וˆריך ל‰בין 
‰טעם לכך ˘„ו˜‡ פסו˜ ז‰ נ˜בע כפ˙יח‰ לס„ר ‰סליחו˙.

וי˘ לב‡ר ‰טעם לז‰:

לו ‡ו  ˙˙ן  מ‰  לו, ‡ם ˆ„˜˙  ˙ע˘‰  מ‰  פ˘עיך  ורבו  בו  ˙פעל  מ‰  חט‡˙  כ˙יב "‡ם 
ו‡ין  ביו˙ר,  ומנו˘‡  מרומם  עˆמו  מˆ„  ˘‰˜ב"‰  ו‰יינו,  ו-ז),  ל‰,  (‡יוב  י˜ח"  מי„ך  מ‰ 
מע˘י בני ‡„ם ˙ופסים מ˜ום ‡ˆלו י˙'. ו‡"כ, ירי„˙ ‰˘פע מ‡˙ו י˙' לנבר‡ים ‰רי ‰י‡ 

נח˘ב˙ כ"ˆ„˜‰".

י˙'  מ‡˙ו  ‰מ‚יע‰  ‰‰˘פע‰  ע„יין  ל˜ונו,  בעבו„˙ו  ויעמול  ‰‡„ם  יעבו„  ‡ם  ו‡ף 
‡ינ‰ נח˘ב˙ כנ˙ינ˙ ˘כר על עבו„˙ו, מ‡חר ˘ל‚בי ‰˜ב"‰ עˆמו ‡ין עבו„˙ ‰נבר‡ים 
"מ˙נ‰",  ב‚„ר  בלב„, ‡ל‡ ‡ין ‰˘פע ‡פילו  זו  ול‡  ˘כר.  עלי'  ל˙˙  כ„י  כלל  נח˘ב˙ 
˘‰רי ‚ם מ˙נ‰ ב‡‰ כ˙וˆ‡‰ מ‰נ‰‚˙ ‰מ˜בל, וכל˘ון חז"ל "‡י ל‡ו „עבי„ לי' נייח‡ 
„נפ˘י‰ ל‡ י‰יב לי' מ˙נ˙‡" (ר‡‰ מ‚יל‰ כו, ב. ‚יטין נ, ב. ב"מ טז, ‡. ב"ב ˜נו, ‡), ‡ל‡ ‰˘פע 
 "‰˜„ˆ" ב‚„ר  ונח˘ב  רחמיו ‰עˆומים,  מˆ„  לנבר‡ים,  ל‰˘פיע  י˙ברך  ברˆונו  ר˜  ב‡ 

בלב„.

וז‰ו "לך ‰' ‰ˆ„˜‰", ˘ל‚בי ‰˜ב"‰ עˆמו - "לך ‰'" - ‰רי ‰‰˘פע‰ לנבר‡ים ‰י‡ 
ב˙ור˙ ˆ„˜‰ וחס„.

˘יע˘‰  ‰˜ב"‰  רˆ‰  מ"מ  ‰נבר‡ים,  ממע˘‰  כ˙וˆ‡‰  ‡ינ‰  זו  ˘‰˘פע‰  ‡ף  ‡מנם 
‰‡„ם „בר מ„ילי' כ„י ל˜בל ‡˙ ‰‰˘פע‰. וז‰ו מ‰ ˘נ‡מר "לך ‰' ‰ˆ„˜‰ ולנו בו˘˙ 
 ˙‡ מ˜בל  ‰ו‡  ‰רי  ‰פנים",  בו˘˙  "לנו  עבו„˙   ˙‡ עוב„  ˘‰‡„ם  ˘עי"ז  ‰פנים", 

‰‰˘פע‰ מ"לך ‰' ‰ˆ„˜‰".

בי‡ור ‰„בר:

ו‰ר‚˘‰  ל‰כר‰  יבו‡  כ‡˘ר  ל˜בל ‰˘פע˙ ‰ˆ„˜‰ ‰י‡  יכול ‰‡„ם  ב‰  ‰„רך ‡˘ר 
מוח˘י˙ ‡˘ר ב‡מ˙ כלפי ‰˘י"˙ ‰ו‡ ‡ינו ˙ופס מ˜ום כלל, ומ‡ומ‰ ‡ינו יכול ל‰יח˘ב 
מˆי‡ו˙ ‡ל‡  ˘ום  לו  ו‡ין  כלל,  מ˜ום  ˙ופס  ˘‡ינו  ˘מר‚י˘  למˆב  מ‚יע  וכ‡˘ר  ‡ˆלו. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ויומח˘ ‰„בר12 ממ˘ל ‰‰ב„ל ו‰‰פר˘ ˘בין "עב„ נ‡מן" ל"עב„ פ˘וט":

"עב„ נ‡מן" ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰עב„ ‰נכב„ ונעל‰, ˘‰ו‡ מכיר מעל˙ ‡„ונו, ומ˘ום ˘‰ו‡ 
מח˘יב ומעריı למ‡ו„ ‡˙ ‰‡„ון ‰רי ‰ו‡ מסור ונ˙ון ‡ליו ומ˘עב„ עˆמו לע˘ו˙ רˆונו. 
ל‰˘˙עב„  ˘ר‡וי  ומכיר  מבין  ו‡ינו  ‡„ונו,  מעל˙  מ˘י‚  ‡ינו  פ˘וט",  "עב„  לעומ˙ו 
וכופים  ˘מכריחים  ‡ל‡  ˙‡וו˙יו,  ולע˘ו˙  חפ˘י  ל‰יו˙  רוˆ‰  ‰י‰  עˆמו  ומˆ„  ‡ליו, 
ופח„  ‡ימ‰  מחמ˙  ‰‡„ון  רˆון  מפני  רˆונו  מבטל  ‰ו‡  ו‰רי  ‰‡„ון,   ˙‡ לעבו„  ‡ו˙ו 

˘יר‡ ממנו.

בטל ‰ו‡ ‰עב„ ‰נ‡מן ‰רב‰  בפ˘טו˙  מעל˙ ‰ביטול, ‰רי  נמ„ו„ ‡˙  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
יו˙ר מז‰ ‰פ˘וט. ˘‰עב„ ‰פ˘וט נ˘‡ר ˙מי„ בפנימיו˙ו ברˆונו ‰עˆמי לˆ‡˙ לחפ˘י 
ו‡ינו חפı לעבו„ ‡˙ ‡„ונו, ור˜ מיר‡‰ ‰ו‡ מ˘˙עב„ ל‡„ון, ולעומ˙ו ‰עב„ נ‡מן ‰ו‡ 

בטל ב‡מ˙ ל‡„ונו כי מכיר ‰מעל‰ ˘ב„בר.

בנו‚ע  ר˜  ‰ו‡  ˘ביטולו  בלב„,  חיˆוני  ‰ו‡  ביטולו  פ˘וט  ˘‰עב„  ‡ף  ב‡מ˙,  ‡ך 
ז‰ ‰ביטול ‰מועט  מ˜ום ‡יכו˙  מכל  ל‡„ונו,  נכנע  לבו ‡ינו  ובפנימיו˙  בפועל  למע˘‰ 

נעל‰ מ‡יכו˙ ‰ביטול ‰מוחלט ו‰פנימי ˘ל ‰עב„ ‰נ‡מן:

„עב„ ‰נ‡מן, מ‰ ˘‰ו‡ מבטל מˆי‡ו˙ו ב˙כלי˙ ‡ל ‡„ונו, ‰רי ‰כל ב‡ ממ‰ ˘‰כיר 
ו‰ר‚י˘ ב˘כלו ˘ר‡וי ל‰˙בטל ‡ל ‰‡„ון, וממיל‡ נמˆ‡ ˘כל ביטולו מיוס„ ובנוי על 
‰בנ˙ו ‰עˆמי˙, ו‡ם כן, בביטול ז‰ ‡ינו מבטל מˆי‡ו˙ו, ˘‰רי ‡ינו עו˘‰ כלום ‰יפך 

ממ‰ ˘רוˆ‰, וכל ענין ‰ביטול ‰ו‡ ˙וˆ‡‰ וביטוי ל‰בנ˙ו ו‰˘‚˙ו.

רוˆ‰ ‰ו‡  ˘ב‡מ˙  ביטול ‡מ˙י,  חיˆוני ‰ו‡  ביטול  פ˘וט, ‰נ‰ ‡ו˙ו  עב„  ‡בל ‡ˆל 
וז‰ו  ‰‡„ון,  רˆון  מפני  רˆונו  ‰ו‡  מבטל  מ˜ום  ומכל  ˙‡וו˙יו,  ולע˘ו˙  חפ˘י  ל‰יו˙ 

ביטול ‡מ˙י – ˘מבטל ‡˙ ˘כלו ומי„ו˙יו ורˆונו˙יו, ומכניע עˆמו ‡ל ‰‡„ון.

וככל ‰מ˘ל ‰ז‰ ‰ו‡ ‚ם במעל˙ "יר‡‰ ˙˙‡‰" על "יר‡‰ עיל‡‰":

ו‰רי  ב"‰,  סוף  רוממו˙ ‡ור ‡ין  מר‚י˘ ‰‡„ם ‡˙  ˘ופר,  ˙˜יע˙  בע˙  בר‡˘ ‰˘נ‰, 
‰ו‡ מכיר בכך ˘‰ו‡ בטל במˆי‡ו˙ ממ˘ כלפי ‰˜ב"‰ בעˆמו. ‡ך ‰ביטול נובע מחמ˙ 
כן ‰רי  ו‡ם  י˙',  ערוך ‡ליו  ו˘‡ין  ˘ל ‰˜ב"‰,  מר‚י˘ ‡˙ ‰‚„לו˙ ‰בלי ‚בולי˙  ˘‰ו‡ 

‰ביטול נובע מ‰ר‚˘˙ו ו‰כר˙ו ‰עˆמי˙, ו‡ין כ‡ן ביטול מˆי‡ו˙ו ב‡מ˙.

‰˘י"˙  מלכו˙  ול˜בל  ב˙˘וב‰  ל˘וב  ‰‡„ם  עמל  כ‡˘ר  ‡לול,  בחו„˘  ‡מנם, 
ו‡ם  ˙‡וו˙ו ‰טבעי˙,  ו‰יפך  לרˆונו ‰עˆמי  בני‚ו„  נע˘‰  ול‰˘˙עב„ ‡ליו, ‰רי ‰„בר 
כן, ‡ף ˘‰ביטול ‰ו‡ ר˜ ˘מכניע עˆמו ו‡ינו מר‚י˘ כ‡ילו ˘‡ינו ˜יים כלל, מכל מ˜ום 
ביטול ז‰ ‰מועט ‰ו‡ ביטול ‡מ˙י, ˘כופ‰ מˆי‡ו˙ו ורˆונו ‰עˆמי ומבטלם ‡ל ‰בור‡ 

י˙"˘.

12)  ב‰בי‡ור ˘ל˜מן – ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 74, ובמ˜ומו˙ ˘ˆוינו ˘ם.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ונמˆ‡ ˘‚„ל‰ מעל˙ "יר‡‰ ˙˙‡‰" ˘בחו„˘ ‡לול על "יר‡‰ עיל‡‰" „ר‡˘ ‰˘נ‰, 
ב˘ניים: ‰ן בחי„ו˘ ˘י˘ ב‰, ו‰ן ב‡יכו˙ ‰ביטול, ˘ב‡מ˙ כופ‰ ומבטל מˆי‡ו˙ו מפני 

‰˘י"˙.

˙י˜ון ומילוי ‰פ‚מים על י„י עבו„˙ חו„˘ ‡לול „ו˜‡
על  י˙יר‰  ˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  ‰‡„ם  ˆריך  ˘ב‰ם  ימים  ‰מ‰  ˙˘וב‰  ימי  ע˘ר˙  ו‰נ‰, 
ב˘נ‰  עליו  ל‰מ˘יך  ˆריך  ˘‰י‰  ‰˜„ו˘‰  מ‡ור  ו‰חסיר  ˘פ‚ם  מ‰  ל‰˘לים  נפ˘ו, 

˘עבר‰.

‡מנם, כ‡˘ר רוˆ‰ ‰‡„ם ל‰מ˘יך עליו ˜„ו˘‰ זו, ‡ינו יכול ל‰מ˘יכ‰ ב„רך ‰ר‚יל‰, 
„‰‰מ˘כו˙ ˜„ו˘ו˙ ‰נ˘פעו˙ על ‰‡„ם מ˜יום ‰מˆוו˙, ‰ן על י„י ˘עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙ 
בכל כחו˙ נפ˘ו במע˘‰ ‰מˆוו˙, ‡ך כ‡˘ר חט‡ ופ‚ם ורוˆ‰ ל‰˘לים ול˙˜ן, ‰נ‰ ˆריך 

ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ מ„ר‚‡ ‚בו‰‰ מ‡ו„, ו‰‰מ˘כ‰ מ˘ם ב‡‰ על י„י ‰ביטול „יי˜‡.

ועל ‰מ˘כ‰ נעלי˙ זו ‡מר ‰כ˙וב13 "ו‡ל ז‰ ‡ביט ‡ל עני ונכ‰ רוח וחר„ על „ברי", 
בעבו„˙  לעבו„  ˆריך  ˘פ‚ם,  מ‰  למל‡ו˙  זו  נעלי˙  מ„ר‚‡  ‰‡„ם  על  ˘יומ˘ך  ˘בכ„י 
בטל  עˆמו  יר‚י˘  ‡˘ר  ע„  י˙"˘,  ‰בור‡  ‡ל  עˆמו  ול˘עב„  ול‰כניע  לכוף  ‰ביטול, 
‰‰˙בוננו˙  מן  ב‡  ‰ביטול  ‰נ‰  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  וכפי  רוח".  ונכ‰  כ"עני  ומ˘ועב„ 
˘מסיים  מ‰  ו‰ו‡  י˙"˘,  ‰בור‡  מרוממו˙  ‰יר‡‰   ˙‡ בלבו  ˘˜ובע  ע„  י˙',  ב‚„ול˙ו 

‰כ˙וב "וחר„ על „ברי".

ובז‰ ‚„ל‰ מעל˙ ˙˜יע˙ ˘ופר ו"יר‡‰ ˙˙‡‰" „חו„˘ ‡לול על פני "יר‡‰ עיל‡‰" 
˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰:

˘כל  וכ‡מור  מˆי‡ו˙ו,  ומכניע  ˘ובר  ˘‰‡„ם  מ‰  כך  כל  ניכר  עיל‡‰" ‡ין  ב"יר‡‰ 
עי˜ר ‰ביטול ב‡ מחמ˙ ˘מר‚י˘ ˘ר‡וי ל‰˙בטל כלפיו י˙', ועל כן מיר‡‰ זו ל‡ ימ˘ך 

על ‰‡„ם ‡ור עליון למל‡ו˙ מ‰ ˘פ‚ם.

‡בל בביטול ˘ל חו„˘ ‡לול, "יר‡‰ ˙˙‡‰", ‰‡„ם מ˘עב„ עˆמו בני‚ו„ לרˆונו˙יו 
ועˆום  רב  ˘פע  מלמעל‰  עליו  נ˘פע  ו‡זי  רוח",  ונכ‰  "עני  בו  ומ˙˜יים  ‰עˆמיים, 
ל˘נ‰  ˆ„י˜ים  ˘ל  בספרן  ויח˙ם  ויכ˙ב  כול‰,  במ˘ך ‰˘נ‰  ˘פ‚ם  מ‰  ול˙˜ן  למל‡ו˙ 

טוב‰ ומ˙ו˜‰ ב‚˘ם וברוח.

 

13)  י˘עי' סו, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‡ף ‚ם ז‡˙ ˘כל ‰מˆו‰ נ˜ר‡˙ על ˘מם – ‚ם ‰חל˜ ˘ב˘ע˙ מע˘‰ ע"פ ˙ור‰ ל‡ ‰יו 
˘ייכים ל˜יומו, ול‡ מחמ˙ חסרון בעבו„˙ם.

ל‡ ‰י‰ ‰„בר  ‚ם ‡ם  עבו„˙ו,  סיים  ל‡  במˆו‰  ‚יס‡: ‡ם ‰מ˙חיל  ל‡י„ך  (וכן ‰ו‡ 
נ˜ר‡˙  ע„יין ‰מˆו‰  ר˘‡י,  ל‡ ‰י‰  ˙ור‰  ˘ע"פ  בעבו„˙ו, ‡ל‡  פ‚ם  זלזול ‡ו  מחמ˙ 

„ו˜‡ ע"˘ ‰‚ומר‰).

וז‰ו מ‰ ˘חו„˘ ‡לול מ˙˜ן ‡˙ עבו„˙ ‰˘נ‰ כול‰, „כיון ˘חו„˘ ‡לול ‰ו‡ "‚מר" 
כל ‰˘נ‰  בעבו„˙  ˙י˜ון  ˘ˆריך  מ‰  ול‰˘לים  ל˙˜ן  מיוח„  כח  י˘נו ‡ז  עבו„˙ ‰˘נ‰, 

כול‰.

‡ין  ‰˘נ‰,  כל  עבו„˙   ˙‡ מ˙˜ן  ‡לול  ˘חו„˘  „מ‰  נפל‡,  חי„ו˘  יוˆ‡  ‰נ"ל  ולפי 
ח"ו,  ועוון  חט‡  ע"י  ˘‰י‰  ל˙˜ן ˜ל˜ול  בענין ‰˙˘וב‰, ‰יינו  ל˙י˜ון  ר˜  בז‰  ‰כוונ‰ 
˘בחו„˘ ‡לול ‰ו‡ ˘ע˙ ‰כו˘ר לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ול˙˜ן ‰מעוו˙, ‡ל‡ ‚ם ˘ע"י ‰עבו„‰ 
בסיום ‰˘נ‰ ("‰‚ומר‰"), בחו„˘ ‡לול, נע˘י˙ ˙וספ˙ ‡ור ו˘לימו˙ בעבו„˙ כל ‰˘נ‰. 
ב‡ופן  חיו˙,  לל‡  ו˙פיל˙ו ‰יו  ˘לימו„ו  כל ‰˘נ‰, ‡ל‡  במ˘ך  ו‰˙פלל  למ„  ˘‚ם ‡ם 
„"ו˙‰י יר‡˙ם ‡ו˙י מˆו˙ ‡נ˘ים מלומ„‰" (י˘עי‰ כט, י‚), יכול לפעול ˘לימו˙ בעבו„˙ו 
ע"י ˘בחו„˘ ‡לול מ˙פלל ולומ„ בחיו˙ פנימי˙, ובז‰ ‰ו‡ מעל‰ ‡˙ עבו„˙ כל ‰˘נ‰ 

ומעל‰ עליו כ‡ילו ˙מי„ למ„ ו‰˙פלל ב‰חיו˙ „חו„˘ ‡לול.

[וע„מ"˘ ב˙ני‡ (˜ו"‡ ˜נ„, ב) בנו‚ע ל˙פיל‰ ˘ל‡ בכוונ‰, ˘"י˘ ל‰ ˙י˜ון ב˜ל לחזור 
ולעלו˙ כ˘מ˙פלל בכוונ‰ ‡פילו ˙פל‰ ‡ח˙ מלו˜ט˙ מ˙פלו˙ כל ‰˘נ‰"].

„כל  ‰עבו„‰  עניני  בכל  ˘למו˙  מוסיפ‰  ‡לול  חו„˘  ˘עבו„˙  ‡ל‡  בלב„,  זו  ול‡ 
מחמ˙  בעבו„˙ו, ‡ל‡  חלי˘ו˙  מחמ˙  ל‡ ‰י‰  ב‰ם  ˘‰ע„ר ‰˘לימו˙  כ‡לו  ‰˘נ‰, ‚ם 
ח˘בונו˙ ˘ל ˜„ו˘‰, ˘ע"פ ˙ור‰ ל‡ ‰י‰ ‡פ˘ר לע˘ו˙ם ב‡ופן מ‰ו„ר יו˙ר – ‚ם בז‰ 

יכול ל‰וסיף ˘לימו˙ ‡ם "‰‚ומר‰" ‰ו‡ כ„בעי למ‰וי.

וי˘ ל‰וסיף עומ˜ בז‰:

עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ ב˘לימו˙ „ו˜‡ כ‡˘ר עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן ˘זו ‰י‡ עבו„˙ו, ‰יינו 
‰ז‰  בעולם  לפעול  ‰‡„ם   ˙‡ ‰˜ב"‰  בר‡  ˘לז‰  עˆמו,  בכח  ‰י‡  ˘לו   '‰ ˘עבו„˙ 
‰˙ח˙ון, ול‡ רˆ‰ ‰˜ב"‰ במל‡כי ‰˘ר˙, ‡ף ˘עבו„˙ם נעלי˙ ביו˙ר. מ˘‡"כ כ˘‰‡„ם 
זו  מיוח„ים, ‡ין  כחו˙  לו  ונו˙נים  מסייעים ‡ו˙ו  ˘מ˘מיים  מחמ˙  ˘ז‰ו  עוב„ ‰', ‡ל‡ 

˘לימו˙ ‰עבו„‰, ‡ף ˘‰י‡ עבו„‰ מרוממ˙ וני˘‡‰.

˘בו  ‰זמן  ‰יינו  ל„ו„י",  „"‡ני  ‰זמן  ‰ו‡  ˘‡ז  ‰י‡  ‡לול  בחו„˘  ‰עבו„‰  ומעל˙ 
כל ‰˘נ‰,  בעבו„˙  ו‰˙י˜ון  ‰"‚מר"  פועל  וז‰  עˆמו1.  ומ˜„˘  מזכך  עˆמו  מˆ„  ‰‡„ם 

יום'  ˘ל  'ענינו  במ„ור  ז‰  ב‚ליון  ‰בי‡ור  ר‡‰   – י‚מ‰"ר  ‚ילוי  ‰‡ר˙  ע˙  ‰ו‡  ‡לול  ˘בחו„˘  ו‡ף    (1
˘‰‚ילוי „י‚מ‰"ר ר˜ מעורר ‡˙ ‰‡„ם לפעול, ‡ך עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ בכח עˆמו. ע"˘.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ט'  ע„  ר˜  מיני‰" ‰ו‡  לי˘˙מיט  עכו"ם  ב‰„י  לי‰ „ינ‡  לחו„˘ ‡ב „"מ‡ן „‡י˙  בנו‚ע 
בחו„˘ ‡ב,   – ב"˘כנו"  ‚ם  ˘ביר˙ ‰רע  נע˘י˙  חו„˘ ‡לול,  בזכו˙  כי  יו˙ר,  ול‡  ב‡ב 

מט' ב‡ב ו‡ילך].

חו„˘ ‡לול – "‡ין ‰מˆו‰ נ˜ר‡˙ 
‡ל‡ על ˘ם ‰‚ומר‰"

ר"‰  ˘בין  ימים  ז'   :(('‡ „רו˘  (˜ו„ם  ר"‰  „רו˘י  ‰כוונו˙  (˘ער  ‰‡ריז"ל  בכ˙בי  ‡י˙‡ 
ליו‰"כ . . כל יום מ‰ם מכפר על כל ‰עונו˙ ˘חט‡ כל ימיו ביום ˘כיוˆ‡ בו. כיˆ„? ‰רי 
בו  ˙˘וב‰  וע˘‰  בו  ו‰˙ענ‰  ˘ל ‰˘בוע  ביום ‡'  ˙˘וב‰ ‰נזכר  ימי  ז'  ˘ל  יום ‡'  ˘חל 
‰נ‰ ‰ו‡ מכפר על כל עבירו˙ ˘ע˘‰ ‰‡י˘ ‰‰ו‡ בכל ימיו ביום ‡' ˘בכל ˘בוע מכל 
˘ע˘‰  עונו˙יו  כל  לו  י˙כפרו  ז' ‰ימים ‰‰ם  בכל  ˙˘וב‰  וע˘‰  ו‡ם ‰˙ענ‰  חייו.  ימי 

כל ימיו".

˘‰ו‡  לחו„˘ ‡לול,  בנו‚ע  כן ‰ו‡ ‚ם  ימו˙ ‰˘בוע  ל‚בי  בע˘י"˙  ˘‰ו‡  כמו  ו‰נ‰, 
‰זמן ˘בו ני˙ן ל˙˜ן ‡˙ כל ימי ‰˘נ‰ כול‰.

וי˘ לב‡ר עומ˜ מיוח„ בענין ז‰:

˘‰˘לימו˙  ˘ם ‰‚ומר‰",  על  נ˜ר‡˙ ‡ל‡  ח, „) "‡ין ‰מˆו‰  רב‰  („ברים  חז"ל  ‡מרו 
„כל מˆו‰ ‰י‡ „ו˜‡ בסיומ‰. ובענין ז‰ מוˆ‡ים ‡נו „בר פל‡:

‰„ו‚מ‡ ‰מוב‡˙ בחז"ל כיסו„ ל„ר˘‰ זו ‰י‡ מעˆמו˙ יוסף, „‡ע"פ „"מ˘‰ ‰˙חיל 
˘ל  ˘מן  על  נ˜ר‡˙  ל‡"י  ‰כניסן  ˘ל‡  "ע"י  ‰נ‰  יוסף",  ˘ל  עˆמו˙יו  ˘נטל  במˆו‰ 
י˘ר‡ל ˘˜ברו ‡ו˙ן כו'". ולכ˘˙מˆי, ‰רי ‰טעם לז‰ ˘בנ"י ל‡ עס˜ו ב‰על‡˙ עˆמו˙ 
יוסף ‰ו‡ לפי ˘‰יו עסו˜ים במˆו‰ ‡חר˙, ˘‰יו מˆווים ל˜יים מ"˘ ‰˜ב"‰ ע"י מ˘‰ 
למל‡ ‰בטח˙ ‰˜ב"‰  מנ˙  על  ז‰ב",  וכלי  כסף  כלי  ו‚ו'  מ˘כנ˙‰  רבינו "ו˘‡ל‰ ‡˘‰ 
ל‡ ‰י˙‰  ˙ור‰  ע"פ  ו‡"כ  ברכו˘ ‚„ול",  יˆ‡ו  כן  בין ‰ב˙רים "ו‡חרי  בברי˙  ל‡‡ע"‰ 

ל‰ם ˘ייכו˙ למˆו˙ נ˘י‡˙ עˆמו˙ יוסף.

˘בנ"י ‰ם ‡לו  ע"פ ‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰  נז„מן  ˘‚ם ‡ם  ל‰יו˙ ˜ס"„  יכול  כן,  מחמ˙ 
˘מם  יי˜ר‡  ול‡  עמו,  ˘‰ם ‰˙עס˜ו  מ‰  ר˜  י‰י‰  במˆו‰  ˘חל˜ם  ˘סיימו ‰מˆו‰, ‰רי 
על מ‰ ˘ע"פ ‰˙ור‰ ל‡ ‰י‰ ל‰ם עס˜ ו˘ייכו˙ עמו, ו‡„רב‰, ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‰יו ˜˘ורים 

עם מˆו‰ ‡חר˙!

מכיון   – ‰‚ומר‰"  ˘ם  על  ‡ל‡  נ˜ר‡˙  ‰מˆו‰  ˘"‡ין  רז"ל,  במ‡מר  ‰חי„ו˘  וז‰ו 
‡ל‡  ‰מˆו‰,  על  ˘כר  ˘˜יבלו  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ‰מˆו‰,   ˙‡ ˘‚מרו  ‡לו  ‰ם  ˘סוכ"ס 

י„

‡יך י˙כן ˘"‡לול" ‰ו‡ ר"˙ 
"‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כנו"?

ו‡וי  לר˘ע  "‡וי  ˙יבו˙  ר‡˘י  ˘‡לול   (‡ נ‰,  ע˜ב  (פ'  עמו˜ו˙  מ‚ל‰  בספר  ‡י˙‡ 
לר˘ע ‡וי  ˙יבו˙ ‡לו „"‡וי  ר‡˘י  בין  ל˜˘ר  י˙כן  כיˆ„  מובן:  ולכ‡ור‰ ‡ינו  ל˘כנו". 

ל˘כנו" – ‰מבט‡ים ענין ˘ל פורעניו˙ - לחו„˘ ‡לול, חו„˘ ‰רחמים ו‰סליחו˙?! 

ו‰ענין בז‰ ‰ו‡, „י˘ לפר˘ ‡˙ ‰כוונ‰ ב"‡וי לר˘ע ו‡וי ל˘כנו" למעליו˙‡: 

בˆער  ‡„ם  ˘כ˘˘רוי  ‡„ם,  בני  בטבע  ˘רו‡ים  כפי  ˆער,  על  מר‡‰  "‡וי"  ‰ביטוי 
עמו˜ ‰רי ז‰ מ˙בט‡ בזע˜˙ "‡וי". ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ˘"‡וי לר˘ע" מ˘מעו˙ו ˆער 
על עבירו˙, ‰פועל ˘ביר‰ וביטול ‰רע. ו‡"כ, ˘פיר ˘ייך ר"˙ ז‰ לעבו„˙ חו„˘ ‡לול, 
ו˘ביר˙  וביטול  ‰עבירו˙  על  ‰ˆער  לר˘ע",  "‡וי  ‰י‡  ‰י‡  ‡לול  חו„˘  עבו„˙  ˘‰רי 

‰"ר˘ע" ו‰רע ˘ב‡„ם.

ועפ"ז י˘ לב‡ר ‚ם ‰מ˘ך ‰ר"˙ "ו‡וי ל˘כנו", ˘על י„י עבו„‰ זו „˘ביר˙ ‰רע וסור 
מרע בחו„˘ ‡לול - ‡וי לר˘ע – נע˘‰ כן ‚ם ב'˘כנו', חו„˘ מנחם ‡ב: 

‡י˙‡ בז‰ר (ח"ב, ע"ח ב) ˘˘ל˘˙ ‰חו„˘ים ניסן ‡ייר וסיון ‰רי ‰ם ˘ל יע˜ב ‡בינו, 
חו„˘ים,  ˘ל˘‰  "ל˜בל"  ˆריך  ע˘ו  ‚ם  ‰י'  ז‰,  ולפי  ל˜„ו˘‰.  ‰˘ייכים  ‰ח„˘ים  ו‰ם 
˘י‰יו ˘לו. ובכל ז‡˙ ‰ו‡ ˜יבל ר˜ "˙רין ירחין ˙מוז ‡ב". וממ˘יך ˘ם ˘‡פילו בחו„˘ 
‡ב "ט' יומין ‡ינון „ילי' ול‡ י˙יר". ‰יינו, ˘חו„˘ ‡לול כולו נל˜ח מע˘ו, ו‚ם בחו„˘ 

‡ב ל‡ נ˘‡ר לו ר˜ ע„ ˙˘ע‰ ב‡ב ול‡ יו˙ר. 

וז‰ו ‰בי‡ור בכך ˘‡לול ‰ו‡ ר‡˘י ˙יבו˙ "‡וי לר˘ע, ‡וי ל˘כנו": 

עבו„˙  ˘ע"י  ‰יינו  לר˘ע",  "‡וי  נע˘‰  ו‰סליחו˙  ‰רחמים  חו„˘  ‡לול  בחו„˘ 
‰˙˘וב‰ בחו„˘ ז‰, נע˘‰ ˘ביר˙ ‰רע וסור מרע. ועי"ז נע˘‰ ‚ם "‡וי "ל˘כנו", ‰יינו 
˘‚ם בחו„˘ ‡ב ‰סמוך לו, ‡ף ˘מˆ„ עˆמו ‰ו‡ ˘ייך ל"ע˘ו" ול˜ליפו˙ – ‰נ‰ בזכו˙ 
ט'  ל‡חרי  לו,  ימי ‰חו„˘ ‰סמוכים  רוב  ב"˘כנו",  ˘ביר˙ ‰רע ‚ם  נע˘י˙  חו„˘ ‡לול, 

ב‡ב.

˘‰‰לכ‰  ס˜"‰)  פ"„  ˙עני˙,  מסכ˙  ‰ר‡"˘  (על  נ˙נ‡ל  ˜רבן  בספר  „‡י˙‡  מ‰  ‚ם  [וז‰ו 

˘ו‡לין ו„ור˘ין˘ו‡לין ו„ור˘ין
עיונים ובי‡ורים בעניני חו„˘ ‡לול


