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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (נוראים תפילות ימים" )להים חיים-בחיים כתבנו בספר חיים למענך א חפץ מלך לחיים זכרנו"

ומדוע צריך את שני הלשונות " כתבנו"ל" זכרנו"את ההבדל בין " קדושת לוי"מסביר ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ
לתת את  רצוןלהתלונן על עצם הו קטרגאחד אחר שעלול ל שום איןאם , לחבירו מתנהלאדם המעוניין לתת  משלב

. םוכמסורי םככתוביוהדברים הם , המתנהשהוא נותן לו את  מפיו וציאישדי  דהיינו, בעלמא כרוןיבזדי  אזהמתנה 
 חוק ,בספראת הדבר  בולכת ךיצרכבר  אז, למקבל מהנותן המתנה נתינתאת  מונעמי ש ישר שאכך הדבר כ לא אבל
יצליחו המתנגדים  אזי, בלבד דיבורהמתנה ב היהת אם כי, את הדבר המונעיםאותם  ויכלו יסתלקו ואז, יעבור ולא

לפי זה ניתן . לחוק נכתב כבר כי, להסטין כח להםלמתנגדים  יהיה לא לחוק נכתבהדבר ש כיון ךא, את הנתינהלמנוע 
אין אנו  אזי "בחיים חפץ מלך" שאתה דהיהמ הלאות ,כלומר, "בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו: "להבין את המאמר

, (.ז ברכות) ל"חז כמאמר, חוזר אינו תנאי על אפילו ,לטובה אומר ה"שהקב מהש ידוע כי, לבדב זכירהכים אלא צרי
' תהלים לג) "תעמוד לעולם' ה עצת" כי, עצתו להפר אחור יסוג לא בוודאיש לבניו להטיב זרוגאשר הוא כ שכן ומכל

, על עם ישראל להסטין תצביהמתי, מידת הדין, "להים-א" עדתצורך ההתמודדות מול ל אבל, לבניו לטובה( יא
 שכבר כיון, העצמת מהמונע כתה סתלקת ואז, יעבור ולא לחוק טוביםלחיים  נושתכתב צריך ,"חיים בספרכתבנו "

שהיא "  להים-א" מדת בעבורדהיינו , "להים-א למענך החיים בספר כתבנו"ונה של וכהו וז. לחיים בספרהדבר  נחקק
ת המונע, "דין דתימ" בעולם שישכיון , כלומר, (ג 'לג ר"ב) דיןמידת ה על מורה "להים-א"השם  כידועש, דיןמידת ה

 . אחור יסוגוהם  ממילא ואז, בספרזאת  שתכתובים מבקש ואנ לכן, קבלת הטוב
 

  (הפטרת יום כיפור) ('נח ישעיה)" מוטה אגודות התר, רשע חרצובות פתח, אבחרהו צום זה הלוא"

ביום הזה  בתשובה ונשוב במעשינו נפשפשהיא ש', והמובחר לפני ה, התעניתאומר הנביא שהמטרה של הצום ו
 ביום בתשובה לשוב נפלאהה הזדמנותאת  מחמיץ אדםיש כאשר ה הנפש עגמת מהכ שבדרון לוםשבי רומעיר 
אין הוא , "מוטה אגודות התר", ושל בהתנהגות תזוזהשלא נראית שום  אלא, תשובה עשה שלארק  לאש, התענית

 חרצובות פתח, אבחרהו צום זה הלוא": הוא' הלוא דבר ה ,הרעים מעשיו חבילות של" קשרים"ה את אפילומתיר 
  ."הנני ויאמר תשוע יענה 'וה תקרא אז", ואם כך נעשה אזי מובטח לנו, "מוטה אגודות התר, רשע

 

 (זוהר הקדוש" )פוריםכ הכיפורים יום"

במאמר  שהרי,מיום הכיפורים יותר גדול הוא הפורים שיום מפשיסחא בונים שמחה רבילומד  הקדוש זוהרממאמר ה
הוא שאמנם  ההסבר. "הקטן נתלה בגדול"ל ש"שאמרו חזמו כו להיפך ולאלפורים  הכיפורים יום את מדמיםזה 

 ואילוף של הגובסך הכל עינוי העינוי הוא  הכיפורים ביוםאלא ש ,להתענותמדובר על שני ימים בהם ישראל מצווים 
 ". ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב": ל"זח אמרוהעינוי הוא עינוי הדעת שהרי  פוריםיום ב
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 (ג' ויקרא טז) "הקדש אל אהרן יבא זאתב"
 אל אהרן יבוא", גופו זהה בדבר, "הקדש אל עת בכל יבא ואל": אהרןל שנאמרשבמה  "העומר מלא"בא המו

 איתבהיא , השנהמשך ב אליונס כיהל שאסור ביותר קדושה למקום עתנכנס כ שהוא, זוה הכרהר במכלו. "הקדש
  .הקודש אל לבוא ראוי באמת יהיההוא  זה שמתוך עד, ופחד מורא לידי ואות

 

 (ל 'ויקרא טז) "תטהרו לפני ה׳ םלטהר אתכם מכל חטאותיכ םהזה יכפר עליכ םכי ביו"

משמעות הדבר , .(גי בועותש)ם מכפר כי אם לשבים רייום הכיפו יןאשל "מה שאמרו חזפי  לע "לי יקרכ"האר במ
מה שאומר הכתוב וזה , עצמו ראש מכל טומאת העווןאת לטהר חד חייב כל אהיא שלפני הכפרה של יום הכיפורים 

היא י״ נ״לפכאשר , י ה׳ תטהרו״נלפ"אך זאת בתנאי ש, "םלטהר אתכם מכל חטאותיכ םעליכ כי ביום הזה יכפר"
מהכתוב " קודם"במשמעות של " פני"ומביא חיזוק להבנת המילה ". מול"ולא במשמעות של " קודם"במשמעות של 

 'לשוב אל הוקום מתרדמתו על האדם ל ,ודם זמן השיבהקש  (לב קרא יטוי) ישיבה תקום״ ינ״מפבזוהר על הפסוק 
רי זה על ידי הכפרה של יום ואח, את עצמכם על ידי התשובהתטהרו  "וראני בא יום ה׳ הגדול והנלפ"ו נהייד

 ".מכל חטאתיכםיטהר אתכם ' ה"הכיפורים 
 

" הוא חסד כי חפץ אפו לעד לא החזיק נחלתו לשארית ועובר על פשע ןשא עול כמוך נ-מי א"

  (יח' מיכה ז)
 ןשא עונ'מעבירים לו על כל פשעיו שנאמר ? אמר רבא כל המעביד על מידות: "שלפנינול בגמרא מהפסוק "למדו חז

" פשעיו כל על לו מעבירין"י מפרש שהכוונה "רש.( יז ה"ר)" למי שעובר על פשע ?ווןעשא נלמי , 'ועובר על פשע
שהכתוב נא חניר ברבי אחא  מרובהמשך א נםאמ, "והולכת מנחתן אלא אחריהן מדקדקת הדין מדת אין"היא ש

 םכויש בת אבל, יש כאן םתנחומי דברכלומר , "בהוקוץ "אך  ןשמינה יש כא "אליה" י"רש ופירש, "בה קוץו האלי"
ומי זה , ולא לכל נחלתומדבר על השארית בלבד  "וחלתלשארית נ"כלומר מה שנאמר , שווה לכל ינודבר קשה שא

את  םגהוא ריך צאלא  ,בלבד "דותיועביר על מימ"די בכך שאדם  יןא כלומר, מו כשירייםצמי שמשים ע? השארית
  .וזכה שיעבירו לו על כל פשעינווה ובזכות זה ימתוך ע ריכה לנבועצשההעברה על המידות נו הייד, הנוומידת הע

 

 (יא 'כה תהלים" )כי רב הוא וסלחת לעווני' למען שמך ה"

נפטר הוא , הודה מעצמוהנאשם כיון שכלומר , "מודה בקנס פטור"ש( 'נש מ"טור חו)וכך נפסק להלכה , ל"אמרו חז
פרט למרשיע את ", ומרכל "לקים-אשר ירשיעון א", על חובת הקנס בתורה שנאמרולמדו זאת ממה , הקנסמבכך 
מה הדין אם מחלוקת יש  (ב״ק ה׳)גמרא סוגיה בב ,אמנם. עדיםיש רק אם הוא ב בקנס וחיהו, שפטור מהקנס "עצמו

: ואילו שמואל סובר, "מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור: "רב סובר? ואחר כך באו עדיםהנאשם הודה בקנס 
ומתוודים לפני הקב״ה עומדים שביום הכיפורים אנו  ל"זהארילפי זה מסביר . "באו עדים חייב מודה בקנס ואחר כך"

מודה בקנס ואחר כך "האומרת ששמואל לשיטת , ינומקטרג ומעיד על חטאו באוגם השטן , על כל החטאים שעשינו
מודה בקנס "שרב שיטת כים סקופרמב״ם הטור ושהאלא , הקנסמאותנו ר ופטלוידוי ה לילא הוע, "באו עדים חייב

אם , הרי אמרנו שלשיטת שמואלו, "יונוסלחת לעו' ך הען שממל"ו היא תפילתנלכן , "פטורכך באו עדים  אחרו
כלומר להלכה , "כי רב הוא"אנו מוסיפים ואומרים לכן , הוידוי אינו מועיל, ינולהעיד על חטאאחר כך יבואו עדים 

  .מהקנס פטורשהוא , באו עדיםר כך מודה בקנס ואחה"נפסק כשיטת רב ש
 

 (בח תרכג "אוא "רמ" )ואומר במקום כתבנו חתמנו"

כי . "נזכר ונחתם ...בספר חיים"וכן יאמר  "וחתום"יאמר  "וכתוב"וכן כשמגיע ל (ק ג"ס) ה ברורההמשנמוסיף 
ויזדרז מאד בתפלה זו כי תכלית כל  ,טוב או לרעה על בני אדם לאש השנשנכתב בר יןדר בנעילה הוא חתימת הגז

ואם לא  ,שהכל הולך אחר החיתום ,הוא תפלת נעילה יפוריםכהם ותכלית יו ,יפוריםכהם הוא יו שובהתמי ירת העש
יאזור כגבור חלציו להתפלל במחשבה זכה וברורה  קוםמכל מ ,ולכן אף אם חלש הוא מחמת התענית ,עכשיו אימתי

 .ויחתם בספר חיים טובים "הבא לטהר מסייעין אותו"ו ,נדרי התשובה באמת ומצעל ולקבל ע
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