
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 כיצד הקב"ה מושיע אדם ובהמה ע"י תשובה

 (ושבת עד ה' אלוקיך וגו' )דברים ל ב

הנה ניתנה לישראל מצות תשובה, שיכולים לעשות תשובה 
 ויסלח להם הקב"ה.

ואיתא בילקוט )שמעוני תהילים רמז תש"ב( ובירושלמי )מכות ו:( 
ף, שאלו שאלו לחכמה החוטא מה דינו, אמרה חטאים רעה תרדו

לנבואה ואמרה נפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה אמרה 
 יביא קרבן, שאלו לקב"ה ואמר יעשה תשובה ויתכפר לו.

ונראה לפרש עפי"ז באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך "אדם 
ובהמה תושיע ה'" )לו ז(, שהנה הרי לנו ד' תשובות מה יהא עם 

יא קרבן, ד. יעשה נפש החוטא: א. תרדוף רעה, ב. תמות, ג. יב
תשובה. והנה לב' התשובות הראשונות הרי שהאדם או שתרדוף 
רעה את נפשו או שימות, ולתשובה השלישית של התורה 
שהאדם עצמו לא ימות אך יצטרך להקריב בהמה, נמצא 
שהבהמה מוכרחת למות, משא"כ לתשובה הרביעית של הקב"ה 

המה, שע"י לא יצטרך להינזק או למות מזה לא אדם ואף לא ב
 עשיית תשובה יתכפר לו.

ובזה אתי שפיר "אדם ובהמה תושיע ה'", כלומר שהדרך של 
הקב"ה שיעשה האדם תשובה מושיעה את האדם ואת הבהמה 

 ממוות.
 אות ח'( פתגמין קדישין )ד כז ע"א

 

 מה מפסיד מי שלא עושה תשובה מאהבה

אן גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות כו' כאן מיראה כ
 מאהבה )יומא פו:(

 מבואר בגמ' שהעושה תשובה מאהבה זדונות נהפכות לו לזכויות.
ונראה לפרש זאת ע"ד רמז במקרא, שנאמר "וחטא אחד יאבד 
טובה הרבה" )קהלת ט יח(, שהנה "אחד" עולה בגימטריא י"ג, 
ואף מילת "אהבה" עולה בגימטריא י"ג, והנה מילת חטא 

 משמעותה לשון חיסרון.
ז ה"פ, "וחטא אחד" ר"ל שמחסר תשובה מאהבה, ר"ל ולפי"

שעושה תשובה אך מחסר ממנה את האהבה שאיננה תשובה 
מאהבה, שאהבה בגימטריא "אחד", הרי שהוא "מאבד טובה 
הרבה", ר"ל שמפסיד עי"ז הרבה טובה, שהרי אם לא היה מחסר 
בתשובתו אהבה היו זדונותיו נהפכות לזכויות, ונמצא שכשחיסר 

 הבה הפסיד הרבה טובה.את הא
 בן יהוידע )יומא פו:(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ביאור המדרש שאורי היינו ר"ה וישעי היינו יוהכ"פ

 לדוד ה' אורי וישעי )תהילים כז א(

 איתא במדרש, אורי בראש השנה, וישעי ביוה"כ. וצריך ביאור.
ונראה לפרש דהנה איתא במדרש שבשעה שחטא אדה"ר לא 

יום ב', והלבנה הלכה כדרכה כל השנה,  רצתה החמה לשקוע עד
נמצא שלפי הילוך הלבנה היה יוה"כ בי' תשרי, ולפי הילוך החמה 

 היה זה י"א תשרי, 
שהרי אדה"ר חטא בא' תשרי, ובימות החמה היו ב' ימים ליום 
אחד מפני שלא שקעה, ובימות הלבנה לא נעשו ב' ימים ליום 

הוא י"א לפי החמה,  נמצא שי' תשרי לפי הלבנה היה אחד, וא"כ
ובא השטן להשטין לפי ימות החמה ונמצא שבא בי"א תשרי, 
אמר לו הקב"ה מתוך שלא תוכל עתה לקטרג מפני שכבר י"א 
תשרי כעת, לא תוכל לקטרג אף כל שנה ביוה"כ. ע"כ דברי 

 המדרש.
נמצא א"כ שמשום שלא שקעה החמה בר"ה טעה השטן, ומשום 

ולם לקטרג ביוה"כ, ומעתה יש כך אמר לו הקב"ה שלא יוכל לע
לפרש שפיר דה"פ, "אורי בר"ה" ר"ל ע"י שהיה אור בר"ה שלא 
שקעה החמה, "וישעי ביוה"כ" שמכח זה היתה ישועה ביוה"כ 

 שלא יוכל השטן לקטרג.
 מדרש יהונתן )מאמר ריד(

 

 מדוע דוקא החייט היה בטוח שימחלו עוונותיו ביוה"כ

כם מכל חטאותיכם וגו' )ויקרא כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר את
 טז ל(

איתא במדרש, האי חייטא דזבין דג דשוה זוז בעשרה זהובים, 
אמרו לו מאי חזית דקזבנית דג בעשרה, אמר להם החייט האי 
יומא ערב יוה"כ הוא, ולמחר מתכפרין כל עוונותינו והקב"ה 
סולח ומוחל לנו ולא נשמח, ע"כ. ויש להבין מדוע מדקדק 

 שאותו קונה היה חייט, וכי מה אכפת לן זאת. המדרש לספר
ונראה לפרש שהנה מדוע דוקא ביוה"כ מוחל הקב"ה לישראל על 
כל עוונותיהם, וכתבו המפרשים ש"שטן" בגימטריא הוא שס"ד, 
דהיינו ששס"ד יום בשנה ניתנה רשות לשטן להשטין, אך יום 

ה אחד שהוא יוה"כ אין ביד השטן יכולת להשטין, ולכן ביום ז
 יכול הקב"ה לסלוח לישראל.

ברם איתא בחז"ל שמי שיש לו שעטנז בבגדו ניתנה רשות לשטן 
להשטין עליו אף ביוה"כ, שיש לשטן אחיזה בו מפני ששעטנז זה 

 עז".-גם אותיות "שטן
ומעתה כל אדם אינו יכול להיות בטוח שביוה"כ ימחלו עוונותיו, 

להשטין  שהרי הטעם שנמחלים הוא משום שאין השטן יכול
ביוה"כ, ברם בכל אדם חיישינן שמא יש בבגדו שעטנז, וא"כ יש 

 לשטן רשות להשטין עליו אף ביוה"כ ותו לא ימחלו עוונותיו.
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משא"כ החייט שהוא תופר את בגדי עצמו ויודע הוא שאין בהם 
שטענז, יכול הוא להיות בטוח שביוה"כ לא ישטין השטן עליו, 

כן מדגיש המדרש שמעשה זה היה ובודאי ימחלו לו עוונותיו, ול
 בחייט שרק הוא יכול היה להיות בטוח שימחלו עוונותיו.

 

 ע"ג מר"י אייבשיץ( ברכה משולשת )מאמר
 

 מדוע כל לאו לא נחשב ניתק לעשה דתשובה ולא ילקו עליו

 ושבת עד ה' אלוקיך )נצבים ל ב(

היינו מצות עשה דתשובה, וכדאיתא בגמ' יומא )פו( גדולה 
 שמגעת עד כסא הכבוד.תשובה 

וידועה הקושיא דהנה קיי"ל דלאו הניתק לעשה אין לוקין עליו, 
וכגון לאו דגזילה שאין לוקין עליו מפני שניתק הוא לעשה 
דוהשיב את הגזילה, וטעם המלקות הוא בכדי לתקן את הלאו, 
וממילא כאשר ניתן עשה לתקן את הלאו הרי שע"י העשה נתקן 

וכגון בגזל ע"י שמשיב הגזילה מתכפר  הלאו ולא בעי למלקות,
 לו ולכן אינו לוקה.

ומעתה יש להקשות שלעולם לא יהיה שייך מלקות על כל לאו, 
שהרי כל לאו ניתק הוא לעשה דתשובה, שהרי על כל לאו יש 

 עשה דעשיית תשובה.
ונראה ליישב שהנה קיי"ל שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, 

אין בו מעשה אינו כ"כ חמור להצריך והטעם י"ל שמכיון ש
מלקות עבור כפרתו, ועפי"ז נראה לומר דה"ה בעשה שאין בו 
מעשה, שהוא עשה חלש ואין בכוחו לתקן לאו, ומעתה אתי 
שפיר שלאו הניתק לעשה שייך רק בגונא שיש בעשה מעשה 
כגון להשיב את הגזילה או ביעור חמץ או שילוח הקן, ובזה יש 

ת הלאו, אך עשה דתשובה שאין בו מעשה בכח העשה לתקן א
מפני שדי בוידוי חרטה ועזיבת החטא, וכל זה הוא בלב ובלא 
מעשה, א"כ אי"ז עשה חזק דיו בכדי לתקן את הלאו, ולכן בזה 
לא שייך לומר דהוי לאו הניתק לעשה ושפיר לוקין על כל 

 הלאוין.
 חמודי צבי )נצבים(

 גים יו"ט שנימדוע עושים מלאכה בי"א תשרי ואל נוה 

 יום הכיפורים

ידועה קושיית הירושלמי מדוע לא עושים יוה"כ ב' ימים משום  
ספיקא דיומא, וכמו שעושים בראש השנה. ותירץ הירושלמי 

 דהוי ספק פיקוח נפש שהרי א"א להתענות ב' ימים.
ויש להקשות דהניחא גבי התענית שמשום ספק פיקו"נ אין 

מלאכה שאי"ז פיקו"נ נימא  להתענות יומים, אך לגבי עשיית
 מספיקא דיומא שלא יעשו מלאכה ב' ימים.

ונראה ליישב ובהקדם שכבר כתבו המפרשים שאף תענית של 
יממה היא סכנה, וקשה כיצד א"כ מכניסים אנו את עצמנו לסכנה 
ומתענים יממה. וכתבו המפרשים שמאחר וכך הוא רצון הבורא 

שה ציווי זה דרך הטבע וצוה זאת לנו בתורתו הקדושה, הרי שנע
 ואין סכנה להתענות יום אחד.

והנה הקשו תוס' בפסחים )מו( למ"ד בגמ' דאמרינן הואיל שא"כ 
יתבטלו כל מלאכות שבת, מפני שתמיד נאמר הואיל וחזי לחולה 
שיש בו סכנה, ותירץ תוס' דחולה שיש בו סכנה לא שכיח, ובדבר 

כל איסורי  שלא שכיח לא אמרינן הואיל, ולפיכך לא בטלו
 מלאכות שבת.

והשתא יש לפרש היטב עפי"ז מדוע לא אמרינן דמספיקא דיומא 
אסור לעשות מלאכה ב' ימים, דממ"נ, אם נימא שלא יעשה אדם 
מלאכה ביום השני, כלומר בי"א תשרי, שמא זה יוה"כ ולא היום 
 שקדם לו, א"כ נמצא שמה שהתענו בי' תשרי אי"ז תענית יוה"כ, 

ית יוה"כ אזי הדר דינא דאין רצון וציווי התורה ואם אי"ז תענ
בתענית זו, וא"כ לא אמרינן שהתורה עשתה שלא יהא בזה סכנה 
אלא אכן היה בתענית זו משום סכנה, ונמצא לפי"ז השתא שכל 
ישראל בחזקת סכנה מחמת שהתענו יום שלם שלא ביוה"כ, 
וא"כ שכולם בחזקת סכנה נמצא שעתה חולה שיש בו סכנה הוא 
דבר שכיח, וא"כ דשכיח קיימת קושיית תוס' דנימא הואיל וחזי 
לחולה שיש בו סכנה, וא"כ יבטלו כל מלאכות שבת, שהרי עתה 
אין לתרץ שחולה שיש בו סכנה לא שכיח, דאדרבא מאחר וכולם 
התענו שלא ביוה"כ שכיח ושכיח ובטלו כל המלאכות, וא"כ 

כות ביום שבטלו כל המלאכות שפיר מדוע מותר לעשות מלא
שלאחר יוה"כ אף אם מספיקא דיומא הוא יוה"כ, "וזה נפלא 

 מאוד ועצה נכונה היא".
 ח"א סי' נג( –)קמא  מאיר עיני חכמים

 
 

 באיזה יום יצא יוה"כ בשנה שנצטוו עליו

אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא לכם וגו' )אמור 
 כג כז(

זה", הא לכאו' מילת יש להקשות מדוע כתוב "לחודש השביעי ה
הזה מיותרת, שהנה הניחא גבי פסח שנאמר בקרא "ובחמשה 
עשר היום לחדש הזה חג המצות וגו'" )שם כג ד(, שפיר כתיב הזה 
משום שנאמר בפסוק חדש בעלמא "בחמשה עשר לחדש" ולא 
נאמר לאיזה חדש, לכן מוסיפה תורה "הזה" לומר דקאי על קרא 

ון" )שם כג ג(, ולזה כתיב "הזה" שלפני שנאמר בו "בחודש הראש
לומר דקאי בחמשה עשר יום לחדש הזה הנאמר בפסוק קודם, אך 
גבי יוה"כ כתוב באיזה חודש מיירי שכתוב "בעשור לחודש 
השביעי", וא"כ מדוע הוסיפה תורה לחודש השביעי תיבת 

 "הזה".
ונראה לפרש ובהקדם דאיתא בגמ' כתובות )ה.( שלא ינשא חתן 

פרשת הגמ' הטעם שמא ישחוט עוף בשבת, דהיינו במוצ"ש, ומ
שיהא טרוד להכין צרכי הסעודת מצוה שהיא תהא במוצ"ש 
וישחוט עוף בשבת, מקשה הגמ' שא"כ יוה"כ שחל ביום שני 
ידחה לשלישי, שהרי יש מצוה לאכול בתשיעי, ותשיעי יצא 
ביום ראשון, ונחשוש בזה נמי שמא ישחוט בשבת לצורך 

ערב יוה"כ שיש ענין להרבות בו באכילה, הסעודה מפסקת שב
מתרצת הגמ' ב' תירוצים: א. ביוה"כ לא חישינן להכי שצריך 
להכין רק לעצמו משא"כ בנישואין שצריך להכין לאחרים, ב. 
ביוה"כ יש לו זמן אף במוצ"ש להכין משא"כ בחתונה צריך להכין 

 למוצ"ש ואין לו זמן.
ל על המועדים עוד יש להקדים שבשנה שנצטוו בני ישרא

שנאמרו להם בפרשת אמור פסח יצא להם ביום חמישי, שכך 
איתא בגמ' בשבת )פז:( עיי"ש החשבון, והנה כלל נקוט בידינו 
שיום ה' דפסח יוצא תמיד באותו היום של יוה"כ, ומאחר שפסח 
באותה שנה היה ביום חמישי הרי שיום ה' של פסח היה ביום 

 ה שנה היה ביום שני.שני, ונמצא א"כ שאף יוה"כ באות
ואחר שתי הקדמות אלו יש לפרש היטב מדוע הדגישה תורה 
ביוה"כ לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא לכם, דשמא יאמרו 
שמאחר ויוה"כ יוצא ביום שני יש לחשוש שמא ישחטו עוף 
בשבת לצורך סעודה מפסקת, וא"כ יש לדחות יוה"כ ליום שלישי 

יכך הדגישה תורה "אך בעשור שהוא י"א לחודש השביעי, לפ
לחודש השביעי הזה", ר"ל שאף בשנה זאת שיוצא יוה"כ ביום 
שני יום כיפורים יהא לכם ואין לדחותו, והטעם כשני הדרכים 

 שמסיקה הגמ' שאין לחוש לשמא ישחוט עוף בערב יוה"כ.
 

 וידבר בסוגריים( קהלת יצחק )אמור סוד"ה


