
  
  

  

 'די שנה                                  
 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  )ב. יומא( "ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין שבעת"

ומסביר  הכפורים יום קודם ימים השבע גדולה הכהןת הפרש ןיעניאת  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר ב"קדושת לוי"
 כהןאומר שהו .לכות'מ סוד'י וד'ה צח'נ פארת'ת בורה'ג סד'ח, דותימ שבע נןישבזוהר ששהדבר קשור למה שמובא 

פני ל צריך, ישראל כללכפר על  בשביל ולפנים לפני כנסהיול, העבודהאת  לעבודביום הכיפורים  צריך אשר גדולה
 אז, אהבהה על מורהה (חסד), 'גדולה' במדהמישראל  אדם איזה פגם אם דהיינו, של כל ישראל דותיהמאת  תקןכן ל
מישהו  אם וכן. ה"הקב לעבודת הזאת דהיהמאת  ומעלה, הזאת דהיהמאת  מתקן לפרישתו ראשון ביום גדול כהן

 היראה עיקרשתהיה , אותה מתקן לפרישתו שני ביום הגדול הכהן, היראה על מורה, ה'הגבורה' דתיבמ פגםמישראל 
 בך אשר ישראל" בנו שיקוים בכדי קב"הה את לעבוד הזאת דהיהמ עיקרש', התפארת' דתיבמ וכן. קב"הה מפני

 דהיינו, זו דהיבמ אדם יזהא פגם ואם), לא 'קד תהלים( "במעשיו' ה ישמח" פסוקהו) ג 'מט ישעיה( "אתפאר
, ו לקב"ההז דהיהמאת  ומעלה, אותה מתקן לפרישתו השלישי ביום הגדול הכהןאזי , שלו במעלהו עצמוב שהתפאר

, קב"הה את בה לעבודהוא  זוה דהיהמ עיקר כי', הנצח' דתיבמ וכן. "אתפאר בך אשר ישראל" בנו שיקויים כדי
, גשמי צחוןינ לעשות אדם איזה בה פגם ובאם), .ה ברכות( אותו ולנצח הרע היצר על הטוב היצראת  להרגיז דהיינו

 ביום הגדול הכהן, אדם איזה בה פגם באם', ההוד' דתימ וכן. אותה מתקן לפרישתו רביעיה ביום גדולה כהןה אז
 את בה לעבוד הזאת דהיהמ שעיקר, התקשרות על מורה שהוא' היסוד' דתימ וכן. אותה מתקן לפרישתו חמישיה
 בה פגם ואם, גשמית והותא לשום עצמו לקשר ולא, מצותבו בתורה שלוה'  דתובעב ודבוק קשור להיות, קב"הה

 לפרישתו שביעיה ביום גדולה כהןה', מלכות' דתימ וכן. אותה מתקן לפרישתו ששיה ביום הגדול הכהן, אדם איזה
כל בשמים  כיוהגבורה והתפארת והנצח וההוד  הגדולה' ה לך" שכתוב וזה, אדם איזה בה פגם באם, אותה מתקן

ה שהכהן הגדול היה  מזה, בשע ,הכפורים ביום ן,ולכ. )יא 'כט א"דהי( "הממלכה והמתנשא לכל לראש 'ובארץ לך ה
שבע  כל מעלה הוא הכפורים שביוםמשום ), :נג יומא(... אחת ושבע" ושתים אחת, ואחת אחת, אחת מונה היההוא 

, קב"הה הוא' אחת' וכן. הקב"ל שמעלה ראשונהה דהימה הוא' ואחת, 'קב"הה הוא' אחת, 'הקב"ל אלוה דותיהמ
' ושבע אחת' עד, אחדותו על מורה 'אחת' כי', ושלש אחת' וכן. קב"הלה אותם שמעלה דותיהמ יתשהן ' ושתים'

  . דותיהמ בכל לעבדוקב"ה וה לאחדות דותיהמ כלאת  עלותהל' אחת' מזכיר הוא פעם בכל, 'מלכות' דתימ איהש
  

  יך ישראל" (פיוט ליום הכיפורים)הל-"היכון לקראת א
אנו תפילה כל אצל עם ישראל. לפני " שהפיוט שלפנינו מדגיש את חשיבות ההכנה למצווה כתונת פסיםכתונת פסיםכתונת פסיםכתונת פסיםמובא ב"
ו אמרשה מ ידוע .תפילהלעצמינו את מכינים שבפסוק זה אנו ופי יגיד תהלתך"  ,"ה' שפתי תפתח  :מבקשים

(עבודה זרה ג.) ולכן בימים כל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת? יא"מי שטרח בערב שבת   :חז"ל
  .טובה לקראת יום הכיפורים כמובא בפיוטהכנה אלו ש"בין כסה לעשור" נדרשת 
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 ב"פתש'ה

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתע"י  אורלצא יו
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  "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
  הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

  תנצב"ה

        כי ביום הזה כי ביום הזה כי ביום הזה כי ביום הזה """"
 """"יכפר עליכםיכפר עליכםיכפר עליכםיכפר עליכם

" מברכת את מנוייה ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקמערכת "

 .כתיבה וחתימה טובהבברכת 

        חיפהחיפהחיפהחיפה        ת"את"את"את"א        י"םי"םי"םי"ם        יום כיפוריום כיפוריום כיפוריום כיפור
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 יום הכיפוריםהגיגים ל



 

        ו)ו)ו)ו)    לד'לד'לד'לד'    (שמות(שמות(שמות(שמות    ב חסד ואמת״ב חסד ואמת״ב חסד ואמת״ב חסד ואמת״רררר״ו״ו״ו״ו
בעל בעל בעל בעל     רבי ישראל מויז׳ניץרבי ישראל מויז׳ניץרבי ישראל מויז׳ניץרבי ישראל מויז׳ניץאל ושאך א ״אמת״. ירחמים ההמידות של מי״ג  תאחלפי הפסוק שלפנינו אנו רואים ש

, מתרץ בדרך הלצהו דין?מידת ההיא  "אמת"רחמים, הלא דה של ״אמת״ היא מייכול להיות ש, איך ״אהבת ישראל״״אהבת ישראל״״אהבת ישראל״״אהבת ישראל״
עם  הקב״ה מדקדק"ואמרו חז״ל  כך.למרות שעל פי האמת אין זה  מחזיקים את עצמם לצדיקים,הם נשיישנם אש

מחזיקים את  שהםלפי זה יוצא שאם הקב"ה ידון את אותם האנשים כפי (יבמות קיא.). " הצדיקים כחוט השערה
לכן שהם ב״אמת״, ומה דן אותם כפי , ברחמיו, הקב״הלא שמגיע להם עונש גדול, אהיה צדיקים, , דהיינו כעצמם

  רחמים." היא מידת עונשם קטן יותר. כאן רואים שה"אמת
  

        " (תפילת יום הכיפורים)" (תפילת יום הכיפורים)" (תפילת יום הכיפורים)" (תפילת יום הכיפורים)ולח לעונותינוולח לעונותינוולח לעונותינוולח לעונותינוססססברוך אתה ה׳ מלך מוחל וברוך אתה ה׳ מלך מוחל וברוך אתה ה׳ מלך מוחל וברוך אתה ה׳ מלך מוחל ו""""
ברכה כנראה זה ״ לכאורה ל וסולח לעונותינוחלך מומ ...'ך אתה הרו: ״בסיפים אנו את הברכהומבתפילת העמידה 

ילד הדבר דומה לש צ'בצ'בצ'בצ'ברבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדימתרץ באמת?  לנו מוחלקב"ה שאכן הבטוחים אנו מהיכן כי  ,לבטלה
מתחיל ? הוא מה הוא עושה יסכים לתת לו את הממתק.אינו בטוח שאביו אך הוא ממתק  לותן יצה שאביו ירוקטן 

רכה לבטלה ושלא יהיה נהיה בדברו". ואז, כדי שלא תהיה ב מלך העולם שהכללהינו - ה' א ברוך אתה" ללברך בקו
אנו נוהגים עם הקב"ה בתפילת יום  ך. כהמיוחל את הממתקלילד לאכילה, מוכרח האב לתת  הברכה ביןהפסק 

ץ שכל עם חפ קב"הלעונותינו״ ומאחר ואין ה ולחסל וחמלך מו 'מברכים בקול רם: ״ברוך אתה ה אנוהכיפורים. 
  עונותינו.ולסלוח ללמחול  קב"הה חמוכר", לכן ברכה לבטלהעוון "כשל בישראל י

  

        ))))כזכזכזכז    ''''ויקרא כגויקרא כגויקרא כגויקרא כג((((אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא" אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא" אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא" אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא" """"
        (מדרש) (מדרש) (מדרש) (מדרש)     , ביום הכיפורים", ביום הכיפורים", ביום הכיפורים", ביום הכיפורים"''''גומר עליגומר עליגומר עליגומר עלי    לללל- - - - לאלאלאלא''''בראש השנה, בראש השנה, בראש השנה, בראש השנה, ן', ן', ן', ן', ים עליוים עליוים עליוים עליוההההלללל- - - - אקרא לאאקרא לאאקרא לאאקרא לא''''הה"ד הה"ד הה"ד הה"ד """"

אחד, עני של  בתולאשה את בנו ל לקחשלאדם עשיר כדרכו במשל את המדרש  המגיד מדובנא ב"אהל יעקב"המגיד מדובנא ב"אהל יעקב"המגיד מדובנא ב"אהל יעקב"המגיד מדובנא ב"אהל יעקב"מבאר 
 בגדים נאיםלחתן שהעני יקנה התעקש , הוא היה לותנאי אחד  ך, אבסכום גבוה מאודלתת לו נדוניה היה מוכן ו
המחותן. את הדרישה הקטנה הזו של לקיים אפילו  יכולתמרוד, לא היתה לו ההיה עני ש ,אבי החתןא ש. אלחתונהל
עבור בנו הדרוש לקניית בגדים נאים כסף הסכום את שיעזור לאותו עני, ויתן לו בל אכך. צטער על הוא מאוד הו

יוכל לקבל את כל מה העני  וזהטבה אינו מיטיב עמו רק בעצם קניית המלבושים, אלא בזכות שהוא החתן, הרי 
בזמן היקר הזה שהנמשל הוא, המתנה. שווי ההטבה גבוה הרבה יותר מגודל  ןכם העשיר. אן מחותהו ל שהבטיח

ובלבד שיקיים את הכתוב קדושה, שפע של לזכות להיהודי יכול "בין כסה לעשור", כיפורים, מראש השנה עד יום ה
אנו לכן  הרי הוא מאבד הרבה טובה וברכה בגלל זה. הכנה הזאת, אין הוא מסוגל לבצע את התטהרו", ואם  '"לפני ה

את להשיג שנצליח זו. כדי הנה הכאת הנו לעשות ל רויעזהקב"ה בראש השנה, שים עליון" הל- אקרא לא"מתפללים, 
מה  הטוב ההוא. וזהאת של האדם אין אפשרות להשיג הכנה ביום הכיפורים, כי ללא השמובטח הטוב הנפלא 

  המתחיל. הוא מושיע, אבל בתנאי שאני הל גומר עלי" - "לאשנאמר 
  

  ) ) ) ) לללל    ''''ויקרא טזויקרא טזויקרא טזויקרא טז((((    """"תטהרותטהרותטהרותטהרו    ''''ם לפני הם לפני הם לפני הם לפני הככככאתכם מכל חטאתיאתכם מכל חטאתיאתכם מכל חטאתיאתכם מכל חטאתי    ם לטהרם לטהרם לטהרם לטהרככככי ביום הזה יכפר עליי ביום הזה יכפר עליי ביום הזה יכפר עליי ביום הזה יכפר עליככככ""""
היינו אומרים שגם אם נשקיע את כל  ,לכאורה. ויש טהרה מושלמת יש טהרה יחסיתש צדקהצדקהצדקהצדקה    יהודהיהודהיהודהיהודה    רבירבירבירבימבאר 

ך לא נוכל להגיע א, מעטולהשתפר להתעלות כלומר , בלבד לטהרה יחסית אלא מאמצינו אין באפשרותנו להגיע
 ךא, לשלמות להגיעלבד ו חנואין בכאמנם  ,מוטעיתהיא  גישה זומסביר הרב ש .לטהרה גמורה ,מוחלטתהשלמות ל
בא לטהר " :חז"ל ורשאמ כמו. מושלמתהלטהרה  להגיעהקב״ה מ זרהענקבל , כמידת יכולתנונסה שתדל וננ םא
? אתכם ומי מטהר" :ואזלהיטהר תתחילו ? "ןמטהרי לפני מי אתםו כוונת המשנה: "וז). יומא לח( "אותו ןייעיסמ

 עוזר ,מקור הטהרה והשלמותשהוא  ,קב"הה. "הרוטת' הפני ל: "שנאמרמה  זה). פה יומא( "אביכם שבשמים
  .מצוות ומעשים טובים יםקינו ,יים וזכיםנצא מלפניו נקלנו ש עסייומ

  

        ))))ערבית מוצאי יום כיפורערבית מוצאי יום כיפורערבית מוצאי יום כיפורערבית מוצאי יום כיפור((((    ״והוא רחום יכפר עוון״״והוא רחום יכפר עוון״״והוא רחום יכפר עוון״״והוא רחום יכפר עוון״
  וביקשנו, בצום ובזעקה בתפילהלילה ויום עמדנו לנו עכשיו? הלוא ה שיכפר "עוונות אנו מבקשים מהקביזה על א

  ?עוון״ נותר לבקש ״והוא רחום יכפר על מה עודאז הקב״ה מחל וסלח לנו בטוחים שואנו סליחה מחילה וכפרה, 
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 האדם תית אסהוא אינו מ, "האדם ״ברגע קטן אל היצר הרע באש, )ז 'ישעיהו נד( "עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך
״רגע ומחכה בקוצר רוח לצאת השבת. ה ,בלנותסר סהשבת הוא הופך את האדם לח אתצאבל לקראת , לחלל שבת

כבר הרע היצר , יםאת יום הכיפורצלקראת כך גם  ."״ברגע קטון עזבתיך, מעכב את הגאולהזה שזה הוא הקטן״ ה
את . הרגש הזה הפסדנו כבר נוכל לאכול ולשתות ולחזור לחיי החולין "רגע קטן"עוד שב המחשבהאת ליבנו ל ביגנמ
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