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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  

  יום הכיפוריםלהגיגים 
   )כט 'כג ויקרא(" כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה"

" פרפרפרפרסוסוסוסו    ����חתחתחתחת"המסביר זאת  .אי� נשמתו טובההנוראי� סימ� שדמעות בימי�  רידו מונשאי מי, שוהקד יייי""""ארארארארההההלפי 
שנשמתו קשורה , ישראלהאד� מלעורר מלמעלה את לב כדי , את עזרו מקודשה "קבאלו שולח הה �בימיואומר ש

. מע� החיי� כבר נכרתהוא סימ� שי בכמגיע לידי שאינו  א� מי, הבכיגור� שיגיע לאד� זה דבר ו, ו�ליהעמקורה ב
שלא תתעורר בבכי כלומר נפש , "הזה  כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצ� היו�: ודבר זה רמוז בפסוק שלפנינו

  .ו�הנפש ההיא מעמיה  ממקורה העלי סימ� שכבר  נכרתה, הלחזור בתשוב
  

  )יב' יונה א(" מעליכם הים וישתק הים- אל והטילני שאוני אליהם ויאמר"
, לכאורה. הי� מעליכ�   שאוני והטילוני אל הי� וישתוק: �מלחילהחובל ו לרבהנביא הסערה אומר יונה שעת ב

: היה אומריונה ש �די היה בכ, כמיותרת המילה  שאוני  נראית, רבי יהודה לייב חסמ� בעל  אור יהל רבי יהודה לייב חסמ� בעל  אור יהל רבי יהודה לייב חסמ� בעל  אור יהל רבי יהודה לייב חסמ� בעל  אור יהל אומר אומר אומר אומר 
עכב בכ� לביקש  ,בתיבה המיותרת שהוסי" בדבריו, הנביא יונהשתר� מו? מדוע אריכות הלשו�, הי�   הטילוני אל

של  אחדקצר ואפילו רגע , ביותר ההנעל �� הערהחיי� ללמדנו ש ,רגע קט�למרות שזהו , רגע הטלתו אל הי� את
ולזכות לחיי העול�  ,תפלל מעומק ליבוהאד� לשוב בתשובה או ל הכי ברגע אחד יכול, ערכו לא יסולא בפז חיי�
  . :)עבודה זרה י( הקונה עולמו בשעה אחת   יש: כמו שאמרו חז ל. הבא

  

 )כג 'ב לגואי( "יד לאדם ישרוגאם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף לה"
        .).).).)ברכות נזברכות נזברכות נזברכות נז" (" (" (" (כרמו�כרמו�כרמו�כרמו�    מצותמצותמצותמצות    מלאי�מלאי�מלאי�מלאי�    שב�שב�שב�שב�    ריקני�ריקני�ריקני�ריקני�    אפילואפילואפילואפילו    רקת�רקת�רקת�רקת�    מאימאימאימאי    רקת�רקת�רקת�רקת�    הרמו�הרמו�הרמו�הרמו�    כפלחכפלחכפלחכפלח""""
אי� ל� אד� שאי� לו מליצי יושר הרי ש, ל ג� פושעי ישראל מלאי� מצוות כרימו�"זלפי ח, שא�" חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"הומר א

יוצא שאי� ל� אד� , א� כ�, )יא' אבות ד( "קונה לו פרקליט אחד, העושה מצוה אחת" :ל"ידוע מה שאמרו חזש, רבי�
כישוריו מה , טיב הסנגורחשוב ג� מה  הז, סנגורזה מספיק שיש לאד� שאי� , "חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"מבאר ה, אלא . בדינוחייב 

וכל רכושו ה תיישפט למ הוא חייבצא א� יש חמורבנושא נגדו משפט ועומד לאד� שתלוי , הדבר דומה. לתוויכמה ו
אמרו ואותו הרגיעו  ,"העניי� מביני", שחבריו אאל. חסרי כלויתומי� יהיו ובניו , אשתו תהיה אלמנהכ� ש, חר�וי

, כ� הנאש� שמעכאשר . � בנקל� אותסנגור טוב יוכל להפריכ� ש התביעה ה� קלושות ולוקות בחסרשל ת ראיושה
בעת ? "לי להוציא הו� עתק על עור� די� יקר וחמד�דוע עמ, א� ההאשמה אינה מבוססת דיה" חשבו, הוקל לו
, מסורבלמגמג� ו הופיע בלוית סנגור �אשנהאילו ו, מובחר של קטגורי� צוותע�  עהתביההגיעה , המשפטפתיחת 

כל , אמנ�, כ� הוא א" בנידו� דיד� . את חייוהפסיד לבסו" וכס" עט חסו� מביקש ליש הא ,גזר לחובהמוב� שדינו נכ
, שנעשית כלאחר יד כי מצוה ,לא מלא� סת�, "א� יש עליו מלא� מלי�" : אומר הכתובאבל  ,מצוה בוראת סנגור

עמו האד� א� יביא ו. גמריכבד פה א� לא איל� לו בעל מו�, בוראת מלא� מעוות, בלא כוונה ראויה, בלא שימת לב
ויזיק לעצמו , ה� יהיה ללעג ולקלס, האחד גיד� והאחד מגמג�, שהאחד פוזל והשני קיטע, י� כאלוטגדוד פרקלי

  .יותר מאשר יועיל
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 "כי ביום הזה יכפר עליכם"

  :נשמת כל מתי ישראל ובכללםהעלון מוקדש לעילוי " נשמת אדם' נר ה"
 ה"ה   תנצב"אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז



 

  )כז' כג ויקרא( "הוא הכפרים יום הזה השביעי ודשלחעשור באך "
 ישראלמבקש מע� ה "הקב .� אחרוש ולא לידיו� הכיפורי� נקבע לעשירי בחוישנ� מספר סיבות לכ� ש הרוקחהרוקחהרוקחהרוקחלפי 

ג� ו נותסיוינ הבעשרתנסה השאבינו אברה� של ת כוזאת ה ה�ל זכורי אכ� הוש ודאת נפש� בעשור לחו תענול
, של אברה� העשירי סיו�יה הנתהיעקידתו וזכות יצחק ש, שאברה� נימול בעשרה בניס�למא� דאמר , נימול בעשור
. )כב' בראשית כח(" עשר אעשרנו ל�"אמר ג� ו, )כח' בראשית כז(" וית� ל�"פסוק שבת ותבר� בעשר תיבהוזכות יעקב ש

גימטריא כי ה, "א�"הוא במה שמתחיל הפסוק בתיבה ו, " לשלושת האבותואומר שיש בפסוק רמז נוס הרוקחהרוקחהרוקחהרוקחמוסי" 
מזכירה בפרשת אמור מדוע  הרוקחהרוקחהרוקחהרוקחקשה מו ."א�"� ניילה למוע עקב'צחק וי'י, �ברה'של האבות א שמותהשל ראשי 

ומר ומתר� שעניי� זה בא ל? כללמוזכר עניי� הקרב� לא שבו יו� הכיפורי� חו� מ, קרב�בכל המועדי� את ההתורה 
שאר הקרבנות ה� כי , כל הקרבנותאת מקריב הוא לו יכא 'צו� חשוב להמש� הממעט ב ד�אה� שדשהחלב והנו ל
  .� הוא קרב� שבגופווהצהקרב� של ואילו , ממונוב
  

  )יא 'כה תהלים(" וסלחת לעווני כי רב הוא"
אד� חוטא כלפי אשר א שיהעול� הדר� ו, "וסלחת לעווני", מצד אחד אנו מבקשי� סליחה, לכאורה הפסוק לא ברור

אנחנו ואילו כא� , ווחומרתהחטא ולהקטי� בפני חברו את גודל  הרי הוא משתדל להצטדק, א לפייסובו, חברו
שבו האד� הוא בעל , אחר מקרהאת הכתוב ומדמה זאת ל המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאמבאר ? "כי רב הוא"עומדי� ומתפארי� 

את מצבו לו הוא מתאר  אז, החברו המלוולהתפשר ע� ר הוא מגיע שאכ ,כס" וחייב הרבה מאדחוב גדול כלפי חברו 
חייב לו יסכי�  כדי שהאד� שהואוכל זאת , כמשכו�שהוא בעל חוב גדול ואי� לו כל רכוש שאפשר לקחת ממנו 

כ�  כל אנו, "לעווני כי רב הוא וסלחת": בפסוקאנו טועני� הטענה ש וז. להגיע איתו להסדר החוב בתנאי� קלי� יותר
, חוב מקלהסדר עמנו ועשה  אנו מתחנני� סלח לנו מחל לנול כ� וע, ראשמהמשוקעי� בעוונות ובחובות עד למעלה 

   .דת הרחמי�ידת החסד ובמיבמ
  

  )מהתפילה(" ודךכבבמלוך על כל העולם כולו "
י הווז,  מכבדותי � קרא לבגדיו חנשרבי יו .)שבת קיג(מבואר בגמרא כפי ש, לשו� מלבושמ כבוד  הוא ל "לפי חז

ה הוא אריבבהקיי� יידעו שכל דבר כולו היינו שכל העול� ד מלו� על כל העול� כולו בכבוד�  : הכוונה בתפילתנו
  .מוציא ממנו את חיותוהוא וברצותו , מחיה אותוהוא הקב ה ברצות ורק , 'של ה ולבוש

 

  )העבודסדר ה( "וביציאתו היה אומר תפילה קצרה"
תפלל ומרצו� הנצל את עת מדוע הוא אינו מ, א� הכה� גדול נמצא כבר בקודש הקדשי�, י�'רבי ישראל מרוז קשהמ

גדול ההכה� כאשר שומתר� ? לפרט את כל בקשותיה� של בני ישראלבה יכול הוא ו, תפילה ארוכה על כלל ישראל
הענייני� דבר מ� שוכר וזהוא  י�וא ,חיי העול� הזהכל כח לגמרי את ושהוא , הקדשי� נכנס לפני ולפני� לקודש

  .מר תפילה קצרהואהוא ואז , נזכר בענייני העול� הזההוא , ביציאתו את העבודההוא סיי� מרק כאשר ו, הארציי�
  

  )כיפור וםי ימוצא ידהמעתפילת ( "לח לנו אבינו כי חטאנוס"
 הבתפילת שמונה עשראנו אומרי�  הקדושמתפללי� במוצאי יו� כאשר אנו מדוע , ורורורורגגגגממממ    ����רי רי רי רי הההההחידושי החידושי החידושי החידושי בעל  שואל 

עדיי� עומדי� בבית אנו ש, עודמה ? ביו� כיפור עונותינו נתכפרוהרי אנו מאמיני� שכל , ו כי חטאנו ינלנו אב חלס"
שלימה  האד� להאמי� באמונהשעל תר� ומ? שאנו מבקשי� על כ� מחילה שחדטוא מחלמתי כבר הספקנו הכנסת ו

מי יודע : "ומעורר בו ספקותשלבו של אד� נוקפו לא א, וכל עוונותיו נמחלו לו ביו� שחל", שיו� הכיפורי� מכפר
, טא ועוו�חנחשב לו להרי זה כבר מסתפק בדבר הוא אינו בטוח בכ� אלא הוא וכיו� ש ?"נתכפרו כל עוונותי א� אכ�

  .לנו אבינו כי חטאנו  חלס"צרי� הוא בתפילתו לבקש  �כ לעו
  

  )וידוי(הרע״  צרניך בי״על חטא שחטאנו לפ
 על חטא שחטאנו , זהפשר הוידוי המה ? כי אפשר שאד� יחטא ללא היצר הרעו מגורמגורמגורמגור "ההההלב שמחלב שמחלב שמחלב שמח"שואל בעל ה

כמו , טובליצר היצר הרע עצמו הצלחנו להפו� את לא ומתר� שאנו מתוודי� על החטא ש ?הרע  צרלפני� בי
את היצר הרע צרי� להפו� ש .)ברכות נד(" הרע וביצר טוב ביצר יצרי� בשני& בכל לבב�ל "ר על מה שאמרו חזאובמש
בראתי לו תורה  ,בראתי יצר הרע, בני: ראלשלילה� הקב ה אמר כ� : "ל"זח רומה שאמההסבר ג� לוזה  .טוביצר ל

  . שיהיה טובעד את היצר הרע  י�י התורה מתבלל ידדהיינו שע :)ל קידושי�(" תבלי�
  

אנשי מעשה מקדימי� לשוב בחודש  ,שוב בתשובה בימי הסליחותהג לוהעול� נרוב : סלנטסלנטסלנטסלנטממממישראל ישראל ישראל ישראל בי בי בי בי רררראומר 
   .יו� הכיפורי�של  הנעילתפילת אחר מיד תיכ"  ואני אומר שיש להתחיל בתשובה, אלול
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