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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

בראש . בימים הנוראים היא התשובה אלא שיש בדל בין ראש השנה ליום הכיפורים' עיקר עבודת ה ן"הרמבלפי 
גם מנם א. הרחמים״משתף גם את מידת ה "הקבם ריהכיפו ביום לוואי, במידת הדין םעולאת ה גהינמה הקב״ה נהש

הוא  אבל ראש השנה ומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים״ש״שהרי אנו אומרים , רחמים ה מידתנשה ינבראש הש
 .״ןרחמים בדישל ם הוא ״יום ריויום הכיפו ברחמים״ ין״יום הד

 

  (ל 'ויקרא טז) "תטהרו' ה לפני חטאתכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי"
 ומדוע, "טהרה"ל "כפרה"ההבדל בין  מה, "אתכם לטהר"ונאמר " עליכם יכפר"נאמר . יש כפילות בפסוק, לכאורה

 כתובש המ על עברראשית הוא : רעותו שתילעצמו  גורם הוא עבירה ברעו אדםראיתי מבארים שכאשר  ?הכפילות
זו הכוונה ו  ."טהרה" צריךלכן הוא ו, נפשו את מטמא דםהאבעצם החטא , בנוסף לכך ".כפרה"על זה  וצריך בתורה

טהר אותנו מ גם הואובנוסף  ,שחטאנו במשך השנה החטאים על הכיפורים ביום לנו מכפר ה"הקב, בפסוק שלפנינו
  . הנגרמת מהחטא טומאהמה

 

 ( ז"משלי ט" )ןוחסד ואמת יכופר עוב"
 דםאהכוונה היא שה" חסד. "נצל מיום הדיןיהלבה יוכל האדם שסגולה שיש בפסוק שלפנינו " אמרי דניאל"מובא ב 

 הוזו( יח' ויקרא יט" )אהבת לרעך כמוךו"ה ורתבהכלל הגדול את קיים יוקיר טובה ובזה הוא ים לאחרי ל חסדוגמי
. עזרה זה לזה אהיהחסד משמעות ו( ג' טתהילים פ" )עולם חסד יבנה"בבחינת , העולםעוד  הםשעלי יםהעמוד חדא

  . (ו' ישעיהו מא" )איש את אחיו יעזורו"שי דועשירים חזקים וחלשים כעולם עניים יש בלכן 
 

  (מהתפילה" )כל בני בריתך טובים לחיים וכתוב"

 חפץ מלך לחיים זכרנו" :ומריםבתחילה אנו א, מוספים בתפילת העמידה מספר דברים אנו תשובה ימי בעשרת
: מבקשיםאנו מוסיפים ו שלום שים ובברכת ..."טובים לחיים וכתוב" :מבקשיםאנו  מודים בברכת, "...בחיים

 ראיתי. בהדרגהאת העניין של ההוספה של הבקשות  להבין וצריך.." .טובה ופרנסה ושלום ברכה חיים ובספר"
. בוראם את לרצות יודעים שהם ישראל הם אומנים מה: שמעון רבי תני" מדרשל ב"מה שאמרו חז פי עלמסבירים 

 הבתים לאחד הלך אחד כותי. מוסיפים כך ואחר מעט מעט ושואלים חכמים שהם הכותים כאותם: יודן' ר אמר
 מכן לאחר, לחם לו ונתנה? לחם בלא בצל לאכול אפשר וכי: לה אמר מכן לאחר. בצל לו נתנה והאשה, בצל וביקש

 אנובתחילה  בתפילהכך הוא הדבר . "ושתה שאכל נמצא. לשתות לו ונתנה? לשתות בלי לאכול אפשר וכי: לה אמר
 ברכה חיים ובספר"בסוף מבקשים גם ו. "טובים לחיים וכתוב", ך מוסיפיםכ אחר ,"לחיים זכרנו"רק  מבקשים

 . "טובה ופרנסה ושלום
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ף"תמוז תש' ע יז"ל נלב"יה ז'אריק שלום בר גורג,  ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב

 

 כי ביום הזה "

 "יכפר עליכם

מברכת את מנוייה " ויזרע יצחק"מערכת 
 .כתיבה וחתימה טובהבברכת 
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 (מהתפילה) אלא אתה״ ךלנו מלינו מלכנו אין בא... ך״אבינו מלכנו חטאנו לפני
 , כבודו רב שמחל על", ך מצד שניא, .(זיכתובות ) אין כבודו מחול״, אמרו חז״ל ״מלך שמחל על כבודו

 , בא לו מעצמו כבודו, אצל הרבשאת ההבדל בכך .( כתובות טז)בגמרא והסבירו , (.קידושין לב) "כבודו מחול
 , מעצמובא לו לא כבודו ש, מלךאצל אבל , על כבודו למחוליכול הוא כן ל, בתורה עיגזה שהוא הת על ידי

 הוא אינו יכול לכן , (טו' דברים יז) כתוב ״שום תשים עליך מלך״כ, עליהם ךומלבו שי בחרשהעם על ידי אלא 
 הלוא , מבקשים מהקב״ה שימחול לנו על עוונותינוכיצד אנו  שאלההאך לפי זה מתעוררת  .על כבודו למחול

 בעל שו״ת רבי יהודה אסאד מתרץ ? "אין כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו"הארץ ומלך הקב״ה הוא 
  משום שהעםזה , שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול המגמרא שמובא בטעם ההלפי , ״יהודה יעלה״

  ,ל הקב״הך אצא, לכן אין הוא יכול למחול על כבוד שאינו שלו ,וממנו הכבוד למלךשעשה אותו זה הוא 
  יםבקשמאנו הוא יכול למחול על כבודו ולכן , צד זה שאנחנו המלכנו אותו עלינוולא ממעצמו הוא מלך ש

 ״אבינו בתחילה אנו מבקשים : בתפילההבקשות סמיכות  תירוץ זה מסביר את .שימחל לנו על עוונותינו
 ״אבינו : נו היאתשובת ? "מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול"הלא : שאלתואם , מלכנו חטאנו לפניך״

 , לך עלינוואתה מעצמך מאלא , תכומלאליך ה לא מאיתנו באה, כלומר, אלא אתה״ ךו אין לנו מלכנמל
 . למחול התיכול א, כיון שכךו

 

 (מהתפילה) פר זכויות״בסנו ב״אבינו מלכנו כת

הרי , "ספר זכויות"וראויים להיכתב בזכאים אנחנו אם : נפשך הרי ממה. זוהבקשה את הין מב אל "חפץ חייםה״
ה אם כך מ, שעונותינו גרמו לנומכיון , ראוייםזכאים אין אנו , ואם, "זכויות ספר"נו באות בוהקב״ה יכתשהוא  ודאי

יש מצוות ש, "חפץ חיים"רץ התמ, אלא? ה לכתוב דבר שאינו נכון"וכי אנו מבקשים מהקב? זוה לבקשהמקום יש 
. אחריםמניעים אי אלו לשם כבוד או מתוך  ,שלא לשמןמקימם  ,ולא באופן מושלם ם אותם באופן חסרמקיי דםאהש
אלו המצוות את היכול לרשום גם , רחמיוב, אבל הקב״ה, "זכויות ספר"מקום באין מהסוג הזה מצוות ל, כאורהל
אינו , שלא קיימנו את המצווה לשמהון שיתכן שמה כי, כף זכותאחרי שהוא דן את האדם ל, "ספר זכויות"ב
״אבינו : לכן אנו מבקשים .ביאו אותנו לכךה יםמצבשאר ו טרדות הפרנסה. אלא המקום והזמן גרמו לכךאשמתנו ב

 ועל ידי כך, שערבנו במצוות אלולטהר את עצמנו ולהסיר את הפסולת  עזור לנו, כלומר ,"מלכו כתבנו בספר זכויות
  ."ספר זכויות"ב וניכתב יוכלו להצטרף לחשבון זכויותינומצוות אלו 

 

 (סליחות) "עמלך על חוסה פעלך והגוף לך הנשמה"

לאחר שגדל . יתום שהיה אחיו בן בביתו דליגש לאדם משל פי עלהמאמר  את סבירמ ,"יעקב אהל"ב ,גיד מדובנאהמ
 העשירשמע . נשאילה זמנה הגיע שגם היא ,תונו את בישישדך לאחי, העשיר לדודהציעו , והגיע לגיל שידוכין הנער

 התגאהא וה הגבירשל  חתן נעשההוא שאחיין ה ראהכש, החתונה לאחראלא ש. נויחילא בתו את אישהו, עצהל
 ותקחל אותו ותפש מאד עליו כעסהוא . לאביה צרותיה אתהבת  סיפרהכאשר , אשתו אתנוהג להכות  והיה, בובל

את  תובע שאתהצודק בזה  אתה, לחותנו ואמר, גדול בכין חתה בכה אזאלא ש. לבתו גטעל מנת שייתן  דיןה לבית
, ובשרי עצמי ,ישל דודגם  אתהש חותני אנ זכור אבל ,כבודה ועל עליה לחוס לך וראוי אתה אביה כי, בתך עלבון
ה "בהק לפני אומרים שאנוהוא מה  הנמשל ?בא אני אנה ךביתמ היום תגרשני אם כי, עלי גם חוסהוא שת וראוי

בנוגע  כלומר, "פעלך הגוף" גם הלא אבל, חיים יםהל-א בתיא שה, הנשמה עלבוןשצודק הוא במה שהוא תובע את 
  . לבוז יהיה שלא, הגוף על גם לחוס לך וראוי ,דודו אתה ,גוףל

 

 (מהתפילה) "מנו בגדנו גזלנואש"
 רבינו יוסף מסביר זאת ? "אשמתי"ולא בלשון יחיד " אשמנו"מדוע אנו אומרים את הוידוי בלשון רבים 

 הוא מאחז את העיניים  הרב החסיד שבעירברבים ששסיפר מעשה ברשע על ידי  "נפלאים מעשיך"בחיים 
 אליו נו כאשר הגיעה השמועה אל הרב הוא הזמי. עבירות חמורותבר ועבחסידותו אבל האמת היא שהוא 

 מו ״ב: ענה לו הרשע ״?שמעת באוזניךראית בעינך או האם ? מדת שאני עובר עבירותל ״מנין: שאל אותוו
״ ?הודיתי ובפני מי הודיתי ״מתי: שאל הרבבעצמך שעשית עבירות אלו ואלו״  שהודית, ומפיך שמעתי ,אזני שמעתי

  קשבמאלו והעברות העל ה "אותך מודה בפני הקבביום הכיפורים ושמעתי עמדתי לידך ״: הרשע אמר לו
  .אחרותביום הכיפורים על עבירות אלו ו ה"בהתוודיתי לפני הק, נכון״: אמר לו הרב ״וסלחה עליהן מחילה

 כל "הערבות שעשיתי זאת מדין ו, שעברו עליהן אחריםהעל  התוודיתיעבירות אלא אותן ברתי שאני עלא 
( :כז סנהדרין)ל "חז״ ודרשו ובאחי ״וכשלו איש( 'כו ויקרא)בתורה כתוב ש, יתיהתוודלכן  "ישראל ערבים זה בזה

 .בזה מלמד שכולם ערבים זה "איש בעוון אחיו"
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