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  ליום הכיפוריםהגיגים 
    "םימרחמים עליו מן השמ, כל המרחם על הבריות" 
, , , , מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האד�מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האד�מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האד�מעשה הזה יוליד טבע האכזריות בלב האד�, , , , ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�ואפילו בהמת�, , , , לפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרבלפי שציווה על עיר הנדחת שיהרגו כל העיר לפי חרב 

ונכרתה מה� ונכרתה מה� ונכרתה מה� ונכרתה מה� , , , , כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�כי יש לה� חשק גדול בשעה שהורגי� אד�, , , , כת הרוצחי� במאמר המל�כת הרוצחי� במאמר המל�כת הרוצחי� במאמר המל�כת הרוצחי� במאמר המל�, , , , ו הישמעאלי�ו הישמעאלי�ו הישמעאלי�ו הישמעאלי�כמו שסיפרו לנכמו שסיפרו לנכמו שסיפרו לנכמו שסיפרו לנ
לזה אמר לה� הבטחה שית� לזה אמר לה� הבטחה שית� לזה אמר לה� הבטחה שית� לזה אמר לה� הבטחה שית� . . . . והבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחתוהבחינה הזאת עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנדחת, , , , שורש הרחמי� והיו לאכזרשורש הרחמי� והיו לאכזרשורש הרחמי� והיו לאכזרשורש הרחמי� והיו לאכזר

דש לבטל כח דש לבטל כח דש לבטל כח דש לבטל כח מקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחמקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחמקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מחמקור הרחמי� ישפיע בה� כח הרחמי� מח, , , , הג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריותהג� שהטבע יוליד בה� האכזריות, , , , רחמי�רחמי�רחמי�רחמי�' ' ' ' לה� הלה� הלה� הלה� ה
' ' ' ' כמו כ� יתנהג הכמו כ� יתנהג הכמו כ� יתנהג הכמו כ� יתנהג ה, , , , שכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרישכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרישכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרישכל זמ� שהאד� הוא בגדר טבע אכזרי, , , , """"ורחמ�ורחמ�ורחמ�ורחמ�""""ואומר ואומר ואומר ואומר         . . . . האכזריות שנולד בה� מכח המעשההאכזריות שנולד בה� מכח המעשההאכזריות שנולד בה� מכח המעשההאכזריות שנולד בה� מכח המעשה

        . . . . ))))אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�((((מרח� אלא לרחמ� מרח� אלא לרחמ� מרח� אלא לרחמ� מרח� אלא לרחמ� ' ' ' ' שאי� השאי� השאי� השאי� ה, , , , עמועמועמועמו
 � הנה רואי� אנו כא� שלמקנאי� "שיחות מוסר" בח שמואלבי!ח שמואלבי!ח שמואלבי!ח שמואלבי!""""הגרהגרהגרהגראומר , כיצד לזכות ביו� הדי�, עצה טובה יש כא

חידוש מידת הרחמנות , "ונת� ל� רחמי�"והורגי� את אנשי עיר הנידחת מובטחת כא� השפעה מיוחדת של '  הקנאת
אינה מסתיימת , "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי פירוש , "ונת� ל� רחמי�"התוצאה של  . שנפגעה בגלל גדר הרציחה שנפר! אצל�

: ל"וכמו שאמרו חז. ירח� עליה�' י� ג� הכיו� שישובו להיות רחמנ, דהיינו". ורחמ�"אלא ב, בעצ� נתינת הרחמי�
כל המרח� על הבריות מרחמי� עליו מ� השמי� וכל שאינו מרח� על הבריות אי� מרחמי� " ונת� ל� רחמי� ורחמ�"

הינה , " אי� מרחמי� עליו#כל שאינו מרח� "לכאורה היה אפשר לחשוב שההנהגה של  .):שבת קנא(עליו מ� השמי� 
שהרי הורגי אנשי העיר אנוסי� לעשות , פרשת עיר הנידחת מוכח שאי� הדבר כ�מא� . יותבבחינת עונש על האכזר

�. ה את טבע� ונת� לה� רחמי� היו נעשי� אכזרי�"וא$ על פי כ� אילולא שינה הקב, את מעשה ההריגה בגזירת עליו
י א� כ� היא מציאות כ, אלא ודאי אי� זה עונש? ה"צד הקבמהיו צפויי� להנהגה חסרת רחמי� , א� כ�, ומדוע

אכ� זוהי סגולה נפלאה  . ומי שאינו מרח� אי� מרחמי� עליו, ה מתנהג ע� האד� במידה כנגד מידה"הקב, הדברי�
  )בוילקוט לקח ט(          . וירחמו ג� עלינו, הבה נהיה רחמני� ואז נזכה שינהגו עמנו באותה מידה, �לזכות ביו� הדי

  

  ) כו'במדבר טו(" י לכל העם בשגגהכ... ונסלח לכל עדת בני ישראל"
?מזידב כל חטאי ע� ישראל שנעשהאחד מוכי אי� חטא  השגגישראל שה� נעשו בע� חטאי כל אפשר לומר על אי� 

א$ אי�  ע� ישראל שעל להעידאני ל וכי: בונו של עול�יר, בבבבוווו''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ, אומר סנגור� של ישראל, לאא
   .שוגגי� כול�שלומר עליה� ונכו�  אפשר ,�כ� וא, עבירהבצע  לפני שהול� ל"לש� יחוד"מר ושאמה� אחד 

  

  )ג' ויקרא טז( "זאת יבא אהרן אל הקדשב''
שהוא בא , זוההכרה ב. יבוא אהר� אל הקדש, א גופוזידיעה ב'', ואל יבא בכל עת אל הקדש'': אהרו�שנאמר ללאחר 

איתבעצ� ידיעה זו ,  הכיפורי�אלא רק ביו�, לבוא אליו בכל ימות השנהבהחלט עתה למקו� קדוש ביותר שאסור 
  )מלא העומר(                 . יהיה באמת ראוי לבוא אל הקודשכ�עד שמתו� , ו לידי מורא ופחדאות

  

  )משנה א' יומא ה( "ןיצוחת היב בהרצק הלפתל לפתמ ותויסנית כ בךרד בא לוב ואצי"
ה� את הכ לא ניצל מדוע, אירוע חד פעמי שמתקיי� רק פע� אחת בשנה, א� הכה� גדול נמצא כבר בקודש הקדשי�

פרט את כל מתפילה שבה ,  ישראל צרכי ע�על כלתפילה ארוכה התפלל ולא  "עת רצו�"את ההזדמנות וה
, הקדשי� גדול נכנס לפני ולפני� לקודשההכה� אשר כש ק מרוזי�ק מרוזי�ק מרוזי�ק מרוזי�""""הרההרההרההרהמסביר , אלא? בקשותיה� של בני ישראל

יני� מהענידבר � שולא זכר , שכח לגמרי את חיי העול� הזהעד שהיה כל כולו שקוע בענייני� רוחניי� הוא 
  .ואז אמר תפילה קצרה, נזכר בענייני העול� הזה, והיה בדר� החוצה רק כאשר סיי� את העבודה, הארציי�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר,  אשכנזי,ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   פורים-יום הכיפורים כ
 שהרי מדמי� את יו� ,שיו� הפורי� הוא גדול יותר, כלומר. פורי�#כבזוהר הקדוש מובא כי יו� כיפורי� הוא 

ביו� הכיפורי� . מצווי� ישראל להתענותה� ימי� בה� ימי� הללו  שני, אלא? הכיצד. הכיפורי� אליו ולא להיפ�
 "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע":  לענות את הגו$ ואילו בפורי� אמרו חכמי�דהיינו,  לצו�נצטווינו

  )מפשיסחארבי שמחה בוני� (             .היינו עינוי הדעתד, ")עד דלא ידע"חייב אד� לשתות בפורי� :תרגו�(
  

  "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"
ואמר . ייוחר אמרו נואש לבוכ� שהרופאי� כסמה ולח י ישראל מטשארטקובי ישראל מטשארטקובי ישראל מטשארטקובי ישראל מטשארטקובבבבבררררשפע� שלחו להזכיר לפני , ופרסמ

�רבי מאיר מפרמישלארבי מאיר מפרמישלארבי מאיר מפרמישלארבי מאיר מפרמישלאהרבי הנה ידוע פירושו של הרה&ק ���א שהיה סנינא ב� דוח &אמרו עליו על ר' :ל"ז על מאמר ח
מפני , אחי& ניחולכאורה קשה דבשלמא מה שאמר &זה . ):ברכות לד(" י וזה מתחוהיה אומר זה , חולי�מתפלל על ה

ולי� חאבל אי� זה מוב� למה היה צרי� לבשר &וזה מת& לאות� , יי�חשרצה לבשר לה� שבקרוב יתרפא וישאר ב
ולי� ח בשני "י וזה מתחזה "יש לפרש שאי� הכוונה אלא ? הרי דיה לצרה בשעתה,  הולכי� למותה�שהיה רואה ש

וי ג� שזה הגבישר לה� , י&חשמיד כשבישר לחולה &זה , וזה היה כוונתו, דחולה אחאלא המדובר כא� ב, נפרדי�
, &ותשובה ותפילה וצדקה&: � מפרש מאמרינו בימי� הנוראי�גובזה אני ). "ונתתי אדו� תחתי�"כמו . (ימות במקומו

 הצדיק &להעביר& את רוע חרק שבכ, זירה אי אפשר לבטלהג ,לילהח וחס ,גזרהא� נש, זירהג& את רוע ה�&מעבירי
רי כמה ימי� נודע שהבישו$ של אותו עיר מת חוא. על ידי &תשובה ותפילה וצדקה&, זירה על ראש צוררי ישראלגה

  .ויהי לפלא, ר כ� נתרפא כליל אותו חולה שבאו להזכירו לפני הרביחותיכ$ א, באופ� פתאומי
  

 ם די אנבל משלשעירים כ ה-ומי לעזאזל ' מי לה

 ,"באר יוס$"ל בספרו " זצצ סלנטצ סלנטצ סלנטצ סלנט""""הגריהגריהגריהגרילדעת , יכול לשמש עבורנו, עני� שני השעירי� הנקרבי� ביו� הכיפורי�
ולבסו$ ה� שוני� ומובדלי� , התורה ציוותה שיהיו שניה� שווי� בתחילה. נושא ללימוד מוסר ולהתבוננות
דמו מובא אל קודש . אחד מתעלה במעלה העליונה ביותר האפשרית לקרב�ה. בעשיית� כרחוק מזרח ממערב

מש� הוא עושה את . הקדשי� על ידי הכה� הגדול אשר היה מופרש בטהרה במש� שבעה ימי� קוד� יו� הכיפורי�
 מקו�, לעומתו נדחה השעיר השני אל אר! גזירה .המקו� הנועד לשכינה, דרכו אל בי� שני הכרובי� שלפני הכפורת

מעשה אשר לא ייעשה לשו� , סלע ומתפזרי� לכל רוח ריסוק אברי� המתנפצי� עלי: וסופו, אשר לא עבר בו איש
�. מצב דומה עלול להיות אצל שני אנשי� שווי� העומדי� במצב זהה בדרגת� ודומי� זה לזה בכל עניניה�. קרב

וכל שכ� א� , ות ושב מחטאיו בכל לבוקיי� את מצות התשובה בשלמ, כאשר האחד מיצה תפקידו ביו� הקדוש הזה
וידועי� דברי . הרי נתעשר ונתווספו לו ביו� זה רבבות מצוות, שאז הזדונות נעשו לו כזכויות, עשה תשובה מאהבה

, מתועב ומרוחק, משוק!, תשובה שקוד� חזרתו בתשובה היה שנאוי לפני המקו� על בעל) ז מתשובה"פ(� "הרמב
 :וגדולה תשובה שמקרבת את האד� לשכינה שנאמר. להיות אהוב ונחמד קרוב וידידומיד אחר התשובה הוא הופ� 

, לעומתו. על אד� כזה מרמז השעיר הנכנס לפני ולפני� אל מרכז מקו� השכינה". לקי�#א' שובה ישראל עד ה"
� החמצת מקו מכל. א$ על פי שחשבו� העבירות והזכויות שלו שווה ממש לראשו�. חברו לא נתעורר לשוב בתשובה

, ההזדמנות הנפלאה לשוב בתשובה ביו� הקדוש מטה את כפות המאזניי� כלפי מטה והוא נכתב בספר� של רשעי�
'  מה, חס ושלו�, ובכ� הוא הול� ומתרחק,"עבירה גוררת עבירה"ו, "אי� יו� הכיפורי� מכפר אלא לשבי�"שלפי 

�איפוא שממצות , נמצא. לח לעזאזל אל אר! גזירהעל זה מרמז השעיר החי שנש. ושלו�  חס,ומתורתו וסופו אבדו
כש� שבהיות הגורלות בקלפי לא היה ניכר איזה מ� השעירי� הוא הנועד . השעירי� עלינו להתבונ� ולקחת מוסר

אי� . כ� ג� האנשי� העומדי� איש ליד חברו ביו� הכיפורי�, לבדו היה הדבר ידוע' רק לה, ואיזה לעזאזל' להיות לה
 היודע מחשבות ביו� , יתבר�'רק ה. ומי מה� לעזאזל' מי יעלה בגורל לה, מאומה מי יחיה ומי ימותניכר עליה� ב

�ועל ידי זה זוכה , לקיו#הוא היודע תעלומות סתרי כל חי והוא המבחי� במי ששב בכל לבו ומתקרב ומתדבק בא, די
 )ילקוט לקח טוב(          . ות ושני גורל#שני אנשי� , שני שעירי� .להיות חי וקיי� לטוב לו כל הימי�

  

 דברי התעוררות לקראת תפילת נעילה 

אומרי� בנעילה לשו� , בעשרת ימי תשובה עני� הכתיבה" שמונה עשרה"בכל המקומות שהוזכר בה� בתפילת 
כי שעת נעילה הוא זמ� חתימת גזר הדי� שנכתב בראש השנה על בני האד� לטוב או . ונחת�, וחתו�, חתמנו, חתימה

ותכלית יו� הכיפורי� הוא , ויזדרז האד� מאד בתפילה זו כי תכלית כל עשרת ימי תשובה הוא יו� הכיפורי�. רעל
מכל מקו� , ולכ� א$ א� חלש הוא מחמת התענית? שהכל הול� אחר החיתו� וא� לא עכשיו אימתי, תפילת נעילה

הבא ליטהר מסייעי� "ו.  התשובה באמתולקבל על עצמו גדרי, להתפלל במחשבה זכה וברורה, יאזור כגבר חלציו
  )ק ג" תרכג ס"משנה ברורה"(             . ויחת� בספר חיי� טובי�, "אותו
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