
  
  

  

 ' השנה                          
 

  פ
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  

  יום הכיפוריםלהגיגים 
  )ג' ויקרא טז( "זאת יבא אהרן אל הקדשב"
        ")")")")ונתנה תק�ונתנה תק�ונתנה תק�ונתנה תק�""""תפילת תפילת תפילת תפילת " (" (" (" (מעבירי� את רוע הגזירהמעבירי� את רוע הגזירהמעבירי� את רוע הגזירהמעבירי� את רוע הגזירה, , , , ותשובה ותפילה וצדקהותשובה ותפילה וצדקהותשובה ותפילה וצדקהותשובה ותפילה וצדקה""""

"קול", "צו�": ה�ולבטל גזירות רעות בכדי ביד ישראל יש האמצעי� שומזי� שלשת ראיתי מפרשי� שבפסוק מר
, )136 (מאה שלושי� וששהוא בגימטריה כל אחד מה� כאשר , "ותשובה ותפילה וצדקה"המייצגי� את . "ממו�"ו
ושת בשל, "בזאת: "בפסוקוזהו הרמז . "זאת"י� יכמנ) 136X3=408(ארבע מאות ושמונה הוא שלושת� סכו� ו

לבוא אל הקדש כדי נית� , "יבא אהר� אל הקדש", "זאת" למני� העולשסכומ� , "ממו�, קול, צו�": הדברי� הללו
על  )ג' תהילי� כז( " אני בוטחבזאתבזאתבזאתבזאתא� תקו� עלי מלחמה ": בפסוקרעיו� זה רמוז ג� . על ישראלשגזירות את הלבטל 

אשר עולי� " ממו�, קול, צו�": בשלושת הדברי�ינו דהי" זאת" בי�בוטחאנו , שונאינו נגד מלחמותמנת לנצח ב
  )408" (זאת"בגימטריה לסכו� של 

  

  )ל' ויקרא טז( " לפני ה׳ תטהרום לטהר אתכם מכל חטאותיכם הזה יכפר עליכםכי ביו"
כ� לפני שניגש ל, .)גשבועות י( "� מכפר כי א� לשבי�רי יו� הכיפוי�אש"ל "את מה שאמרו חז "לי יקרלי יקרלי יקרלי יקרככככ"זכיר המ

ראש מכל  עצמו מכ� רגל ועדאת לטהר הוא חייב � ליו� הכיפורי� בכדי שיכפרו לו על חטאיו ועוונותיו האד
א( ידע כל אד� , יו� הכיפורי� הוא יו� כפרה, " הזה יכפר�כי ביו: "וכ( היא כוונת הכתוב, נותטומאת העוו

  ."�דקו"במשמעות של י, נ,לפ, י ה+ תטהרו,נ+לפ"? ומתי"  לטהר אתכ��עליכ"ש
  

  )ל' ויקרא טז( " לפני ה׳ תטהרום לטהר אתכם מכל חטאותיכם הזה יכפר עליכםכי ביו"
פורי�פורי�פורי�פורי�יייי� הכ� הכ� הכ� הכ למקו� יו למקו� יו למקו� יו למקו� יו���� אד אד אד אדי�י�י�י� עבירות שב עבירות שב עבירות שב עבירות שב)))) ל ל ל ל''''ויקרא טזויקרא טזויקרא טזויקרא טז(((( לפני ה+ תטהרו,  לפני ה+ תטהרו,  לפני ה+ תטהרו,  לפני ה+ תטהרו, ����מכל חטאתיכמכל חטאתיכמכל חטאתיכמכל חטאתיכ""""    :::: עזריה עזריה עזריה עזריה����דרש ר+ אלעזר בדרש ר+ אלעזר בדרש ר+ אלעזר בדרש ר+ אלעזר ב""""

 אשריכ� ישראל  אשריכ� ישראל  אשריכ� ישראל  אשריכ� ישראל עקיבאעקיבאעקיבאעקיבאי י י י  רב רב רב רבאמראמראמראמר. . . . ירוירוירוירוחבחבחבחב מכפר עד שירצה את  מכפר עד שירצה את  מכפר עד שירצה את  מכפר עד שירצה את פורי�פורי�פורי�פורי�ייייהכהכהכהכ� � � � ירו אי� יוירו אי� יוירו אי� יוירו אי� יוחבחבחבחב ל ל ל ל���� אד אד אד אד����עבירות שביעבירות שביעבירות שביעבירות שבי, , , , מכפרמכפרמכפרמכפר
))))כהכהכהכה' ' ' ' יחזקאל לויחזקאל לויחזקאל לויחזקאל לו((((    """" טהורי� וטהרת� טהורי� וטהרת� טהורי� וטהרת� טהורי� וטהרת�מי�מי�מי�מי�    עליכ�עליכ�עליכ�עליכ�וזרקתי וזרקתי וזרקתי וזרקתי """" אתכ� אביכ� שבשמי� שנאמר  אתכ� אביכ� שבשמי� שנאמר  אתכ� אביכ� שבשמי� שנאמר  אתכ� אביכ� שבשמי� שנאמר מטהרמטהרמטהרמטהר    מימימימי    מטהרי�מטהרי�מטהרי�מטהרי� את�  את�  את�  את� מימימימילפני לפני לפני לפני 

            ))))::::פהפהפהפהיומא יומא יומא יומא ((((    """" את ישראל את ישראל את ישראל את ישראלמטהרמטהרמטהרמטהרה ה ה ה """" את הטמאי� א� הקב את הטמאי� א� הקב את הטמאי� א� הקב את הטמאי� א� הקבמטהרמטהרמטהרמטהרמה מקוה מה מקוה מה מקוה מה מקוה     ))))גגגג י י י י''''ירמיהו יזירמיהו יזירמיהו יזירמיהו יז((((    """"''''מקוה ישראל המקוה ישראל המקוה ישראל המקוה ישראל ה""""ואומר ואומר ואומר ואומר 
ביר סהוא מ, אלא אדרבה,  על רבי אלעזר ב� עזריהקחלובא ל יבא לאשרבי עקמבאר  צל,חצל,חצל,חצל,חפרו ס ב"נודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודהנודע ביהודה"ה

ו והמוחל נשהמטהר אות ינמפרו היא � לחביד אי� יו� הכיפורי� מכפר על עבירות שבי�אשסיבה הכלומר , ריואת דב
ונאי שאנו רק בתנ� עליריכמ האב נ רחמי(א. יונו כרח� אב על בנעלי ו שבשמי� שמרח�נו הוא אבינותינעל עו
, י אב אחדנוהגי� כבנולא  ,הלזכאחי� זה מתנהגי� ו נ אי�אבל א� א, דחי אב אנכב, מתנהגי� כאחי�, יונכבנוהגי� 

י נו רק עבדי� ולא בנא� כ� מתברר שא, אי� לנו קרבה יחד שאי� זה את זה ומראי�נאלא גוזלי� וחומסי� ושו
י אזרק א� נתייחס אליו כאל אב ואנו בניו , , אביכ� שבשמי�? ,מי מטהר אתכ� רבי עקיבאכוונת יהווז. השי,ת

י� ב�כי עבירות אלו מראות על תהו, "� מכפרריהכיפו  יו�י�ירו אחב אד� לי�עבירות שב"ולכ� על , נזכה שיכפר לנו
לכ� ו כאב ולינרוב אק וממילא ג� הקב,ה אינו, דחי אב אנ� עוד בדרגת אחי� ובינראל אשואז י , ישראל לרעהושאי
  . את ישראלו מטהרנאי

  

נר ה'   נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:    
   דוד בן חיים ובריינדל ז" ל   נלב" ע ב'   אלול תשע" ב  איריס בת מלכה ז" ל  נלב" ע כא'   אב תשע" ב        תנצב" ה

  239 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 "כי ביום הזה יכפר עליכם"



 

  )ל' ויקרא טז( "כם יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיהכי ביום הז"
תיבות  שי רא- "כפר'ה יז'היו� 'י ב'כ", מציי� שבפסוק שלפנינו רמוזה סגולה גדולה לרחמי שמי�  פלאג+י פלאג+י פלאג+י פלאג+י����י חייי חייי חייי חיירברברברב
+ הפני 'טאותיכ� ל'ל חכ'מ"א� האד� יעשה חשבו� נפש ע� עצמו ויבכה על חטאיו מובטח שיתקיי� בו , הההה""""בכיבכיבכיבכי
  .ולה לרחמי שמי�גא סהישבכיה , זוהר הקדושוכפי שמובא ב ,יייי""""חמלתחמלתחמלתחמלתראשי תיבות , "רוטה'ת

  

   )ב' לדברים (" לוקיך ושמעת בקולו-א' ושבת עד ה"
כלו כל הקיצי� ואי� הדבר תלוי אלא : "ל"שהפסוק מרמז על מה שאמרו חז יצחק הוברמ�יצחק הוברמ�יצחק הוברמ�יצחק הוברמ� בירל" ב� לאשריב� לאשריב� לאשריב� לאשרי"בואר במ 

אזי , לוקי(-א' ותשוב אל הא� תחזור בתשובה , "לוקי(-א' ושבת עד ה"וזו כוונת הפסוק , .)סנהדרי� צז( "בתשובה
   )'זכריה ט( "קי� בשופר יתקעול-א' וה": ככתובשופרו של משיח דהיינו תשמע את קול " ושמעת בקולו"לוכל לזכות ת

  

  ")יונה"הפטרת (" םוהטילוני אל הי, שאוני"
בי� הפסוקי� אנו קוראי� את הדברי� . יונה הנביאסיפור  את ביו� הכיפורי� קוראי� אנו מנחה ה של תפילת בהפטר

הי�  ,שאוני והטילוני אל הי� וישתוק:  בזמ� הסערה שהפתרו� לבעיית� הואהחובל ומלחיו אומר יונה לרבש
 מדוע אריכות הי�, וני אל,הטיל: ומרליונה לדי היה הרי , מיותרתהיא המילה ,שאוני,  נראה שלכאורהו. מעליכ�,

הבי� שהישועה של רב החובל ומלחיו תגיע יונה הנביא ש, אור יהלאור יהלאור יהלאור יהל בעל ,רבי יהודה לייב חסמ�רבי יהודה לייב חסמ�רבי יהודה לייב חסמ�רבי יהודה לייב חסמ�תר. מ? הדברי� הזו
כאור(  ,ואפילו לרגע קט�, רגע הטלתו אל הי� ככל האפשרא� יטילו אותו אל הי� א( בכל זאת רצה יונה לעכב את 

כי ברגע , של חיי� ערכו לא יסולא בפז ואפילו רגע אחד,  ביותרה הנעל(� הערהחיי� הכי , "שאוני"הזמ� של המילה 
הקונה  ,יש: כמו שאמרו חז,ל. ולזכות לחיי העול� הבא ,תפלל מעומק ליבוהאד� לשוב בתשובה או ל אחד יכול

  .עולמו בשעה אחת,
  

  ו את הנר״ הדליק, ערבתם,  עשרתם:ש עם חשיכה"״שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ע 
הכוונה ,ערב שבת ע� חשיכה, . היה קושר משנה זו ליו� הכיפורי� וכ( היה מפרש את המשנה עלזעלזעלזעלזבבבב מ מ מ מ����י שלוי שלוי שלוי שלורברברברב

 יש כל אחייב, לפני כניסת היו� הגדול, הערבהגיע ע� , "�נקרא בתורה ,שבת שבתוההכיפורי�  ערב יו�היא ל
  כבר  עברו,,עשרת�,, דהיינו לעצמו, "בתו( ביתולומר "צרי( ו. לחזור בתשובה שלימהומעשיו את לתק�  מישראל

יו� הקדוש של הנרות ג� ההנר,  הדליקו את", איננוו ,ערב, יו� הכיפורי� עבר כבר,ערבת�, , ,עשרת, ימי תשובה
  ? לחזור בתשובהה על מנת מחכאני למי ? לעשות את המוטל עליאני חה וד, עד מתי א� כ( .כבר הודלקו

  

  ) כיפורום יי מוצאית שלתפילת ערב( "אנולח לנו אבינו כי חטס"
יו� הכיפורי� כאשר אנו בטוחי� שנתכפרו לנו כל של כיצד זה אחר חמש התפילות , ידועה השאלה המפורסמת

 חלס" הבתפילת שמונה עשרבכל זאת עומדי� ומתפללי� תפילת ערבית של מוצאי יו� הכיפורי� ואומרי� , עוונותינו
אנו נמצאי� עדיי� הרי , ומתי כבר הספקנו לחטוא? י�כיפורהעונותינו ביו� כבר התכפרו הרי , ו כי חטאנו,ינלנו אב

שלימה  צרי( האד� להאמי� באמונהשאמנ�  ",�,�,�,�ריריריריחידושי החידושי החידושי החידושי ה"תר. המ? שדחטוא מח לנובבית הכנסת ולא הספק
נתכפרו כל  א� אכ�לבו של אד� נוקפו מי יודע אלא שאי� האד� בטוח כל כ( ו,  על כל עוונותיושיו� הכיפורי� מכפר

ולכ� ,  שעליו צרי( לבקש מחילהטא ועוו�חלהדבר נחשב לו  ,ל"שאמרו חז י� וכיו� שמסתפק בדבר?עוונותיו
  . לנו אבינו כי חטאנו,חלס" הליתפאומרי� ב

  

  ) לב'ויקרא כג("  לחודשועניתם את נפשותיכם בתשעה"
 אלא לומר  אלא לומר  אלא לומר  אלא לומר ???? והלא בעשירי מתעני� והלא בעשירי מתעני� והלא בעשירי מתעני� והלא בעשירי מתעני�????עה מתעני�עה מתעני�עה מתעני�עה מתעני�וכי בתשוכי בתשוכי בתשוכי בתש, , , , וענית� את נפשותיכ� בתשעהוענית� את נפשותיכ� בתשעהוענית� את נפשותיכ� בתשעהוענית� את נפשותיכ� בתשעה: : : : פתיפתיפתיפתידדדדתני חייא בר רב מתני חייא בר רב מתני חייא בר רב מתני חייא בר רב מ""""
        .).).).)ה טה טה טה טרררר((((    """"כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי: : : : ל(ל(ל(ל(

ומצב , ג לנפשנותעא( מאיד( הוא עינוי לגו� הוא מצד אחד לה יאי אכמצב של  ש"דדדדילקוט דוילקוט דוילקוט דוילקוט דו"ראיתי מביאי� בש� 
, את הגו�הוא לה בעשירי מענה יהמתענה מאכלכ� ו, תענוג לגו�א מאיד( הועינוי לנפש ומצד אחד אכילה זהו של 
עינוי הנפש זהו בתשיעי ש, "עשיריוכאילו התענה תשיעי "י הכוונה הווז, את הנפשהוא  כל בתשיעי מענהווהא
  .עינוי הגו�זהו בעשירי ו
  

  )יומא פא(" כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי"
להתייצב למשפט ולמסור ( האד� שבו צרי, ערב יו� הדי� הגדולשהוא  ,זההא� ביו� ה אומר ש הירבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי�רבי משה מקוברי�

, ולאכולת לשבא� בכל זאת מסוגל הוא ,  שעשה במש( השנהכל החטאי� והעוונות על, ודי� וחשבו� על כל מעשי
כאילו התענה "תוב ועל כ( מעלה עליו הכ,  מאודגדולהו מעלה הרי ז, התורהאותו רק משו� שכ( ציוותה וזאת 

ומשו� זה , לפני� משורת הדי�, ו בחסדעמשינהג , ה"קבמלא ביטחו� בשהוא שכ� דבר זה מוכיח , "שיעי ועשירית
   .שימחלו לו את החטאי� בלבד הוא ראוי
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