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... אביכם שבשמים ?ומי מטהר אתכם ןמטהרי לפני מי אתם ,אשריכם ישראל :אמר רבי עקיבא"

 (פה יומא) "את ישראל מטהר ה"באף הק, הטמאים את ה מטהרומה מקו (יג 'יז ירמיה) ''ה אלישרמקוה '
עולם , הזהלגמרי מעולם של אחד שיצא גדר ה יש לו ושאדם הטובל במקו "מכתב מאליהו"הרב דסלר במסביר 

 "הוי כל צמא לכו למים", ידוע שהתורה נמשלה למיםו. אפילו שערותיו ,כולו צריך להיות בתוך המיםכול כי . השקר
וכמו שבכניסה אל המקווה צריך להיכנס כול כולו ללא שום . וכניסה אל תורה היא ככניסה למקווה, (א 'נה ישעיה)

שלא תהיה , גמורה להיות בדביקות כהצריה תורה לאגם הכניסה  כך ,הטהרה תיצה כלשהי מעכבת אכי חצ ,חציצה
 . התורה בינו לבין ,בענייני העולם הזה רהשום מחשבה ז, ציצהחשום 

 

 (ז"מ' שבת ב) "רנהדליקו את ה ?ןבתרע ?ןרתשיע :ערב שבת עם חשכה... לומר צריך אדם"

לומר בתוך ביתו  ים צריך אדםרבדלשה ש"" :על דרך המוסר ואומרפנינו לאת המשנה ש שלום מבעלז רבימבאר 
חרד להיות אחד צריך  כלבזמן זה , יום הכפורים ערב" ערב שבת עם חשכה"שהכוונה ב, "ערב שבת עם חשכה

ערב יום  כבר עבר גםהאם , "בתםרע"?, ימי תשובה עשרת רוכבר עבהאם  ?"רתםשע": דברים זכר בשלשהיולה
זה הזמן ? ממתיניםעדיין  למה אנחנו, אם כך? יום הכפוריםשל נרות הדולקים  כברהאם " ׳הדליקו את הנר" ?כפור

 ? אם לא עכשיו אימתיו, האחרון לאפשרות לתקן
 

 (תפילות ימים נוראים) "ךיו על כל מעשנקול-א 'כן תן פחדך הבו"
 ,רבי חיים מצאנזאל וש אך ,'היראו מ, ה למצב שיפחדו"בתפילה אנו מבקשים על אומות העולם שיביא אותם הקב

שתהיה לנו  ולא מבקשים על עצמנו אומות העולםלשתהיה יראת שמים מבקשים  מדוע אנו ,"בעל ה״דברי חיים
 נאמרשם  (צב בבא קמא)גמרא ומתרץ לפי ה? ביראת שמים כבר מלאיםאנו ? וכי לנו לא חסרה יראת שמים, יראת שמים

, זו הסיבה שאנו מבקשים על אחרים ."ילהחנענה תהוא , והוא צריך לאותו דבר, רוהמבקש רחמים על חב כל"ש
 .שמים אנו ליראתגם נזכה זה י דעל יכדי ש, למרות שגם אנו צריכים לאותו הדבר, אומות העולם

 

 (תפילת מוסף)" באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט"

בעדנו וילמד טוב מליץ אין אף אחד שימצב שב, "באין מליץ יושר": את הבקשה הזו כך בונם מפשיסחארבי מבאר 
 מובא בגמראשהרי  ,שאנו זכאים הינו חוק ודיןדבר הכולם שתגיד ל, "תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט", זכותעלינו 

ואין אף  אם כל הדיינים חושבים שהנאשם חייב, כלומר" אותו םפוטרי ,לחובה םכול שראו ןסנהדרי :כהנא רב אמר"
אין מי שמלמד , "אין מליץ יושר"כיון ש, כך גם אצלנו .הדין הוא שהוא פטור, שמלמד עליו זכותמהדיינים אחד 

 .הדין הוא שתזכה אותנו, עלינו זכות
 

  (יומא פא) "כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי"
  .לשם שמיםיותר מתענית  קשההיא לשם שמים יה יילה ושתאכשטעם הדבר הוא משום ש מלבי״םהמסביר 
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למקום  םאד יןעבירות שב (ל 'ויקרא טז) תטהרו״ לפני ה׳ םמכל חטאתיכ" :עזריה ןר׳ אלעזר ב דרש" 

. ירוחבמכפר עד שירצה את ם הכיפורים ירו אין יוחבל םאד ןעבירות שבי, מכפר יפורים כהם יו

 מה... םשבשמי םאביכ מטהרין מי מטהר אתכם םעקיבא אשריכם ישראל לפני מי את אמר רבי

  (ז"מ 'יומא ח) "מטהר את הטמאים אף הקב״ה מטהר את ישראל המקו

, םתוביר אסהוא מאלא , רבי אלעזר בן עזריה רידבעל  קלחו שרבי עקיבא לא "צל״ח"ב "נודע ביהודה"הביר סמ
ו הוא נותינמוחל על עומי שו ונמטהר אותמי שש ינמפ, רום לחבידא יןיום הכיפורים מכפר על עבירות שב יןאדוע מ

, דחאב א ם שלינכב, כאחיםזה עם זה מתנהגים ו נאי שאנבתך זה א. יונו כרחם אב על בנעלי ו שבשמים שמרחםנאבי
״מי מטהר אתכם  המאמר כוונת ווז. םינבכעבדים ולא כו נשארי ה, אב אחדשל  םינהגים כבנמתו נא יןאבל אם א

ם ריהכיפו יום יןירו אחבאדם ל יןולכן על עבירות שב, מכפרם אזי הוא בניאם אנו מתנהגים כרק שאביכם שבשמים״ 
אחים ה של ם עוד בדרגינראל אשיבני אז ש ,ישראל לרעהו שאי יןבש םעל תהוצביעות מ זה גמסוכי עבירות , מכפר

 ...ו מטהר את ישראלנאילכן ו כאב ולינרוב אק וממילא גם הקב״ה אינו, דחאב אשל  םינוב
 

 (ל 'ויקרא טז) "״לפני ה׳ תטהרו
רק אם  ךא, מותשלה לאלהגיע  אין בכוחנו, ןכא. ויש טהרה מושלמת, יחסית יש טהרהש רבי יהודה צדקהמבאר 

״הבא : כמו שאמרו חז״ל. נו להגיע לטהרה מוחלטת ומושלמתל רויעזה "הקב, נודת יכולתימלפי ננסה להשתפר 
? "אתכם ואז ״מי מטהר, להיטהר רק תתחילו, לפני מי אתם מטהרים״": ל"חז אמרוגם וכן . "ליטהר מסייעין אותו

 . מותשלהו הרהמקור הטו, הוא כל יכולש, "לפני ה׳ תטהרו"שנאמר  מה זהו. מותמקור השל, אביכם שבשמים״"
 

 (כז' כג ויקרא) "ודשלחעשור באך "
ענו את ", ישראלבני לאומר ה "הקבמשום ש, ם אחרוש ולא לידעשירי בחויום השיום הכיפורים נקבע ל הרוקחמבאר 

נימול גם וועמד בכולם  נותסיוינ התנסה בעשרהאברהם ששל  ותכוזאת  כםל ואזכור ,שדנפשותיכם בעשור לחו
את ו, של אברהם העשירי סיוןייצחק שהיה הנשל  וזכותאת ו, שאברהם נימול בעשרה בניסןבר וסהרוקח כי , "בעשור

עשר אעשרנו "אמר גם ו תועשר תיבו ביש ש (כח 'כז בראשית)" לוקים-הא ויתן לך"פסוק בתברך היעקב שו של זכות
לה וראשי שמותם עגימטריא של הש אבותשלושת ה לעלרמז  "אך"במילה תחיל פסוק מוה, (כב 'כח בראשית)" לך
, קרבןאת הים דעובכל המהתורה מזכירה  ,"אמור"בפרשת , מדוע :הרוקחקשה מ ."אך"ין יעשרים ואחד כמנן ינילמ

ביום ממעט  דםאהם שדשהחלב והשהדבר בא ללמדנו  ,רץתמו? ן כללקרבין היענ רכמוזביום הכיפורים לא אילו ו
ואילו , ממונוב 'י עבודת ההוזקרבנות הכי  .כל הקרבנותאת מקריב הוא כאלו ה "קבחשוב ל, הגדולבצום , הכיפורים

 .בגופו' עבודת ההוא  םוהצ
 

 (קריאת שמע)" לעולם ועד ,שם כבוד מלכותו ,ברוך"
 ,ושתייה לאחר שכל היום אנו מרבים באכילה, הכיפוריםם מדוע בערב יו, המגיד הירושלמי ,דרוןבש םרבי שלואל וש

אנו  "קריאת שמע"ב, המשךב, בגשמיות ,מלא באוכלוגופינו כאשר אנחנו שבעים " כל נדרי" תומגיעים לתפיל
התפללנו שלאחר , ואילו במוצאי יום הכיפורים, מלאכיםמו רם כ בקול "ך שם כבור מלכותו לעולם ועדרוב"אומרים 

של " קריאת שמע"ב, יםכמו מלאכ ,עלינו בקדושה ובטהרהשכל היום עבר למרות ו צמנו כל היום, ארבע תפילות
 יפוריםכהם בערב יו? שלחב "דלעולם וע ברוך שם כבוד מלכותו"ם ריאומאנו  ,מוצאי יום הכיפוריםב ,תפילת ערבית

, וש במצוות ותפילהדגארוך ולאחר יום ואילו במוצאי יום הכיפורים , מלאכיםמו שבים כנח ונחנא, אנחנו שבעיםכש
כל בעלי על פני יש לאדם שכל היתרון ש שלוםרבי רץ מת. צריך להיות הפוךלכאורה ? אנחנו לא נחשבים כמלאכים

, םרייום הכיפולה נתונשלו  מחשבהה, אוכלגם כאשר האדם , יםכיפורהבערב יום , כןול. בהשמחהוא יכולת ההחיים 
. ות״נוכל להתענש דיכ יםכיפורהבערב יום הרבה ה לאכול ומצו שכי י? כל היום״מדוע אוכלים ״: לעצמווהוא חושב 

 מעט כבר אפשר דעוהוא ש חושביםר הראשון שהדב, ופרשאת קול ה כששומעיםמיד  ,יםכיפורהבמוצאי יום  אבל
 ברוך שם: "כן הוא אומר בלחשל. עוגהה לאל הקפה ואחוזר  דםהאו עלםנ "מלאך"הכלומר  .לאכול ולשתותיהיה 

 .״כבוד מלכותו לעולם ועד
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