
ראש השנה
ביאורים ועיונים בענייני מלכויות זכרונות ושופרות, 

ובמהות עבודת ימי ראש השנה

וז‰  ‡חר,  עניין  ‰בע˘"ט  מב‡ר  ˘ופר"  בחו„˘  "˙˜עו  בכ˙וב  ‰בי‡ור  לפני  ו‰נ‰, 
נס,  נ˜ר‡  על ‰טבע  בפעם ‰ר‡˘ון  ˘נ˙ח„˘ ‰„בר   – "עניין ‰נס ‰ו‡  ˘ם:   '˜‰ ל˘ונו 
ו‡ח"כ נע˘‰ ז‰ ‚ם טבע ‚ם כן". ו‰יינו, ˘ב‡מ˙ כל ‰„ברים ˘˜ורים בעולם ‰ם נסים, 
עו„  ‰עניין  וכ˘ב‡  "נס",  נ˜ר‡  ז‰  ‰רי  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ‰„בר  מ˙ח„˘  ˘כ‡˘ר  ‡ל‡ 

‰פעם ‰רי ז‰ נ˜ר‡ "טבע".

 – טוב  ˘ם  ‰בעל  ב˘ם  פ"‡)  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  (˘ער  ב˙ני‡  ˘מבו‡ר  מ‰  „רך  על  וז‰ו 
˜ור‡ים  ˘‡נו  מ‰  ז‰,  ולפי  מח„˘.  ר‚ע  בכל  ‰˜ב"‰  ע"י  נבר‡  בו  ‡˘ר  וכל  ˘‰עולם 
בכל  ‡ו˙ו  בור‡  ‰˜ב"‰  ‰‡מ˙  ˘מˆ„  (‡ף  ‰"טבע"  ‰נ‰‚˙  ב˘ם  ‰עולם  ‰נ‰‚˙  לס„ר 
ר‚ע), ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘ברי‡˙ ‰„בר כבר ‰י˙‰ לפני ז‰, ו‡ין זו ברי‡˙ „בר ח„˘ כבפעם 

‰ר‡˘ונ‰.

וי˘ לומר, ˘בי‡ור ז‰ בעניין ‰"נס" מוסיף בי‡ור לעניין "˙˜עו בחו„˘" ‰‡מור – כי 
כ‡˘ר מ˙בוננים בעניין ז‰, ‡יך ˘ב‡מ˙ ‰כל נס, ובכל ר‚ע ז‰ו „בר ח„˘ ממ˘ ˘נבר‡ 
ע˙‰, ‰רי ז‰ מעורר ‡˙ ‰‡„ם ‚ם כן לעבו„ עבו„˙ו בכל זמן ב‡ופן ˘ל "בחו„˘" – כמו 

„בר ח„˘ ממ˘.

(ע"פ ס‰"מ מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰ (˙מוז) ח"„ עמ' 69)



כ‚ר‡˘ ‰˘נ‰

ולכן ˜ר‡ו ליום ‰˘י˘י לברי‡‰, בו נבר‡ ‰‡„ם, ב˘ם "˙חיל˙ מע˘יך" – כי ב‡מ˙ ז‰ו 
‰יום בו ‰ו˙חל‰ ˘לימו˙ כל ‰נבר‡ים.

וי˘ לב‡ר ‡ף בעומ˜ יו˙ר – „כיון ˘˘לימו˙ כל ‰נבר‡ים ˙לוי‰ במע˘י ‰‡„ם, ‰רי 
בע˙ ˘נבר‡ ‰‡„ם, פעל בעבו„˙ו ˘לימו˙ ‚ם במˆי‡ו˙ם ˘ל ‰נבר‡ים כפי ˘‰יו בימים 
˘˜„מו לברי‡˙ו. כי כי„וע, י˘ בכח עבו„˙ ‰‡„ם ל‰˘פיע ול˘נו˙ ‡ף מ‡ורעו˙ ˘‰יו 
"חכם  וכמו   ,(‡ פו,  יומ‡  (פר˘"י  מ˙חיל˙ו"  עוונו  ˘"נע˜ר  מ‡‰ב‰"  "‰˘ב  (וכמו  בעבר 

עו˜ר ‰נ„ר מעי˜רו" (כ˙ובו˙ ע„, ב)).

(כפ˘וטו  מע˘יך"  ממ˘ "˙חיל˙  לברי‡‰ ‰ו‡  יום ‰˘י˘י  ˘ב‡מ˙  מבו‡ר,  ז‰  ולפי 
ועלי‰  חי„ו˘  נפעל  ‰‡„ם  לברי‡˙  ˘˜„מו  במע˘ים  ‚ם  כי   – ‰מע˘ים)  כל  ˙חיל˙   –
עבו„˙ו  ו‰˙חיל‰  נבר‡ ‰‡„ם  בו  ז‰,  ביום  בימים ‰˜ו„מים)  ˘‰יו  כפי  במˆי‡ו˙ם  (‡ף 

בעולם.

(ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ˙˘רי עמ' 41)

"˙˜עו" עˆמכם "בחו„˘" 
על ‰פסו˜ "˙˜עו בחו„˘ ˘ופר בכס‰ ליום ח‚נו" (‡ו˙ו ‡ומרים בפסו˜י ˘ופרו˙), ‰˜˘‰ 
מורנו ‰בע˘"ט נ"ע, „לכ‡ור‰ ס„ר ‰˙יבו˙ בפסו˜ ‡ינו מ˙‡ים ו"‰וי לי' למימר ˙˜עו 

˘ופר בחו„˘"?

ו˙ירı: "כי יר‡‰ ‰‡„ם ˙„יר ˘י‰י' בחו„˘. רˆונו לומר, לח„˘ מע˘ים טובים ˘ל‡ 
על  עמו  יע˜ב  ל‡ל˜י  מ˘פט  לי˘ר‡ל ‰ו‡, ‡ז  חו˜  כי  ˘כ˙וב  וז‰ו  חו˜ ˜בוע.  כמו  י‰י' 

ז‰" (כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜יט, סי' רנו).

בי‡ור „בריו ‰˜„ו˘ים:

בפסו˜ "˙˜עו בחו„˘ ˘ופר" מ„ובר על עניין עי˜רי וכללי – עניין ר‡˘ ‰˘נ‰ ועניין 
עבו„˙ ‰'  כללו˙  עי˜רי˙ ‡ו„ו˙  ז‰ ‰ור‡‰  בכ˙וב  ˘י˘  ברור  וע"כ  עליכם",  "˙מליכוני 

˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

ולכן מב‡ר ‰בע˘"ט ˘בכ˙וב ז‰ מבו‡ר, ˘עבו„˙ ‰' ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל חי„ו˘, 
˘בכל פעם ובכל ר‚ע ובכל „בר ו„בר ˘עו˘‰, יע˘‰ו כמו „בר ח„˘ ממ˘.

וי˘ לומר ˘ע"פ בי‡ור ז‰ ˘ל ‰בע˘"ט יבו‡ר ‚ם „יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "˙˜עו (בחו„˘ 
˘ופר)", ˘‰ו‡ ‚ם מל˘ון חוז˜ ו˙ו˜ף (כמו ˘כ˙וב "ו˙˜ע˙יו י˙„ במ˜ום נ‡מן" (י˘עי' כב, כ‚. 
˘ל‡  ו˙ו˜ף ‰כי ‚„ול,  בחוז˜  עˆמו  ˘‰‡„ם ˆריך "ל˙˜וע"  ו‰יינו,  ˘ם)).  במפר˘ים  ור‡‰ 

כמו  ח„˘  „בר  ˘‰ו‡  ‡ˆלו  נר‚˘  מעבו„˙ו  ר‚ע  ˘בכל  ע„  בעבו„˙ו,  ˘ינויים  כל  י‰יו 
ב˙חיל‰.

פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰ ולברכ‰, 
מ˙כב„ים ‡נו ל‰‚י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י‰, ˜ונטרס 
ובי‡ורים  עיונים  מבחר  ובו  ר‡˘ ‰˘נ‰',   – '‡וˆרו˙ ‰מוע„ים 
‡„מו"ר  כ"˜  מ˙ור˙  מלו˜טים  ועבו„˙ו,  ‰˘נ‰  ר‡˘  בענייני 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˘ל‰י ‡לול ‰'˙˘ע"ט



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

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכב

‰˜ב"‰, כל ח„ לפום ˘יעור‡ „ילי'.

‡ך בר‡˘ ‰˘נ‰, כ‡˘ר מב˜˘ים מ‰˜ב"‰ ˘ימלוך עלינו, ומכ˙ירים ‡ו˙ו י˙' למלך 
– ‰נ‰ ‡ם רוˆים ˘י‰י' "בי˘ורון מלך", ‰רי ז‰ ˙לוי ועומ„ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, 
ו˘י‰יו בטלים ל‚מרי ל‚בי ˜„ו˘˙ו י˙'. וכ‡˘ר עומ„ים בר‚˘ ˘ל '˜בל˙ עול' ו'ביטול' 
י˘ר‡ל  וכל  לרע‰ו,  בין ‡י˘  כל ‰חילו˜ים  מ˙בטלים  י˘ר‡ל" –  ˘בטי  ‚מור, ‰רי "יח„ 

"מ˙‡ספים יח„ ל‰יו˙ ל‡ח„ים כ‡ח„".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 164 ו‡ילך. ועו„)

ר‡˘ ‰˘נ‰ – "˙חיל˙ מע˘יך"?
בנוסח ‰˙פיל‰ כ‡ן, ‰מיוס„ על ל˘ון ‰‚מר‡ (ר"‰ כז, ‡), מוכ˙ר ר‡˘-‰˘נ‰ ב˙ו‡ר 

"ז‰ ‰יום ˙חיל˙ מע˘יך".

˙חיל˙ ‰ברי‡‰ ‰י˙‰  ועו„): ‰ל‡   .‚ מז,  ניˆבים  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  י„וע‰ ‰˜ו˘י‡  ו‰נ‰, 
‡מרינן  וכיˆ„   – לברי‡‰  ‰˘י˘י  יום  ‰ו‡  ור‡˘-‰˘נ‰  רפכ"ט),  (וי˜"ר  ב‡לול  כ"‰  ביום 

˘ביום ר‡˘-‰˘נ‰ ‰ו‡ "˙חיל˙ מע˘יך"?

כז,  לר"‰  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  טז, ‡.  לר"‰  ר"ן   .‚ בר‡˘י˙ ‡,  בחיי  ר‡‰  (ליסו„ ‰„ברים  בז‰  ובי‡רו 
˘בו  כיון  מע˘יך",  "˙חיל˙  נ˜ר‡  לברי‡‰  ‰˘י˘י  „יום   – ‰יום)  ז‰   ‰"„ חסי„ו˙  מ‡מרי   .‡

נבר‡ ‰‡„ם. ו‰יינו מפני ˘‰‡„ם ‰ו‡ ˘לימו˙ ‰ברי‡‰, כיון ˘‰ו‡ ‰מבי‡ ‡˙ כל חל˜י 
‰ברי‡‰ ‡ל ˘למו˙ם ומילו‡ם.

„‰נ‰, ‡מרו רז"ל (‡בו˙ בסופ‰) "כל מ‰ ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו". 
ב‡ופן  ניכר  י‰י‰  ˘בו,  ‰ברו‡ים  וכל  ˘בעולם   – ‰י‡  ‰ברי‡‰  ו˙כלי˙  ˘מטר˙  ו‰יינו, 
‚לוי ˘‰ם ˘ייכים ל˜ב"‰, וכל עניינם ומטר˙ם ‰ו‡ – "לכבו„ו" י˙'. ו„בר ז‰ נפעל ע"י 

‰‡„ם ב‡מˆעו˙ עבו„˙ו ופעול˙ו בענייני ‰עולם, ב‡ופן ‰מ˙‡ים לרˆונו ˘ל ‰˜ב"‰.

ומילו‡ם.  ל˘לימו˙ם  כל ‰נבר‡ים  ב‡ו  לברי‡‰  ביום ‰˘י˘י  ˘ר˜  נמˆ‡  ˘כן,  וכיון 
˘‰ם  ב‰ם  ניכר  ˘י‰י‰   – ˘לימו˙ם   ˙‡ ב‰ם  לפעול  ˘ביכול˙ו  ‰‡„ם,  נבר‡  ‡ז  ר˜  כי 

לכבו„ו י˙'.

‡מנם, ע„יין ‡פ˘ר ל‰˜˘ו˙, ˘‡כן ביום ‰˘י˘י ‰ו˙חל‰ ˘לימו˙ ‰ברי‡‰, ‡ך כיˆ„ 
מ˙יי˘ב ז‰ בל˘ון "˙חיל˙ מע˘יך" (ול‡ "˙חיל˙ ˘לימו˙ מע˘יך" וכיו"ב)?

וי˘ לב‡ר, „ל˘ון "מע˘‰" ‰ו‡ ˙ו‡ר ‰מור‰ על ˘לימו˙. „‰נ‰, רו‡ים ‡נו בענייני 
בני ‡„ם ˘˘לימו˙ כל „בר ‰ו‡ „וו˜‡ בע˙ ˘ב‡ לי„י מע˘‰ ופועל [וכן ‰ו‡ ‚ם למעל‰, 
בעולמו˙ ‰רוחניים – ˘‚מרם ו˘לימו˙ם ‰ו‡ „וו˜‡ בעולם ‰'ע˘י‰' – עולם ‰מע˘‰]. 



כ‡ר‡˘ ‰˘נ‰

שיחות קודש

"יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"!
בפסו˜י מלכיו˙ ‡ומרים "וי‰י בי˘ורון מלך ב‰˙‡סף ר‡˘י עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל". 

וי˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ ע"פ „רך ‰חסי„ו˙:

וז‰ו  עלי‰ם,  למלך  ‰˜ב"‰   ˙‡ מכ˙ירים  ˘י˘ר‡ל  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘ל  ענינו  עי˜ר 
˘נ‡מר "וי‰י בי˘ורון מלך", ˘‰ו‡ עניין מלכו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘מ˙ח„˘˙ בר‡˘ ‰˘נ‰ 
י˘ר‡ל,  עם  ב˜˘˙  ˘˙˙˜בל  ˘בכ„י  ו‡ומר,  בכ˙וב  וממ˘יך  נˆבים).  פ'  רי˘  ל˜ו"˙  (ר‡‰ 

י˘ר‡ל",  ˘בטי  יח„  עם  ר‡˘י  ˘"ב‰˙‡סף  ע"י  ז‰  ‰רי  עלינו,  למלוך  ‰˘י"˙  וי˙רˆ‰ 
"˘כולם מ˙‡ספים יח„ ל‰יו˙ ל‡ח„ים כ‡ח„" (ל' רבינו ‰ז˜ן בל˜ו"˙ ˘ם).

כ„י ל‰בין עניין ז‰, נ˜„ים מ˘ל מכפי ˘‰ו‡, ל‰ב„יל, ‡ˆל מלך ב˘ר ו„ם:

ל‰נ‰י‚  עˆמו  ל‰˘פיל  רˆון  לו  ‡ין  נעלים,  וכ˘רונו˙  חו˘ים  ובעל  מעם  מורם  ‡„ם 
רˆון  בו  לעורר  רוˆים  ו‡ם  ‰ערך.  ופחו˙י  פעוטים  ב„ברים  ול‰˙עניין  ולעסו˜  מ„ינ‰, 
ומב˜˘ים  לפניו,  מ˙בטלים  ‰מ„ינ‰  ‡נ˘י   ˙‡ רו‡‰  ‰ו‡  ‡ם  ר˜  ז‰  ‰רי  "מלך"  ל‰יו˙ 
כז‰  ‡„ם  ‡ˆל  מעורר˙  כזו  "‰˙בטלו˙"  ור˜  מלכם.  י‰י'  ˘‰ו‡  נפ˘ם  נימי  בכל  ‡ו˙ו 

רˆון ל‰יו˙ מלך.

ו‰נ‰, כ‡˘ר 'מ˙בטלים' ‡נ˘י ‰מ„ינ‰ ומב˜˘ים ˘י˜בל ‡˙ ‰מלוכ‰, ‰נ‰ בע˙ כזו כל 
‡נ˘י ‰מ„ינ‰ ˘ווים, מבלי ‰בט על ‰חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, ב˘כלם, ר‚˘ו˙י‰ם, ו˘‡ר 
ביו˙ר,  פ˘וט  ו‰˘ני ‰ו‡ ‡י˘  ˘ר,  ל‰יו˙  ר‡וי  ו‡ף ‡ם ‡ח„  ˘ל‰ם.  ו‰כ˘רונו˙  ‰חו˘ים 
נר‚˘ ‰חילו˜  ו‡ין  ˘ווים ‰ם  כלפי ‰מלך, ‡זי  מˆי‡ו˙ם  ב'ביטול'  ˘עוס˜ים ‰ם  כיון  ‰נ‰ 

בין ‡ח„ ל˘ני.

ר˜ ל‡חרי ˘‰מלך מ˜בל ב˜˘˙ם ונע˘‰ מלך עלי‰ם, ‡זי 'מ˙חל˜ים' ‰ם ‡י˘ מרע‰ו, 
‰‰כ˙ר‰,  בע˙  ‡ך  ר‚יל.  כחייל  פ˘וט  ו‰‡י˘  כ˘ר,  ‰מלך   ˙‡ עוב„  כ˘רונו˙  ˘‰בעל 
כ‡˘ר מ˜בלים עלי‰ם עול מלכו˙ו ומ˙בטלים לפניו, ‰רי כולם מ˙בטלים לפניו ב‡ופן 
ל‚מרי  ˘ל‡ ‰˙בטל  סימן  ז‰  פ˘וט, ‰רי  על ‰‡י˘  מעל˙ו  מר‚י˘ ‡˙  ו‡ם ‰˘ר  ˘וו‰, 

למלך, ו'חסר' ‡ˆלו ב˜בל˙ עול ‰מלך.

נמˆ‡,  כלפיו,  בביטול ‡נ˘י ‰מ„ינ‰  ˙לוי‰  ב˜˘˙ ‰‰כ˙ר‰  ˘˜בל˙ ‰מלך ‡˙  וכיון 
˘˙נ‡י ועניין עי˜רי ב˜בל˙ ב˜˘˙ ‰‰כ˙ר‰ ‰ו‡, ˘י˙בטלו ‰חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, 

ויעמ„ו כולם ב‡ופן ˘וו‰ ב˜בל˙ עול ובביטול ‚מור למלך.

וככל ‰מ˘ל ‰ז‰ כן ‰ו‡ ב'מלכו˙‡ „ר˜יע‡' – „‡ף ˘י˘נם חילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו 
עˆיך  בבחינ˙ "חוטב  ו‰˘ני  ˘בטיכם"  בבחינ˙ "ר‡˘יכם  ו‰‡ח„ ‰ו‡  בעבו„˙ ‰˘י"˙, 
 ˙‡ עוב„ים  ˘‡זי  ‰˘נ‰,  במ˘ך  ר˜  ‰ם  ‡לו  חילו˜ים  כל  ‰נ‰  וכיו"ב,  מימיך"  ו˘ו‡ב 

.......................................................................... בי מ‰ו˙ו ˘ל יום
"˙מליכוני" - ‰עניין ‰עי˜רי ˘ל ר"‰

 '‰ "„ר˘ו    / כלל?  ‰˙˘וב‰  עניין  נזכר  ל‡  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘ל  ‰עי˜ריו˙  ובב˜˘ו˙  ב˙פילו˙  מ„וע 
ב‰מˆ‡ו, ‡לו ע˘ר‰ ימים ˘בין ר‡˘ ‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים" - ‰רי י˘ ר˜ ˘בע‰ ימים בין ר‡˘ ‰˘נ‰ 
ליום ‰כיפורים? /  ‡יך מ˜יימים כ‰לכ˙‰ ‡˙ ב˜˘˙ ‰˜ב"‰: "˙מליכוני עליכם"?  /  מ„וע כ˙ב 
‰רמב"ם ‡˙ ‰רמז לעניין ‰˙˘וב‰ ˘ב˘ופר ב‰לכו˙ ˙˘וב‰, ול‡ במ˜ומו, לכ‡ור‰, ב‰לכו˙ ˘ופר? 
בי‡ור רחב במ‰ו˙ עבו„˙ "˙מליכוני עליכם" ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ומעל˙‰ על עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ˘בו, ˙וך 

בי‡ור ˘לו˘ מעלו˙ ומ„ר‚ו˙ בעומ˜ ˘ייכו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים

ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ע' 1144 ו‡ילך; ח"ט ע' 434, 450; 

חי"ט ע' 351; ˙ור˙ מנחם - ‰˙ווע„ויו˙ חל"ז ע' 247

.......................................................................... י‚י חי„ו˘י סו‚יו˙
בפלו‚˙‡ „˙˜יעו˙ וברכו˙ מעכבו˙

יב‡ר ‰‡ „נחל˜ו ‡י ברכו˙ ו˙˜יעו˙ מעכבו˙ ז‡"ז ‡ו ˘ר˜ ˙˜יע‰ ‡ח˙ מעכב˙ חבר˙‰ וכן בברכו˙, 
„˙לוי בב' ‰„רכים ˘בריטב"‡ לענין "ובמ‰ ב˘ופר" / י˙ל‰ ‰פלו‚˙‡ ב‚„ר ‡מיר˙ ‰פסו˜ים ‡י ‰וי 
˜יום ‰ברכ‰ ‡ו ר˜ ˙וספ˙ / יב‡ר „לב' ‰פירו˘ים "ובמ‰ ב˘ופר" ˜‡י ב˙˜יעו˙ עˆמן, ‡בל לר˘"י 

י˙ב‡ר בז‰ ‡ף טעם ל‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙

ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ע' 180 ו‡ילך

............................................................ יט פנינים ועיונים ˜ˆרים
◇ יסו„ לעבו„˙ כל ‰˘נ‰

◇ "עב„ מלך – מלך"!

◇ ח˙ימ˙ ‰מלכויו˙ - בפסו˜ ˘‡ין מפור˘ בו מלכו˙?

◇ "יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"!

◇ ר‡˘ ‰˘נ‰ – "˙חיל˙ מע˘יך"?

◇ "˙˜עו" עˆמכם "בחו„˘"

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰ מ‰ו˙ומ‰ו˙ו
˘ל יום˘ל יום

"˙מליכוני" - ‰עניין 
‰עי˜רי ˘ל ר"‰

עניין  נזכר  ל‡  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘ל  ‰עי˜ריו˙  ובב˜˘ו˙  ב˙פילו˙  מ„וע 
ר‡˘ ‰˘נ‰  ˘בין  ימים  ע˘ר‰  ב‰מˆ‡ו, ‡לו  /  "„ר˘ו ‰'  כלל?  ‰˙˘וב‰ 
בע‰ ימים בין ר‡˘ ‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים? /   ליום ‰כיפורים" - ‰רי י˘ ר˜̆ 
מ„וע  עליכם"?  /   "˙מליכוני  ‰˜ב"‰:  ב˜˘˙   ˙‡ כ‰לכ˙‰  מ˜יימים  ‡יך 
ול‡  ˙˘וב‰,  ב‰לכו˙  ˘ב˘ופר  ‰˙˘וב‰  לעניין  ‰רמז   ˙‡ ‰רמב"ם  כ˙ב 

במ˜ומו, לכ‡ור‰, ב‰לכו˙ ˘ופר?

בי‡ור רחב במ‰ו˙ עבו„˙ "˙מליכוני עליכם" ˘בר‡˘ ‰˘נ‰ ומעל˙‰ על 
עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ˘בו, ˙וך בי‡ור ˘לו˘ מעלו˙ ומ„ר‚ו˙ בעומ˜ ˘ייכו˙ם 

˘ל י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים 

„ר‡˘-‰˘נ‰  ‰יום  ב˙ור˙ 
‰מעיין 

וכמ‰  כמ‰  ב‡מ˙ח˙ו  יעל‰  רז"ל,  ב„ברי 

עניינים כלליים ‰‡מורים ‡ו„ו˙ מ‰ו˙ יום 

ר‡˘-‰˘נ‰ ועבו„˙ו;

כיˆ„  וי˙ב‡ר,  י˙ברר  „ל˜מן  ב„ברים 

עי˜רו ומ‰ו˙ו ˘ל יום, ועבו„˙ם ‰עי˜רי˙ 

 – מיוח„  ‡ח„  בעניין  ‰ם  בו,  י˘ר‡ל  ˘ל 

"˙מליכוני עליכם".

‰˜ב"‰,  "‡מר  ב‚מר‡1:  ‡י˙‡  „‰נ‰, 

כ„י  מלכויו˙  בר‡˘-‰˘נ‰  לפני  ‡מרו 

˘יבו‡  כ„י  זכרונו˙  עליכם,  ˘˙מליכוני 

1) ר‡˘-‰˘נ‰ טז, ‡. ל„, ב.

זכרונכם לפני לטוב‰, ובמ‰ ב˘ופר".

כלליים  עניינים   '‚ כ‡ן  ˘נ‡מרו  ו‡ף 

חזינן   – ו˘ופרו˙)  זכרונו˙  (מלכויו˙, 

מ‰ם,  נ˙ייח„  ‰'מלכויו˙'  ˘עניין  לפועל, 

‰מיוח„ו˙  ‰ברכו˙  ‡ח˙  ר˜  ˘‡ינו  בכך 

י˘נם  ‡ל‡  „ר‡˘-‰˘נ‰,  מוסף  ל˙פיל˙ 

˘ני˙˜נו  ביו˙ר,  עי˜ריים  נוספים,  עניינים 

ב˘ייכו˙ ‡ליו:

[‰ברכ‰  ‰יום'  '˜„ו˘˙  ברכ˙   (‡

ונ‡מר˙  לר‡˘-‰˘נ‰,  ‰עי˜רי˙ ‰מיוח„˙ 

בעניין  כול‰  עוס˜˙  ‰יום],  ˙פילו˙  בכל 

‰מלכו˙ – "מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך 

. . וי„ע כל פעול כי ‡˙‰ פעל˙ו . . וי‡מר 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםכ

י˙‚בר עלי‰ם („‰רי "‡מר מלכ‡ – ע˜ר טור‡!" (ב"ב ‚, ב)). ˘כן ‰ו‡ יו„ע ˘‰ו‡ "עב„ 
מלך – מלך" ולפיכך יפעל ב‰˙‡ם לכך.

(ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 616)

ח˙ימ˙ ‰מלכויו˙ - בפסו˜ ˘‡ין מפור˘ בו מלכו˙?
ח˙ימ˙ פסו˜י ‰'מלכויו˙' (במוסף ר‡˘-‰˘נ‰) ‰י‡ בפסו˜ "˘מע י˘ר‡ל ‰' ‡לו˜ינו ‰' 
זכר  בו  ˘‡ין  ‡ע"פ  ענינו  ‰ו‡  "מלכו˙  ‡ך  ‰מלכו˙,  עניין  ‡מנם  נ˙פר˘  ל‡  בו  ‡ח„", 

מלכו˙" ((רמב"ם ‰ל' ˘ופר פ"‚ ‰"ט).

ולכ‡ור‰ ‰ו‡ מיל˙‡ „˙מי‰‡ – מ„וע בחרו לח˙ום ‡˙ פסו˜י ‰מלכויו˙ ("‰כל ‰ולך 
‡חר ‰חי˙ום" (ברכו˙ יב, ‡)) בפסו˜ ז‰, ול‡ בפסו˜ ˘מפור˘ בו עניין ‰מלכו˙?

וי˘ לב‡ר:

עליכם"  כ„י ˘˙מליכוני  מלכויו˙  לפני  – "‡מרו  מלכויו˙ ‰י‡  פסו˜י  מטר˙ ‡מיר˙ 
‰˜ב"‰   ˙‡ 'ל‰מליך'  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘עבו„˙ם  בז‰,  ומבו‡ר  ב).  ל„,   .‡ טז,  ‰˘נ‰  (ר‡˘ 

("˙מליכוני עליכם") ‰י‡ – ל˜בל ‡˙ עול מלכו˙ו, וע„ ל‡ופן ˘מבטלים עˆמם ‡ליו – 
.ıכ‡ילו ‡ינם ר˘ו˙ ומˆי‡ו˙ לעˆמם, ‡ל‡ יע˘‰ ב‰ם ‰מלך ככל ˘יחפו

 – „‡„רב‰  נמˆ‡  ‰מלך,  כלפי  ‰עם  מˆי‡ו˙  ביטול   – ‰ו‡  ‰מלכויו˙  ˘עניין  וכיון 
˘למו˙ עניין ‰מלכויו˙ ‰י‡ בפסו˜ "˘מע י˘ר‡ל" „וו˜‡: 

‰ינו  ‰˜ב"‰  כלומר,  ‰˘ם.  ‡ח„ו˙   – ‰ו‡  ‡ח„"   '‰  .  . י˘ר‡ל  "˘מע  ‰פסו˜  ˙וכן 
˘מˆי‡ו˙  כיון  כי   –) מלב„ו  מˆי‡ו˙  כל  עו„  ‡ין  וממ˘  ‰יחי„‰,  ‰‡מי˙י˙  ‰מˆי‡ו˙ 
בפני  כמˆי‡ו˙  נח˘בים  – ‡ין ‰ם  ומחי‰ ‡ו˙ם  ˘‰ו‡ ‰מ‰וו‰  בו,  ˙לוי‰  כל ‰נבר‡ים 

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

וכיון ˘כן, ‰רי זו‰י ˙כלי˙ ‰˘למו˙ ‰‡פ˘רי˙ בביטול ‰עם ‡ל ‰מלך: „מלכ˙חיל‰ 
פסו˜י  ˘‡ר  מ˘‡"כ  ‰מלך!  למˆי‡ו˙  ר˜  כ‡ן  י˘נ‰  ‡ל‡  עˆמם,  בפני  מˆי‡ו˙  ‡ינם 
 – ו„ם)  ב˘ר  במלך  ל‰ב„יל,  ˘‰ו‡,  (כפי  כפ˘וטו  עניין ‰מלכו˙  נזכר  ב‰ם  ‰מלכויו˙, 

‰רי סוף סוף ‰עם ‰ם בעלי מˆי‡ו˙ לעˆמם, ‡ל‡ ˘מכניעים ומבטלים עˆמם למלך. 

עניין   – ו˘למו˙  ‚מר   – ח˙ימ˙  ב‡מ˙  ‰וי  י˘ר‡ל",  "˘מע  ˘‰פסו˜  מובן,  ובז‰ 
‰מלכויו˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 602 ו‡ילך)



יט

יסו„ לעבו„˙ כל ‰˘נ‰
מכ˙ירים  ˘י˘ר‡ל  מ‰   – עליכם"  ˘˙מליכוני  בר‡˘ ‰˘נ‰, ‰י‡ "כ„י  עי˜ר ‰עבו„‰ 

‡˙ ‰˜ב"‰ למלך, ומ˜בלים עלי‰ם עול מלכו˙ו י˙'.

ו˜בל˙ עול זו „ר‡˘ ‰˘נ‰, ‰י‡ ‰'יסו„' ל˜יום כל ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰ במ˘ך כל ‰˘נ‰:

מ‡חר   – ‰˘נ‰  '˙חיל˙'  ול‡  „וו˜‡,  ‰˘נ‰  'ר‡˘'  ב˘ם  נ˜ר‡  ‰˘נ‰  ר‡˘  „‰נ‰, 
וב‡מ˙ ‡ין ‰ו‡ ר˜ יום ‰מˆיין ‡˙ מוע„ ˙חיל˙ ‰˘נ‰, ‡ל‡ ‰ו‡ יום בעל ˙וכן מיוח„ 

‰מ˙בט‡ בכך ˘‰ו‡ 'ר‡˘' ‰˘נ‰.

ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  ‰˘נ‰  ˘ר‡˘  ב˙חיל˙ו),  ר‡˘  עטר˙  ˙בו‡.  ר"פ  ˙ור‰  (ל˜וטי  בז‰  ומבו‡ר 
‰ר‡˘ „‚וף ‰‡„ם: כ˘ם ˘‰ר‡˘ – חיו˙ כל ‰‡ברים כלול‰ במוח ˘בו, וממנו נמ˘כ˙ 
ימי ‰˘נ‰ ‰ב‡‰,  כל  חיו˙  ב‰עלם  בו  כלול‰  'ר‡˘' ‰˘נ‰,  כן ‚ם  לכל ‰‡יברים –  ‰י‡ 

וממנו נחל˜˙ ‡חר כך ‰חיו˙ ב‚לוי לימים ‰פרטיים.

„ר‡˘  ‰עול  ˜בל˙   – מ‰'ר‡˘'  מונ‰‚˙  ‰י‡  ‰רי  ‰˘נ‰,  ימו˙  כל  ˘עבו„˙  ונמˆ‡, 
‰˘נ‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 600) 

"עב„ מלך – מלך"!
על י„י ‰כ˙ר˙ ‰מלך ו"˙מליכוני עליכם", נע˘‰ ‰י‰ו„י ל"עב„ מלך – מלך" (פר˘"י 

„ברים ‡, ז), ‰ו‡ וכל ‰˘ייך לו מופר˘ מכל ‰נבר‡ים ומ˙רומם ל„ר‚˙ "מלך".

וח„ור  יו„ע  ‰ו‡  ˘כן  ‚‡ו‰,  ˘ל  מוחלט˙  ˘ליל‰  עם  בב„  ב„  ב‡  ˘‰„בר  [ופ˘וט, 
ב‰כר‰, כי מ‰ ˘‰ו‡ "מלך" ז‰ו ר˜ מפני ‰יו˙ו עב„ ‡מי˙י ˘ל ‰מלך, ˘‡ינו מˆי‡ו˙ 

לעˆמו ‡ל‡ ב˙כלי˙ ‰ביטול ל‡„ונו!].

ולמע˘‰ בפועל, ˘‰ו‡ ‰עי˜ר:

ל˘ם  מע˘יך  ˘"כל  מ‡ליו  ‡ˆלו  מובן  מלך",   – מלך  "עב„  ˘‰ו‡  יו„ע  ‡„ם  כ‡˘ר 
˘מים", ו˜יום ‰מˆוו˙ ב‰י„ור נע˘‰ ‡ˆלו כ„בר פ˘וט. ו‡ף ‡ם נ˙˜ל ב˜˘יים – ו„‡י 

‡וˆרו˙ ‡וˆרו˙ 
ר‡˘ ‰˘נ‰ר‡˘ ‰˘נ‰
פנינים ˜ˆריםפנינים ˜ˆרים

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםו

י˘ר‡ל  ‡לו˜י   '‰ ב‡פו  נ˘מ‰  ‡˘ר  כל 
מלך ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰". ו‡ף מח˙ימ˙ 
"מלך  ‰‰זכר‰:  מ˜ום  נפ˜„  ל‡  ‰ברכ‰ 
‰˜י„ו˘  בברכו˙  (וכן   "ıר‡‰ כל  על 

ו‰‰פטר‰)2.

חז"ל  בפי  נ˜ר‡˙  ˘ופר  ˙˜יע˙  ב) 
‰עי˜רי˙  ‰מˆו‰  כלומר,  ‰יום"3.  "מˆו˙ 
˘˙וכנ‰  וחזינן,  לר‡˘-‰˘נ‰.  ‰מיוח„˙ 
‰"˙מליכוני  פעול˙   – ‰ו‡  ‰עי˜רי 

עליכם";

‚‡ון4,  סע„י‰  רבינו  ˘מב‡ר  כפי 
‰מˆו‰  ב˙וכן  ‰ר‡˘ון"5  ˘"‰עניין 
ממליכים  ˘"‡נו   – ‰ו‡  ˘ופר  „˙˜יע˙ 
עלינו ‡˙ ‰בור‡" (וכפ˘טו˙ ל˘ון רז"ל: 
ב˘ופר").  ובמ‰?   .  . עליכם  "˘˙מליכוני 
מלכו˙ם,  ב˙חיל˙  ‰מלכים  עו˘ים  ˘"כן 
וב˜רנו˙,  בחˆוˆרו˙  לפני‰ם  ˘˙ו˜עין 
‰˙חל˙  מ˜ום  בכל  ול‰˘מיע  ל‰ו„יע 

מלכו˙ם"6.

˘ל  ‰עי˜רי  ˘עניינו  מ˘מע7,  מכך 
˘ל  ‰עי˜רי˙  ועבו„˙ם  ר‡˘-‰˘נ‰, 
עליכם":  "˙מליכוני   – ‰י‡  בו  י˘ר‡ל 

וויטרי)  (במחזור  ר˘"י  בפירו˘  לכך:  בנוסף   (2
מ˘ום  ‰י‡  ‰˜„ו˘"  "‰מלך  ‡מיר˙  ˘‡ף  מב‡ר, 

˘‡מר ‰˜ב"‰ "˙מליכוני עליכם" בר"‰.

3) ר‡˘-‰˘נ‰ כו, ב.

4) ב‡בו„ר‰ם.

בפעול˙  „ברים  ע˘ר‰  ˘ם  מונ‰  ברס"‚   (5
‰ר‡˘ון".  "‰עניין  ‰ו‡  ‰מלכויו˙  ועניין  ‰˘ופר, 
'‰עניין  וז‰ו  מ„וי˜,  „בריו  ס„ר  ˘‡ף  מובן,  ‡ך 

‰ר‡˘ון' ו‰עי˜רי ב˙וכן ‰˙˜יעו˙. 

 .  . ‡ו˙ו  "ומ˘ח  ל„:   ,‡ מלכים-‡  ר‡‰   (6
ו˙˜ע˙ם ב˘ופר ו‡מר˙ם יחי ‰מלך ˘למ‰".

סי„ור  ר‡‰  ‰˜בל‰,  ב˙ור˙  מפור˘  וכן   (7
‰‡ריז"ל, פע"ח בעניין ר"‰.

למלך  ‰˜ב"‰   ˙‡ ו'ל‰כ˙יר'  ל‰מליך 
עלי‰ם ועל ‰עולם כולו.

˜בלו מלכו˙י ˙חיל‰ 
בטוב  וי˙ברר  י˙ב‡ר  ז‰,  יסו„  על-פי 
 '‰ "„ר˘ו  ב‡מרם8:  חכמים,  ל˘ון 
ר‡˘- ˘בין  ימים  ע˘ר‰  ‡לו   – ב‰מˆ‡ו 

‰˘נ‰ ליום ‰כיפורים".

ב'  ז‰  רז"ל  ל˘ון  נו˘‡  „לכ‡ור‰, 
מ˘מעויו˙ סו˙רו˙:

מח„ – מ˘מעו˙ ‰ל˘ון "(ע˘ר‰ ימים) 
‰י‡,  ‰כיפורים"  ליום  ר‡˘-‰˘נ‰  ˘בין 
בכלל  ‡ינם  ‰כיפורים  ויום  ˘ר‡˘-‰˘נ‰ 
ומ„ובר  ‰יו˙   – ומ‡י„ך  ‰˙˘וב9‰;  ימי 
ב"ע˘ר‰ ימים", ב‰כרח ˘‡ף ר‡˘-‰˘נ‰ 
ובלע„י‰ם  מ‡חר  בכללם,  ‰כיפורים  ויום 

י˘נם ר˜ ˘בע‰ ימים?!

˘ל  ‰עי˜רי  ˘עניינו  ‰נ"ל,  על-פי  ‡ך 
י˘  עליכם",  "˙מליכוני  ‰ו‡  ר‡˘-‰˘נ‰ 

לב‡ר:

מלכו˙ו  ו˜בל˙  ‰מלך  ‰כ˙ר˙  „‰נ‰, 
כמובן  ‰מˆוו˙.  ל˜יום  ועי˜ר  יסו„  ‰י‡ 
‰מלך,  עול  ˜בל˙  ˜ו„ם  ‡˘ר  בפ˘טו˙, 
מˆוו˙יו.  ˜יום  עבו„˙  ‡פ˘רי˙  ‡ין 
˜בלו  ו‡ח"כ  מלכו˙י  "˜בלו  וכמ‡מר10: 

‚זירו˙י".

ונעלי˙  ˜ו„מ˙  זו,  ˘מסיב‰  ומובן, 
‰כ˙ר˙ ‰מלך ‡ף מן עבו„˙ ‰˙˘וב‰. כי 
מכל ‰מˆוו˙  למעל‰  ˘‰˙˘וב‰ ‰י‡  ‡ף 

8) ר‡˘-‰˘נ‰ יח, ‡.

מע'  כללים  חמ„  ב˘„י  ‰נסמן  ז‰  בנ„ון  ר‡‰   (9
‰בי"˙ כלל עב.

10) ע"פ מכיל˙‡ ˘מו˙ כ, ‚.



זר‡˘ ‰˘נ‰

פ‚ם  ‡˘ר   ˙‡ ל˙˜ן  בכוח‰  לכן,  (‡˘ר 
‰ו‡  ˘עניינ‰  כיון  ‰רי,   – ב‰ן)  ‰‡„ם 
מ˜ום  מ‰  ל˙˜ן ‡˙ ‡י-˜יום ˆיווי ‰מלך, 
י˘ לעניין ‰˙˘וב‰ בטרם ˘י˜בל עליו ‡˙ 

עול ‰מלך (ו‚זירו˙יו)?!

„ר‡˘-‰˘נ‰  ‰יום'  ˘'עניין  כיון  ולכן, 
פעול˙  ‰י‡  לו,  ‰מיוח„˙  ו‰עבו„‰ 
כ'יום  ל‰‚„ירו  ‰כ˙ר˙ ‰מלך – ‡י ‡פ˘ר 
ליום  ר‡˘-‰˘נ‰  "˘בין  (כימים  ˙˘וב‰' 
עבו„˙  עבור  ‰מיוח„ים  ‰כיפורים", 
עניין  עבור  מיוח„  ו‰ו‡  מ‡חר  ‰˙˘וב‰), 

נעל‰ ‰רב‰ יו˙ר11.

בר‡˘-‰˘נ‰  י˘נו  לכך,  ˘בנוסף  ‡ל‡, 
‡ף  נכנס  לכן,  ‡˘ר   – ‰˙˘וב‰  עניין  ‚ם 
ימי  ימים",  ‰"ע˘ר‰  מניין  בכלל  ‰ו‡ 

‰˙˘וב‰.

עבו„˙ '˙˘וב‰' 
כללי˙ ומ˜„ימ‰

ב‡ופן  ‡ף  ביטוי  לי„י  ב‡  ז‰  עניין 
עבו„˙נו בפועל בר‡˘-‰˘נ‰:

מן  ‡ח„  ‰ו‡  ˘ר‡˘-‰˘נ‰  ‡ף  „‰נ‰, 
עבו„˙  בפרטי  מˆינו  ל‡  ‰˙˘וב‰,  ימי 
ב˙פילו˙  „‰רי   – בכך  ˘יעס˜ו  ‰יום 
‡ין  „ר‡˘-‰˘נ‰  (‰עי˜ריו˙)  וב˜˘ו˙ 
בו  כלל, ‡ין ‡ומרים  עניין ‰˙˘וב‰  נזכר 
˙חנון ווי„וי, ‡ין בו ˜רבנו˙ ˙˘וב‰ וכו'.

˘‡ין  לכך  ‰טעם  ˘בפ˘טו˙,  [ו‡ף 
פ˙חון  לי˙ן  "˘ל‡12  ‰ו‡  וי„וי  ‡ומרים 

‰יום'  ˘'עניין  ‰כיפורים,  ביום  ‰ו‡  וכן   (11
עניין  מן  נעל‰  יום")  ˘ל  "עיˆומו  מˆ„  (‰כפר‰ 

‰˙˘וב‰.

12) ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ס˙˜פ"„ ס"ב.

‰י‰  ˘ב‡ם  מובן,  ‰רי   – למ˜טר‚"  פ‰ 
עניין ‰˙˘וב‰ עי˜ר בר‡˘-‰˘נ‰, ל‡ ‰יו 
ומˆו˙  חיוב  ˘‰ו‡   – מבטלים ‡˙ ‰וי„וי 

ע˘‰ ב˙˘וב13‰, מפני ח˘˘ כז‰].

‰מלך  ‰כ˙ר˙  ˘עבו„˙  ‰נ"ל,  ועל-פי 
‰י‡ עי˜רו ˘ל יום, ‰רי ז‰ מבו‡ר:

‰כ˙ר˙  בעבו„˙  טרו„  ˘‰‡„ם  כיון  כי 
‰˜ב"‰  ˘י˜בל  וב˜˘ו˙  ב˙פילו˙  ‰מלך, 
בכל  בז‰  'מונח'  ‰ו‡  ‰רי   – ‰‰כ˙ר‰   ˙‡
‰˙רח˘ו˙  מן  וחר„‰  יר‡‰  מ˙וך  י˘ו˙ו, 
מ˙בונן  כ‡˘ר  ובפרט  זו;  ועˆומ‰  ‚„ול‰ 
‡י˘י,  ב‡ופן  בז‰  חל˜  ‰ו‡  ˘נוטל 
כולו  ‰עולם  על  "מלוך  ו˙חנוניו  ב˙פיל˙ו 
ומ˜בל  ל˙פיל˙ו  ˘ומע  ו‰˜ב"‰  כו'", 
ר‚˘  ‡ˆלו  מעורר  ז‰  ‰רי   – ‰‰כ˙ר14‰ 

˘ייכו˙ ו‰˙‡ח„ו˙ עמו˜‰ עם ‰˜ב"‰.

וכיון ˘כן, ככל ˘י‰י‰ ‚„ול ‰ˆער ˘לו 
ממע˘יו ‰ל‡-טובים ˘בעבר – 'בטל' ‰ו‡ 
(בחרט‰  ‡ˆלו  נר‚˘  ˘י‰י‰  ˘ייך  ו‡ין 
וב‡מיר˙ וי„וי וכו'), מחמ˙ טר„˙ו בר‚˘ 

יר‡˙ רוממו˙ ‰מלך ו‰˙‡ח„ו˙ו עימו15.

˙וכן  ‡ף  ז‰ו  „ב‡מ˙,  ל‰וסיף,  וי˘ 
עניין ‰˙˘וב‰ ˘בר‡˘-‰˘נ‰:

„ר‡˘- ‰˙˘וב‰  עבו„˙  ‡ו„ו˙  „‰נ‰, 

13) רמב"ם רי˘ ‰ל' ˙˘וב‰.

לעˆמו  ‡„ם  ‰לך  פי"‡:  מפ„ר"‡  ל‰עיר   (14
‡רז"ל  ו‰רי  כו'.  ו‡חריו  ר‡˘ון  ‡ו˙ו  ו‰מליך 
ללמ„ך  יחי„י  ‡„ם  נבר‡  לפיכך  ספ"„):  (סנ‰„רין 

כו'.

בעומ˜  לומר  י˘  ‰עניינים,  פנימיו˙  ע"פ   (15
יו˙ר: עניין "˙מליכוני עליכם" נמ˘ך ממ˜ום נעל‰ 
˘˘ם ‡ין  וכיון  עניין ‰˙˘וב‰),  מן  ביו˙ר (למעל‰ 
מ˜ום כלל לעניין ˘ל חט‡ ועוון – לכן ‡ין ‡ומרים 

וי„וי. ו‡כ"מ ל‰‡ריך בבי‡ור ‰עניין. 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםיח

מלכו˙‡ „ר˜יע" (ברכו˙ נח, ‡)16. 

"במ‰  במ"˘  ‰כוונ‰  ‡ין  „בפ˘טו˙ 
עˆמ‰  ‰˘ופר  ˘˙˜יע˙  ל‰מליכו",  ר‡וי 
‰י‡ ב‚„ר ‰מלכ˙ ‰מלך, ר˜ ו„‡י ‰כוונ‰ 
ב˘ופר.  ל˙˜וע  ‚ם  ר‡וי  ‰‰מלכ‰  „בע˙ 
ולפ"ז ˆריך בי‡ור לכ‡ור‰ בל˘ון "ובמ‰ 
ו‰על‡˙  „‰‰מלכ‰  ˘מ˘מעו,  ב˘ופר", 

‰זכרון עˆמן ‰ן ע"י ‰˘ופר.

˘‰וב‡ו  ‰בי‡ורים  ˘ני  ע"פ  ומובן 
בספרים לענין ˙וכן ˙˜יע˙ ˘ופר, „ב„רך 
‰מלך  בן  כמו  ˘‰ו‡  נ˙ב‡ר17,  ‡ח˙ 
‡חר  ‰מלך  ‡ביו  לפני  ˜ולו  ‰מ˘מיע 
ייזכר  ‰˙˜יע‰  ˘ע"י  ‰ימנו,  ˘נ˙רח˜ 
מבו‡ר  ועו„  לבי˙ו.  ‡ביו  ויחזירו  לפניו 
לר"‰ „"‰  לוי „רו˘  (בס' ˜„ו˘˙  ב„רך ‡חר˙ 
‰˘ופר  ˜ול  ל‰זכיר  ˘‰ו‡  בחˆוˆרו˙), 
˜בל˙  בעליונים  ˙זכר  י„ו  ˘על  „מ"˙, 

‰˙ור‰ ע"י י˘ר‡ל וי˙כפר ל‰ם.

וי˘ ל‰וסיף בז‰ טעם ל˘בח, ˘‰˙וכן 
לב'  ב‰˙‡ם  ‰ו‡  ‰נ"ל  מ˘לים  „ב' 
„‰נ‰,  ו"זכרונו˙",  „"מלכיו˙"  ‰ענינים 
‰ו‡  ‰˙˜יע‰  ענין  ‰ר‡˘ון  לבי‡ור 
פ˘וט  ב˜ול  וˆוע˜  ˘˘ב  ‰‡„ם,  מע˘‰ 
ו‰‡   – י˙'  מלכו˙ו  עול  עˆמו  על  ומ˜בל 
עליכם";  „"˙מליכוני  ‰עניין  ‰יינו  ‚ופ‡ 

 – ל˙˜"˘  ˘ל ‰רס"‚  טעם ‰ר‡˘ון  ‚ם  ר‡‰   (16
ב‡בו„ר‰ם במ˜ומו. 

טוב (‰וˆ‡˙  ˘ם  לכ˙ר  ב‰וספו˙  ‚ם  17) ‰וע˙˜ 
˜‰"˙) סי' ˜ח. 

ולבי‡ור ‰˘ני מו„‚˘ בז‰ ‰זכר˙ מעל˙ם 
עˆמו  ו‰ו‡   – ‰˙ור‰  ˘˜בלו  י˘ר‡ל  ˘ל 
˘ל "יב‡ לפני זכרוניכם לטוב‰"; ונמˆ‡, 
מלכיו˙  וענין  ˙וכן  בעˆמו  טומן  „‰˘ופר 

וזכרונו˙ עˆמם. 

‰נ"ל  ‰פירו˘  יו˙ר  מחוור  ועפ"ז 
ענין  ˙וכן  ‰ו‡  ˘‰ו‡  ב˘ופר",  „"ובמ‰ 
„"˙מליכוני  ‰ענינים  „ב'  עˆמו,  ‰˘ופר 
לטוב‰",  זכרוניכם  לפני  ו"יב‡  עליכם" 
˘‰רי   – ‰˘ופר  ע"י  בפועל18  מ˙˜יימים 
ב˜ול  ‰ˆע˜‰  „ו‚מ˙  ‰ו‡  ‰˘ופר 
נ˙ינ˙  ל‰זכיר  וכן  עליכם"),  ("˙מליכוני 
לטוב‰"),  זכרוניכם  לפני  ("יב‡  ‰˙ור‰ 

כמובן מב' מ˘לים ‡ל‰. 

Œ‰ו) ר˘"י  ˘ל  טעמו  פ˘טו˙  וז‰ו 
מעכבו˙  ו‰˙˜יעו˙  ˘‰ברכו˙  ר‡ב"„) 
נע˘‰  ‡לו  ברכו˙  ˘˙וכן  כיון   – ז‡"ז 

בפועל ע"י ˙˜יע˙ ‰˘ופר עˆמ‰. 

כי   – ל‰˙חל˙‰  ‰מס'  סוף  ל˜˘ר  י˘  ועפ"ז   (18
ברכו˙  בין  ˘‰חילו˜  נמˆ‡  בפנים  ‰מבו‡ר  ע"פ 
ו"בפועל",  "בכח"  בין  כ‰חילו˜  ‰ו‡  ו˙˜יעו˙ 
ר˜  ‰ענינים  י˘נם  מלכיו˙  פסו˜י  ˘ב‡מיר˙ 
"בכח", וע"י ‰˘ופר נע˘ים בפועל – ו‰‰לכ‰ ‰י‡ 
מספי˜ ‰"בכח" ‡ל‡ ˆ"ל  כי ‡ין  ז‡"ז,  ˘מעכבו˙ 

‰"בפועל" ("ובמ‰ ב˘ופר").

„"בכח"  ‰ענין  מו„‚˘  ‰מס'  ב˙חיל˙  וכן 
ב"‰  פלו‚˙˙  בטעם  במ"‡  כמבו‡ר  ו"בפועל", 
וב"˘ ברי˘ ‰מס' בנו‚ע לר"‰ ל‡ילן, ‡ם ‰ו‡ ב‡' 
ב˙ר "בכח"  בו, „פלי‚י ‡י ‡זלינן  בט"ו  ב˘בט ‡ו 
ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  "בפועל"  ב˙ר  ‡זלינן  ‡ו 
ח"‡ ס"ע 146 ו‡ילך. ח"ו ע' 70 ו‡ילך. ס' ‰˘יחו˙ 

˙˘מ"ח ח"ב ע' 650 ו‡ילך).



יזר‡˘ ‰˘נ‰
Œוזכרונו˙, „‡מיר˙ ‰פסו ‰„בר „מלכיו˙ 
‰זכרון,  ו‰על‡˙  ‰‰מלכ‰  ‰י‡  ‰י‡  ˜ים 
Œו˘ פסו˜י  מ‡מיר˙  ˘ונ‰  ב‚„ר  ‡"כ ‰ו‡ 

ב˘ופר"  „"ובמ‰  לפר˘   ‡"‡ ולז‰  פרו˙, 
˘ופרו˙  פסו˜י  ‡‡מיר˙  טעם  נ˙ינ˙  ‰וי 
(„‰‡ ‰פעול‰ „"˘ופרו˙" ו„‡י ‡ינ‰ ע"י 
‰˙˜יע‰  ע"י  ˘ופרו˙ ‡ל‡  פסו˜י  ‡מיר˙ 
„˘לימו˙  לומר   ‡"‡ ו‡"כ  כנ"ל,  בפועל, 
‡מיר˙  (˘‰י‡  עˆמן  וזכרונו˙  ‰מלכיו˙ 
‰פסו˜ים ל„רך זו) ˙‰י' ע"י ‡מיר˙ פסו˜י 
Œבע ו„‡י ‡ינ‰ "˘ופרו˙"  ˘‰י‡  ˘ופרו˙ 
Œב˘ו ז‰, ‰סיום „"ובמ‰  ול‡ופן   – ˆמ‰) 
Œפר" ו„‡י ˜‡י על מ‰ ˘˙ו˜עין בע˙ ‡מי
וזכרונו˙, „‰טעם ‰ו‡  מלכיו˙  פסו˜י  ר˙ 

מ˘ום "ובמ‰ ב˘ופר" (כנ"ל ס"‡); 

‡מיר˙  „‡ף  ‰ב',  ל„רך  מ˘‡"כ 
‡ף  עˆמ‰  וזכרונו˙  „מלכיו˙  ‰פסו˜ים 
ר‡י'  ל‰בי‡  ר˜  ‰„בר,  מעי˜ר  ‡ינ‰  ‰י‡ 
‰זכרון  ו‰על‡˙  ‰‰מלכ‰  על  ‰˙ור‰  מן 
˘נע˘ים ע"י ‰˙פיל‰, ‡זי ˘פיר י˘ לפר˘ 
על  כטעם  י˙פר˘  ב˘ופר"  "ובמ‰  „‚ם 
‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙, ˘מבי‡ים ר‡י' מן 

‰˙ור‰ על פעול˙ ענין ‰˘ופר. 

ב˘ופר"  ˘"ובמ‰  ל‰פירו˘  ‚ם  ועפ"ז, 
‡ין  ˘ופרו˙,  פסו˜י  ‡מיר˙  על  טעם  ‰ו‡ 
"ובמ‰  „‰˙יבו˙  ˘‰פירו˘  ל„חו˜  ˆריך 
(‰יפך  ˘ופרו˙  פסו˜י  ‰יינו  ב˘ופר" 
על  „˜‡י  ‡לו,  „˙יבו˙  ‰פ˘וט  ‰פירו˘ 
‰˙˜יע‰ ב˘ופר) – ר˜ י˘ לומר „‡ף ל„רך 
י˙פר˘ו  עˆמן  ב˘ופר"  "ובמ‰  ‰˙יבו˙  זו 
ע"י  נפעלים  זכרונו˙  „מלכיו˙  ˘‰ ענינים 
˙˜יע˙ ˘ופר, ‡ל‡ ˘ל˘יט‰ זו ‰וב‡ ענין 
נ˙ינ˙  ב˙ור  ב˘ופר"  „"ובמ‰  ‚ופ‡  ז‰ 
„כיון  ר"ל,  ˘ופרו˙.  פסו˜י  ל‡מיר˙  טעם 
˘ופר  ˙˜יע˙  ע"י  נפעלים  ר"‰  עניני  ˘כל 

ב)  כו,  ר"‰  (מ˘נ‰  חז"ל  בל˘ון  ‚ם  [וכנרמז 
˘˙˜יע˙  ו‰יינו  ב˘ופר",  ‰יום  "מˆו˙ 
‰יום,  „כל  ‰עי˜רי˙  ‰מˆו‰  ‰י‡  ˘ופר 
‡ומרים  לכך   – ז14‰]  יום  עניני  כל  כולל 
פסו˜י ˘ופרו˙, ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰˙ור‰ על 

˙וכן ענין ‰˘ופר. 

„‡מיר˙  ‰כוונ‰   :˙ˆ˜ ‡חר  [בס‚נון 
פסו˜י ˘ופרו˙, ‡ינ‰ ר˜ מ‚„ר ‰ב‡˙ ר‡י' 
בר"‰, ‡ל‡  ב˘ופר  ל˙˜וע  ˘חייבים  ס˙ם 
‰˘ופרו˙,  ענין  ˙וכן  על  מ‰"˙  ר‡י'  ‚ם 
‡מיר˙  על  (כטעם  ב˘"ס  ‡מרו  ולכן 
˘בז‰  ב˘ופר",  "ובמ‰  ˘ופרו˙)  פסו˜י 
˘על  וכחו,  ‰˘ופר  ענין  ˙וכן  מו„‚˘ 
מן  ר‡י'  מבי‡ים  ‰˘ופר)  ענין  (˙וכן  ז‰ 

‰˙ור‰ בפסו˜י ˘ופרו˙]. 

‚‚
ב˘ופר"  "ובמ‰  יב‡ר „לב' ‰פירו˘ים 
לר˘"י  ‡בל  עˆמן,  ב˙˜יעו˙  ˜‡י 
פסו˜י  ל‡מיר˙  טעם  ‡ף  בז‰  י˙ב‡ר 

˘ופרו˙

ר˘"י  ב˘יט˙  בי‡ור  ל‰וסיף  וי˘ 
מעכבו˙ ‡˙  ˘פיר˘ו „ברכו˙  (ו‰ר‡ב"„) 
‰מ˘ך  ב‰˜„ם   – ל‰יפך)  (וכן  ‰˙˜יעו˙ 
ב˘ופר",  ב"ובמ‰  ‰נ"ל  ‰ריטב"‡  פירו˘ 
ול‰זכיר  ל‰מליכו  ר‡וי  "במ‰  וז"ל: 
כ˙יב15  ˘כן  ב˘ופר,   – לפני  זכרונכם 
˘‡ול  וימליכו ‡˙  ב˘ופרו˙  וי˙˜עו ‰עם 
כעין  „‡רע‡  ומלכו˙‡  למלך,  עלי‰ם 

14) ע"„ מ˘נ"˙ במ"‡ בנו‚ע לפורים, ˘‰ם "ימי 
מ˘˙‰ ו˘מח‰", ˘ז‰ו ˙וכן כל עניני ‰יום. 

15) וכבר ‰עירו ˘ˆ"ע מ˜ומו. ור‡‰ מ"‡ (‡, ל„. 
לט) בנו‚ע ל˘למ‰. ועו„. 

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםח
‰בע˘"ט  מורנו  (ב˘ם  מבו‡ר  ‰˘נ‰ 
כלומר,  כללי˙".  "˙˘וב‰  ˘‰י‡  נ"ע)16 
ל˙˘וב‰  ו‰עי˜ר,  ‰יסו„   – ‰'כלל'  ˘‰י‡ 
ר‡˘- ל‡חרי  ‰˙˘וב‰  ˘בימי  ‰'פרטי˙' 

‰˘נ17‰.

‰כללי˙  „‰˙˘וב‰  לב‡ר,  וי˘ 
‰˜ב"‰  עם  ‰‰˙‡ח„ו˙  ר‚˘   – ‰י‡ 
כפי  ו‰יינו,  ‰מלך.  ‰כ˙ר˙  ˘בעבו„˙ 
מן ‰מלך  ˘ר‚˘ ‰יר‡‰  בפ˘טו˙,  ‰מובן 
ו‰˘ייכו˙ עימו (‰ב‡ים מעבו„˙ ‰‰כ˙ר‰ 
ל˘וב  ‰‡„ם   ˙‡ מחייב  ˘בר‡˘-‰˘נ‰), 
ל‰יו˙  ˘מ˘˙ו˜˜  כיון  כי  מחט‡יו; 
‰ו‡  מוכרח  ‰מלך,  עם  ומ‡וח„  ˘ייך 
ומפריע  ‰מונע  „בר  כל  ול‰סיר  לסל˜ 
מ‰  ˘בי„ו,  ‰עוונו˙  מן  מ˙חיל   – ז‡˙ 
„פ˘יט‡  ‰מלך,  רˆון  ‰יפך  וע˘‰  ˘עבר 

˘מ‰ווים ס˙יר‰ ועיכוב ל˘ייכו˙ זו.

‡ין  ר‡˘-‰˘נ‰  וביום  ˘מ‡חר  ‡ל‡, 
וחרט‰  ב˙˘וב‰  ל‰˙עס˜  ע„יין  ˘ייך 
בפועל (כנ"ל, ˘ר‚˘ ‰ˆער בטל ל‚בי ר‚˘ 
‰‰˙עס˜ו˙  ב‡‰  ‰מלך),  עם  ‰˘ייכו˙ 
על  ווי„וי  בחרט‰   – ‰'פרטי˙'  ב˙˘וב‰ 
ל‰ב‡  על  טוב‰  וב˜בל‰  ˘בעבר  חט‡יו 
ר‡˘-‰˘נ‰,  ˘ל‡חרי  ‰˙˘וב‰  בימי   –
‰כללי˙'  ‰'˙˘וב‰  מן  וכ˙וˆ‡‰  כ‰מ˘ך 

„ר‡˘-‰˘נ‰.

◇ ◇ ◇ 

16) כ˙ר ˘ם טוב (‰וˆ‡˙ ˙˘נ"ט), ‰וספו˙ סי"ז.

„יום  פרטי˙  "˙˘וב‰  ‰בע˘"ט:  ב˙ור˙   (17
˜ו„˘  ‡‚רו˙  ר‡‰  ‡ך  חט‡יו".  לפרט  ‰כיפורים 
‰˙˘וב‰  „ימי  ˜ל‡,  ע'  ח"„  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר 

˘ייכים ל‡ופן ‰˙˘וב‰ „יו‰כ"פ.

עומ˜ ˘ייכו˙ י˘ר‡ל 
ל‡בי‰ם ˘ב˘מים

עבו„˙  ˙וכן  יו˙ר,  בעמ˜ו˙  לב‡ר  וי˘ 
עבו„˙  על  ומעל˙‰  ‰מלך  ‰כ˙ר˙ 

‰˙˘וב‰:

עבו„˙  מעל˙  לב‡ר  נ˜„ים  ו˙חיל‰ 
‰י‡  נעלי˙  ‰מלך  (˘‰כ˙ר˙  ‰˙˘וב‰ 
 ˙‡ ל˙˜ן  ˘בכוח‰  מ‰   – כנ"ל)  ממנ‰, 

‰פ‚מים ˘פעל ‰‡„ם ב˜יום ‰מˆוו˙. 

„‰נ‰, מˆ„ עניין ‰מˆוו˙, ˆיוויי ‰מלך 
– ˙לוי‰ ˘ייכו˙ ‰‡„ם ‡ל ‰˜ב"‰ ב˜יום 
‰ו‡  ‰רי  כר‡וי,  מ˜יימן  ב‡ם  מˆוו˙יו: 
על  עובר  ח"ו,  וב‡ם,  עם ‰˜ב"‰;  '˜˘ור' 
ומפסי˜ ˜˘ר  פו‚ם  מˆו˙ ‰מלך, ‰רי ‰ו‡ 

ז‰.

בכוח  י˘  ופ‚ם,  ˘חט‡  בע˙  ‡מנם, ‚ם 
לח„˘ ‡˙ ‰‰˙˜˘רו˙ –  עבו„˙ ‰˙˘וב‰ 
‰˙˜˘רו˙  מ˙‚לי˙  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙  כי 
על  נפ‚מ˙  ˘‡ינ‰  יו˙ר,  ועמו˜‰  נעלי˙ 

י„י ‰חט‡:

„‰נ‰, חזינן לפועל, „‡ף כ‡לו ˘פר˜ו 
‰˙עוררו˙  לי„י  ב‡ים  י˙',  עולו  מעלי‰ם 
˘בחיˆוניו˙  בע˙  ˘‡ף  ומכ‡ן,  ˙˘וב‰. 
‰˜ב"‰  עם  ‰‰˙˜˘רו˙  כביכול,  נפס˜˙, 
– ˜יימ˙ ˙מי„ ‰˙˜˘רו˙ פנימי˙ ועמו˜‰ 
יו˙ר, ‡˘ר ‡ינ‰ נפ‚מ˙ ב‡מˆעו˙ ‰חט‡, 

וממנ‰ ב‡‰ ‰˙עוררו˙ ‰‡„ם ב˙˘וב‰.

מ‚ל‰  ‰˙˘וב‰  ˘בעבו„˙  וכיון 
‰פנימי˙  ‰˙˜˘רו˙ו   ˙‡ בעˆמו  ‰‡„ם 
‚ם  כן  ˘י‰י‰  פועל  ‰ו‡  ‰רי  ‰˜ב"‰,  עם 
מˆ„ למעל‰ – ˘מ˙‚לי˙ „ר‚˙ ‰˙˜˘רו˙ 
‰י‡  ‡˘ר  וי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  בין  עמו˜‰ 
בפעולו˙  ˙לוי‰  ו‡ינ‰  ˙מי„  ˜יימ˙ 



טר‡˘ ‰˘נ‰

‰‡„ם; „מˆ„ ‰˙˜˘רו˙ זו – ‡ף ‡ם פ‚ם 
לו  וסולח  מוחל  מˆו˙ו,  על  ועבר  ‰‡„ם 

‰˜ב"‰, מ‡‰ב˙ו ‡˙ י˘ר‡ל עמו. 

י˘ר‡ל ו˜וב"‰ - ח„
מ˙‚לי˙  בעבו„˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך  ‡מנם, 
„ר‚˙ ‰˙˜˘רו˙ נעלי˙ ועמו˜‰ עו„ יו˙ר:

˘ייכו˙ם  ‡˘ר  בזו‰ר18,  מבו‡ר  „‰נ‰, 
ב‡ופן  ‰י‡  ‰˜ב"‰  ‡ל  י˘ר‡ל  ˘ל 
י˘ר‡ל   – ח„"  כול‡  ו˜וב"‰  „"י˘ר‡ל 
ו‰˜ב"‰ ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ("ח„") ממ˘.

ו‰„ברים מבו‡רים, ˘ז‰ו מˆ„ ‰נ˘מ‰ 
מי˘ר‡ל,  ‡ח„  בכל  ˘י˘נ‰  ‰‡לו˜י˙ 
ממ˘"19;  ממעל  ‡ל˜‰  "חל˜  ˘‰י‡ 
כלומר, ‰נ˘מ‰ ‰י‡ מ‰ו˙ ‡לו˜י˙, וממ˘ 
נ˘מ˙  ˘ייכו˙  לכן,  י˙'.  ממנו  'חל˜' 
„בר  ˘‰ם  ב‡ופן  ‰י‡  ו‰˜ב"‰  ‰י‰ו„י 

‡ח„ מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם.

[ומעין „ו‚מ‡ לז‰ – מ‡ב ובן („י˘ר‡ל 
ל‰'  ‡˙ם  "בנים20  למ˜ום,  בנים  ‰ם  ‰רי 
מˆ„  ‰י‡  לז‰  ז‰  ˘˘ייכו˙ם  ‡לו˜יכם"), 
עˆם מˆי‡ו˙ם; „‰בן ‰ו‡ חל˜ ממˆי‡ו˙ 

‰‡ב, ‡ל‡ ˘נמ˘ך וב‡ ב‚וף ‡חר]. 

˘ל‡  נעלי˙  זו  ˘‰˙˜˘רו˙  ומובן, 
לעיל  ˘נזכרו  מן ‡ופני ‰‰˙˜˘רו˙  בערך 
עבו„˙  וב‡מˆעו˙  ‰מˆוו˙  (ב‡מˆעו˙ 
˘‰‡„ם ‰ו‡  ב‡ופן  ‰˙˘וב‰) – ‡˘ר ‰ם 
מ‰ו˙ לעˆמו, נפר„ מ‡לו˜ו˙, ור˜ ˘י˘נו 

„בר ‰מ‡‚„ו ומ˜˘רו עם ‰˜ב"‰:

18) ר‡‰ זח"‚ ע‚, ‡.

19) ˙ני‡ רפ"ב.

20) „ברים י„, ‡.

ל‡ מיבעי ‰‰˙˜˘רו˙ ‰˙לוי‰ במˆוו˙ 
ל‡„ם,   ıחו˘ בעניין  ˙לוי‰  ‰י‡  ˘‰רי   –
ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰   ˙‡ ו˜יומו  בע˘יי˙ו 

˘על-י„ן מ˙˜˘ר ב˜ב"‰;

‰‚ם   – „˙˘וב‰  ‰‰˙˜˘רו˙  ‡ף  ‡ל‡ 
˘‰י‡ ˘ייכו˙ עמו˜‰ ופנימי˙ מˆ„ ‰‡„ם 
‰ימנו   ıחו˘ ב„בר  ˙לוי‰  ו‡ינ‰  עˆמו, 
˘נפ‚מ‰  בע˙  ‚ם  ב˙˜פ‰  נ˘‡ר˙  („לכן 
‰‰˙˜˘רו˙ ‰˙לוי‰ במˆוו˙) – בכל ז‡˙, 
‰י‡  ‰‡„ם  מˆי‡ו˙  ˘עˆם  ב‡ופן  ז‰  ‡ין 
'חל˜' מ‡לו˜ו˙, ‡ל‡, ‰‡„ם ‰ו‡ מˆי‡ו˙ 
ומ˜˘רו  ‰מ‡‚„ו  ˘‰„בר  ור˜  לעˆמו21, 

עם ‰˜ב"‰ ‰ו‡ עמו˜ ופנימי יו˙ר. 

˘עס˜ינן  ‰‰˙˜˘רו˙  ב‡ופן  מ˘‡"כ 
בי‰ ע˙‰, בו מ˙‚ל‰ ‰˜˘ר ‰עˆמי ˘מˆ„ 
עˆם ‰נ˘מ‰, ˘‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰" – ‰רי 
מˆי‡ו˙  ‰י‡  ‰י‡  י˘ר‡ל  ˘ל  מˆי‡ו˙ם 

‰‡לו˜ו˙, ו‰רי ‰ם „בר ‡ח„ ממ˘.  

‰י‡  זו,  עליונ‰  ‰˙˜˘רו˙  ונ˜ו„˙ 
בר‡˘- ‰מלך  ‰כ˙ר˙  בעבו„˙  ‰מ˙‚לי˙ 

‰˘נ‰, כ„ל˜מן.

פעול˙ ‰‰כ˙ר‰
„‰נ‰, מבו‡ר ב˙ור˙ ‰˜בל‰, וב‡רוכ‰ 
˘ב‰‚יע  לר‡˘-‰˘נ‰,  ‰חסי„ו˙  ב„רו˘י 
רˆונו  מס˙ל˜  ˘נ‰  מ„י  ר‡˘-‰˘נ‰ 
ל˜יימם   – ‰עולמו˙  על  מ'למלוך'  י˙' 
ר‡˘- עבו„˙  ‰י‡  ולז‡˙  ול‰חיו˙ם. 

21) „בר ז‰ ב‡ לי„י ביטוי בכך, ˘מ‰ו˙ ‰˙˘וב‰ 
ו‰˜בל‰  מ‰ע„ר ˜יום ‰מˆוו˙  ו‰חרט‰  ‰י‡ ‰ˆער 
עם  ‰˜˘ר  חיזו˜  „‰יינו  ל‰ב‡,  ול˜יימן.  ל˘וב 
כמˆי‡ו˙  ‰ו‡  ‡ין  כלומר:  ‰מˆוו˙.  ˘ע"י  ‰˜ב"‰ 
וˆריך  לעˆמו,  כמˆי‡ו˙  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  עם  ‡ח˙ 
ל„בר ˘לי˘י (˜יום ‰מˆוו˙) ˘יחבר וי‡ח„ ביני‰ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםטז

בב
‰פסו˜ים  ‡מיר˙  ב‚„ר  ‰פלו‚˙‡  י˙ל‰ 

‡י ‰וי ˜יום ‰ברכ‰ ‡ו ר˜ ˙וספ˙

ונר‡‰ לב‡ר בז‰ בעמ˜ו˙ יו˙ר, „יסו„ 
על  ˜‡י  ב˘ופר"  "ובמ‰  ‡י  ‰פלו‚˙‡ 
ל‡מיר˙  טעם  ˘ז‰ו  ‡ו  ˘ופר,  ˙˜יע˙ 
‡חר˙  בפלו‚˙‡  ‰ו‡  ˘ופרו˙,  פסו˜י 
בכלל  ‰פסו˜ים  ‡מיר˙  „˙˜נו   ‡‰ ב‚„ר 

במלכיו˙ זכרונו˙ ו˘ופרו˙.

זו,  ‡מיר‰  במ‰ו˙  לח˜ור  י˘  „‰נ‰, 
‰מ‰  „‰ם  ‰„בר  מעי˜ר  ‰וו  ‰פסו˜ים  ‡י 
˘‡מיר˙  מלכיו˙  לענין  וכ‚ון  ‰ענין,  ˜יום 
ובז‰  עˆמ‰,  ‰‰מלכ‰  ‰י‡  ‰פסו˜ים 
כפ˘טו˙  „"˙מליכוני"  ‰מע˘‰  מ˙˜יים 
כ„י  מלכיו˙  לפני  ("‡מרו  ‰בריי˙‡  ל' 
לפני  ˘יב‡  כ„י  זכרונו˙  כו'  ˘˙מליכוני 
(מנחו˙  „‡מרו   ‡‰ וע"„  כו'"),  זכרוניכם 
כ‡ילו  כו'  ב˙ור˙  ‰עוס˜  "כל  בסופ‰) 
פ"ל,  (˘מו"ר  „„ר˘ו  כ‰‡  (‡ו  כו'"  ‰˜ריב 
ט) ע‰"פ (˙‰לים ˜מז, יט) מ‚י„ „בריו ליע˜ב 

˘כ˙וב  מ‰  (כביכול)  מ˜יים  ˘‰˜ב"‰  ‚ו', 
‰וי  וכו'  מלכיו˙  פסו˜י  ו‡מיר˙  ב˙ור˙ו, 
ענין  ˘ˆ"ל  ‰˙ור13‰  „ין"  "פס˜  ˜יום 
‰מלכו˙ וענין ‰זכרון), ‡ו נ‡מר „‰‰מלכ‰ 
וב˜˘‰  ‰˙פיל‰  ב‡מיר˙  מ˙˜יימ˙  עˆמ‰ 
וכו'",  "זכרנו  וכו'",  ‰עולם  על  „"מלוך 
ר˜  ‰י‡  וזכרונו˙  מל כיו˙  פסו˜י  ו‡מיר˙ 
מן  "ר‡י'"  ל‰בי‡  ˘˙˜נו  ‡חר˙  ˙וספ˙ 
‰˙ור‰ על ענינים ‡לו ˘מב˜˘ים ב˙פיל‰. 

יי˙כן  ל‡  ˘ופרו˙  פסו˜י  לענין  ‡מנם, 

וככ‰  ב). ‰מ˘ך  עם „‡"ח (רלח,  סי„ור  עיין   (13
˙רל"ז פר˜ פב (ו˘ם פפ"‚). 

לח˜ור כנ"ל, „בז‰ פ˘וט ˘עי˜ר ‰מע˘‰ 
פסו˜י  ‡מיר˙  כלל  ‡ינו  „"˘ופרו˙" 
˙˜יע˙  ע"י  ו„‡י  ‡ל‡  בעˆמ‰,  ˘ופרו˙ 
˘ופר נע˘‰ ‰מע˘‰ „"˘ופרו˙", ו‡מיר˙ 
"˘ופרו˙"  ל˜יום  ˙וספ˙  ‰וי  ‰פסו˜ים 

עˆמו. 

‰נ"ל,   '‡‰ כ‡ופן  ניזיל  ‡י  ו‰נ‰, 
‰י‡  וזכרונו˙  מלכיו˙  פסו˜י  ˘‡מיר˙ 
ועליי˙  ‰˜ב"‰  ‰מלכ˙  פועל˙  עˆמ‰ 
˘‡מיר˙  לומר,  נˆטרך  לפניו,  זכרוננו 
מ‡מיר˙  ˘ונ‰  ב‚„ר  ‰י‡  ˘ופרו˙  פסו˜י 
˘ופרו˙  וזכרונו˙, „פסו˜י  מלכיו˙  פסו˜י 
ו„‡י ‡ומרים ‡ו˙ם ר˜ ב„רך טפל ל˙˜יע˙ 
„"כיון  ‰נ"ל  ‰ריטב"‡  (בל˘ון  ˘ופר 
˘ופר"),  פסו˜י  נמי  ‡יכ‡  ˘ופר  „‡יכ‡ 
מ˘‡"כ מלכיו˙ וזכרונו˙ ‰וו עי˜ר ‰„בר; 

‰נ"ל,  ‰˘ני'  כ„רך  נ‡מר  ב‡ם  ‡בל 
˘‚ם ‡מיר˙ פסו˜י מלכיו˙ וזכרונו˙ ‡ינ‰ 
ו‰˙פל‰  ‰ב˜˘‰  על  "ר‡י'"  ל‰בי‡  ‡ל‡ 
ול‡  זכרוניכם",  ל פני  יב‡   .  . „"˙מליכוני 
כ‰ב‡˙  ‰ו‡  (ר˜  עˆמו  ‰„בר  עי˜ר  ז‰ו 
ר‡י' מן ‰˙ור‰ על ‰„בר עˆמו) – ‰רי ‚ם 
‡ח„  מ‚„ר  ‰וי‡  ˘ופרו˙  פסו˜י  ‡מיר˙ 
מן  ר‡י'  ˘מבי‡ים  וזכרונו˙,  מלכיו˙  עם 

‰˙ור‰ על ‰פעול‰ „"˘ופרו˙".

˘חל˜ו  ‰ר‡˘ונים  ˜מיפל‚י  וב‰‡ 
(‡י  כנ"ל  ב˘ופר"  "ובמ‰  פירו˘  לענין 
˘ופרו˙),  ‡פסו˜י  ‡ו  ‡˙˜יעו˙  ˜‡י 
‡מיר˙  ב‚„ר  זו  בח˜יר‰  „נחל˜ו  ‰יינו 
נס˙עפו  ומז‰  ומלכיו˙,  זכרונו˙  פסו˜י 
"ובמ‰  י˙פר˘  ‰י‡ך  „לעיל  ˘יטו˙י‰ם 

ב˘ופר" ˘ב˘"ס: 

Œמל לפני  ˘"‡מרו  ‰נ"ל,   '‡‰ ל‡ופן 
כ„י  זכרונו˙  כו'  ˘˙מליכוני  כ„י  כיו˙ 
בעי˜ר  מיירי  כו'"  זכרוניכם  לפני  ˘יב‡ 
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˙פל˙כם  ˘˙על‰  כ„י  "˘ופרו˙  ˘ם): 

 – ˙רו ע‰"  ב‰זכר˙  כלומר  ב˙רוע‰, 
˘ע"י  פירו˘ו  ב˘ופר"  ˘"ובמ‰  ו‰יינו, 
‰ ˙פלו˙  עולו˙  ˘ופרו˙  פסו˜י  ‡מיר˙ 

(„מלכיו˙ וזכרונו˙) לפני ‰˜ב"‰. 

ונמˆ‡, ˘י˘ ˘ני ‡ופנים לפר˘ "ובמ‰ 
ב˘ופר", „לפירו˘ ‰‡' ‰כוונ‰ ‰י‡ לב‡ר 
מלכיו˙  פסו˜י  ב‡מיר˙  ˘˙ו˜עים  ‰טעם 
"ובמ‰  כי  ‰ו‡  ˘‰טעם   – וזכרונו˙7 
ול‰זכיר  ל‰מליכו  ר‡וי  ("ובמ‰  ב˘ופר" 
‰ב'  ולפירו˘  ˘ופר")8;  ב(˙˜יע˙)  כו', 
˘ופרו˙  פסו˜י  ‡מיר˙  על  טעם  ‰"ז 
("‰זכר˙  ˘ופרו˙  פסו˜י  ‡מיר˙  (˘ע"י 

˙רוע‰") "˙על‰ ˙פל˙כם"). 

ובז‰ י˘ ל˙לו˙ פלו‚˙‡ ‰נ"ל בפירו˘ 
‡י   – מעכבו˙"   .  . וברכו˙  "˙˜יעו˙ 
ו‰ברכו˙  ‰ברכו˙  מעכבו˙  ‰˙˜יעו˙ 
לומר  ר˜  ˘‰כוונ‰  ‡ו  ‰˙˜יעו˙, 
וכן  ז‡"ז  מעכבו˙  עˆמן  „‰˙˜יעו˙ 

‰ברכו˙ עˆמן מעכבו˙ ז‡"ז: 

פי'  ‰ר‡ב"„)  (וכן  „ר˘"י  ‰טעם 
(וכן  ‰˙˜יעו˙   ˙‡ מעכבו˙  ̆ ‰ברכו˙ 
˘מפר˘  לפי  ‰˙˜יעו˙ ‡˙ ‰ברכו˙), ‰ו‡ 
˘ל  (וכ„רכו  בפ˘טו˙  ב˘ופר"  "ובמ‰ 
על  „˜‡י  ‰פ˘ט),  ב„רך  „‡זיל  ר˘"י 
‰נ"ל),   '‡‰ (כפירו˘  ˘ופר9  ˙˜יע˙ 
זו  בריי˙‡  כוונ˙  נמˆ‡  ז‰  ˘לפירו˘ 

לפני  "‡מרו  פי'  ˘ם  ‰פר„ס  בס'   '‡‰ ובפי'   (7
מלכיו˙  "‡מרו   – ו˘ופרו˙"  זכרונו˙  מלכיו˙ 

זכרונו˙ ב˘ופרו˙". 

 (‡ ל„,   – פ"„  (ר"‰  במלחמו˙  ור‡‰ ‰רמב"ן   (8
כ„מיי˙י  ‡ו˙ן  ˙˜נו  ב˙˜יעו˙  מעי˜רן  "˘‰ברכו˙ 

על‰ . . ‡מרו לפני . . ובמ‰ ב˘ופר". 

9) וכמפור˘ בספר ‰פר„ס (לר˘"י) ˘ם. ע"˘. 

‰ברכו˙  ˘ל  ‰˙לו˙  (‚ם)  ל‰„‚י˘ 
‰בריי˙‡,  „ברי  ˙ורף  „ז‰ו  ב˙˜יעו˙, 
מלכיו˙  פסו˜י  ‡מיר˙  נ˘למ˙  „"במ‰" 
וזכרונו˙ ל‰יו˙ כר‡וי – "ב˘ופר" (˘לכך 
מלכיו˙  פסו˜י  ‡מיר˙  בע˙  ˙ו˜עים 
וז‰ו  בריטב"‡).   '‡‰ כפירו˘  וזכרונו˙, 
מעכבו˙" –   .  . ובר כו˙  ˘"˙˜יעו˙  ‰טעם 
˘˘לימו˙  כיון  זו,  זו ‡˙  ˘מעכבו˙  ‰יינו 
‡מיר˙ ‰ברכו˙ "ובמ‰" ‰י‡ – "ב˘ופר", 

ע"י ‰˙˜יעו˙. 

ר‡˘ונים)  (ו˘‡ר  ל‰˙וס'  מ˘‡"כ 
ז‡"ז,  מעכבו˙  עˆמן  ‰ברכו˙  ˘ר˜  „ס"ל 
‰ברכו˙  ‡ין  (‡בל  עˆמן  ‰˙˜יעו˙  וכן 
‡ינן  ‰˙˜יעו˙  וכן  ‰˙˜יעו˙   ˙‡ מ עכבו˙ 
סיום  ˘‚ם  ס"ל10  ‰ברכו˙),   ˙‡ מעכבו˙ 
על  טעם  ‰ו‡  ב˘ופר"  "ובמ‰  ‰בריי˙‡ 
˘כוונ˙  ונמˆ‡  ˘ופרו˙11,  פסו˜י  ‡מיר˙ 
‡מיר˙  טעם  לב‡ר  ר˜  ‰י‡  ‰בריי˙‡ 
(ו‰˜˘ר  ו˘ופרו˙  זכרונו˙  מלכיו˙  פסו˜י 
בין ‚' סו‚י ברכו˙ ‡ל‰) – ו‰"ז ‰טעם ˘‚' 

‰ברכו˙ מעכבו˙ ז‡"ז12. 

ב)  (ל„,  ˘ם  ר"‰  בריטב"‡  וכמפור˘   (10
ומ‰„רינן  מעכבו˙,  ‡מ‡י   .  . ˜יימינן  "‡ברכו˙ 
כו'  לעכב  ס„ר  ל‰ם  ˘י˘  כלומר  כו'  כ„רב‡ 
˘ופר  וברכו˙  ממ˘  ב˘ופר  ב˘ופר  במ‰  כ„˜‡מר 

כ„‡מר מעי˜ר‡ ‡מרו לפני כו'". 

˘מ˘מע‰  ‰בריי˙‡,  ל˘ון  ‰מ˘ך  כפ˘טו˙   (11
זכרונו˙  מלכיו˙  פסו˜י  ‡מיר˙  טעם  לב‡ר  ˘ב‡ 

ו˘ופרו˙. 

ברכו˙  על  ר˜  ‰ו‡  רב‰  ˘ל  טעמו  ולפ"ז,   (12
מעכבו˙ ז‡"ז ול‡ על ˙˜יעו˙. ובר"י מלוניל (ב‚נזי 
וכיון  ˘ם:  לר"‰  ˙˘כ"‚)  ירו˘לים,   – ר‡˘ונים 
˘‰ברכו˙ מעכבו˙ כו' ˙˜יעו˙ נמי כו'. ור‡‰ ערוך 

לנר ר"‰ ˘ם.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםי

 – ˘ופר  וב˙˜יע˙  ‰יום  ב˙פילו˙  ‰˘נ‰, 
'למלוך'  מחו„˘  רˆון  לעורר ‡ˆל ‰˜ב"‰ 
ל‰ם  ול‰מ˘יך  ו‰ברו‡ים,  ‰עולמו˙  על 

חיו˙ עבור ‰˘נ‰ ‰ב‡‰.

˘‰ו‡  מכפי  יובן  ‰„בר  ובי‡ור 
ב'מלכו˙‡ „‡רע‡' – במלך ב˘ר ו„ם:

מלך ‡מי˙י ‰ינו (כ‡מור ‡ו„ו˙  „‰נ‰, 
מכל  ‚בו‰  ומעל‰  'מ˘כמו  ‰מלך)  ˘‡ול 
ונעל‰  "‚בו‰"  ˘‰ו‡  ו‰יינו,  ‰עם'22. 
‰מ„ינ‰,  ו‰נ‰‚˙  ‰עם  ענייני  מן  במ‡ו„ 
‰˘פל‰  ‰י‡  עמ‰ם  ‰‰˙עס˜ו˙  ‡˘ר  ע„ 
‰רי  ˘כן,  וכיון  עבורו.  עˆומ‰  וירי„‰ 
מˆ„ עˆמו ‡ינו חפı כלל במלוכ‰, ובכ„י 
ˆריכים  למלוך,   ıיחפו˘ ‡ˆלו  לעורר 

לפעול‰ מיוח„˙, פעול˙ ‰‰כ˙ר‰.

ועל-„רך-ז‰ – וע‡כו"כ – ‰ו‡ בנמ˘ל, 
בעניין 'מלכו˙ו' ˘ל ‰˜ב"‰ על ‰עולמו˙ 
ו‰נבר‡ים – „‰רי ‰˜ב"‰ מוב„ל ומרומם 
ופ˘יט‡  ‰ברי‡‰,  עניין  מכללו˙  ל‚מרי 
‰עולמו˙  ל‰חיו˙  ברˆון  לעוררו  ˘בכ„י 
ופעול‰  לעבו„‰  ˆריכים  ול‰נ‰י‚ם, 

מיוח„˙.

פעול˙  „‡רע‡,  ˘במלכו˙‡  וכ˘ם 
‰‰כ˙ר‰ ‰י‡ ע"י ˘‰עם מ˜בלים מלכו˙ו 
˘ז‰  וכל,  מכל  ‡ליו  עˆמם   ˙‡ ומבטלים 
מעורר ‡ˆל ‰מלך חפı ורˆון למלוך, כן ‚ם 
במלכו˙‡ „ר˜יע‡ – עבו„˙ י˘ר‡ל בר‡˘-
מלכו˙  עול  עˆמם  על  ל˜בל  ‰י‡,  ‰˘נ‰ 
מכל  ‰מוחלט  ביטולם   ˙‡ ול‚לו˙  ˘מים, 
רˆון  י˙'  ‡ˆלו  מעורר  ˘ז‰  ל˜ב"‰.  וכל 
ול‰מ˘יך  ‰עולמו˙,  על  'למלוך'  מחו„˘ 

חיו˙ עבורם למ˘ך ‰˘נ‰ ‰ב‡‰.

22) ע"פ ˘מו‡ל-‡ י, כ‚.

‰‰כ˙ר‰ - ‚ילוי עומ˜ 
˘ייכו˙ י˘ר‡ל ו˜וב"‰

˙חינ‰  ˘ופכים  ˘י˘ר‡ל  בכך  ו‰נ‰, 
 ˙‡ ‰˜ב"‰  ויח„˘  ˘יחזור  ומב˜˘ים 
˘ייכו˙ם  עומ˜  מ˙‚ל‰   – עלי‰ם  מלכו˙ו 
˘ל י˘ר‡ל ו˜וב"‰, ‡יך ˘‰ם "כול‡ ח„" 

מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם:

כלפי  ‰עם  ˘ל  ‰מחויבו˙  ר‚˘  „‰נ‰, 
‰מלך, ל‰˙מסר ‡ליו ול˜יים ˆיוויו – ˜יים 
‰ו‡ ר˜ בע˙ ˘י˘נו כבר מלך, ˘ב‰מלכ˙ו 
‡ך  זו;  מחויבו˙  עˆמם  על  ˜יבלו  עלי‰ם 
במלכו˙‡   – ‰רי  מלך,  כלל  ˘‡ין  בע˙ 
ו‰ר‚˘˙  ל‰פרע‰  ‚ורם  ז‰  ‡ין   – „‡רע‡ 
ול‡  מ‡חר  ‰מ„ינ‰,  בני  ‡ˆל  חיסרון 
ומחויבו˙  ˘ייכו˙  כל  ע„יין  ‡ˆלם  נוˆר‰ 

כלפי ‰מלך.

מב˜˘ים  ˘י˘ר‡ל  מ‰  ‰רי  ז‰,  ולפי 
‰כ˙ר˙   ˙‡ מח„˘  לפעול  ומ˘˙„לים 
ונפס˜‰  ˘נס˙ל˜‰  בע˙  למלך,  ‰˜ב"‰ 
‰ם  ˘ח˘ים  ו‰יינו,  מלכו˙ו,  (כביכול) 
מ˙‚ל‰  בז‰   – מכך  ו‰פרע‰  חיסרון 
מˆ„  ר˜  ‡ינ‰  ‰˜ב"‰  עם  ˘˘ייכו˙ם 
עלי‰ם  ˘˜בלו  (מחמ˙  ‡ליו  מחויבו˙ם 
מˆי‡ו˙ם  עˆם  מˆ„  ‡ל‡  מלכו˙ו), 
˘י‰י‰  ‡ˆלם  מוכרח  לכן,  ‡˘ר  ו˜יומם. 

‰˜ב"‰ מלכם.

ר‡˘-‰˘נ‰  עבו„˙  מעל˙  וזו‰י 
("˘˙מליכוני עליכם") על עבו„˙ ‰מˆוו˙ 
ועבו„˙ ‰˙˘וב‰; כי ‰‰˙˜˘רו˙ ‰˙לוי‰ 
ב˜יום ‰מˆוו˙, ו‡ף ‰‰˙˜˘רו˙ „˙˘וב‰ 
– ‰רי ‰ן מˆ„ ‰מחויבו˙ ‡ל ‰מלך ל˘מור 
מˆוו˙יו, ו‡ף ל˘וב ול˙˜ן ב‡ם פ‚ם ועבר 
‰מלך,  ‰כ˙ר˙  בעבו„˙  מ˘‡"כ  עלי‰ן; 
י˘ר‡ל  ˘ל  ‰˙˜˘רו˙ם  ‡˘ר  מ˙‚ל‰ 
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˘‰י‡  מˆי‡ו˙ם,  עˆם  מˆ„  ‰י‡  ל˜ב"‰ 
ו˜וב"‰  ("י˘ר‡ל  י˙'  עמו  ‡ח˙  מˆי‡ו˙ 
ב‡ם ‡ין ‰˜ב"‰  לכן,  ח„") – ‡˘ר  כול‡ 
כ‡ילו  ‰ם  מר‚י˘ים  ח"ו,  עלי‰ם,  מלך 

חסר במˆי‡ו˙ם ‰ם.

◇ ◇ ◇ 

כול‰ו ‡י˙נ‰ו בי‰ - ב˘ופר
נמˆ‡  לעיל,  ‰מבו‡ר  כל  על-פי 
˘בר‡˘-‰˘נ‰ י˘נם כל ‡ופני ‰‰˙˜˘רו˙ 
 (‡ מז‰:  למעל‰  ז‰  לעיל,  ‰מבו‡רים 
„מˆוו˙;  ‰‰˙˜˘רו˙   – ‰יום  במˆוו˙ 
‰‰˙˜˘רו˙   – ˘בו  ‰˙˘וב‰  בעבו„˙  ב) 
 – ‰מלך  ‰כ˙ר˙  בעבו„˙   (‚ „˙˘וב‰; 

‰‰˙˜˘רו˙ „"י˘ר‡ל ו˜וב"‰ כול‡ ח„".

בכללו˙  ˘‰ו‡  „כ˘ם  ל‰וסיף,  וי˘ 
ב"מˆו˙ ‰יום"  בפרטו˙ ‚ם  כן ‰ו‡  ‰יום, 
˙˜יע˙  (‰מˆו‰ ‰עי˜רי˙ „ר‡˘-‰˘נ‰) – 

˘ופר, ˘‚ם ב‰ י˘נם כל עניינים ‡לו:

‰˙˜יע‰;  מˆו˙   – ‰מˆוו˙  עניין   (‡
ברמב"ם23:  כמבו‡ר   – ‰˙˘וב‰  עניין  ב) 
בר‡˘- ˘ופר  ˘˙˜יע˙  פי  על  "‡ף 

בו.  י˘  רמז  ‰כ˙וב,  ‚זיר˙  ‰˘נ‰ 
.  . מ˘נ˙כם  י˘נים  עורו  כלומר 
וחפ˘ו במע˘יכם וחזרו ב˙˘וב‰ כו'"; ‚) 
על  ˘נפעל   – עליכם"  „"˙מליכוני  ‰עניין 
ובמ‰   .  . עליכם  י„י ‰˘ופר ("˘˙מליכוני 

ב˘ופר"), כמבו‡ר לעיל.

ובז‰ י˘ ל‰מ˙י˜ ולב‡ר „ברי ‰רמב"ם 
ב˘ייכו˙ ל˙˜יע˙ ˘ופר:

‰˙˘וב‰  „עניין  ‰רמז   ˙‡ „‰נ‰, 

23) ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"„.

‰רמב"ם  כ˙ב  לעיל)  (‰מוב‡  ˘ב˘ופר 
לכ‡ור‰)  ול‡ (במ˜ומו,  ˙˘וב‰,  ב‰לכו˙ 

ב‰לכו˙ ˘ופר; 

עניין  ‡כן  ‰ו‡  ‰'רמז'  ˘˙וכן  [ו‡ף 
‰˙˘וב‰ – מˆינו ב„וכ˙‡ ‡חרי˙י ‰„ומ‰ 
י˘  ("רמז  ‰טביל‰  ˘בעניין  ב'רמז'  לז‰, 
‰נפ˘ו˙  מטומ‡˙  נפ˘ו  לט‰ר   .  . ב„בר 
˙וכנו  ˘‚ם  „‡ף  כו'"),  ‰רעו˙  ו„עו˙  כו' 
‰רמב"ם  ‰עמי„ו  ‰˙˘וב‰,  בעניין  ‰ו‡ 

ב‰לכו˙ מ˜וו‡ו˙24].

ב‰לכו˙  מבו‡ר:  ז‰  ועל-פי ‰נ"ל, ‰רי 
‰מˆו‰  בעניין  ‰רמב"ם  עוס˜  ˘ופר 
˘ב˘ופר, ו˘ם ‰ו‡ מ˜ומם ˘ל פרטי ו„יני 
מˆו˙ ‰˙˜יע‰. לכן, בע˙ ˘מ„ובר ב'רמז' 
˘‰ו‡  ˘ב˘ופר,  ‰˙˘וב‰  לעניין  ‰˘ייך 
מ˜ומו  ‡ין   – ˘בו  ‰מˆו‰  עניין  מן  נעל‰ 

ב‰לכו˙ ˘ופר, ‡ל‡ ב‰לכו˙ ˙˘וב25‰.

˘עניין  ‰רמב"ם,  ל˘ון  „יו˜  ‚ם  וז‰ו 
רמז  כי  ב˘ופר:  "רמז"  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰ 
מן ‰„בר  נעל‰  ˘‰„בר ‰נרמז ‰ו‡  מור‰ 
בו ‰ו‡ נרמז, „לכן ‡ינו יכול ל‰˙ב‡ר בו 
ו‰יינו  כרמז.  בו  ל˘כון  ר˜  ‡ל‡  בפירו˘, 
כ„לעיל – מפני ˘עניין ‰˙˘וב‰ נעל‰ מן 

‰מˆו‰ „˘ופר, ולכן ר˜ נרמז ב‰.

‰עניין   ˙‡˘ מ‰  ל‰טעים  י˘  וכן 
‰בי‡  ל‡  ˘ב˘ופר,  עליכם"  „"˙מליכוני 
ב˙וכן   – כ'רמז'  ל‡  ‡ף   – כלל  ‰רמב"ם 

‰˘ופר:

24) בסופן.

‰עמי„  ‰טביל‰  בעניין  ˘‰'רמז'  ומ‰   (25
˘‰ו‡  מ˘ום  ‰יינו   – מ˜וו‡ו˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם 
עניין ו˙י˜ון פרטי ב˙˘וב‰ ("לט‰ר נפ˘ו מ„יעו˙ 
כללו˙  על  ˜‡י  „˘ופר  ‰רמז  מ˘‡"כ  ‰רעו˙"); 

עניין ‰˙˘וב‰.

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםי„

‰˙˜יעו˙2; ‡בל ‰ ˙וס' (˘ם ל‚, ב „"‰ ˘יעור) 
(לרי"ף  ור"ן  סי"„)  פ"„  (ר"‰  בר‡"˘  (וכן 
ר"‰  בר"ח  וכ"‰   –  ( ˘ׂםׂׂׂׂ בחי' ‰ר"ן  (וכן  ˘ם  ר"‰ 

וריטב"‡  ר˘ב"‡   .‡ ל„,   – לפנ"ז  ˘ם  רי"ף  ˘ם. 

זו  מעכבו˙  וברכו˙  "˙˜יעו˙  פי'  ˘ם)) 

 ˙‡ זו  מעכבו˙  ̆ ‰˙˜יעו˙  ‰יינו  זו,   ˙‡
כ˘מברך  זו,   ˙‡ זו  מעכבו˙  ו‰ברכו˙  זו 
˘ל˘˙ן  מברך  ו˘ופרו˙  זכרונו˙  מלכיו˙ 
˘ברים  ˙˜יעו˙  וכן  כלל,  יברך  ל‡  ‡ו 
ל‡ו  ו‡ם  י˙˜ע  ב˘ל˘˙ן  ב˜י  ‡י  ˙רועו˙ 
מעכבו˙  ‰ברכו˙  ‡ין  ‡בל   – י˙˜ע"  ל‡ 
‰˙˜יעו˙, וכן ‰˙˜יעו˙ ‡ינן מעכבו˙ ‡˙ 

‰ברכו˙. 

ו‰ר‡ב"„,  ‰רמב"ם  פלי‚י  וע„"ז 
ל‰„י‡  כ'  ספ"‚3)  ˘ופר  (‰ל'  ̆ ‰רמב"ם 
‰ברכו˙   ˙‡ מעכבו˙  ‡ינן  ˘"‰˙˜יעו˙ 
‰˙˜יעו˙",   ˙‡ מעכבו˙  ‡ינן  ו‰ברכו˙ 
ו‰ר‡ב"„ ‰˘י‚ „"˘ל ר"‰ מעכבו˙ זו ‡˙ 
ועו„),  ˘ם.  (לח"מ  ר˘"י  כ„ע˙  וכוונ˙ו  זו", 
ו‰˙˜יעו˙  ל˙˜י עו˙  מעכבו˙  ˘‰ברכו˙ 

לברכו˙4. 

‰י‡  ˘פלו‚˙˙ם  לב‡ר  י˘  ולכ‡ור‰ 
בפירו˘ ‰מ˘ך „ברי ‰‚מ' "מ"ט כו' ‡מרו 
מלכיו˙  ו˘ופרו˙,  זכרונו˙  מלכיו˙  לפני 

ר‡‰   – ו)  (פ"ו,  מנחו˙  ב˙וספ˙‡  מוב‡  וכן   (2
(ור‡‰  ˘ם  ל˙וספ˙‡  ˘מו‡ל  ומˆפ‰  „ו„  חס„י 
מנח˙ ביכורים ˘ם). ˆפע"נ על ‰רמב"ם ‰ל' ˘ופר 

ספ"‚.

ס˙˜ˆ"‚  ורמ"‡ ‡ו"ח  בטור  ל‰לכ‰  נפס˜  וכן   (3
ס"ב. ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם ס"„. 

ור"ן)  (ור‡"˘  ‰˙וס'  ˜ו˘יו˙  ביי˘וב  ור‡‰   (4
מנחו˙  ל˙וספ˙‡  חס„י „ו„   – ר˘"י  על „ע˙  ‰נ"ל 
על  ˆפע"נ  ב).  (ל„,  ˘ם  לר"‰  לנר  ערוך  ˘ם. 

‰ רמב"ם ˘ם. ועו„. 

כו' זכרונו˙ כו' ובמ‰ ב˘ופר". 

"ובמ‰  ‰מ‡מר  סיום  בפירו˘  „‰נ‰ 
 (5‡ טז,  (לר"‰  ‰ריטב"‡  כ'  ב˘ופר" 
ו‰ן  מלכיו˙  על  „"‡כול‰ו ˜‡י [‰יינו, ‰ן 
על זכרונו˙], במ‰ ר‡וי ל‰מליכו ול‰זכיר 
„עב„ינן  ו‰יינו   .  . ב˘ופר  לפני,  זכרונכם 
נמי ˙רוע‰ במלכיו˙ כו'". ו‰˜˘‰, ˘‡"כ 
לפסו˜י  טעם  נ˙ן  ל‡  ˘"ע„יין  נמˆ‡ 
˘ופרו˙" („ב˘למ‡ ‡י ‡מרינן „‰ו‡ ענין 
‰˘"ס  „ברי  י˙פר˘ו  "ב˘ופר",  בפ"ע, 
„ני˙נו כ‡ן טעמים ל‚' ‰„ברים, ‰ן פסו˜י 
פסו˜י  ו‰ן  זכרונו˙  פסו˜י  ‰ן  מלכיו˙ 
ב˘ופר"  „"ובמ‰  ל„בריו,  ‡בל  ˘ופרו˙. 
˙˜יע‰  לומר „בעינן  ר˜  וב‡  ˜‡י ‡לפניו, 
ל‡  ע„יין   – ומלכיו˙  זכרונו˙  עם  ביח„ 

י„ענו ‡פסו˜י ˘ופרו˙ עˆמם).

ומ˙רı ב˘ני ‡ופנים:

פסו˜י  על  טעם  (לי˙ן  ˆריך  "„ל‡   (‡)
˘ופרו˙) „‰‡ פ˘יט‡, „כיון „‡יכ‡ ˘ופר 
„"ובמ‰  (ב)  ˘ופר".  פסו˜י  נמי  ‡יכ‡ 
ול‡  ˘ופרו˙6,  פסו˜י  פירו˘ו  ב˘ופר" 
ע"˘  ‰י‡  ‰˘ו פרו˙  ˘"ברכ˙  ‰˙˜יעו˙, 
‰˘ופר, ˘‡ף כ˘‡ין לו ˘ופר י‰‡ מזכירו 
‰˙וספ˙‡  ל˘ון  וכך  ברכ‰".  לו  ו˜ובע 
ב ר˘ב"‡  ‚ם  ‰וב‡   .(1 ‰ער‰  (‰נ"ל  פ"‡  (ר"‰ 

י.,  נ.   – (‰ח„ ˘ו˙  ‰ר˘ב"‡  חי'  ‚ם  ור‡‰   (5
‰פר„ס  ספר  ˘ם.  ˙˘מ"‡)  ירו˘לים,  ˙˘כ"‡. 
ריז -ח.  ע'   – ע‰רנרייך  (‰וˆ‡ו˙  ר"‰  ‰ל'  לר˘"י 

ור‡‰ ‰ערו˙ ‰מו"ל לחי' ‰ר˘ב"‡ ‰נ"ל). 

ובפסו˜י  ממ˘  ב˘ופר  "ובמ‰  ˘ם  בריטב"‡   (6
ל˜מן  נע˙˜   – ב  ל„,  ל˜מן  כ'  (וע„"ז  ˘ופרו˙" 
‰ער‰ 10), ומ˘מע ˘מפר˘ ˘"ובמ‰ ב˘ופר" כולל 
על  וטעם  כו',  במלכיו˙  ל˙˜יע‰  טעם  ענינים,  ב' 

‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙. ו‡כ"מ. 



י‚

בפלו‚˙‡ „˙˜יעו˙ 
וברכו˙ מעכבו˙

‡ח˙  ˙˜יע‰  ˘ר˜  ‡ו  ז‡"ז  מעכבו˙  ו˙˜יעו˙  ברכו˙  ‡י  „נחל˜ו   ‡‰ יב‡ר 
"ובמ‰  לענין  ˘בריטב"‡  ‰„רכים  בב'  „˙לוי  בברכו˙,  וכן  חבר˙‰  מעכב˙ 
ב˘ופר" / י˙ל‰ ‰פלו‚˙‡ ב‚„ר ‡מיר˙ ‰פסו˜ים ‡י ‰וי ˜יום ‰ברכ‰ ‡ו ר˜ 
‡בל  עˆמן,  ב˙˜יעו˙  ˜‡י  ב˘ופר"  "ובמ‰  ‰פירו˘ים  „לב'  יב‡ר   / ˙וספ˙ 

לר˘"י י˙ב‡ר בז‰ ‡ף טעם ל‡מיר˙ פסו˜י ˘ופרו˙

‡‡
ו˙˜יעו˙  ברכו˙  ‡י  „נחל˜ו   ‡‰ יב‡ר 
‡ח˙  ˙˜יע‰  ˘ר˜  ‡ו  ז‡"ז  מעכבו˙ 
„˙לוי  בברכו˙,  וכן  חבר˙‰  מעכב˙ 
"ובמ‰  לענין  ˘בריטב"‡  ‰„רכים  בב' 

ב˘ופר"

רבנן  "˙נו  ב):  (ל„,  ר"‰  במס'  ‡י˙‡ 
˙˜יעו˙ וברכו˙ ˘ל ר"‰ . . מעכבו˙, מ‡י 
טעמ‡ ‡מר רב‰ ‡מר ‰˜ב"‰ ‡מרו1 לפני 

טז,  ר"‰  במס'  לעיל  ‚ם  ‰וב‡‰  בריי˙‡,   (1
ספרי  י‡.  פ"‡,  ר"‰  ˙וספ˙‡  ‚ם  (ור‡‰  סע"‡ 
לר"‰  ˘למ‰  ח˘˜  וב‰‚‰ו˙   – י).  י,  ב‰עלו˙ך 
‰י‡  וכ‡ן  בריי˙‡  ‰י‡  „˘ם  ˙מ‰   (‡ (טז,  ˘ם 
˘רב‰  לומר  ו„וח˜  (ומסיים:  „רב‰  מימר‡ 
לומר, י˘  ולכ‡ור‰  זוא).  בריי˙‡  לי'  ˘מיע  ל‡ 

הובא  לא  לפנינו  שבתוספתא  להעיר,  אבל  א) 

בשלטי  ריא"ז  (וראה  בשופר"  "ובמה  הסיום 

מלכיו˙  ו˘ופרו˙,  זכרו נו˙  מלכיו˙  בר"‰ 
כ„י ˘˙מליכוני עליכם, זכרונו˙ כ„י ˘יב‡ 

לפני זכרוני כם לטוב‰, ובמ‰ ב˘ופר". 

„ברי  בפירו˘  ו˙וס'  ר˘"י  ופלי‚י 
‰בריי˙‡ "˙˜יעו˙ וברכו˙ . . מעכבו˙": 

"‡ם  ˘כ˙ב  ˙˜יעו˙)   ‰"„ (˘ם  מפר˘"י 
˘‰˙˜יעו˙  מ˘מע,  ˙˜ע",  ול‡  בירך 
מעכבו˙  ‰ברכו˙  וכן  ‰ברכו˙  מעכבו˙ 

ז‰  ˘ענין  במ‰  ר˜  ‰ו‡  רב‰  ב„ברי  ˘‰חי„ו˘ 
˘חי„˘  ל‡  ‡בל  ז‡"ז,  „מעכבו˙  ל‰„ין  טעם  ‰ו‡ 
ז‰  „לפירו˘  ל„חו˙,  י˘  (ו‡ולי  ‰ענין  ‚וף  בעˆמו 
וברי"ף  וכיו"ב.  כו'"  כ„˙ני‡  רב‰,  "‡מר  ‰ול"ל 
 (10 ‰ער‰  ל‰לן  ˘‰וב‡  בריטב"‡  וכן  (ור‡"˘. 

‰‚ירס‡ "כ„רב‡, „‡מר רב‡ ‡"ל ‰˜ב"‰ כו'").

בהעלותך  דספרי  [והברייתא  א))  (טז,  לר"ה  גיבורים 

דמלכיות  הסדר  מבאר  שבה  שונה,  בסגנון  היא  שם 

זכרונות ושופרות. ע"ש] – וראה לקמן בפנים שלדעת 

ותקיעות  ברכות  (לענין  רבה  כוונת  עיקר  רש"י 

מעכבות זא"ז) היא לסיום זה "ובמה בשופר".

חי„ו˘יחי„ו˘י
סו‚יו˙סו‚יו˙

‡וˆרו˙ ‰מוע„יםיב

‰˜˘ר  ‡ו„ו˙  ‰ו‡  ו‰מ„ובר  מ‡חר  כי 
מˆ„  ˘‰ו‡  ח„",  כול‡  ו˜וב"‰  „"י˘ר‡ל 
 – ‰‡„ם  „נ˘מ˙  ‰מ‰ו˙  ונ˜ו„˙  פנימיו˙ 
ב‡ופן  ל‡  ‡ף  ול‰‚„יר,  לומר  ‡פ˘ר  ‡י 
מ‡חר  ‰˘ופר.  עניין  ˙וכן  ˘ז‰ו  „רמז, 
מכל  נעלי˙  ‰י‡  „‰נ˘מ‰  זו  ונ˜ו„‰ 

ביטוי, ‰˙‚לו˙ ו‰‚„ר‰.

◇ ◇ ◇ 

"˙מליכוני  ˘מעבו„˙  רˆון,  וי‰י 
עליכם" בר‡˘ ‰˘נ‰, נזכ‰ במ‰ר‰ לחזו˙ 

˙˙מל‡  ‡ז  ‰'‰כ˙ר‰',  פעול˙  ב˘למו˙ 
כולו  ‰עולם  על  "מלוך  ˙פיל˙נו  ב‚לוי 
בכבו„ך", וע„ ל‡ופן ˘"וי„ע כל פעול כי 
יכירו  עולם  ב‡י  ˘כל  כו'",  פעל˙ו   ‰˙‡
"ו‰י‰  ב˜יום ‰יעו„   – מלכם   '‰ כי  וי„עו 
ל‰'  "ו‰י˙‰   26"ıר‡‰ כל  על  למלך   '‰
‰מלוכ‰"27, ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

26) זכרי‰ י„, ט.

מלכים  ‰ל'  רמב"ם  ור‡‰  כ‡.   ,‡ עוב„י‰   (27
ספי"‡.


