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  "       מהות יום הכיפורים"
מצות עשה שיעשה כהן גדול כל מעשה יום 
הכפורים על סדר הקרבות והוידויין ושילוח 

שאמר , כ בפרשה"השעיר ושאר העבודה כמש
  .'בזאת יבא אהרן אל הקדש וגו"

ל על -שהיה מחסדי הא, משרשי המצוה
 בריותיו לקבוע להן יום אחד בשה לכפרה על

שאילו יתקבצו , החטאים עם התשובה שישובו
עוות הבריות שה בשה תתמלא סאתם לסוף 

. שתים או שלש או יותר ויתחייב העולם כליה
כ ראה בחכמתו ברוך הוא לקיום העולם "וע

לקבוע יום אחד בשה לכפרת חטאים לשבים 
. ומתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך

ו היום ל ברוך הוא אות- ואחר שיעדו הא
תקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו , לכפרה

וזהו אומרם , יתעלה עד שהוא מסייע ככפרה
, "ויום הכפורים מכפר"ל בהרבה מקומות "ז

כ בעצמו לכפר בעבירות "שיש כח ליוה, כלומר
  .קלות

ועכשיו . ווהגת כל מצוה זו בזמן הבית
ג ולא "בעוותיו שאין לו לא מקדש ולא כה

 קרבות הגו כל ישראל לעבוד בגדי שרד ולא
הושע (ש "וכמ, ביום זה בתפילות ובתחוים

  )חיוךה(          ".ושלמה פרים שפתיו) "'ג, ד"י
  
  )ג, טז(                 "בזאת יבא אהרן"

תורת (ל "ודרשו רז. ולא ידעו באיזה יום
  .זה יום הכפורים) כהים

 עם' שהיא עולה בגימ" בזאת"וראה לי מלת 
  ) פים יפות–צידה לדרך ( .התיבות ביום כפורים

  
  )כג, טז(           "ובא אהרן אל אוהל מועד"

היה רבי ירחמיאל ישראל יצחק דציגר בעל 
מטיף לעקירת רגש הגאווה " ישמח ישראל"ה

  ...והדגים דבריו
היו , כ שחרית"המספרת שבערב יוה:) ח"דף י(

  .ג פרים אילים וכבשים"מעבירים לפי הכה
  
  
 

הן , ג לא הכיר את עבודתו"ולכאורה האם הכה
קדמה לכהותו הגדולה כהוה בתור כהן 

  .הדיוט
אלא שמצעד זה של כבשים פרים ואילים בא 

שאם יתמלא לבו , לעורר את הכהן ולהזכירו
גאוה שהוא האדם היחידי הזוכה להכס 

 אין יחוסו ופל מיחוסם של –לקודש הקדשים 
שגם הם , בשיםדם הפרים והאילים והכ

  ..להכס לקודש הקדשים" זוכים"
  )יחידי סגולה(

  

  "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם"
  )ל, טז(                  

  .ולא ידעו איזה יום
, "כי ביום הזה יכפר"שהחשבון , אלא תדע לך

ותראה שמורה על . ביום כפורים' עולה בגימ
יום כפורים ' יום בשה בגימ. יום אחד בשה

ושכן תמצא , רמז שאין לשטן רשות בו. 'חסר א
ה שהיא ימות השה שווין חסר "השטן ושס

  )צדה לדרך(           .יכפר עליו אמן' וה', יום א

 
ק קיים ואין לו מזבח "בזמן הזה שאין ביהמ

  .אין שם אלא תשובה, כפרה
 רשע אפילו, התשובה מכפרת על כל העבירות
אין מזכירין , כל ימיו ועשה תשובה באחרוה

) יב, יחזקאל לג(שאמר . לו שום דבר מרשעו
רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו "

ועצמו של יום הכפורים מכפר , "מרשעו
 ".כי ביום הזה יכפר עליכם"שאמר , לשבים

  )  ם"רמב(          
  

) כ, תשובה ב' הל(ם "ש הרמב"או יאמר במ
 ויעיד עליו יודע ... שובהומה היא הת

ש "וז. תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם
ל כי היום "והול, "כי ביום הזה יכפר עליכם"

אבל רמוז שקודם יש דבר . הזה יכפר עליכם
בצרוף יום הזה יכפר , וזה הדבר ביום הזה, זה

דהייו תשובה ביום הזה יכפר עליכם , עליכם
 תטהרו ולא כי' שתקבלו לפי ה. 'בתאי לפי ה

  .תחטאו
  ) ברוך אברהם–עץ הדעת טוב חל קדומים (            

 
כי ביום הזה יכפר "א שרמז הכתוב "אבל א

בכח התשובה והבכייה " עליכם לטהר אתכם
כי "ת "ורמז לדבר ר, והחרטה ושברון לבב

לרמוז ,  ימהר–ת "וס,  בכיה–ביום הזה יכפר 
ז "ועי, ברון הלב שעושה ביום הקדוש הזהעל ש

אבל בתאי אם , "יכפר עליכם לטהר אתכם"
דהייו שתהיו . מכאן ולהבא" תטהרו' לפי ה"

, גורמים בלבכם שתטהרו עצמכם מכאן ולהבא
ר "כמספר מלת יכפ, ש עולמות"ואזי תזכו לי

  )זך וקי(                          .ש"שעולה י

  
אין , האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב

  :ה" יומא פ–מספקין בידו לעשות תשובה 
, שכדי שיעשה אדם תשובה, יש לראות מכאן

 שיספיקו –צריך הוא סייעתא דשמיא הרבה 
שיוכל להגיע לידי , כלומר, בידו לעשות תשובה

אבל האומר אחטא ואשוב אין , תשובה
  ? ומה טעם,מספיקין בידו לעשות תשובה

הרי יודע כי , כי האומר אחטא ואשוב, הוי
אך מכיון שתאותו , חטא הוא זה ויעש עליו

משקיט , ואיו יכל להתגבר על יצרו, גדולה
ז "פשו ואומר לעצמו כי יצל מעוש החטא עי

מצא כי מי גרם לו . כ ויתחרט עליו"שישוב אח
, היא התשובה, להקל עליו לעבור עבירה זו

ולולא מחשבה זאת היה , כ"ב אחשחשב שישו

, פחד העוש מגבירו על יצרו ולא היה חוטא
איו , ל"שהוא עין התשובה כ, כ הקטיגור"א

ואין מספקין בידו לעשות ! עשה סיגור
בחיבור " המאירי"וכן הוא ב(, והבן זה, תשובה

 )לב אליהו(                         ).ש"עיי. התשובה
  

  !העיקר הפימיות
? "וקח טוב" מהו –" ל תשא עוון וקח טובכ"

, ל"אמר הגאון רבי גרשון מאיר בירסקי זצ
  ;רבה של וושלקובה

, לילד שהגיע הביתה, משל למה הדבר דומה
שאמו קתה עבור , ומצא אשכול בות בשלות

  .בהוראת הרופאים, עצמה
, ודאי תספיק לה מחצית הכמות: אמר לעצמו

, ן בעייוהבות מצאו ח. אכל מחצית מהן
לאמא תספיק גם בה : והוא אמר לעצמו

אמר . ועדין לא שבע, אכל את כל השאר. אחת
  :לעצמו

. ודאי תסכים שאתחלק עמה, אמא כה טובה
  .וחלק גם את הבה היחידה

כל זה עדין איו כה : אמר הרב מוושלקובה
הוא טל את ? אבל כיצד חלק את הבה, ורא

  .התוך והשאיר לאמו את הקלפה
ה תובע מאתו את כל עתותיו "הקב: והמשל
את . לעצמו" מורים התר"אבל או , ורגעיו

שכים ? ה"ומה תן לקב, כל היום קח לעצמו
אבל בסליחות , יחא. וצא ידי חובה, לסליחות

 הקלפה –האמירה והכוה , יש שי חלקים
מהרבה , טוב מעט בכוה: "וכבר פסק. והתוך

  ".בלי כוה
ו אחרתאבל אעל , חלילה, אין לדלג, ו החלט

אבל מחשבותיו , אין להשמיט סליחה, פיוט
, והביא אומר. יכולות לשוטט בכל העולם

,  את הטוב–" קח טוב: "אלא. שלא זו הדרך
 !ה"את הפים את הכוה יש לתת לקב

 עמים במצות אכילה בעיוהכ"פ

המצוה לאכול בערב יום כפור הוא מאהבת 
שלא צוה להתעות אלא , לה לעם ישרא"הקב

, ולטובתם לכפר עוותיהם, יום אחד בשה
כדי שיוכלו , וציום שיאכלו וישתו תחילה

ספר . (להתעות ושלא יזיק להם העיוי
 )החיוך

, וכדי להראות שוח ומקובל עליו יום הכפורים
, והוא שמח לקראתו על שיתן כפרה לישראל
ו שכיון שיום הכפורים עצמו אי אפשר לכבד

, ט"במאכל ובמשתה כדרך שמכבדים שאר יו
 )בית יוסף. (צריך לכבדו ביום שלפיו

האוכל  והשותה בתשיעי ומעג פשו  במאכל 
. מצא בעשירי עיוי  פשו פי שים, ומשתה

 )זוהר. (ולכן הוא כאילו התעה בתשיעי ועשירי

שהרי , ששכרו של בעל תשובה הרבה: ולרמז
 ובמקום - , יצרוטעם החטא ופרש ממו וכבש 

שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים



שמעלתם גדולה ממעלת אלו , יכולים לעמוד
מפי שהם כובשים יצרם . שלא חטאו מעולם

 )ם"רמב(יותר מהם 

ולמען חזק להרבות תפילה ותחוים ביום 
ולשית עצות בפשו על התשובה , הכפורים
  )שערי תשובה(                . ועיקריה

  

  נינים ואמרות מקדושת היוםפ

מסכת יומא המדברת מעין יום הקדוש  .א
יום "יום כפור לא קראת על שם היום 

שלא כשאר , "יומא"אלא קראת , "כפור
, שבת: מסכתות הקראות על שם היום כגון

להורות . שבועות, פסחים, סוכה, ראש השה
כי קדושת היום הוא ממקום עלם שראוי 

הגו רבים לקרות את יום ועל כן . להסתירו
ולא מזכירים את " יום הקדוש"הכפורים 

בי יששכר " (יום כיפור"שמו בפשיטות כ
  )'י אות א"תשרי מאמר קדוה

 גדולים בעלי תשובה שזדוות עשו לו .ב
וצריך להבין וכי לא ). ב, ו"יומא פ(כזכויות 

די שהקדוש ברוך הוא מוחל עווותיהם אלא 
אה לפרש על פי מה ור? עוד שעשו זכויות

', קידושין מ(שאמרו חכמיו זכרום לברכה 
מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה ) א

, למעשה ומחשבה רעה איו מצרף למעשה
ובכל מעשה שהאדם עושה טוב או רע 
המחשבה קודמת למעשה מצא שבמחשבה 
רעה שעצם המחשבה איה חשבת הרי 

אבל , שהאדם עש רק על עצם המעשה
ה תשובה ומעשים טובים יש לו על כל כשעוש

. והמעשה עצמו, המחשבה: מעשה שי מצוות
ולפי זה מובן דבעלי תשובה זדוות עשו 
כזכויות מכיון שהתשובה חוץ ממה שהיא 

   .מכפרת על העבירה הרי יש לו עוד מצוה
 )חתם סופר(

מה שאו אומרים בספר חיים ברכה  .ג
ים לחיים טוב', ושלום ופרסה טובה וכו

אפשר לבאר הדבר , )וסח התפילה(ולשלום 
דידוע דפעמים שהאדם מתפלל על פרסה 
מכיון שהוא מתאוה לעשירות או שמתפלל 

על כן אמר לחיים . לדבר אחר והוא לרעתו
שלא יהיה לרעה חס וחלילה מה , טובים

שהוא מתפלל על הפרסה אלא שיהיה לחיים 
 )חתם סופר(טובים 

מה ' ם ישראל וכואמר רבי עקיבא אשריכ .ד
מקוה מטהר הטמאים אף הקדוש ברוך הוא 

יש לומר ) שלהי יומא(מטהר את ישראל 
דכמו שהדין הוא , הדמיון בין מקוה לישראל

, שהמקוה מטהר רק למי שתכוין להטהר בו
אך אם פל למקוה ולא תכון להטהר איו 

כמו כן ) ע הדין כן"לעין קדשים לכו(מטהר 
ר אלא למי שמאמין יום כיפור איו מכפ

שיום כיפור מכפר ורוצה בכפרה ושב ומכון 
 )כתב סופר ליקוטים(לבו בזה 

' וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה" .ה
אם קרעתם לבבכם ) 'יואל ב" (להיכם-א

אין אתם קורעים  בגדיכם לא על , בתשובה
 )ירושלמי תעית. (ביכם ולא על בותיכם

 מיתה בידי אם כשל אדם בעבירה חייב .ו
אם היה רגיל ללמוד ? מה יעשה ויחיה. שמים

ואם היה רגיל לשות , דף אחד ילמוד שים
 )מדרש רבה. (פרק אחד ישה שים

ה מצפה לרשעים שיעשו "אחר שהקב .ז
ואים עושים אפילו הם רוצים , תשובה

הוא וטל את לבם שלא יעשו , באחרוה
 )שם. (תשובה

) ה" מתהלים" (רחש לבי דבר טוב .ח
אלא , להודיעך שלא יכלו להתודות בפיהם

. ה"כיון שרחש לבם בתשובה קבלם הקב
  )מדרש תהלים(

  

  צדיקים ילכו בם 
וצדיקים ילכו בם ' י ישרים דרכי הכ"

  )ב"הושע י("             ופושעים יכשלו בם
וצדיקים ילכו "ע מהו שכתוב בפסוק "יל

והרי לפי כללי הדקדוק היה צריך , "בם
צדיקים ', כי ישרים דרכי ה"כתוב להיות 
  .'וגו" ילכו בם

אביו (ל "ביאר זאת רבי יצחק זאב ידלר זצ
המגיד , ל"צ רבי בן ציון ידלר זצ"של הגה

דאין זה מספיק , ד צחות"ע) דמתא בירושלים
שהאדם הולך בדרך הראית בעייו ישרה 

אלא צריך שתהא זו דרך שבה הלכו , וסלולה
והייו שיש , וצדיקים וגדולים שקדמו ל

ולכן כתיב וצדיקים ילכו , מסורת שהגו כך
  ".בם

 
אביו מלכו שלח רפואה שלימה לחולי "

  "עמך
שצריך להיזהר , ל היה אומר"ז זצ"מרן הגרי

כששואלים על מצבו של חולה הזקוק לרחמי 
שלא להיכס , ומשיבים שמצבו הוטב, שמים

  .חס וחלילה" רודף"על ידי זה לגדר 
ור שהתפילות שמתפללים שכן הדבר בר

לרפואת החולה הן הן הרפואה היותר 
ודרך העולם כששומעים שיש הטבה , מועילה

מיד מתרפים מלהמשיך להתפלל עבור , במצב
, החולה הזקוק עוד להרבה רחמי שמים

גרם לכך , י שאמר שהמצב הוטב"ומצא שע
שימעטו או יפסיקו לגמרי להתפלל 

את והרי הוא כוטל ממו , לבריאותו
ו בגדר "וכס ח, הרפואה המועילה ביותר

  .. רודף
ד הלוי סאלאווייציק "ר הגרמ"מדברי מו(

  )א"שליט
  
אביו מלכו כתבו בספר פרסה "

  "וכלכלה
ושאלו את מרן , יהודי אחד ירד מכסיו

והסביר הדבר ! ל מה הסיבה לכך"ח זצ"הגר
, לאחד שתן לבו סכין חדה מאד, במשל

ותוך כדי כך חתך , זמןוהיה ביד הבן איזה 
ומיד לקח אביו את , הבן את ידו בסכין

  .הסכין מיד בו
, "עשירות"ה תן לאותו אדם "והה הקב

וחתך בו את "ומשלא ידע איך להשתמש בזה 
  .ה ממו את העשירות"לכן לקח הקב"... ידיו

כ מהי "א, ל"ח זצ"ושאלו את מרן הגר
, ל ירד מכסיו"ברוך זלדוביץ ז' הסיבה שר

, היה מכבדי הקהל במיסק, ל"ברוך ה' ר(
ראש וראשון לכל דבר , בר אוריין, דבן גדול
  ).ל"ח זצ"ומקורב למרן הגר, שבקדושה

לאב ששילח את בו , ח במשל"עה להם הגר
לאויברסיטה ללמוד במחלקה פלוית הה 

במחלקה כאשר גמר הבן מחלקה זו תו 
  . להשתלם גם בהאחרת

ה "הקב, ל"ברוך ז' רכן הם הדברים אצל 
במחלקת "ברוך זלדוביץ ' הכיס את ר

ברוך את המחלקה ' וכשגמר ר, "העשירות
הוציאו משם והכיסו , בהצלחה גמורה

  .לראות איך ישתלם בה" למחלוקת העיות"
ר הלוי סאלקוויציק "ר הגרמ"מדברי מו (

  )א"שליט
 

  עשרה וידויים שביום הכפורים
ויים  כה ל ויד"על שום מה תקו לו חז

המקובל האלקי רביו יוסף גיקטיליא ? רבים
, ל המשיל את החטא לחבל הדלי"זצ

חבל זה . שבאמצעותו דולים מים מן הבאר
אבל מרוב השימוש הוא , חזק הוא מאד

אף , כך. עד שהוא קרע ופסק, שחק ושחק
כשהאדם מבקש עליו , העוון הקשה והחמור

וא הרי ה, שוב ושוב, תמיד סליחה ומחילה
כמו . מחה ואובד מן העולם, כלה ואפס

וכען , מחיתי כעב פשעיך: "שאמר
ספר המשלים ). (כב, ישעיה מד" (חטאתיך

"(  
אחד : ל"סיפר המגיד מראצקי זצ, בעין זה

מבי הקהילה היה חולה מסוכן והגיע עד 
הרופא אמר שהמשבר . ל"שערי מות ר

והוא ,  ירד חומו-ואם יתחיל להזיע , מתקרב
ברחמי שמים התחיל החולה , ואכן. בריאי

הביע הרופא את , ואף שחומו לא ירד, להזיע
הה : "פה אליו המגיד ושאלו. שמחתו

  "?ומדוע אין החום פג, החולה כבר מזיע
 כאשר העגלה -רבי , הך רואה: "עהו הרופא

, ומסתובב שוב ושוב, מסתובב הגלגל, עה
: אבל זאת דע. והמסע טרם הגיע לקיצו

הוא ... העגלה מתקרבת ליעדה, שבכל סיבוב
ההחלמה הולכת , בכל הזעה: הדין כאן

  ".וקרבה
הלב הולך  , בכל וידוי. והוא הדין בעיו

  ...ומתמוססים והעווות הולכים, ומתרכך
  .)דרוש ז, שרגי פשי(     

  

              סור מרע ועשה טוב         
סור מרע ועשה טוב בקש שלום "

  )טו, תהילים לד (ורדפהו
שאל בדרשתו לפי ראש , ל"החתם סופר זצ

מהי הסיבה שאף לאחר כל חודש , השה
והשתדלות בי האדם , אלול וימי הסליחות

ובכל זאת שארים באותו . להיטב הדרכים
  .מצב ללא שיוי מהותי

ואמר דבי אדם משתדלים בעיקר לקיים את 
אבל . להרבות במעשים טובים, "עשה טוב"ה

ותחילת , קשה לעקור" סור מרע"את ה
" סור מרע"העבודה צריכה להיות קודם 

  ".עשה טוב"ולאחר מכן 
דהה חזין דכשהשליכו , והביא לזה

וראובן רצה , השבטים את יוסף לבור
כתיב אלא . לא הלך מיד להצילו, להצילו

וישב ראובן אל הבור והה אין יוסף בבור 
י "וכתב רש) ז כט"וישב ל". (ויקרע את בגדיו

עסוק היה בשקו ובתעיתו על שבלבל יצועי "
צריך " עשה טוב"ומבואר דלפי ה". אביו

ולכן הלך ראובן ". סור מרע"להיות בתחילה 
ורק לאחר מכן הלך , ועשה תשובה תחילה

    )שי לתורה(                       .להציל את יוסף
 

  תשובה
שבמלה , י הקדוש"מובא בשמו של האר

תיבות חמש -מרומזים בראשי" תשובה"
המורים לאדם את הדרך אשר ילך , פסוקים

  :כדי להגיע לשלמות בחיים, בה
  ".אלקיך' תמים תהיה עם ה ":ת
  ".לגדי תמיד' שויתי ה ":ש
  "ואהבת לרעך כמוך ":ו
  ."בכל דרכיך דעהו ":ב
  ".אלקיך' הצע לכת עם ה ":ה
  

   תשובה על מידות
מבאר ) ג"ז ה"פ(ם בהלכות תשובה "הרמב

, שעוון המידות הרעות שאין בהן מעשה
. 'וכו" קשים יותר מהעווות שיש בהן מעשה

ז למה לא האריכה "וידועה הקושיא שלפי
כמו בשאר , ן מידות האדם כלליהתורה בע

חיים ' לר" שערי קדושה"ויעוין ב? מצוות
, שמתרץ קושיא זו שזהו היסוד, ל"וויטאל ז



 

  

דרך "כיון ש, ועל כן אין צורך לכתוב את זאת
  ".ארץ קדמה לתורה

משל לאחד שעשה חוזה עם קבלן לבות לו 
' והרבה חדרים וכו, בין גדול בן כמה קומות

לאחר זמן בא . וחתמו ועשה הקין. 'וכו
היות וחפירת היסודות , הקבלן וטעה בפיו
לכן הוא חפץ בתשלום , לא כללה בחוזה

, ויצעק עליו בעל הבין בתמהון. מיוחד על זה
 על –וכי היכן חושבת להעמיד את הבין 

  ?האויר
ובודאי כל אדם בר דעת מבין כי בין בלא 

ואין מן הצורך לפרט , יסודות איו שוה כלום
כך , ואדרבה ככל שהבין גדול יותר. זאת

  .ים וחזקים יותרצריך הוא יסודות גדול
ין התורה לא "כך הביאור בקושיא הל ב
הייו לחפור בארץ , תיתכן בלא יסוד המידות

 לשרש אחר המידות –החומריות עמוק עמוק 
 במידות כ"ולמלאותם אח, הרעות ולהשליכם

אשר עליהם יושתת הבין הגדול , טובות
  )שי לתורה(              "!בין התורה "–וההדר 

  
פורחת באויר לפי " כל דרי"תפילת 

  כסא הכבוד
  ..."כל דרי"

תפארת "בעל , הגאון רבי ישראל ליפשיץ
) א, תעית ב(הוכיח מדברי המשה , "ישראל

שהרב צריך לדרוש ביום הכיפורים לפי 
  ".כל דרי"תפילת ערבית של 

בדרשתו בערב יום הכיפורים של שת 
השה שבה ירדה אימה וחשיכה , ט"תרצ

עולם עם פרוץ מלחמת העולם גדולה ל
עמד הגאון רבי אלכסדר זושא , ה'השי

כל "הרי : ותמה, "אלף המגן"בעל , אלישביץ
אלא , איה תפילה ואין בה תחוים" דרי

ולמה או , .)דרים כג(רק סוגיא בגמרא 
  ?אומרים אותו ביגון איום וורא

: אומרת.) חגיגה י(הגמרא , יישב, אלא
: י מפרש"ורש, "ין באוירהיתר דרים פורח"

שהחכם מתיר , התרת דרים שאמרו חכמים
ואין על מה ,  מעט רמז יש במקרא–את הדר 

אלא שכן מסור לחכמים בתורה , לסמוך
אלא שלפירושו יכולה היתה ". שבעל פה

היתר דרים מדרבן "הגמרא לקוט לשון 
ומהו הלשון , "וקרא אסמכתא בעלמא

, אלא? כמותושלא מציו " פורחים באויר"
, וכל לבאר את דברי הגמרא באופן שוה

  :בדרך דרוש
שרבה בר בר .) בבא בתרא עד(מובא בגמרא 

אוי לי : שמעתי בת קול שאומרת: "חא אמר
, "?ועכשיו ששבעתי מי מפר לי, ששבעתי

" כל דרי"ובזוהר הקדוש שאומרים לפי 
ה "אמר שרבי שמעון בר יוחאי טען להקב

י "ורש, ת שבועתו של הגלותשיתיר גם כן א
כתב שפמליא של .) לח(במסכת סהדרין 
ה את שבועתו על יכיה "מעלה התירו להקב

  .המלך
ולכן בשעה שישראל מתירים דריהם 

כל "אזי עולה תפילת , "כל דרי"ואומרים 
ה להמליץ "לפי כסא כבודו של הקב" דרי

הה ביך אמרו : ואומרת, זכות על ישראל
התירו את דריהם מחשש עוון ו" כל דרי"

:): יבמות קט(ל "והרי אמרו חז, דרים
שכל , לעולם ידבק אדם בהפרת דרים"

הודר כאילו בה במה והמקיימו כאילו 
, "ה קרבן בשעת איסור הבמות'הקריב עלי

כשם שישראל מקיימים מצות הפרת , ואם כן
  . גם את התקיים מצות התרת דרים–דרים 

 –" דרים פורחים באוירהיתר "זו הכווה 
פורחת באויר לפי " כל דרי"מצות אמירת 

, להתחן לפיו על עמו ישראל, כסא הכבוד

שתהא השה הבאה עליו סוף וקץ לצרותיו 
  !ולגלותיו

עמו                    ',  חלק ג–) ו"ירושלים תש(אלף המגן "(
   )דתקמו

  

  משל ונמשל

כי לא יצדק , אל תבא במשפט עמו
  פיך כל חיל

: ל"מאויהל זצ" ישמח משה"ק ה"כתב הרה
שהג בעגלה בחוסר זהירות , מעשה באדם

, העגלה התהפכה. ודרדרה לתהום, ובלי דעת
כשהגיעו ! ובו יחידו מצא בה את מותו

, מצאוהו זועק מרה, השוטרים לאוסרו
ממרר בבכי ותולש אח שערות ראשו על גופת 

 הן הרגתי !מה עשיתי, אוי לי, אוי לי. "בו
  !"בי, מי יתן מותי תחתיך, את בי יחידי

הוא לא פסק מזעקותיו גם כאשר הביאוהו 
, לפי השופט למשפט ולא מצא וחם לעצמו

  .זעקותיו הוקבות החרידו כל לב
הוא קיבל את . "שמע השופט והורה לשחררו

אי אפשר היה ", אמר, "עשו בעצם המעשה
  !"להעישו בעוש כבד וורא יותר

כך גם החוטא המתעורר להבין את אשר פגם 
הרי חרטה זו , ומתמרמר על חטאו, בפשו

  .ולא יעישהו מעבר לה, היא היא עשו
, "אל תבא במשפט עמו: "וזהו שאמר

עוד קודם , כי עוד בטרם עמדו למשפט, מדוע
והתייסרו עד , לא הצדקו את עצמו. לכן

  !"כי לא יצדק לפיך כל חי: "מאד
אדם : וסיף והמשיל לכך משל וסףוהוא ה

והלה מסר לידו שטר , הלווה לחברו מעות
והלווה . זמן הפרעון הגיע. חוב בחתימת ידו

הלך המלווה לתבוע את . לא פרע את חובו
. אם יתכחש הלווה לחוב ויכפור בו. הכסף

אבל . יתבעהו המלווה לדין ויכריחו לשלם
אבל יבקש , אם יודה המלווה בכך שהוא חייב

 מה ירויח –רכה מפי שאין בידו מעות א
  ?המלווה אם יתבעו לדין

אל תבוא במשפט : "וזהו שאו אומרים
כי לא יצדק "? ומדוע. אל תתבעו לדין, "עמו

הלוא אין או טועים , "לפיך כל חי
באותו לווה . שצדיקים אחו ואל חטאו

שאין , אלא טועים או". לא לויתי"הטוען 
כדלים , ן ידיו משגת לפרועאי, בידיו לשלם

ומה יועיל כאן , וכרשים דפקו דלתיך
  )ישמח משה(                                       ... המשפט

  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  מקצת דיי יום הכיפורים
למרות שכל השה אדם צריך לתקן מה 

מכל מקום בימים אלו לפי , שעשה לחברו
ום כי י, יום הכפורים חייב לתקן הכל

. הכיפורים איו מכפר עד שירצה את חבירו
 לו לפי יום גזל כסף חייב להחזירואם 

וכן חייב לרצות את חבירו אם . הכיפורים
מי שמבקשים ממו . חטא כגדו או פגע בו

 שאין זה לא יהיה אכזרי מלמחולמחילה 
וטוב שכל אחד ימחול . דרכם של עם ישראל

ו ובזה גם זוכה בעצמ, לכל מי שפגע בו
שהרי כל המעביר על מידותיו , להצל

  .מעבירים לו כל פשעיו
ועדיף , והגים לטבול בערב יום הכיפורים

החל (לטבול החל משעה קודם חצות היום 
ויש שהגו ללקות זכר )  בצהריים12משעה 

והכל בכדי לעורר את האדם . למלקות
  .בתשובה ולטהר את עצמו ליום הכפורים

 שחרית ובתפילת בערב יום הכפורים בתפילת
אך בסליחות קודם . מחה אין אומרים תחון

ומתפללים מחה בעוד היום , שחרית אומרים
כ אוכלים סעודה "ואח. גדול עם וידוי

המפסקת והולכים לבית הכסת לתפילת כל 
כלומר (אכילה בערב יום הכיפורים . דרי

היא מצוות עשה מן ) קודם יום הכפורים
וגם שים , התורה לדעת רוב הפוסקים

ואם אפשר לו יעשה כמות , חייבות בזה
ערב יום הכפורים ויום , סעודות של שי ימים

בערב יום הכפורים והגים לאכול . הכפורים
וסעודה בשרית ,  לכבוד היוםבשחרית דגים
אכן יזהר לא לאכול דברים ,  אחר הצהרים

ביצים שום צלוי , המחממים כגון חלב
יין בשר יאכל בשר וגם לע, ותבליים חריפים

וישתדל לאכול מאכלים . עוף ולא בשר בקר
שלא יתפלל והוא שבע , קלים שיתעכלו מהר

את הסעודה המפסקת יש לסיים קצת . ביותר
. לפי השקיעה כדי  להוסיף מחול על הקודש

להדליק ר של "מדליקין ומברכין על הר 
וקודם הדלקה תלבש ". יום הכפוריםשבת ו

ועליים שאין עשויות ב האשה בגדי יום טו
  .מעור

" כל דרי"בליל יום הכפורים אומרים 
וקבלה לעתיד , שמשמעותו התרת דרים

אכן כל , לביטול כל דר שידור בשה הבאה
אבל . זה מועיל רק לדרים שאיו זוכר

  .לדרים שזוכר צריך התרה מיוחדת
, כשם שיש מצווה בראש השה לתקוע בשופר

 כך מצווה ביום ,ובסוכות ליטול לולב
, הכיפורים לעורר את עצמו לחזור בתשובה

וישתדל . שזה מצוות עשה של יום הכיפורים
כל אדם לתפוש איזו קבלה לעתיד אפילו 

  .שבה יתמיד כל השה, קטה
, שתייה, יום הכיפורים אסור באכילה

אפילו בטילת ידיים של שחרית יטול , רחיצה
ן סיכה וכ, רק עד קשרי אצבעותיו בלבד

לכן ירחיק מטתו ממטת . תשמיש אסור
וכן לא יגע בה בכל יום הכפורים , אשתו

וראוי לשים לא להתקשט . כאילו היא דה
יתר על המידה ביום הכיפורים כי קדוש היום 

בזמן התפילות לא ישוחחו אלא . לאדוו
ובזמן שהחזן אומר וידוי צריך . יקשיבו לחזן

  .לעמוד ולשמוע בעמידה
שמעט בכווה שווה יותר , כווהיש להתפלל ב

מהרבה שלא בכווה במיוחד בתפילת ערבית 
של מוצאי יום הכיפורים ששם יצר הרע מצוי 

  .ולסיים את היום בתפילות טובות, יותר
מותר , מי שלא שמע הבדלה והגיע זמן אכילה

אבל שאר הדברים , לו לשתות רק מים בלבד
  .אסורים בלא הבדלה

בד אפילו שחל במוצאי מבדילין על יין ור בל
שבת ולא מביאין בשמים כיון שזה היה יום 

  .צום
פ שבכל כפור יש להקפיד על ר שדלק "אע

מ אם אין לו "מערב כיפור בשביל הבדלה מ
  . יוכל להדליק אש חדשה כמו כל מוצאי שבת

הגו להתחיל בביית סוכה במוצאי יום 
הכפורים וכן לקדש על הלבה לאחר תפילת 

  .ערבית
  

 עשה חכמים עשה חכמים עשה חכמים עשה חכמים ממממ
  מצות צדקה

ל סיפר מפי "על הרב שלום שוודרון זצ
  חתו של הרב
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. הוא אהב את מצווות הצדקה בכל ליבו
! לקיים מצוות צדקה! לתת לזולת! לתת

" היתה לו חדווה מיוחדת במצות צדקה"
  ":אספר לך עובדה מעית. "אומר חתו

באותו יום טוב הגעתי לשבות במחיצת חותי 
יסתי שמעו קישות על דלת עם כ. שלום' ר

  .עי בפתח. הבית
ולפתע , כסתי פימה להיח את חפצי, אי

יצאתי מהחדר וראיתי את . שמעת צווחה
: שלום שסופקת כפיה' אחת מבותיו של ר

היא לא צעקה ! תראו מה שאבא עושה! אוי
למה הוא : היתה זו מן צווחה שקטה, בקול

  !לכו תראו מה אבא עושה? עושה זאת
' צעדתי בבהלה לעבר הכיסה וראיתי את ר

שלום פורס חולצה חדשה למול עייו של 
והאיש מביט עליו עם עיים קורות , העי

  ... מרקחה–ובפים הבית . מאושר
היתה זו חולצה חדשה שהביא עימו 

היא הוצפה בארון הבגדים ארבעה . מאגליה
שלום ועד אותו יום ' חודשים מאז בואו של ר

  ! ד יום טוב לכבו–
כשחותי סיים להראות לאותו עי את יופיה 

 –הכיסה בשקית , קיפלה שוב, של חולצה
גוט יום ! שיהיה לך חולצה חדשה! קח! קח"

  ..."טוב
יכלו להבחין בכאב שהיה , העי הסתלק ואז

  :תלוי על פיהם של כמה מבי הבית
אין לך כסף לתת ואם רצוך ! אבא! אבא"-

ה תת דוקא את -מ-ה ללמ, לתת לו בגדים
  !?מה עשית? למה. החולצה היפה מאגליה

. ושתק, שלום שמע את הכאב שיסר בחלל' ר
שלום קרא לי פימה ליד ארון ' ר, חלפה דקה

ם ופתחו בהלכות "הוא הוציא רמב. הספרים
הוא הקריב את הספר ' איסורי מזבח פרק ז

ומששמע . לעייו והתחיל לקרוא בקול חוצב
שלום השתרר שקט בבית וקולו ' קולו של ר

  :החל מסר בחלל

שהרוצה : ם"שמעו א את לשוו של הרמב
לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא 

 שבאותו –קרבו מן היפה המשובח ביותר 
והבל "הרי אמר בתורה . המין שיביא ממו

הביא גם הוא מבכורות צאו ומחלביהן וישע 
הוא הדין בכל דבר ו". אל הבל ואל מחתו' ה

שיהיה מן האה , שהוא לשם הקל הטוב
אם בה בית תפילה יהיה אה מבית . והטוב

האכיל רעב יאכיל מן הטוב והמתוק , ישיבתו
כסה ערום יכסה מן היפה , שבשולחו
הקדיש דבר יקדיש מן היפה . שבכסותו
. כ"ע. ' כל חלב לה–וכן הוא אומר ,  שבכסיו

ם "את דברי הרמבשלום סיים להקריא ' כשר
ביגון שובה לב אחזתי התרגשות שמלווה 

    ".עשרות שים, אותי עד היום
  שלום' במחיצתו של ר

אהבתו למצוות צדקה הכפילה את עצמה 
  .באופים אחרים של תית צדקה

אבל יש , הוא ביטוי גשמי של צדקה, כסף
צדקה הגדולה מהצדקה שמתבטאת בצורות 

 בחיוך של לפעמים היא מתבטאת: שוות
פעמים מתיישבים סתם ככה ליד , עידוד

וכדומה מצוות , יהודי ומרחיבים את ליבו
צדקה איה דוקא ביד אלא בלב ובפה ושאר 

  .איברים שהם תמיד יכולים להרבות בצדקה
 שבאמתחתו –לשום מיחידי הדור ' ר' בזה הי

, תן את הכל, כסף, היתה הגשמיות
ת את וכשהגשמיות גמרה תן את הרוחיו

' את הזיסקייט הידוע של ר. רוחו ופשו
את עייו , את חיוכו, את מבט פיו. שלום

  .השפעות טוב
שלום חיוך של ' תמיד מצא בכיסו של ר

  ?צדקה בעייו עמדה בקביעות מצוות הצדקה
ידידותו , מבטו האבהי הסתכלותו האימאית

כך ... ואהבתו לכל מי שרק התקרב לקראתו
  .עתהוא חילק צדקה בכל 

שלום התמלא על ' מי שקלע למחיצתו של ר
גדותיו בצדקה של קורת רוח ומוחת הפש 

  .מריה
כל פעולותיו בצדקה ובחסד היו מתוקים 

  :מדבש
, רוקד בכזו מתיקות' כשכס לשמח חתן הי

בוכה ' כשהתיישב לחם אבלים הי, הך
עימהם יחד בבכי מחם הוא הראה לאבלים 

הוא התייחד יחד , איך הוא כואב את כאבם
כל , ואז כולם, יום והחל לבכות עם האבל

מיררו בבכי אחריו וכשהבכיות , האבלים
חשו כולם תחושת הקלה , שקטו וגמרו

  .ויחומים
ליבו , את כל ממוו. שלום צדקה' כך חילק ר

  ) כסף צרוף- קול חוצב         (.ורגשותיו לאחרים
  

 

 תולעילוי נשמהעלון 
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


