
 

    הסליחות וער"ה מענייני

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''מטהריםמטהריםמטהריםמטהרים    אתםאתםאתםאתם    מימימימי    לפנילפנילפנילפני''''''''

 לגור שהחלו אחרי קצרה תקופה. ל"זצ איש החזון מרן גיסו עם תחילה התגורר, ברק בבני לגור ל"זי יעקב הקהילות בעל מרן כשהגיע

 מרן עבר, איש החזון פטירת אחרי שנים וכמה, בו לטבול הראוי כשר קטן מקוה הדירה בקצה לבנות איש החזון מרן ביקש שם

 עבורו שיבנו ביקש ל"ז הוא גם), הבנין של האחר מחלקו, א"שליט רבינו גר בו מבנה באותה( 23 ם"רשב ברחוב לגור יעקב הקהילות

 באופן לבנות כיצד הבנין פועלי את הנחה בפקחותו ידוע שהיה ל"זצ נדל גדליה רבי האדיר הגאון תקופה ובאותה, לטבילה קטן מקוה

 ומהודר קטן מקוה הוקם חכמים תלמידי כמה ועוד גרינמן שמריהו רבי הגאון עם ויחד, ע"זי איש החזון מרן לשיטת ביותר המהודר

 .הבנין שתחת הקטן במרתף

 .מנהגו כפי טובים ובימים בשבתות וכן בו טובל ל"ז מרן היה בוקר כל כמעט

 היה הקודם במקוה אך, עבורו נוסף מקוה בנו ושם' תחי ברזם הרבנית בתו עם חדא בצוותא לדור י"הקה מרן עבר האחרונות בשנותיו

 להשתמש ממשיך היה, הסטייפלר מרן אביו פטירת אחרי וגם, לעיתים בו טובל היה הזמן ובמשך בו משתמש א"שליט מרן ח"להבחל

 .לפעם מפעם בו

 .בו מלטבול מרן נמנע לא הכל אף ועל, מאוד ומוזנח ישן המקוה היה רבות טכניות תקלות בעקבות האחרונות בשנים

 אלו ובימים, מאוד שמח א"שליט ורבינו, שוב אותו ולבנות מחדש המקוה כל את לשפץ עם נדיבי התעורר האחרונים בשבועות

), השקה עשו ולא( זריעה שיהיה אוצר בנו המקוה בצד, ה"זלהה מרן שיטת פי על מאוד מהודר מקוה ובנו הבניה עבודות כל הסתיימו

 שיירדו הבאים בחודשים ה"ובעז, למקוה כשר וזה בתוכו ונמס, לאוצר קרח בלוקי הביאו לכן גשמים מי עדיין אין זו שבתקופה ומכיון

 .ביותר הטוב שזה גשמים ממי האוצר יתמלא ממש גשמים

' בו רבים לרחוץ עושה כ"אא, יחרב הבית יעשה ואם, ביתו בתוך מרחץ אדם יעשה לא' ח"י אות החסיד יהודה' ר בצוואת מובא והנה

 ואז, שם לטבול לאחרים מרשה היה זה מטעם שאכן והשיב, ביתו בתוך מקוה הסטייפלר ומרן ל"ז מרן בנה איך כן אם רבינו את ושאלו

 .סכנה ואינו רבים של מרחץ כמו נחשב כבר
ם שלו ת  שב כת  ר ר ,בב ה גמ וב ה ט ימ  חת

ק ח ף יצ שטו ד     גול

 יום כפור 249' גיליון מס

 חמישית שנה ח"תשע

 

 לרפואת גליון זה

  שבעבן  משה יצחקרפאל  הר"ר 

 לרפואה שלמה

    הכפורים יום בעניני ביאורים �

  ¯ÙÂ˘ Â¯È·Ú˙ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ·. ם אולי לרמז שגם המתים מתכפרים ביורבים ולא יום כפור. ו שוןלמה נקרא יום הכפורים ל ש לעייןי
  .(ובזוה"ק ויקרא ק' ב' אמרו טעם אחר)סוף סי' תרכ"א. שו"ר שכ"כ שם המ"ב סקי"ח  כמש"כ הרמ"א באו"ח כפור

  ‡ Â�ÈÎÏÓ Â�È· .ÍÈ�ÈÚ „‚�Ó Â�È˙‡ËÁÂ Â�ÈÚ˘Ù ¯·Ú‰Â ‰ÁÓד סק"ג כ' שצ"ל חטאתינו 31דברי שיח יום כפור במ"ב סי' תקפ"
פ"ו ב' אר"ל גדולה תשובה שזדונות נעשו לו  ופשעינו שתחלה יש לבקש על הקל ואח"כ על החמור, ויש ליישב גירסתנו דביומא

כשגגות משמע דשגגות נמחל לגמרי כשמתפלל ומבקש, והנה מחה הוא לשון מחיקה שנשאר רשומו ניכר אבל העבר הוא שמעביר 
גות, לגמרי, וכאן מחה מקביל נגד פשעינו והעבר נגד חטאתינו, לכן תחלה אנו מבקשים מחה פשעינו דהיינו שהמזידים יתהפכו לשג

 ואח"כ מבקשין העבר חטאתינו דהיינו אותן השגגות העבר לגמרי כיון שכבר נתהפכו לשגגות ודו"ק.
     .ÔÂˆ¯·Â Ò�Â‡· ÍÈ�ÙÏ Â�‡ËÁ˘ ‡ËÁ ÏÚ הא דאונס צריך כפרה אפ"ל דמכיון שפ"א עבר ברצון לכן הגיע אח"כ לידי אונס, וכעי"ז

בתוספתא דשבועות פ"ג ה"ג היה רבי אלעזר בן מתיא אומר הרואה עוברי עבירה מתחייב לראות וכו', והיינו דמכיון שחטא  איתא
שחטאנו לפניך ביצר הרע. אפ"ל דהכונה שהיה מרוצה מהיצה"ר ששידל  י הוא נענש אח"כ לראות עוברי עבירה. ועל חטאברצון הר

 )דקרא טעמא(            אותנו לעבירות, ועוי"ל שזה לימוד זכות שמה שחטאנו הוא משום שיצה"ר פיתה אותנו.

 תשובה בעניני ת"שו
 .השבת לאחר עד להמתין יצטרך בשבת תשובה לעשות שרוצה מי וכי, להתוודות אסור שבשבת מה אחד גאון הקשה. ש
 ומה). א"סק ד"שס מצוה ח"מנ ועיין( גמור צדיק ונקרא" בלבו תשובה הרהר שמא') "ב, ט"מ קדושין( בגמרא אמרו הרי, מעכב אינו וידוי. ת

 .מתפלה עדיף דלא משום הוא בשבת וידוי שאסור
 '".וכו בגדנו אשמנו' וכו פנים עזי אנו שאין"

, כלום ממך גזלתי שלא לומר יכול איני: לחבירו האומר לאדם משל, כך כל אנו חוטאים אם' כו פנים עזי אנו שאין כזו הקדמה תיתכן איך. ש
 ...ושדך כספך ביתך גזלתי אבל

 על מפרט כך ואחר, חטאנו שלא לומר אפשר שאי כללי בלשון אומר זה ועל, צדיקים גם בהם יש והרי, ישראל כלל על אומרים תחילה. ת
 '.וכו אשמנו שהם בהן יחידים שיש הנך

 הגברא על קאי זה האם, כן לומר בהפסיק מהו", תשובה לעשות בידו מספיקין אין' וכו ואשוב אחטא האומר') "ב, ה"פ יומא( במשנה. ש
. לשוב בידו מספיקין אין כן שאמר עבירות על שמא או, כן עליהם שאמר עבירות על אף מכפר כן לומר הפסיק אבל נוהג וכך שיטתו שזהו

 .כן לומר הפסיק אם אף כ"א, וחומרתה העבירה גודל משום שהוא כתב) א"ה מתשובה ד"פ( ם"וברמב
 שהטעם לזה והמקור. שהפסיק אף תשובה מהני לא ודאי כ"א, שתכפר יתכן ולא החטא סיבת היא התשובה זה שבאופן משום הוא הטעם. ת

 מכפר פ"ויוהכ אחטא באומר, תשובה בלא מכפר פ"שיוהכ לרבי שאף שם שאמרו') א, ז"פ יומא' (בגמ הוא, החטא סיבת שהתשובה כיון הוא
 .הדברים הן והן", מכפר אינו לחטוא סומך הוא שעליו מאחר" י"רש ופירש", שאני אגב, "מכפר אין

 .לו קשה שיותר רק, תשובה תיתכן שודאי נראה הדבר בעיקר אבל
 .להבא על קבלה שלנו הוידוי בנוסח נזכר לא למה. ש
 מתוודה כך כל שאם כנראה, מהוידוי חלק היא שהקבלה כתב) א"ה א"פ תשובה( ם"שברמב ואף, לוידוי שייך שלא עצמו בפני דבר הוא. ת

 ').א סימן ל"זצ י"קה בעל למרן" תבונה שערי" בספר' ועי. (קבלה בזה נכלל ומתחרט
 )שיחה דרך(

 



 

ÔÂ˘‡¯ ÌÂÒ¯Ù  
 ‡"ËÈÏ˘ Ô¯Ó „ÈÓÏ˙ Ï˘ ÂÈ˙ÂÓÈ˘¯ ˙Â¯ˆÂ‡ ÈÙ ÏÚ-  ‡"ËÈÏ˘ ÔÓ Â‰ÈÏ‡ ¯"‚‰-  "ÍÈ˙ÂÏ‡˘Ó ÏÎ" :È˙ÂÎÈ‡ ¯ÙÒ· ¯Â‡ ˙Â‡¯Ï ÌÈ„È˙Ú‰- 

 ˙ÂÎ¯„‰Â ˙Â�ÂÂÎ‰ ,˙ÂˆÚ‰ ,˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎ- .ÂÈ¯Ú˘ È˜ÙÂ„Ï ‡"ËÈÏ˘ ‰¯Â˙‰ ¯˘ Ï‡¯˘È Ï˘ Ô·¯ ˜È�ÚÓ˘ ,ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ·  

 לחזור יכול אינני - הוא ענה בכאב וייאושו ?מתרומם אתה האם ,כיפור יום לקראת ת"עשי בענין אתך מה  - יהודיאמרתי לרבינו כי שאלתי 
  .נורא אינטרנט לי יש כי ,בתשובה
 ,‰ÏÈÏÁ‰‡¯˙ ÌÈ�Ù·  ˙‡È¯·„ ¯‰"Ó ÛÂÒ ˜¯Ù ‚ 'Ï‰Ó˙ÂÎ ‰·Â˘˙ ·˙Î˘ -  ÈÎÔÈ‡ ¯·„ „ÓÂÚ È�Ù· ‰·Â˘˙‰!   
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙ÏÈÙ˙· ÌÂÈ ¯ÂÙÈÎ Ô˙˙Â Â�Ï ‰ 'Â�È˜ÂÏ‡ ÂÎÂ '‰ÏÈÁÓÏ ‰ÁÈÏÒÏÂ ÂÎÂ 'ÏÂÁÓÏÂ Â· ˙‡ ÏÎ Â�È˙Â�ÂÂÚ, ˘È Ô‡Î ÏÙÎ ÔÂ˘Ï ¯ÓÂ‡˘ ·Â˘ ˙‡ 

ÏÎ ˙Â�ÂÂÚÈÂ�, ‰�ÂÂÎ‰Â - ÏÎ Â�È˙Â�ÂÂÚ ÂÓÎ ·˙Î˘ ·Ó¯‰"Ì �‰"Ï ÙÒ"‚ ‰·Â˘˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„ „ÓÂÚ‰ È�Ù· ‰·Â˘˙‰.  
  בעלי תשובה היום, שבוע לפני ראש השנה, מה לומר להם בשם הרב משהו מעשי ליום הדין?  הזמינו אותי לדרוש בפני

 ÔÈ„‰ ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï ·Â˘ÁÂ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ‰ ¯·„‰ ‰Ê (‰¯Â˙ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈÓ˘Â ‡˙Â¯·Á·) ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ– .ÌÏÂÎ „‚�Î ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Â  
 קדוש ביום עצמו תוראהל שלא מפחדהוא  ,'ב ביום תקיעות לפני התעוררות שידבר מבקשראש הישיבה שם ו, ישיבה גדולהב מ"רהרב ... 

  בישיבה לדבר מה על. ב. הזה
 (‡ ÌÈ·¯‰ ÈÂÎÈÊ ‡Â‰ÏÂ„‚ ¯·„  (·ÌÏÂÎ „‚�Î ˙"˙ ‰¯Â˙ ÏÚ ¯·„Ï. 

 בןיוסי  יבר אמר של המשנה רק ואמר ,אדום הנהי א"והחזועד שהסכים  תקיעות פנידבר לל א"בחזו והפצירכי  רוטברג זלמן ביר לי סיפר
אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום תורה לפי שבשעת פטירתו של אדם אין וכו'   קיסמא

È�‡ ¯ÎÂÊ ˙‡ ‰Ê  È̇ .יותר לא אמרווכו' מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד  ÈÈ‰
.Ì˘   

   ÂÊÈÁ ‰¯Â˙· ‰Ê ¯·„‰ ÈÎ‰ ·Â˘Á ‰Ú˘Ï ÂÊ˜ שאמרה? הזו במשנה יש מה ,והדין המשפט על התעוררות מדברים כלל בדרך
יותר,  מקודש כלילאבל . כליל שאינו קרבן ?קרבן זה עולה גםהרי  כקרבןהכוונה  מה ,וכקרבן כעולה רתינויעת לפניך ותערב התפילה בנוסח

  .בעולה שאין מה בשלמים ויש ,אדם אכילת בו אין ,כל מקוםמ? קרבןה לי למימר למ כעולה ואם
  ·‡˘ÂÁÈÏÒ ¯ÓÂÏ ÌÚË ‰ÊÏ ÔÈ‡ ‡Ï ...˙ÂÁÈÏÒ ¯ÓÂÏ ‡·Â ÒÈ…Â‡ Í‡«̂¿Ù‡»Ï¿̆ ¯Ú∆Ú ¯˜Â·‰ ˙¯ÂÓ˙ אמר לי רבנו: 

·È˘È· ,ÌÈ�ÈÈ�ÚÓ ÌÈ¯ÙÒ Ì˘ È˙È‡¯ ‰Ê È„È ÏÚÂ .ı�· È˙ÏÏÙ˙‰ Î"Á‡Â ,˙ÂÁÈÏÒ Â¯Ó‡Â ÏÂ„‚‰ �"Î‰·· ı�· ˙ÂÁÈÏÒÏ È˙ÎÏ‰ ‰Â˜˙ Á˙Ù· ‰
 ,Â˘„˜ „È ·˙Î· ˙Â‰‚‰ Ì˘ ÂÈ‰Â ,ÌÈ„ÒÈÈÓ‰ ÔÈ· ÂÈ‰ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ó ‰ÓÎ˘ Ë�‡ÏÒÓ Ï„�ÂÊ È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ÌÂ˙Á˘ ÌÈ¯ÙÒ ‰ÓÎ Ì˘ È˙‡ˆÓ

Ï ˘È ÛÂÒ· ‚"Á ‰„˘‰ Á"È˘·Â .ÌÈ˙˜˙Ú‰Â.Ì˘ ÒÙ„‰ È˙˜˙Ú‰  ̆‰ÎÂ¯‡ ‡È‰˘ ˙Á‡ ‰¯Ú‰Â ÌÈËÂ˜È                                                                         
 נהוג שםו ,חרדית יהודית קהילהקיימת כי באחת הארצות בפאתי אירופה (ונקט בשם הקהילה והמקום)  הרב ... יל סיפראמרתי לרבנו. 

  .בשופר תוקעין מדותי"ג  אומריםכאשר  פעם כלש 'נעילה'ב
 בא ק"חהמ חבר ,למות הולךאשר יהודי כבקהילה  ונהוג ,ק"לחשם גם  שייך והוא ,רבות שנים התוקע ההי שהואיהודי הרב ...  שם' הי
במקומו  אחר לשלוח וניסה ,חזקתו להפסיק לאכדי  ללכת רצה לא מאד הוא .מאד חולה אשה יש כי לו קראו נעילה לפני והנה, עמו הותשל

 והנה, שלו התקיעות חזקת הפסקת על לו וכאב. פטירתה בשעתשהה שם ו גוססת יתהיההיא  ובאמתנאלץ ללכת לשם ו, בידו עלה ולא
 חזקות תקיעות לתקוע אמר: והרופא, מיד אותו וניתחו, לב ניתוח מיד שצריך וראו ת חוליםלבי ולקחוהו, טוב לא הרגיש ם הכיפוריםיו אחר
 מצוה שעשה ובזכות ,שם מת ההי תוקענשאר בית הכנסת והיה  ואם ,חזק לב צריךהיה נוהג תמיד (לתקוע בקול גדול ולנפוח בכוח) ש כמו
   לתקוע כמו שהם עושים?! הדבר נכוןוכי  .ם כיפורביו לתקוע תושב איסוריש  הריע"כ. ו .חי נשאר הגוססת עם

È‡„Â ‡Ï˘. ÏË·Ï  ˙‡ ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÈ˜˙‰.˙ÂÁÈÏÒ‰ ÚˆÓ‡· ‡Ï Ú·ÓÈ‡ È··,˙Â˘Ó˘‰ Ô  ‡Ï‡Ì‚  ˘"‰È· È¯Á‡ÔÂÈÎ ˘ ÔÈÈ„ÚÔÈÏÏÙ˙Ó ‰ÏÈÚ� ‰Ê ÂÈ Ì
ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰  - ‰ÊÂ È˙¯˙ È¯˙Ò„, )ÏÏÎ·Â È¯‰ ÔÈ‡ ‰ÏÈÚ� ¯Á‡ ‡ˆ‰ÏÈÚ� Ï˘ ‰�ÓÊ ÈÎ .ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙  ‡È‰„Ú ‡ˆ(ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙.  א.ה לגבי התקיעה

לסיים  םבמ"ב סק"ב שעכשיו שנוהגי ארמתיר לתקוע בבין השמשות ורק בודאי יום אוסר. עוד מבו סי' תרכ"ג סקי"אבהמ"ב שאחרי נעילה 

  .נעילה בלילה אין למחות בידם
 המדגישהגדרה זו ש ,ומקובל ...אידם כיפור יו אני :ענהו ?חברו מי הוא ומה הואשאל את אחד הונפגשו באוטובוס אנשים ' ב .ספרתי לרבנו

   .כיפה וזקןאתה הרי חבוש  ך,אתה לא נראה כ :שאלו חברו .כ"נ רק ביו"יהודי שכל השנה לא בא לבהכ -
אם לא אחת דתו  .וגם בשבת, ימים בשנה 365ושם צריך לעבוד יום יום , שנים 5שירתתי בצבא הרוסי . ונתיואסביר לך מה כאמר לו ההוא: 

' כי פעם הוצאת שן הי ,כל מי שמוציאים לו שן למחרת יש חופש, כ ואז עלה לי רעיון"ביולעבוד  עלי מאדהיה ורע  ם כיפורהגיע יו להמית.
  . נורא

כל שנה שן  -שנים  5 ךוכ .ולמחרת לא עבדתי, יסורים נוראיםלי ' השן והיאת באתי למפקד ומאד התאוננתי כאילו כואב לי השן והוציא 
  ע"כ. איד...יום כיפור  -רוש זה הפי .שיניים 5 לו חסרשוהראה לו 

   .ההרי שבת יותר חמורהאם היה חייב לעשות כך, ומדוע עשה כן על יום כיפור ולא על שבת ש
ÁÓ ‡Ï ‡Â‰Â‰Ê· ·È, ÔÎÏÂ, È‰ ÂÏ˘ ˘‚¯‰ ˙„Â˜� Ì‡ÈÂÈ ÏÚ ˜  ̄‰˙¯ÂÙÈÎ Ì  ‡Â‰‚¯‰ ÈÙÎ ‰˘ÚÈÂ˘.  

מתוך מכתב/ ציבור שלחלקם קשה הצום במיוחד, ועל כן החליטו להנהיג לקצר בתפילת הנעילה כדי לסיים ממש בזמן. וכדי לעמוד 
דק' מכל שנה. הם שואלים במה הם יכולם לקצר? א) למהר באמירת הסליחות או לדלג על חלק מהסליחות ב)  40במשימה עליהם להוריד 

ג) למהר בחזרת הש"ץ בקטעים שהחזן אומר לבדו ד) למהר באמירת אבינו מלכנו או לדלג [אמנם יש לציין לומר פחות מז' פעמים י"ג מדות 
כי הבחורים יותר מכוונים באבינו מלכנו מבסליחות] ה) לקצר בזמן שהש"ץ ממתין לציבור עד שיגמרו שמו"ע ולהתחיל חזרת הש"ץ מיד 

איש]. במה עוד אפשר לקצר? אולי למהר בסליחות ולהספיק ברכת כוהנים  450-כשסיימו מנין אנשים את תפילתם [בתפילה משתתפים כ
  ואח"כ לומר אבינו מלכנו בניחותא.

 ˘‡¯Ó ˘˜·Ï .ÏÈÁ˙È ‰¯˘Ú ˘È˘Î (‰ ˜ÂÒÙ· ˜ÂÒÙ ¯ÓÂÏ ‡Ï ¯˘Ù‡ („ ¯˘Ù‡ (‚ ˙ÂÁÙÏ ‡Ï (· ¯˘Ù‡ (‡ ˙ÂÏ‡˘‰ È·‚ÏÂ .ÔÓÊ· ÌÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ
ÂÈÏÚ ÂÎÁÈ ‡Ï˘ Â‡ ˙È·¯Ú„ Ú"Ó˘· ¯ˆ˜È˘ ‰·È˘È‰  

 ,ÌÈÎÏÓ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÂÏÚ˘ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈË˜¯Ù ˙ÂÏ‡˘  
' ¯ .‡Ï˘ ÔÈ�Ó·ÂÊÁ"‡ Û‡ ÌÚÙ ‡Ï Â˜ÈÙÒ‰ ¯·ÌÈ�‰Î ˙Î ˜¯ ÙÌÚ ˙Á ‰ ?מזה גדול שזה יימר מאןכי  ,כת כהניםבר להספיק בנעילה לרוץ אםה

Ï‡ÂÓ˘ ÔÓÈ�ÈÈ¯‚ Ê¯„Ê‰ ˙ˆ˜ Â˜ÈÙÒ‰Â Î¯·ÌÈ�‰Î ˙.  
  .�‰‚Ê È‰‰ ‚‰�Ó ÂÁ·"Ï, Ô‡Î ‡Ï Â‰? כ"יורב בע מלקות קבלו ואביו א"חזו אםה

·‡Ú˘ Ú·¯· ‰ÏÈÎ‡‰ ˙‡ ¯Á‡� :‰·È˘È‰ È�·Ï ÌÈ¯ÂÁ·‰ „Á‡ ¯Ó‡ ,‡·‡ Ïˆ‡ ÛÒÂÈ ˙È· ˙·È˘È· ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ È‡ˆÂÓÓ „Á‰ סיפר רבנו. 
.‰Ï„·‰ È¯Á‡ ,‰Ú˘ Ú·¯ „ÓÏ�Â  

 ˙È·Ï Ò�Î� ,ÍÎÓ ÚÓ˘ ‡·‡.˙‡Ê ‰˘Ú˘ ¯ÂÁ·· ¯Ú‚Â ,ÏÂÎ‡Ï ÌÏÂÎ ˙‡ ÒÈ�Î‰ „ÈÓÂ ˘¯„Ó‰  
אמרתי כי מרן הגראי"ל שאל בנאמר בוידוי של רבנו ניסים גאון אומרים "ואע"פ שאיני ראוי ואיני זכאי להתודות על עצמו וכל שכן על 

  על אחרים? אחרים" מה פירושו אינו ראוי, אדרבא חוטא מתודה וצריך להתוודות? ועוד, כיצד שייך וידוי
 ‰�ÂÂÎ‰ ÂÊ ‰�ÂÎ�Â ‰¯ÂÓ‚ ‰Ë¯Á‰ ÔÈ‡ Ì‡ -  ‰È�˘‰ ‰Ï‡˘‰ È·‚ÏÂ .ÈÂ‡¯ Â�È‡-  Ô�È‡˘ ÏÚ ‰Ê ¯Â·ˆ ÁÈÏ˘ ˙�˜˙ ÏÎ È¯‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰„Â˙Ó ı"˘

.ÔÈ‡È˜·  
  

  

  


