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 )ויקרא טז ל(  "תטהרו 'ם לפני הכם לטהר אתכם מכל חטאתיכי ביום הזה יכפר עליכ"

ועבודת הכהן יום העיצומו של ", שמשמעותו היא שםכי ביום הזה יכפר עליכ"שאמנם אומר הכתוב  "וספורנמבאר ה"
, וצריך וענויגם לשביתה עדיין צריכים אבל . סליחהה תהקטנת החטא והכנתו לקבל הואעניינה לכפרה, ש מתגורהגדול 

אבל  " םכם מכל חטאתתכיכם לטהר אעללגמרי. שנאמר: " די שהחטא ימחהכ, םוידויוולהרבות ב 'ה לפנילהתפלל 
שהוא לבדו כיון וידוי ותשובה, על ידי וזה , רו"טהת 'הפני לבלבד, " ה' לפניהשגת הטהרה והסליחה הגמורה תהיה 

 .בההתשו תתיאמאת דע וי
 

 )ויקרא טז' ל( י ה׳ תטהרו״נ״לפ
להעביר את הכתם במעט  ינסהעד שלא  רוטב על מכנסיו, לא יצא לרחוב אדם שנשפך לו מעטש״ ישמח משהה״ מסביר

ישפשף את הבגד היטב, שהכתם כמעט אירוע עד שהוא לא וא לא יצא לההרי ש ,רוע מכובדיוזמן לאממים. ואם הוא 
ודאי ימסור את הבגד למכבסה מעולה, ב , הואמוות חיים אול ן שנייעשזהו , ךלבית המלוזמן הוא מאם  ךא .יראה ולא

, אנו לומדים מהפסוק ״לפני ה׳ תטהרו״" את הכתוב ישמח משה. לפי זה מבאר ה"רושםמהכתם שום שאר יי עד שלא
מבשר לנו טהר? ילה יםיכולך כיצד עושים זאת? אצל מי אנו אך. שבאים אל המל יש לטהר את הלב מכל וכל, לפניש

נו, כדי אות מוכן לטהר ,בכבודו ובעצמושהקב"ה, חטאתיכם״  : ״כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכלהכתוב
 שנוכל להתייצב בפניו.

 

 " )במדבר טו' כו(כי לכל העם בשגגהולגר הגר בתוכם  ונסלח לכל עדת בני ישראל"

בלי  םשכל העם יהיו שוגגיכיצד ייתכן  "כי לכל העם בשגגה"?, כיצד אנו אומרים רבי לוי יצחק מברדיצ'בשואל 
אין ש שראלי על אוכל להעיד, אני יכול בונו של עולםיר: "רבי לוי יצחק? אלא אומר אחד מהם יהיה מזידאפילו ש

 שוגגים. כולםשאפשר לומר עליהם לפיכך הולך לעשות עבירה, הוא לפני ש 'לשם יחוד'מר ובהם אף אחד שא
 

 " )סליחות(לעווני כי רב הואוסלחת "

ולהקטין בפני  הוא משתדל להצטדקשו, הרי אות חטא כלפי חברו והוא הולך לפייסשהוא כשאדם מרגיש כלל דרך ב
הכיצד? מתרץ , "כי רב הואבחטאינו "עומדים ומתפארים אנו , ואילו כאן שעשה ואת גודלו חברו את חומרת החטא

בא להתפשר עם ר הוא שא, אז ככסף הרבה מאדלחברו חייב שהיה  ,חוב גדולבעל דם שהיה לאבמשל  המגיד מדובנא
וזאת שהוא בעל חוב גדול ואין לו רכוש שאפשר לקחת ממנו,  ,הוא מתאר את מצבו , אזכסףשהוא חייב לו  ,המלוו

כאן. ים אנחנו טוענ. זה מה שהסדר חוב בתנאים קלים יותראיזשהו יסכים להגיע אתו ל ,חייב לו כדי שהאדם שהוא
 ינו. ראשמבעוונות עד למעלה כל כך , אנו משוקעים "כי רב הוא" והסיבה שאתה חייב לסלוח לנו היא "לעווני וסלחת"
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  הדליקו ערבתם עשרתם, חשיכה עם שבת ערב ביתו בתוך לומר צריך דברים שלושה"

  (לד. שבת) "הנר את
 עם שבת ערב"שכוונת המשנה,  מרוואמבאר את המשנה, על דרך המוסר, בהקשר של יום הכיפורים  מבעלז שלוםבי ר

תכף  - "עשרתם". דברים שלושהעל עצמו  לומר אדם כל צריך שאז, חשיכה עם יםכיפורה יום ערב, היא ל"חשיכה
 יום של הנרות את הדליקו כבר - "הנר את הדליקו", כיפור יום ערב חלף כבר - "ערבתם" ,תשובהה ימי עשרתעוברים 

  .בתשובה שבנו לא ועדיין הכיפורים
 

 ( ויקרא טז ל) "אתכם ם לטהרכי ביום הזה יכפר עליכ"
לבין  "כפרה, וצריך להבין ההבדל בין ""אתכם לטהר" "עליכם יכפר"בפסוק מדובר על שתי מעלות של יום הכיפורים, 

ראשית, : לעצמו רעות שתיבזה  גורם הוא עבירהבר עו אדםר שאכראיתי מבארים ש ?ןיהתשצריך את  ומדוע, "טהרה"
שנית, בעשיית . על כך ענש, הוא יילו יתכפר לא אםכי  "כפרהעל כך " וצריך ,בתורה כתובציווי הבורא ש על עברהוא 

  ."טהרה" צריךעל כך הוא ו, נפשו את מאיט ואהחטא ה
 על לנו , ביום הכיפורים הקב"ה "מכפר""אתכם לטהר םכי ביום הזה יכפר עליכ"לפי זה ניתן להבין את הכתוב 

 . על ידי החטא לאדםגיע שה והטמטום הטומאה, ובנוסף הוא גם "מטהר" את נפש האדם מהחטאים
 

 (תפילת הימים הנוראים) "אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לחולי עמך"

שמצבו  משיבאתה ו, על מצבו של חולה הזקוק לרחמי שמיםאותך שואלים כאשר כיון שמאוד להיזהר ש י ז"הגרילפי 
תועלת הטובה ביותר לחולה היא התפילה שההדבר ברור  ,. כיון מצד אחד"רודף"לגדר בזה להיכנס אתה עלול , הוטב

החולה לרפואת להתפלל סיקים פמ, החולה שומעים שיש הטבה במצבר שאכהיא שדרך העולם  מצד שני,  .ולרפואת
 טו יעאו ימפסיקו לכך שימת גר, שהמצב הוטב תשאמרה זי ל ידצא שעוי. רחמי שמיםל ייןדזקוק עלמרות שהוא 

  . ממנו את הרפואה המועילה ביותר תטלנ הזבו, רפואתולהתפלל ל
 

 (העבודסדר ה) "יה אומר תפילה קצרהוביציאתו ה"

את צל נמלא מתפלל תפילה קצרה ומדוע הוא בקודש הקדשים, נמצא כבר , אם הכהן גדול ין'מרוזרבי ישראל שואל 
גדול ההכהן ומתרץ שכאשר ? בני ישראללהדרוש את כל  תפרטהמ תפילה ארוכהלהתפלל כדי את זפז הזדמנות הה

העניינים הארציים, מדבר ום שכר וכח לגמרי את חיי העולם הזה, ולא זושמפאת הקדושה הוא  לקודש הקדשים,נכנס 
הוא ענייני העולם הזה, ואז בישראל צרכי בני ב נזכרהוא , והוא בדרך החוצההעבודה סדר סיים את א מהורק כאשר 
  מר תפילה קצרה.ואמתעכב ו

 

 (תפילת נעילה) פתח לנו שער בעת נעילת שער״"
כל עשרת ימי תשובה ואומר שהאדם יודע שב, טבע האדם ותנפלאעל  ב״הדעה והדיבור״ ורוצקיןסבי זלמן רלומד מכאן 

דוחה הוא , לבקש רחמים עליו ועל ביתולכך ולא מתפנה שם לב אינו הוא בכל זאת ו, פתוחים לתפילתו רחמיםהשערי 
 ״פתח: תחנןלהק ווצענזכר, ומתחיל לואז הוא , נעילת שעריםשעת  השמגיע מיום ליום ומשעה לשעה עדעניין את ה

 יםטבע האדם לדחות דברא שנראה שאין מה לעשות וזהו אל, איפה היית עד עכשיו? בעת נעילת שער״ ,לנו שער
 ה מבקשתוהתאוכלומר  ('משלי יח) וה יבקש נפרד״ו״לתא: כמו שאומר הכתוב. ממנוים מרוחקבקש דברים הול יםמצוי

 ודוחה אותווהוא מאוס עליו  ,בידו( "יש"מלשון  "תושיה")הקיים והדבר  - "״כל תושיה יתגלע, את הדבר הנפרד
 (.לשון ״געלה נפשם״מ "יתגלע")
 

ל וחומר ק בחיי אני עפר ,נוצרתי לא לויכא צרתיושנ ועכשיו ,כדאי איני נוצרתי שלא עד, יהל-א"

 )תפילת נעילה( "במיתתי

 דורות הרבה כך כלהלוא עברו  ?זהה בדור וקאוד ה"הקבנו אות בראששואל מדוע,  קוק שמחה הרבראיתי פירוש בשם 
 מדועאז , או בכל דור אחר המלך שלמהנו של בזמלהיוולד  או, רבינו משהשל  נובזמ וולדילה נויכול, ישראל עםב

 ? בתקופה הזו וקאוד בעולםנו אות לשיםקב"ה ה בחר
 ודאינו, שנברא עכשיואבל  .בעולם תפקיד שוםנו עד עתה ל היה שלאנו עד עתה כיון נברא לא נראהפי הכומתרץ ש

 עד יהל-א", בתפילה הכוונה וזוהמוטל עלינו.  תפקידה את יםממלא לא ושאנ, היא הבעיהאלא ש. תפקידנו ל ישש
 את מקיים, כיון שאין אני "נוצרתי לא כאילו שנוצרתי עכשיו"אבל , תפקיד לי איןכיון ש, "כדאי איני נוצרתי שלא

  ".במיתתי ל וחומרק בחיי אני עפר"ולכן  ,ישל ייעודה
 

 מדרשת "ויזרע יצחק" מרכז לתורה ושירה, בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"ת:
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