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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 
  )לד' ויקרא טז(" י ישראלנל בע לכפר  לחקת עולםוהיתה זאת לכם" 

לבי תשובה , נוה ועודי כאנשי נ,בה שעושי� אומות העול�תשוהבי עצו� ל דהב טוע שיש מבריסקמבריסקמבריסקמבריסקז ז ז ז """"הגריהגריהגריהגרי
א לאבל העוו עצמו , הנצל מהעונשאמנ� על מנת לאומות העול� מועילה לה� התשובה של . שעושי� ישראל

הרי הוא נתעב , א הב ואש�טאמנ� כי יח. ישראל הנקראי� בני� למקו�תשובת� של לא כ הדבר ב. מתכפר לה�
ל העבר וקבלה על העתיד עבחרטה גמורה ,  וישוב בתשובה שלמה,ל נפשועא חטמאשר , טאבל א� יתחר, ונאלח

   . והיינו שמכפר לו על העוו כפרה ממש, הרוטאת עוונו ומטה מקבלו ורוח� אותו מח"קבהאז , דויוובו
  

כ� כ� כ� כ� , , , , ב מאלוב מאלוב מאלוב מאלוכש� שצרי� אד� לשוכש� שצרי� אד� לשוכש� שצרי� אד� לשוכש� שצרי� אד� לשו    ....כגו זנות וגזל וגניבהכגו זנות וגזל וגניבהכגו זנות וגזל וגניבהכגו זנות וגזל וגניבה, , , , ואל תאמר שאי התשובה אלא מעבירות שיש בה מעשהואל תאמר שאי התשובה אלא מעבירות שיש בה מעשהואל תאמר שאי התשובה אלא מעבירות שיש בה מעשהואל תאמר שאי התשובה אלא מעבירות שיש בה מעשה""""
, , , , ומ ההתלומ ההתלומ ההתלומ ההתל, , , , ומ התחרותומ התחרותומ התחרותומ התחרות, , , , ומ הקנאהומ הקנאהומ הקנאהומ הקנאה, , , , ומ האיבהומ האיבהומ האיבהומ האיבה, , , , מ הכעסמ הכעסמ הכעסמ הכעס    ::::ולשוב מהולשוב מהולשוב מהולשוב מה, , , , הוא צרי� לחפש בדעות רעות שיש לוהוא צרי� לחפש בדעות רעות שיש לוהוא צרי� לחפש בדעות רעות שיש לוהוא צרי� לחפש בדעות רעות שיש לו

קשי� קשי� קשי� קשי� , , , , ואלו העוונותואלו העוונותואלו העוונותואלו העוונות    ....מ הכול צרי� לחזור בתשובהמ הכול צרי� לחזור בתשובהמ הכול צרי� לחזור בתשובהמ הכול צרי� לחזור בתשובה, , , , וכיוצא בהוכיוצא בהוכיוצא בהוכיוצא בה, , , , ומרדיפת המאכלותומרדיפת המאכלותומרדיפת המאכלותומרדיפת המאכלות, , , , ומרדיפת הממו והכבודומרדיפת הממו והכבודומרדיפת הממו והכבודומרדיפת הממו והכבוד
ואיש אוו ואיש אוו ואיש אוו ואיש אוו , , , , יעזוב רשע דרכויעזוב רשע דרכויעזוב רשע דרכויעזוב רשע דרכו""""וכ הוא אומר וכ הוא אומר וכ הוא אומר וכ הוא אומר     ....פרושפרושפרושפרושקשה הוא לקשה הוא לקשה הוא לקשה הוא ל, , , , שבזמ שאד� נשקע באלושבזמ שאד� נשקע באלושבזמ שאד� נשקע באלושבזמ שאד� נשקע באלו, , , , מאות שיש בה מעשהמאות שיש בה מעשהמאות שיש בה מעשהמאות שיש בה מעשה

        ))))בבבב""""ז הז הז הז ה""""� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ""""רמברמברמברמב. (. (. (. ())))זזזז' ' ' ' ישעיהו נהישעיהו נהישעיהו נהישעיהו נה" (" (" (" (מחשבותיומחשבותיומחשבותיומחשבותיו
? וותבשאר מצשמאריכה התורה כמו , השאלה הנשאלת היא מדוע לא מצוי כלל בתורה הצור� בעבודה על המידותו
, ות שמעמידות את האד�היסודמארי� לבאר שהמידות הטובות של האד� ה  "שערי קדושה"ב אלאלאלאלטטטט חיי� ווי חיי� ווי חיי� ווי חיי� וויביביביבירררר

את  . "מה לתורהדר� אר� קד"בבחינת , הזכיר זאת בתורהצור� ללא חש הכתוב לכ , ללא המידות אי כא אד�
קבל לבנות לו בני גדול ד� שהזמי משל לאב "תורת יצחקתורת יצחקתורת יצחקתורת יצחק" ו בספרוולדשייוולדשייוולדשייוולדשייהרב יצחק אלחנ הרב יצחק אלחנ הרב יצחק אלחנ הרב יצחק אלחנ הרעיו הזה ממחיש 

לאחר זמ בא . ערכו חוזה ובו פרטו את מהות העבודה תוכניות הבני והחומרי� בה� ישתמש הקבל ,ב כמה קומות
 צעק עליו בעל . כ�ל ע דתשלו� מיוחדורש לכ הוא , ות לא נכללה בחוזהדחפירת היסושהיות  שענהבטהקבל

לא יסודות אינו שוה לבני ש� בר דעת מבי דכל אהלוא  ?אוירב חשבת להעמיד את הבני וכי היכ, הבני בתמהו
הביאור  זהו . יסודות גדולי� וחזקי� יותר�כ� צרי, ול יותרדרבה ככל שהבני גדוא, ואי צור� לפרט זאת, כלו�

המידות הרעות ת ש אלשר וחומריותבהיינו לחפור ד, לא יסוד המידותל א יתכל בני התורה ,לשאלה ששאלנו
   "בני התורה"ת הבני הגדול נית להקי� אעליה� רק אשר , ובותטות� במידות  אולמלא

  

  ):יומא פא(" ועשירי תשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה בתשיעיכל האוכל ושותה "
סר ולמשפט ומהאד� תייצב משבו , ערב יו� הדי הגדול שהוא, "בתשיעי", זההא� ביו� ש רבי משה מקוברירבי משה מקוברירבי משה מקוברירבי משה מקובריאומר 

רק משו� שכ� , להתיישב אל השולח ולאכולהאד� יכול בכל זאת , החטאי� והעוונות, ודי וחשבו על כל מעשי
, "שיעי ועשיריתכאילו התענה "ועל כ� מעלה עליו הכתוב , מדרגה גדולהמעלה והוא  הרי זה בלבד, ציוותה התורה

משו� זה ראוירק ו, לפני� משורת הדי, ינהג בו בחסדובטוח ש, ה"קבבמלא ביטחו שיש לאד�  מוכיח שכ דבר זה
   .על כל עוונותיושימחלו לו הוא 
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 "כי ביום הזה יכפר עליכם"



 

  )ל' ויקרא טז(" כםטאותי יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חהכי ביום הז"
כל 'מ"והמש� הכתוב , "בכיה"תיבות  שירא" כפר'ה יז'היו� 'י ב'כ" :בוכתברמז נפלא  מצא  פלאג$י פלאג$י פלאג$י פלאג$י����י חייי חייי חייי חיירברברברב
ולה גא סהישבכיה , למה שכתב הזוהר הקדוש רמזודבר זה מ ".חמלתי"ראשי תיבות  ,"רוטה'$ תהפני 'טאותיכ� ל'ח

  .תחמול עליו%%ותרא נער בוכה ו  שנאמריכפ, לרחמי שמי�
  

   )במדבר יד(" רךדבתי כחלסויאמר ה׳ "
% כדבר�"מפרש שכוונת הכתוב  וזוזוזוזבבבב'''' ברו� ממז ברו� ממז ברו� ממז ברו� ממזביביביבירררר? "סלחתי"הרי די היה לומר , "כדבר�"מה כוונת הכתוב באומרו 

ה " דהיינו אומר הקב. האד� כלפיוסליחת את דדומה "הקבכ�  ,ה" הקבמבקש אתד� אהאופ שאותו הבהיא לומר ש
  .כלומר במידה שאתה מבקש" כדבר�" אבל זהו "סלחתי"לאד� 

   
  )ד' תהלים כד(  ולא נשבע למרמה״י לא נשא לשוא נפשר לבב אשר ובם״נקי כפי

זו הוא המעלה את השיש בו  אד�למבטיח כתוב מרמה% שהלא נשבע ל% שהשיש בממיוחדת הה למעלא ברור מה ה
על פי המובא בגמרא ,  בשבועה מסוימת מאודשמדוברני� 'מויז" אהבת ישראלאהבת ישראלאהבת ישראלאהבת ישראל"מתר� בעל ה? "יעלה בהר ה$"

,  נשבע למרמהולא"י " וכפי שמפרש רש:)לנידה (" תהי רשע לק ואדיתהי צ"שבשעת הלידה משביעי� את העובר 
אד� נשבע טר� ה מרמה% הנאמר כא מתייחס לשבועה שבלולא נשבע "כלומר " שקיי� שבועתו לשמור את התורה

 , חוטאנואד� שאיאכ ו, שבועת שקר עה זו לא היתהבוששמתברר למפרע  מחטאנשמר ד� אהוכאשר , ל�עוו לאוב
   "ה בהר ה$ ויקו� במקו� קדשועל%יומקיי� את מצוות התורה ראוי לו ש

  

  )קריאת שמע( "לעולם ועד , כבוד מלכותושם ,ברוך"
        ))))ח תריט בח תריט בח תריט בח תריט ב""""ע אוע אוע אוע או""""שושושושו((((    """"����בקול רבקול רבקול רבקול ר    ''''לעול� ועדלעול� ועדלעול� ועדלעול� ועד    ,,,, כבוד מלכותו כבוד מלכותו כבוד מלכותו כבוד מלכותוש�ש�ש�ש�    ,,,,ברו�ברו�ברו�ברו�''''    ::::יו� הכיפורי� ומחרתו אומרי�יו� הכיפורי� ומחרתו אומרי�יו� הכיפורי� ומחרתו אומרי�יו� הכיפורי� ומחרתו אומרי�בליל בליל בליל בליל """"

%ברו� ש� כבוד מלכותו � ולמחרתו רייו� הכיפו בלילאומרי� מדוע מבאר  "ששששבבבביערות דיערות דיערות דיערות ד"ב ישי�ישי�ישי�ישי�בבבבי יהונת איי יהונת איי יהונת איי יהונת אירברברברב
 , קדוש,%קדוש :שנאמר  תיבותשלושאלא לאחר ' האת להזכיר שאי רשות למלאכי� ואומר . ר� לעול� ועד% בקול

' לוקינו ה&א' שמע ישראל ה" : שנאמרתתיבושתי  לאחר' האת � רימזכיאנחנו ו ליוא, )ג' ישעיה ו(  ה$ צבאות%קדוש
רואי� שאנו  אלא, מקו�  שלונרצואת שעושי�  נובע מכ� שה� המלאכי�על ישראל היתרו של ו. )ד' ודברי� ( "אחד

 "לעול� ועד , כבוד מלכותוש� ,ברו�"את מש� השנה ו אומרי� בנכ אלו ליתרו הזה בלתי ראויי�כו נאת עצמ
אי בו שיפורי� הכ� אבל ביו. מי�שקבלת עול מלכות הזו של במצוה הגדולה מו פגלא יהמקטרגי� שכדי , בלחש
 $$ד ימי� סרק על שקטרג רשות ל לשט יש שאומרדבר ה, %דסש, גימטריה %השט%ברמוז שכפי , קטרגל רשותלשט
שיפגמו מהמקטרגי�   לחושילכ א ו,אי לשט רשות לקטרג, י�כיפורהיו� דהיינו ב, יו� השס%הו בלאיובשנה 

  .לאומרו בקול ר�אנו יכולי� ובמצות קבלת עול מלכות שמי� 
  

   )התפילמה( "וכתוב לחיים טובים"

:  ובברכת מודי� מבקשי�"זכרנו לחיי� מל� חפ� בחיי� ":בעשרת ימי תשובה ובימי� הנוראי� אנו אומרי� בתפילה
וצרי� להבי מדוע " ובספר חיי� ברכה ושלו� ופרנסה טובה":  ובברכת שי� שלו� מבקשי�"י�וכתוב לחיי� טוב"

מה אומני� ה� ישראל : תני רבי שמעו"  זאת על פי דברי המדרשראיתי מסבירי�? מוסיפי� בהדרגה עוד בקשות
. ואחר כ� מוסיפי�כאות� הכותי� שה� חכמי� ושואלי� מעט מעט : יוד' אמר ר. שה� יודעי� לרצות את בורא�

וכי אפשר לאכול בצל בלא : לאחר מכ אמר לה. והאשה נתנה לו בצל, כותי אחד הל� לאחד הבתי� וביקש בצל
 כ�. "נמצא שאכל ושתה. ונתנה לו לשתות? וכי אפשר לאכול בלי לשתות: לאחר מכ אמר לה, ונתנה לו לח�? לח�

, ואחר כ. "טובי� וכתוב לחיי�",  ואחר כ)טובי� ר חיי�מבלי לומ(" זכרנו לחיי�"בתפילה אנו מבקשי� תחילה 
 . "ובספר חיי� ברכה ושלו� ופרנסה טובה"

  

  )התפילמה( "' הךיהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפני "
בקש שיתמלאו לא לעליו להיזהר , ה"בלפני הקל תפלמכאשר יהודי ש  "ויויויוילללל דושתדושתדושתדושתקקקק" בבבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 

שונה � דובתו האמיתית של האטפעמי� רבות , שכ. ובתוטיהיה בכ� לשא רוצה וסבור כל בקשותיו כפי שהו
בקש משאני , בר זהד":  ולומרבקש המתפלל מהבוראעל המתפלל לבעת התפילה , אלא. כפי שהוא חושבלחלוטי מ

. "ויטיב בכ� עימנ תית לנו ות�עת� ורצונ� כדוכפי . וב עימנוטלדעת� ולרצונ� ה. �וכפי רחמיחסד� יהא כפי . �ממ
  .  ה" הקבוימולאו כפי רצונו של, "'ה והגיו לבי לפני� ,יהיו לרצו אמרי פי"אמר זהו שנ

   )התפילמה( "לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו"
ע� י המעשבאופ ה ושתושלנו ת' לי� שעבודת הלתפשאנו מ י' חיי� מוולוזביראומר , "כמו שידענו ,לעשות"

  . בשלמות כידיעה עצמהיהיה ה ידיעהוי המעשי של טביהשבגדלות הבורא כלומר הידיעה 
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