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

 

  

  יום הכיפוריםלהגיגים 
  )ל' ויקרא טז( " לפני ה׳ תטהרום לטהר אתכם מכל חטאותיכם הזה יכפר עליכםכי ביו"

,  מכפר הוא דווקא א� האד� חוזר בתשובה� הכיפורי�עיצומו של יול ש" שמה שאמרו חזרבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�רבי נפתלי מרופשי�אומר 
?שובה הקב�ה מוחל וסולח לותהלא בכל יו� שהאד� עושה , יכפר עליכ�� �כי ביו� הזהמה המיוחד ב, � א� כ�א

על עבירות כגו� ו, זוכר להתוודות עליה� ולהתחרט כראויאינו  ו�דש בעקביו ואינו יודע אלא שישנ� עברות שאד�
כפר יהיו� הזה שמדויק מהפסוק שאומר ו, שובה כראויתליה� עשה ע אלש אפילו, י� מכפרזה עיצומו של יו� הכפור

  . �תטהרו�ג� עליה� , לנואפילו שה� רק �לפני ה�  ואינ� גלוי� על עבירות 
  

  )ל' ויקרא טז( " לפני ה׳ תטהרום לטהר אתכם מכל חטאותיכם הזה יכפר עליכםכי ביו"
אמנ� . ויש טהרה מושלמת, יחסית יש טהרה, ישנ� שני סוגי� של טהרה: כ�היה מפרש את הפסוק  רבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקה

ה "האפשר יגרו� לכ� שהקבמידת � עצ� הרצו� והנסיו� להשתפר בא,  האד� להגיע לטהרה המושלמתאי� בכוח
 וכ� אמרו.)יומא לט(" �הבא ליטהר מסייעי� אותו: אמרו חז�לעל דר� מה ש. מושלמתהגיע לטהרה יבוא לעזרתו וי

אביכ� ? אתכ� ואז �מי מטהר להיטהר רק תתחילו מספיק ש:)יומא פה( �?לפני מי את� מטהרי�: אשריכ� ישראל"
  ". אשריכ� ישראל"לכ� , הרי ודאי שהטהרה מושלמת, שבשמי��

  

  )יח' מיכה ז(" ל כמוך נושא עוון-מי א"
חוזר בתשובה אד� ר השאכש בבבב''''צצצציייידדדדררררבבבבק מק מק מק מחחחחיציציציצ    רבי לוירבי לוירבי לוירבי לוימבאר ? "נושא עוו�", כביכול, ה"מה כוונת הכתוב שהקב

  .לטובמרע ונהפ�   שהעוו� מתנשא� כ�צא איו. נהפכי� לזכויותהתוצאה היא שהזדונות שלו מאהבה היא תשובה וה
  

 רב זוטרא בר טוביה אמר "... פשעיו לא יצליחמכסה" : וכתיב"אשרי נשוי פשע כסוי חטאה" :כתיב"
  ):פו יומא( "ירות שבין אדם למקום כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבנחמןרב 

איו טצרי� לפרט את חהחוטא  ש,בהלכות וידוי, ל" למדו חז)א' לב לי�הת( "אהחטי כסונשוי פשע  �אשרימהפסוק 
) יג'כחמשלי ( כסה פשעיו לא יצליח�מ�מהפסוק אול� . ות�ה אגליסתיר את פשעיו ולא שיראוי לאד� כלומר , בלחש

כא� בעבירות שבי� אד� לחבירו כא� בעבירות שבי� "מתרצי� בגמרא , לות את פשעיו שצרי� האד� לגמפורש להיפ�
והפסוק השני מדבר על , אות� יש להצניע, הפסוק הראשו� מדבר על עבירות שבי� אד� למקו�, כלומר" אד� למקו�

 לבקש את סליחת דברהא� ייודע חטאו ויפורס� יעזור לו  אלא אדרבה. אות� אי� להסתיר ,עבירות שבי� אד� לחברו
והנגלות לנו , ינוקלו'פסוק �הנסתרות לה  אמצא רמז לרעיו� זה ב" בניהו"רבינו יוס& חיי� ב. והוא ימחל לו, חברו

עבירות הראויות להישאר בגדר כלומר ה .)חכ' טדברי� כ( �תלעשות את כל דברי התורה הזא, ולבנינו עד עול�
שצרי� , "הנגלות"עבירות שה�  ויש, שבי� אד� למקו�ינו עבירות דהי, "ינוקלו'לה  א "וה� העבירות, "נסתרות"

�שרא כ�לעשות את כל דברי התורה הזאת� זכהנואז .  העבירוה שבי� אד� לחברו,"לנו ולבנינו "וה�, לגלות אות
  .כסה פשעיו לא יצליח�מ "והפסוק, אה�חטהפסוק �אשרי נשוי פשע כסוי . הפסוקי� שניביחד  �תקיייוכלו לה
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  )כז' ויקרא כג(" נפשתיכם ועניתם את... אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים"
מהר סיני ושני נו ביד משה רומתר� שזהו היו� בו יר? כיפורי�הביו�  מדוע מתעני� דווקא רי�רי�רי�רי�קוקוקוקורבי פנחס מרבי פנחס מרבי פנחס מרבי פנחס משואל 

�אל תקרי : ל" ודרשו חז)ד' דברי� לג("  יעקבקהלת מורשהלנו משה  תורה צוה: "שעליה� נאמר הפסוק, הלוחות בידו
זה ג� מסביר  .שבו החת� והכלה מתעני�יו�  ,כיפורי� הוא יו� החופההיו� כלומר  ).ברכות נז( מאורסה� מורשה אלא

 עד שלא הייתה בתו ,דר� תלמידי חכמי�: "ל"כי אמרו חז, "כל נדרי"היו� באמירת תפילות מתחילי� את מדוע 
  .:)נדרי� עב(" י�רתהרי ה� מו, דרת בתו� ביתינכל נדרי� ש: לה אומר, יוצאת מרשותו

  

   )כז' ויקרא כג( "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא"
�י� עליוי� עליוי� עליוי� עליוקקקקלללל''''אקרא לאאקרא לאאקרא לאאקרא לא""""���        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ביו� הכיפורי�ביו� הכיפורי�ביו� הכיפורי�ביו� הכיפורי�, , , , """"גומר עליגומר עליגומר עליגומר עלי    לללל''''לאלאלאלא"""", , , , בראש השנהבראש השנהבראש השנהבראש השנה, , , , """"
� של עני כקחת בלשרצה לעשיר : באמצעות משלאת המדרש , כדרכו ,בארמ" אהל יעקבאהל יעקבאהל יעקבאהל יעקב" בספרו המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא  �חת

בגדי� נאי� לבנו ות קנלהעני על ,  לוהיהתנאי אחד לא שא, נדוניה סכו� כס& גדול ביותרכלתת לו התכוו� ו, לבתו
�צטער על הוא מאוד הואת התנאי הקט� הזה ביכולתו לקיי� אפילו שלא היה עני כל כ� אבי החת� היה א שאל. החת

לקנות מלבושי� נאי� וכל כס& שיהסכו� את  לו לתתו, עזור לאותו ענישיהיה מוכ� לאד� בוא א� י, במצב כזה. כ�
�לקבל את החת� זה יוכל מעשה אלא בזכות , אינו מיטיב עמו רק בעצ� קניית המלבושי�שהוא הרי , עבור בנו החת

 בזמ� היקר הזה :הנמשל  כ� ג� .הוא מטיב עמו אל& פעמי� משווי המתנהכלומר . העשיר� מחותהכל מה שהבטיחו 
וא� אי� ביכלתו , " תטהרו'לפני ה"את א� רק יקיי� , לזכות לרוב קדושהד� יכול הא, מראש השנה עד יו� הכיפורי�

אקרא " לי�תפלאנו מלכ�  .שבידוהזה קל החסרו� הטוב הרבה בגלל הוא יאבד , הכנה הזאתאת הלעשות של האד� 
הטוב הנפלא ביו� את להשיג על מנת שנהיה ראויי� , זוההכנה  האתשיעזרנו לעשות , בראש השנה" י� עליו�קל'לא

ה שהוא "הקב, "ל גומר עלי'לא"וזהו . כי ללא התחלה של האד� אי� באפשרותו להשיג הטוב ההוא, הכיפורי�
  . אבל רק בתנאי שאהיה אני המתחיל, חונ� ומושיע אותימ

  

   )מ' ויקרא כג(" עבות וערבי נחל פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ ם ביום הראשוןלכ״ולקחתם 
        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ותותותותננננא לחשבו� עווא לחשבו� עווא לחשבו� עווא לחשבו� עוווווו ראשו� ה ראשו� ה ראשו� ה ראשו� ה''''    � ביו� הראשו�� ביו� הראשו�� ביו� הראשו�� ביו� הראשו�לכלכלכלכ�ולקחת� �ולקחת� �ולקחת� �ולקחת� 

? הלוא עברו כבר מספר ימי� מיו� הכיפורי� שבו נמחלו עוונות ישראל? "ראשו� לחשבו� עוונות"מה כוונת המדרש 
 ולכ� י�כיפורההארה מיו� ה ת נשארפורי�הכ�  ימי� אחרי יושלושהש בזוהר הקדוש מובאראיתי מסבירי� על פי ה

 סוכההכנת הבישראל עסוקי� שבו ובערב יו� טוב עצמו , ימי� אלוג� בעוונות ה עלל הקב�ה חמו מחמת הארה זו
ביו� הזה משו� שרק . ותנראשו� לחשבו� עווכ�יו� הראשו�� נחשב הלכ� , טואחשאי� זמ� ל, לולבאגודת הו

  .  של האד�העוונות  לחשב אתי�מתחיל
  

  ) ח'כבלים קהת("  אחי ורעי אדברה נא שלום בךןלמע" 

כדי שלא יתקנאו וזאת בלחש ) ו"בשכמלת "ר" ( ועד� כבוד מלכותו לעול�ברו� ש" :במש� כל השנה אנחנו אומרי�
כמו שאמרו . �למלאכי� ישראל דומיזה � יובמפני כי � בקול רזאת  �אומריאנו  � הכפורי�א� ביו, �המלאכינו ב

 יש לישראל אחוה �אותו היובולכ� , למלאכי השרת� יש ל� אומה באר� דומי, ה"אומר לפני הקבהשט� ש, במדרש
על " חיי� והשלו�חיי� והשלו�חיי� והשלו�חיי� והשלו�" ברבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�רבינו יוס& חיי�מבאר . �ו בקול ר"בשכמל� כשאומרי� ולא יתקנאו בה� המלאכי� ורעות ע
שלו� "והנה . "ואמירה בלחש, הדיבור הוא בהרמת קול והכרזה, מה בי� דיבור לאמירה"שאמרו באדרא רבא פי מה 

כלומר , �ורעי� ישראל יהיו במדרגת אחיכאשר , "למע� אחי ורעי"שנאמר מה  ווזה. ו"שכמלבאותיות �  ה"ב�
, "אדברה נא"אזי , דהיינו ביו� הכיפורי�,  ואי� לה� שנאה וקנאה�ורעי� אחי� למלאכי השרת שהה� � דומיר שכא

  ".  ועד� כבוד מלכותו לעול�ברו� ש"ראשי תיבות " שלו� ב�", אומר בהכרזה ובהרמת קול
  

  )תפילת הימים הנוראים( "לקים חיים-למענך א מלך חפץ בחיים כתבנו בספר חיים ״זכרנו לחיים
רוצי� אנו שחיי� אלו  אבל, חיי� ת� לנו �זכרנו לחיי��ה " מבאר שבתפילה זו מבקשי� אנו מהקב�שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתה�

  .� לש� שמי�יקדשאלא חיי� שיהיו מו, הבל וריקעל דברי  בזבז אות�לא נכלומר חיי� ש" למענ�"יהיו 
  

  )תפילת הימים הנוראים( וייראוך כל המעשים״... לקינו על כל מעשיך- ובכן תן פחדך ה׳ א"
י כבר סיימנו את כל כו ,וייראו� כל המעשי��": אומות העול�  של"שמי�היראת "על ' מבקשי� מהאנו בתפילה 

של " יראת שמי�"ה על "עד שאנחנו מבקשי� מהקב" יראת שמי�"ריכי� בשבילנו צבר לא נחנו כאעבודתינו ו
 הוא ,כל המבקש רחמי� על חבירו והוא צרי� לאותו דבר� :ל"זעל פי מה שאמרו ח "יי�יי�יי�יי�חחחחדברי דברי דברי דברי �מתר� ה? אחרי�

על אומות י� בקשמו אנלכ� , "יראת שמי�"אומות העול� זקוקי� לג� ו וחנאנהרי ג� , לפיכ� .)ק צב"ב(" תחילה נענה
  ."יראת שמי�"ה לקבל זכונ, תחילהלהיענות  כדי שנזכה, העול�
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