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מלך מוחל וסולחמלך מוחל וסולח
גדול,  כסף  לסכום  בדחיפות  זקוק  היה  אחד  גדול, אדם  כסף  לסכום  בדחיפות  זקוק  היה  אחד  אדם 
מהקבצנים  לאחד  וניגש  לרחוב  יצא  עשה?  מהקבצנים מה  לאחד  וניגש  לרחוב  יצא  עשה?  מה 
העומדים בפינת הרחוב וביקש ממנו 'תן לי בבקשה העומדים בפינת הרחוב וביקש ממנו 'תן לי בבקשה 
ושאל  הקבצן  בו  הביט  דולר'!  מליון  ושאל בדחיפות  הקבצן  בו  הביט  דולר'!  מליון  בדחיפות 
בפליאה 'אני, מליון דולר? הרי לא רק שאין לי לתת בפליאה 'אני, מליון דולר? הרי לא רק שאין לי לתת 
הבין  נראים'!  הם  איך  יודע  איני  שאפילו  אלא  הבין לך,  נראים'!  הם  איך  יודע  איני  שאפילו  אלא  לך, 
האיש שהוא 'טעה בכתובת', חיפש שוב עד שראה האיש שהוא 'טעה בכתובת', חיפש שוב עד שראה 
לפניו את אחד מעשירי העיר, ניגש אליו וביקש 'תן לפניו את אחד מעשירי העיר, ניגש אליו וביקש 'תן 
העשיר  לו  ענה  דולר',  מליון  בדחיפות  בבקשה  העשיר לי  לו  ענה  דולר',  מליון  בדחיפות  בבקשה  לי 
שבה  מהדרך  אבל  הזה  הסכום  את  לי  יש  שבה 'אמנם  מהדרך  אבל  הזה  הסכום  את  לי  יש  'אמנם 

אתה מבקש ממני, לא השתכנעתי לתת לך.אתה מבקש ממני, לא השתכנעתי לתת לך.

הסיפור הזה כנראה לא התרחש מעולם.. אבל הוא הסיפור הזה כנראה לא התרחש מעולם.. אבל הוא 
בהחלט ממחיש ממי מבקשים ואיך שמבקשים.בהחלט ממחיש ממי מבקשים ואיך שמבקשים.

היום הקדוש – יום הכיפורים נקרא גם 'יום סליחה היום הקדוש – יום הכיפורים נקרא גם 'יום סליחה 
ישראל  מבני  אחד  כל  עומד  זה  ביום  ישראל ומחילה',  מבני  אחד  כל  עומד  זה  ביום  ומחילה', 
וירחם  שיחוס  הקב"ה  לפני  ובתחנונים  וירחם בתפילות  שיחוס  הקב"ה  לפני  ובתחנונים  בתפילות 
טובים  לחיים  ויחתמהו  עוונותיו,  לכל  ויסלח  טובים עליו,  לחיים  ויחתמהו  עוונותיו,  לכל  ויסלח  עליו, 
בתפילות  אומרים  אנו  וכך  הדין,  משורת  בתפילות לפנים  אומרים  אנו  וכך  הדין,  משורת  לפנים 
לעוונותינו,  וסולח  מוחל  'מלך  עשרה  לעוונותינו, שמונה  וסולח  מוחל  'מלך  עשרה  שמונה 
כל  על  מלך  ושנה,  שנה  בכל  אשמותינו  כל ומעביר  על  מלך  ושנה,  שנה  בכל  אשמותינו  ומעביר 

הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים'.הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים'.

מבקשים  כשאנו  האם  השאלה,  נשאלת  מבקשים וכאן  כשאנו  האם  השאלה,  נשאלת  וכאן 
מאמינים  באמת  אנחנו  לנו,  שיסלח  מאמינים מהקב"ה  באמת  אנחנו  לנו,  שיסלח  מהקב"ה 
שקר  כן,  לא  אם  שהרי  וסולח'?  מוחל  'מלך  שקר שהוא  כן,  לא  אם  שהרי  וסולח'?  מוחל  'מלך  שהוא 
סימן  בעצמו  זה  הרי  מבקשים  אנו  ואם  סימן בפינו!   בעצמו  זה  הרי  מבקשים  אנו  ואם  בפינו!  
וסולח',  מוחל  'מלך  הוא  שהקב"ה  מאמינים  וסולח', שאנו  מוחל  'מלך  הוא  שהקב"ה  מאמינים  שאנו 
לסלוח',  המרבה  'חנון  הוא  שהקב"ה  לסלוח', מאמינים  המרבה  'חנון  הוא  שהקב"ה  מאמינים 
לחטאים  מחילה  'מרבה  הוא  שהקב"ה  לחטאים מאמינים  מחילה  'מרבה  הוא  שהקב"ה  מאמינים 
צריכה  תפילתנו  איך  כן  ואם  לפושעים',  צריכה וסליחה  תפילתנו  איך  כן  ואם  לפושעים',  וסליחה 
כבן  ותחנונים  וברחמים  ומובנת,  סדורה  כבן להראות,  ותחנונים  וברחמים  ומובנת,  סדורה  להראות, 
מישהו  שפגשנו  כאילו  ולא  אביו,  לפני  מישהו המתחטא  שפגשנו  כאילו  ולא  אביו,  לפני  המתחטא 
טובה..  איזו  ממנו  ומבקשים  הרחוב  טובה.. באמצע  איזו  ממנו  ומבקשים  הרחוב  באמצע 
נזכור  ובעיקר  לו,  שיש  ממי  מבקשים  שאנו  נזכור נזכור  ובעיקר  לו,  שיש  ממי  מבקשים  שאנו  נזכור 
שהקב"ה הוא 'הרוצה בתשובה', הוא רוצה שיהודי שהקב"ה הוא 'הרוצה בתשובה', הוא רוצה שיהודי 
למעלה  עברו  עוונותיו  ח"ו  אם  גם  בתשובה,  למעלה יחזור  עברו  עוונותיו  ח"ו  אם  גם  בתשובה,  יחזור 
ראש, וזהו הזמן להמליך את מלכותו יתברך עלינו, ראש, וזהו הזמן להמליך את מלכותו יתברך עלינו, 
ויה"ר  שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  באהבה  ויה"ר ונקבל  שלם,  בלבב  רצונו  לעשות  באהבה  ונקבל 

שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה!שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה!

 (עפ"י טיב המועדים-ימים נוראים-יום הכיפורים) (עפ"י טיב המועדים-ימים נוראים-יום הכיפורים)
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ָך: (ל, ב) (ל, ב) ∆ ׁ̆ ָכל ַנפ¿ ָך ּוב¿ ָבב¿ ָכל ל¿ יָך ּב¿ ָך:ּוָבנ∆ ∆ ׁ̆ ָכל ַנפ¿ ָך ּוב¿ ָבב¿ ָכל ל¿ יָך ּב¿ ּוָבנ∆

מד'  תשובה  מצות  כלולה  היסודיים,  הפסק  וספרי  מחז"ל  המבואר  כפי  מד' הנה,  תשובה  מצות  כלולה  היסודיים,  הפסק  וספרי  מחז"ל  המבואר  כפי  הנה, 
חלקים. חלקים. א) א) עזיבת החטא.עזיבת החטא. ב) ב) החרטה.  החרטה. ג) ג) הווידוי.הווידוי. ד) ד) הקבלה על להבא.  הקבלה על להבא. 

כדי לעמוד על מהותן של אלו הכללים, מן הראוי לעיין במשנתו של הרמב"ם כדי לעמוד על מהותן של אלו הכללים, מן הראוי לעיין במשנתו של הרמב"ם 
בדבר הלכה זו, בדבר הלכה זו, (הלכות תשובה פ"ב ה"ב)(הלכות תשובה פ"ב ה"ב) והא לך לשונו: ומה היא התשובה? הוא שיעזוב  והא לך לשונו: ומה היא התשובה? הוא שיעזוב 
החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר (ישעי' נה, (ישעי' נה, 
ז)ז) 'יעזוב רשע דרכו' וגו', וכן יתנחם על שעבר, שנאמר  'יעזוב רשע דרכו' וגו', וכן יתנחם על שעבר, שנאמר (ירמי' לא, יט) (ירמי' לא, יט) 'כי אחרי שובי 'כי אחרי שובי 
נחמתי', ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר נחמתי', ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר (הושע (הושע 

יד, ד)יד, ד) 'ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו. עכ"ל. 'ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו. עכ"ל.

עוד  נאמר  'ולא  מהפסוק  הראיה  מה  דבריו  על  עוד שעמד  נאמר  'ולא  מהפסוק  הראיה  מה  דבריו  על  שעמד  (שם) (שם)  משנה  בכסף  משנה ועיין  בכסף  ועיין 
אלקינו למעשה ידינו', ופירש: יקח לֵעד להשי"ת עליו שלא ישוב לחטוא עוד.אלקינו למעשה ידינו', ופירש: יקח לֵעד להשי"ת עליו שלא ישוב לחטוא עוד.

היוצא מדברי הרמב"ם, שעומק החרטה צריך להיות חזקה כל כך, עד שתביא את היוצא מדברי הרמב"ם, שעומק החרטה צריך להיות חזקה כל כך, עד שתביא את 
האדם לידי קבלה חזקה שלא ישוב לכסלה עוד, ויהיה כל כך איתן בדעתו עד האדם לידי קבלה חזקה שלא ישוב לכסלה עוד, ויהיה כל כך איתן בדעתו עד 
שהקב"ה בעצמו יהיה ביכולתו להעיד שמכח אותה קבלה לא ישוב עוד לאיולתו. שהקב"ה בעצמו יהיה ביכולתו להעיד שמכח אותה קבלה לא ישוב עוד לאיולתו. 
לאור דבריו, בבואנו לעסוק במצות התשובה, מוטל עלינו להבין כי ע"י חרטה לאור דבריו, בבואנו לעסוק במצות התשובה, מוטל עלינו להבין כי ע"י חרטה 
ועל  זו.  מצוה  חובת  ידי  לצאת  ביכולתינו  אין  ולחוץ  השפה  מן  שהם  ועל וקבלה  זו.  מצוה  חובת  ידי  לצאת  ביכולתינו  אין  ולחוץ  השפה  מן  שהם  וקבלה 
לשמה  ראויה  חרטה  מבלעדי  כי  לדעת,  התשובה  דלתות  על  הדופק  לשמה האדם  ראויה  חרטה  מבלעדי  כי  לדעת,  התשובה  דלתות  על  הדופק  האדם 
עדיין לא יצא נקי מעוונותיו, וכדי שיעמוד האדם על מהותה של תשובה מן עדיין לא יצא נקי מעוונותיו, וכדי שיעמוד האדם על מהותה של תשובה מן 

הראוי להביא משל הממחיש היטב חרטה אמיתית מהי: הראוי להביא משל הממחיש היטב חרטה אמיתית מהי: 
חיטה,  של  גדולה  כמות  כשבאמתחתו  ליריד  שהגיע  חיטה  בסוחר  חיטה, מעשה  של  גדולה  כמות  כשבאמתחתו  ליריד  שהגיע  חיטה  בסוחר  מעשה 
ובבואו נתגלה לו, שהוא היחיד שיש בידו חיטה למכירה, ולא היה קץ לאושרו. ובבואו נתגלה לו, שהוא היחיד שיש בידו חיטה למכירה, ולא היה קץ לאושרו. 
כיון שהיה יחיד, הפקיע מיד את מחיר החטים, ובשל כך לא פנו אליו קונים, כי כיון שהיה יחיד, הפקיע מיד את מחיר החטים, ובשל כך לא פנו אליו קונים, כי 

המתינו כולם שמא תגיע עוד חיטה ליריד ואז בהכרח יוזל השער.המתינו כולם שמא תגיע עוד חיטה ליריד ואז בהכרח יוזל השער.
עבר יום, ועוד יום, וכמעט עבר שבוע שלם, ועדיין לא הגיעה שום חיטה נוספת עבר יום, ועוד יום, וכמעט עבר שבוע שלם, ועדיין לא הגיעה שום חיטה נוספת 
ליריד, והסוחר היחיד מייקר את המחיר עוד ועוד. במשך חמישה ימים הללו, ליריד, והסוחר היחיד מייקר את המחיר עוד ועוד. במשך חמישה ימים הללו, 

לא הסכים להתפשר עם הקונים בשום אופן להוזיל את המחיר אפילו מעט.לא הסכים להתפשר עם הקונים בשום אופן להוזיל את המחיר אפילו מעט.
והנה ביום השישי הגיעה לפתע למקום קבוצת סוחרים גדולה עם כמות אדירה והנה ביום השישי הגיעה לפתע למקום קבוצת סוחרים גדולה עם כמות אדירה 
של חיטה. כמובן שאז מיד ירד פלאים מחיר החיטה, ומיודענו הסוחר הוצרך של חיטה. כמובן שאז מיד ירד פלאים מחיר החיטה, ומיודענו הסוחר הוצרך 
להתעשר  הנפלאה  ההזדמנות  את  והפסיד  אפסי,  במחיר  סחורתו  את  להתעשר למכור  הנפלאה  ההזדמנות  את  והפסיד  אפסי,  במחיר  סחורתו  את  למכור 
על  כך  כל  התחרט  סוחר  אותו  אתמול.  סחורתו  את  מוכר  היה  אילו  על בקלות,  כך  כל  התחרט  סוחר  אותו  אתמול.  סחורתו  את  מוכר  היה  אילו  בקלות, 
המילה  כי  בחיטה,  לסחור  מסוגל  היה  לא  רבות  שנים  שבמשך  עד  המילה מעשהו,  כי  בחיטה,  לסחור  מסוגל  היה  לא  רבות  שנים  שבמשך  עד  מעשהו, 

'חיטה' היה בה די כדי להזכיר לו זכרונות מרים מכשלונו המר!'חיטה' היה בה די כדי להזכיר לו זכרונות מרים מכשלונו המר!
כזאת,  עמוקה  חרטה  של  למצב  להגיע  צריך  האדם  התשובה,  בענין  הדבר  כזאת, כן  עמוקה  חרטה  של  למצב  להגיע  צריך  האדם  התשובה,  בענין  הדבר  כן 
בו  תעורר  כזו  תזכורת  וכל  החטא,  במעשה  כלל  להיזכר  ירצה  לא  בו שאפילו  תעורר  כזו  תזכורת  וכל  החטא,  במעשה  כלל  להיזכר  ירצה  לא  שאפילו 
חרטה  על  רק  וחטא!  חטא  כל  על  להתחרט  האדם  צריך  כך  כדי  עד  חרטה חלחלה.  על  רק  וחטא!  חטא  כל  על  להתחרט  האדם  צריך  כך  כדי  עד  חלחלה. 
כעין זו יכולים להיות בטוח שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד. כעין זו יכולים להיות בטוח שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד. 
וזהו בעצם כוונת הנביא באמרו וזהו בעצם כוונת הנביא באמרו (הושע יד, ב) (הושע יד, ב) שובה ישראל עד ה' אלוקיך, שתתעלה שובה ישראל עד ה' אלוקיך, שתתעלה 

מכח תשובה זו עד ה' אלוקיך להיות תמיד בקרבתו, מבלי שתמעוד עוד באלו מכח תשובה זו עד ה' אלוקיך להיות תמיד בקרבתו, מבלי שתמעוד עוד באלו 
החטאים. ועל אותה תשובה מתפללים שלש פעמים ביום: והחזירנו בתשובה החטאים. ועל אותה תשובה מתפללים שלש פעמים ביום: והחזירנו בתשובה 
שלימה לפניך, כדאיתא בספר הקדוש 'עבודת ישראל' להמגיד מקוז'ניץ זי"ע, שלימה לפניך, כדאיתא בספר הקדוש 'עבודת ישראל' להמגיד מקוז'ניץ זי"ע, 
שכתב בכמה מקומות שכתב בכמה מקומות (ריש פר' פרה, ריש פר' שופטים, אבות ה, ח)(ריש פר' פרה, ריש פר' שופטים, אבות ה, ח) שהכוונה בזה הוא לזכות  שהכוונה בזה הוא לזכות 
שה'  באופן  בתשובה  ישוב  שהאדם  דייקא,  'לפניך'  לפניך -  שלימה  שה' בתשובה  באופן  ישוב בתשובה  שהאדם  דייקא,  'לפניך'  לפניך -  שלימה  בתשובה 

יעיד עליו שהתחרט ושב באמת.יעיד עליו שהתחרט ושב באמת.
על תשובה מעין זו דיברה תורה באמרה על תשובה מעין זו דיברה תורה באמרה (דברים ל, ב(דברים ל, ב) 'ושבת עד ה' אלקיך ושמעת ) 'ושבת עד ה' אלקיך ושמעת 
בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך'. אין הכתוב בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך'. אין הכתוב 
קורא 'תשובה' אלא לאותה תשובה אשר היא 'בכל לבבו ונפשו' של השב, כי קורא 'תשובה' אלא לאותה תשובה אשר היא 'בכל לבבו ונפשו' של השב, כי 
כאמור רק בכך נקרא האדם 'שב', אך מלבד מה שהגדיר הכתוב את מהותה כאמור רק בכך נקרא האדם 'שב', אך מלבד מה שהגדיר הכתוב את מהותה 
זכה  אכן  אם  יידע  האיך  לאדם  סימן  להורות  לנכון  הכתוב  ראה  תשובה,  זכה של  אכן  אם  יידע  האיך  לאדם  סימן  להורות  לנכון  הכתוב  ראה  תשובה,  של 
אם  שגם  מאוד  ויתכן  נגיעות,  מלא  הוא  האדם  שהרי  כזו?  נפלאה  אם לתשובה  שגם  מאוד  ויתכן  נגיעות,  מלא  הוא  האדם  שהרי  כזו?  נפלאה  לתשובה 
וממילא  בכך,  זכה  אכן  כי  לומר  דעתו  יטה  אמיתית  וקבלה  לחרטה  יזכה  וממילא לא  בכך,  זכה  אכן  כי  לומר  דעתו  יטה  אמיתית  וקבלה  לחרטה  יזכה  לא 
יתרפה מלהגות עצה בנפשו האיך לזכות בה, לכך אמר הכתוב 'ושבת וגו' אתה יתרפה מלהגות עצה בנפשו האיך לזכות בה, לכך אמר הכתוב 'ושבת וגו' אתה 
תשובת  הכתוב  תלה  כאילו  נראה  כי  נפלאים,  הדברים  לכאורה  שהרי  תשובת ובניך'  הכתוב  תלה  כאילו  נראה  כי  נפלאים,  הדברים  לכאורה  שהרי  ובניך' 
האב בתשובת הבן, והוא תימה, כי מה שייכות יש בין תשובת האב לתשובת האב בתשובת הבן, והוא תימה, כי מה שייכות יש בין תשובת האב לתשובת 
הבן, וכי אם נתעורר האב לתשובה אשם הוא בכך שעדיין לבו של בנו אטום? הבן, וכי אם נתעורר האב לתשובה אשם הוא בכך שעדיין לבו של בנו אטום? 

וכי סיבה היא שלא תהיה תשובתו מקובלת ח"ו? וכי סיבה היא שלא תהיה תשובתו מקובלת ח"ו? 
אכן אין הכתוב מכוון לומר שתשובת האב תלויה ועומדת בתשובת בנו, דבר אכן אין הכתוב מכוון לומר שתשובת האב תלויה ועומדת בתשובת בנו, דבר 
זה אינו עולה על הדעת ח"ו, כי ימינו יתב' פשוטה לקבל שבים, וכל הדופק על זה אינו עולה על הדעת ח"ו, כי ימינו יתב' פשוטה לקבל שבים, וכל הדופק על 
דלתות התשובה מקבלו מיד, אלא כיוון הכתוב לומר שכשתשובת האב היא דלתות התשובה מקבלו מיד, אלא כיוון הכתוב לומר שכשתשובת האב היא 
סימן  וזהו  לאורו,  ההולכים  ביתו  ובני  בניו  גם  מתעוררים  בהכרח  כדבעי  סימן אכן  וזהו  לאורו,  ההולכים  ביתו  ובני  בניו  גם  מתעוררים  בהכרח  כדבעי  אכן 
להאב שתשובתו היא אכן כדבעי, ושעליה יכול היודע תעלומות להעיד שלא להאב שתשובתו היא אכן כדבעי, ושעליה יכול היודע תעלומות להעיד שלא 
ישוב לכסלה, כי כידוע שאין אב מנחיל שקר לבניו (ראה ס' הברית פ"א כ, ג). ישוב לכסלה, כי כידוע שאין אב מנחיל שקר לבניו (ראה ס' הברית פ"א כ, ג). 
ואם בניו מתעוררים בראותם את אביהם מתמרמר על חטאיו אות הוא כי אכן ואם בניו מתעוררים בראותם את אביהם מתמרמר על חטאיו אות הוא כי אכן 
תשובתו אמיתית. אך באם רואה האב כי אין הבנים ההולכים לאורו מתעוררים תשובתו אמיתית. אך באם רואה האב כי אין הבנים ההולכים לאורו מתעוררים 
מתשובתו, עליו להבין כי עדיין לא זכה גם הוא לתשובה רצויה, ושעדיין מוטל מתשובתו, עליו להבין כי עדיין לא זכה גם הוא לתשובה רצויה, ושעדיין מוטל 
ובכך  אמיתית  וקבלה  חרטה  לידי  יבוא  האיך  עצות  ולהגות  להתמרמר  ובכך עליו  אמיתית  וקבלה  חרטה  לידי  יבוא  האיך  עצות  ולהגות  להתמרמר  עליו 

להתרצות אל אדוניו. להתרצות אל אדוניו. 
אך באם יווכח האדם שעדיין לא זכה לתשובה אמיתית, עלול הוא להתייאש אך באם יווכח האדם שעדיין לא זכה לתשובה אמיתית, עלול הוא להתייאש 
ח"ו מלזכות בכך, כי מתוך מחשבה חפוזה יכול הוא להסיק שאם עד כה לא ח"ו מלזכות בכך, כי מתוך מחשבה חפוזה יכול הוא להסיק שאם עד כה לא 
נתרגש יתר על המידה מעצם ידיעתו שהמרה את רצון בוראו, שוב לא יהיה נתרגש יתר על המידה מעצם ידיעתו שהמרה את רצון בוראו, שוב לא יהיה 
ביכולתו להכיר בגודל קלקלתו, כי מה יכול להועיל לו אחר שדעתו קצרה, אך ביכולתו להכיר בגודל קלקלתו, כי מה יכול להועיל לו אחר שדעתו קצרה, אך 
יהיה  לא  קצרה  שדעתו  עוד  כל  אכן  חמורה,  טעות  הוא  טועה  כי  לדעת  יהיה עליו  לא  קצרה  שדעתו  עוד  כל  אכן  חמורה,  טעות  הוא  טועה  כי  לדעת  עליו 
ביכולתו לזכות לתשובה אמיתית, אך מה שעליו לעשות הוא להרחיב דעתו, ביכולתו לזכות לתשובה אמיתית, אך מה שעליו לעשות הוא להרחיב דעתו, 
עליו לתמיד ולהתבונן בגדלות הבורא, וכמו כן להגות בספרי יראה המבארים עליו לתמיד ולהתבונן בגדלות הבורא, וכמו כן להגות בספרי יראה המבארים 
את חומרת החטאים, ומתוך כך אכן יזכה להבין את חומרת מעשיו, ובכך יהיה את חומרת החטאים, ומתוך כך אכן יזכה להבין את חומרת מעשיו, ובכך יהיה 

ביכולתו לבוא לידי תשובה בכל מאודו ונפשו.ביכולתו לבוא לידי תשובה בכל מאודו ונפשו.

התשובה פרשת  על  התשובהמאמר  פרשת  על  מאמר 
והשגתה וסימנה  מהותה  לאמיתה –  והשגתהתשובה  וסימנה  מהותה  לאמיתה –  תשובה 
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הלכות וידוי
תעשה,  לא  בין  עשה  בין  שבתורה  מצות  תעשה, כל  לא  בין  עשה  בין  שבתורה  מצות  כל  א.  א.  
אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, 
להתודות  חייב  מחטאו  וישוב  תשובה  להתודות כשיעשה  חייב  מחטאו  וישוב  תשובה  כשיעשה 
כי  אשה  או  איש  שנאמר  הוא,  ברוך  האל  כי לפני  אשה  או  איש  שנאמר  הוא,  ברוך  האל  לפני 
יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי 
דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין, אומר דברים, וידוי זה מצות עשה, כיצד מתודין, אומר 
ועשיתי  לפניך  פשעתי  עויתי  חטאתי  השם  ועשיתי אנא  לפניך  פשעתי  עויתי  חטאתי  השם  אנא 
כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני 
חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה 
להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח (רמב"ם (רמב"ם 

פ"א מהלכות תשובה ה"א).פ"א מהלכות תשובה ה"א).

שמביאין  בעת  ואשמות,  חטאות  בעלי  וכן  שמביאין   בעת  ואשמות,  חטאות  בעלי  וכן  ב.ב. 
מתכפר  אין  זדונן,  על  או  שגגתן  על  מתכפר קרבנותיהן  אין  זדונן,  על  או  שגגתן  על  קרבנותיהן 
וידוי  ויתודו  תשובה,  שיעשו  עד  בקרבנם  וידוי להן  ויתודו  תשובה,  שיעשו  עד  בקרבנם  להן 
וכן  עליה,  חטא  אשר  והתודה  שנאמר  וכן דברים  עליה,  חטא  אשר  והתודה  שנאמר  דברים 
כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין 
שיעשו  עד  בלקייתן  או  במיתתן  להן  שיעשו מתכפר  עד  בלקייתן  או  במיתתן  להן  מתכפר 
תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו 
אינו  לו,  חייב  שהוא  מה  לו  ששילם  פי  על  אינו אף  לו,  חייב  שהוא  מה  לו  ששילם  פי  על  אף 
מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם 

שנאמר מכל חטאות האדםשנאמר מכל חטאות האדם (שם). (שם).
ג. ג. ומה היא התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו ומה היא התשובה, הוא שיעזוב החוטא חטאו 
ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, 
על  יתנחם  וכן  וגו',  דרכו  רשע  יעזוב  על שנאמר  יתנחם  וכן  וגו',  דרכו  רשע  יעזוב  שנאמר 
שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו 
לעולם  החטא  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  לעולם יודע  החטא  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע 
ידינו  למעשה  אלהינו  עוד  נאמר  ולא  ידינו שנאמר  למעשה  אלהינו  עוד  נאמר  ולא  שנאמר 
וגו', וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו וגו', וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו 

שגמר בלבו שגמר בלבו (שם פ"ב ה"ב). (שם פ"ב ה"ב). 

ד. כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב, הרי 
זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת 
לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב 
אנא  שנאמר  החטא  את  לפרוט   וצריך  אנא ירוחם,  שנאמר  החטא  את  לפרוט   וצריך  ירוחם, 
אלהי  להם  ויעשו  גדולה  חטאה  הזה  העם  אלהי חטא  להם  ויעשו  גדולה  חטאה  הזה  העם  חטא 

זהב זהב (שם ה"ג).(שם ה"ג).
ה. ה. קודם אמירת הוידוי, יחשוב במחשבתו בזה"ל, קודם אמירת הוידוי, יחשוב במחשבתו בזה"ל, 
החטא  וידוי  של  עשה  מצות  עלי  מקבל  החטא הריני  וידוי  של  עשה  מצות  עלי  מקבל  הריני 
שצונו בוראי ית"ש בתורתו הקדושה, והתודו את שצונו בוראי ית"ש בתורתו הקדושה, והתודו את 

חטאתם אשר עשו חטאתם אשר עשו (יסושה"ע שער י"א פ"ו).(יסושה"ע שער י"א פ"ו).
השבים  על  אלא  מכפר  אינו  הכיפורים  יום  השבים   על  אלא  מכפר  אינו  הכיפורים  יום  ו.ו. 
ומחשב  בו  המבעט  אבל  בכפרתו,  ומחשב המאמינים  בו  המבעט  אבל  בכפרתו,  המאמינים 
לו לו  מכפר  אינו  זה,  כיפור  יום  לי  מועיל  מה  מכפר בלבו,  אינו  זה,  כיפור  יום  לי  מועיל  מה  בלבו, 

(רמב"ם פ"ג מהלכות שגגות, ומביאו הרמ"א בסי' תר"ז ס"ו).(רמב"ם פ"ג מהלכות שגגות, ומביאו הרמ"א בסי' תר"ז ס"ו).

כמו  שישחה  וטוב  מעומד,  להתוודות  כמו צריך  שישחה  וטוב  מעומד,  להתוודות  צריך  ז. ז. 
במודים, ואם כבד לו השחיה יש להקל דדי במה במודים, ואם כבד לו השחיה יש להקל דדי במה 
שחוזר  שני  בוידוי  ובפרט  מעט,  ראשו  שחוזר שיכוף  שני  בוידוי  ובפרט  מעט,  ראשו  שיכוף 
ואומר עם הש"ץ וכדלהלן. והעמידה צריך להיות ואומר עם הש"ץ וכדלהלן. והעמידה צריך להיות 
חייבים  שאנו  חטאים  על  שאומר  לאחר  חייבים עד  שאנו  חטאים  על  שאומר  לאחר  עד 
איזה  על  יסמוך  ולא  ב"ד.  מיתות  ארבע  איזה עליהם  על  יסמוך  ולא  ב"ד.  מיתות  ארבע  עליהם 
דבר באופן שאם ינטל אותו דבר יפול משום דזה דבר באופן שאם ינטל אותו דבר יפול משום דזה 
יחזור  אם  צ"ע  סמך  אם  ובדיעבד  כישיבה,  יחזור הוי  אם  צ"ע  סמך  אם  ובדיעבד  כישיבה,  הוי 

ויתוודהויתוודה (שו"ע ס"ג ומ"ב סק"י ושעה"צ שם).  (שו"ע ס"ג ומ"ב סק"י ושעה"צ שם). 
מתוודה  כשהוא  הש"ץ  עם  ויתוודה  מתוודה יחזור  כשהוא  הש"ץ  עם  ויתוודה  יחזור  ח. ח. 

בחזרת התפילהבחזרת התפילה (שו"ע שם).  (שו"ע שם). 
אנחנו  אבל  שאומרים  מה  הוא  הוידוי  אנחנו עיקר  אבל  שאומרים  מה  הוא  הוידוי  עיקר  ט. ט. 
דגם  וי"א  פשענו,  עוינו  שצ"ל  וה"ה  דגם חטאנו,  וי"א  פשענו,  עוינו  שצ"ל  וה"ה  חטאנו, 
גם  לומר  ונהגו  הוידוי.  לעיקר  לצרף  יש  גם אשמנו  לומר  ונהגו  הוידוי.  לעיקר  לצרף  יש  אשמנו 
שארי דברים כגון מה נאמר לפניך וכו' אתה יודע שארי דברים כגון מה נאמר לפניך וכו' אתה יודע 
דגם  מעומד  לאמרם  וצריך  חטא,  ועל  עולם  דגם רזי  מעומד  לאמרם  וצריך  חטא,  ועל  עולם  רזי 
ס"ג  שם  (שו"ע  ס"ג   שם  (שו"ע  לאמרם  שנהגו  הם  הוידוי  בכלל  לאמרםאלו  שנהגו  הם  הוידוי  בכלל  אלו 

ומ"ב ושעה"צ שם). ומ"ב ושעה"צ שם). 

יכה  החטא  כשמזכיר  הוידוי  אמירת  יכה בשעת  החטא  כשמזכיר  הוידוי  אמירת  בשעת  י. י. 
באגרוף על החזה או על הלב, כלומר אתה גרמת באגרוף על החזה או על הלב, כלומר אתה גרמת 

לי שאחטא לי שאחטא (מ"ב שם סקי"א). (מ"ב שם סקי"א). 
כשאומר  הלב  על  יכה  חטא  על  כשאומר באמירת  הלב  על  יכה  חטא  על  באמירת  יא. יא. 
'שאנו  כשאומר  יכה  חטאים  ובעל  'שאנו 'שחטאנו',  כשאומר  יכה  חטאים  ובעל  'שחטאנו', 

חייבים' חייבים' (מקו"ח להחו"י). (מקו"ח להחו"י). 
סתם  כשיאמר  אלא  החטא,  לפרט  צריך  סתם אין  כשיאמר  אלא  החטא,  לפרט  צריך  אין  יב. יב. 
כשמתודה  ומ"מ  וידוי,  מצות  ידי  יצא  כשמתודה חטאתי  ומ"מ  וידוי,  מצות  ידי  יצא  חטאתי 
חטא  שהוא  בין  החטא,  לפרט  נכון  חטא בלחש  שהוא  בין  החטא,  לפרט  נכון  בלחש 
שבין  חטא  בין  מפורסם,  שאינו  ובין  שבין מפורסם  חטא  בין  מפורסם,  שאינו  ובין  מפורסם 
אבל  לחברו,  אדם  שבין  חטא  ובין  למקום  אבל אדם  לחברו,  אדם  שבין  חטא  ובין  למקום  אדם 
התפילה  כשחוזר  ש"ץ  וכן  רם  בקול  התפילה כשמתפלל  כשחוזר  ש"ץ  וכן  רם  בקול  כשמתפלל 
מפורסם,  אינו  החטא  אם  החטא  לפרט  מפורסם, אסור  אינו  החטא  אם  החטא  לפרט  אסור 
ודעת  לפרטו,  רשאי  לרבים  מפורסם  הוא  ודעת ואם  לפרטו,  רשאי  לרבים  מפורסם  הוא  ואם 
הוא  אפילו  למקום  אדם  שבין  דחטא  הוא הגר"א  אפילו  למקום  אדם  שבין  דחטא  הגר"א 
מפורסם אסור לאמרו בקול רם, ורק חטא שבין מפורסם אסור לאמרו בקול רם, ורק חטא שבין 
אדם לחברו רשאי לפרטו אם הוא מפורסם, ויש אדם לחברו רשאי לפרטו אם הוא מפורסם, ויש 
מפורסם.  באין  אפילו  לחברו  אדם  בבין  מפורסם. מתירין  באין  אפילו  לחברו  אדם  בבין  מתירין 
מקרי  לא  א"ב  בסדר  חטא  על  שאומרים  מקרי ומה  לא  א"ב  בסדר  חטא  על  שאומרים  ומה 
אלא  זה  אין  בשוה  אומרים  והכל  דהואיל  אלא פורט,  זה  אין  בשוה  אומרים  והכל  דהואיל  פורט, 

כנוסח התפילהכנוסח התפילה (שו"ע סי' תר"ז ס"ב ומ"ב ושעה"צ שם).  (שו"ע סי' תר"ז ס"ב ומ"ב ושעה"צ שם). 
התורה,  אותיות  בכ"ב  פוגם  שהחוטא  לפי  התורה,   אותיות  בכ"ב  פוגם  שהחוטא  לפי  יג.יג. 
חטאיו  אדם  כל  שיפרש  א"ב  פי  על  הוידוי  כל אדם חטאיו תקנו  א"ב שיפרש  פי  על  תקנו הוידוי 
דבר  אכלתי  יאמר  באשמנו  כגון  האותיות,  דבר בין  אכלתי  יאמר  באשמנו  כגון  האותיות,  בין 

איסור וכן בכולםאיסור וכן בכולם (חיי"א קמ"ג ס"א).  (חיי"א קמ"ג ס"א). 
יד. יד. אין לדבר בשעת הוידוי, ואפילו באמירת על אין לדבר בשעת הוידוי, ואפילו באמירת על 
קדושה  או  קדיש  שומע  הוא  אם  ומ"מ  קדושה חטא,  או  קדיש  שומע  הוא  אם  ומ"מ  חטא, 
צריך להפסיק אפילו באמצע אשמנוצריך להפסיק אפילו באמצע אשמנו (מ"ב שם סקי"א),  (מ"ב שם סקי"א), 
דינו  לרצון  יהיו  פסוק  עדיין  אמר  לא  אם  דינו דהיינו,  לרצון  יהיו  פסוק  עדיין  אמר  לא  אם  דהיינו, 
רבא  שמיה  יהא  אמן  ועונה  הפרק,  באמצע  רבא כמו  שמיה  יהא  אמן  ועונה  הפרק,  באמצע  כמו 

וכן אמן של דאמירן בעלמא, ואם שמע קדושה וכן אמן של דאמירן בעלמא, ואם שמע קדושה 
עונה קדוש וברוך כבוד, ואמן של המלך הקדוש עונה קדוש וברוך כבוד, ואמן של המלך הקדוש 
ושומע תפילה, וכן תיבות 'מודים אנחנו לך', ואם ושומע תפילה, וכן תיבות 'מודים אנחנו לך', ואם 
כבר אמר יהיו לרצון לפני הוידוי עונה ג"כ ימלוך כבר אמר יהיו לרצון לפני הוידוי עונה ג"כ ימלוך 
מוסף  ובקדושת  אמנים,  שאר  כל  וכן  מוסף בקדושה,  ובקדושת  אמנים,  שאר  כל  וכן  בקדושה, 
יהיו  גם  אמר  ואם  ישראל,  שמע  פסוק  גם  יהיו עונה  גם  אמר  ואם  ישראל,  שמע  פסוק  גם  עונה 
אם  אפילו  הכל,  לענות  יכול  ה"ז  השני,  אם לרצון  אפילו  הכל,  לענות  יכול  ה"ז  השני,  לרצון 

עדיין לא עקר רגליועדיין לא עקר רגליו (סי' קכ"ב ס"א ומ"ב שם).  (סי' קכ"ב ס"א ומ"ב שם). 
טו. טו. שכח לומר וידוי בתפילת מנחה של ערב יום שכח לומר וידוי בתפילת מנחה של ערב יום 
הכיפורים, ונזכר אחר אכילתו, יאמר הוידוי סמוך הכיפורים, ונזכר אחר אכילתו, יאמר הוידוי סמוך 

לחשכה לחשכה (הלי"ש פ"ד ס"ה). (הלי"ש פ"ד ס"ה). 
טז. טז. שכח לומר וידוי בתפילת יום הכיפורים אינו שכח לומר וידוי בתפילת יום הכיפורים אינו 
צריך לחזור על התפילה, ובדיעבד יכול להתוודות צריך לחזור על התפילה, ובדיעבד יכול להתוודות 

גם אם אינו סמוך לתפילהגם אם אינו סמוך לתפילה (שם).  (שם). 
בתוך  דבר  איזה  הכיפורים  ביום  ששכח  בתוך מי  דבר  איזה  הכיפורים  ביום  ששכח  מי  יז. יז. 
צריך  אין  התפילה,  לחזור  שצריך  צריך התפילה  אין  התפילה,  לחזור  שצריך  התפילה 
לחזור גם הוידוי, שאין הוידוי בטל מחמת טעות לחזור גם הוידוי, שאין הוידוי בטל מחמת טעות 

התפילה התפילה (שבה"ל ח"ו סי' ע"ג). (שבה"ל ח"ו סי' ע"ג). 
הכיפורים  ביום  עליהם  שהתוודה  עוונות  הכיפורים   ביום  עליהם  שהתוודה  עוונות  יח.יח. 
לחזור  יכול  אפ"ה  עליהם,  שינה  ולא  לחזור שעבר  יכול  אפ"ה  עליהם,  שינה  ולא  שעבר 
זה  דהרי  אמרינן  ובגמרא  עליהם,  זה ולהתוודות  דהרי  אמרינן  ובגמרא  עליהם,  ולהתוודות 
ואפילו  תמיד,  נגדי  וחטאתי  שנאמר  ואפילו משובח  תמיד,  נגדי  וחטאתי  שנאמר  משובח 
עבירות שבין אדם לחבירו כמו גנב וגזל וכדומה, עבירות שבין אדם לחבירו כמו גנב וגזל וכדומה, 
מתוודה  ה"ז  הגזילה,  והשיב  לו  שמחל  מתוודה אע"פ  ה"ז  הגזילה,  והשיב  לו  שמחל  אע"פ 
חטא  גם  בזה  יש  דמ"מ  לעולם,  הכיפורים  חטא ביום  גם  בזה  יש  דמ"מ  לעולם,  הכיפורים  ביום 
בדברים  חברו  הקניט  אם  אבל  למקום,  אדם  בדברים בין  חברו  הקניט  אם  אבל  למקום,  אדם  בין 
שביקש  כיון  דכה"ג  י"ל  בחררה,  המהפך  עני  שביקש או  כיון  דכה"ג  י"ל  בחררה,  המהפך  עני  או 
אחד,  הכיפורים  ביום  והתוודה  מחבירו  אחד, מחילה  הכיפורים  ביום  והתוודה  מחבירו  מחילה 
שוב א"צ להתוודות ביום הכיפורים אחר, ואפשר שוב א"צ להתוודות ביום הכיפורים אחר, ואפשר 
כיון  להתוודות,  א"צ  ג"כ  אחד  ביוכ"פ  כיון שאפילו  להתוודות,  א"צ  ג"כ  אחד  ביוכ"פ  שאפילו 

שכבר פייסו שכבר פייסו (שו"ע שם ס"ד ומ"ב ושעה"צ שם). (שו"ע שם ס"ד ומ"ב ושעה"צ שם). 

י! ƒּ̇ י – ָסַלח¿ ƒַמֲענ ‰ ל¿ ּלָ ƒר מ מ… ¡‡
‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס‡נו יו„עים ˘יע˘‰ עמנו נס

הרה"ק  של  מדרשו  בית  קצווי  בכל  הורגשה  היום  וקדושת  הרה"ק אימת  של  מדרשו  בית  קצווי  בכל  הורגשה  היום  וקדושת  אימת 
גדותיו  על  מלא  היה  ההיכל  זצוק"ל,  מלובלין  אייגער  לייבאלע  גדותיו רבי  על  מלא  היה  ההיכל  זצוק"ל,  מלובלין  אייגער  לייבאלע  רבי 
בחסידים ואנשי מעשה, בני עליה מסולאים מפז, השעה היא טרם בחסידים ואנשי מעשה, בני עליה מסולאים מפז, השעה היא טרם 
כניסת הרבי לבית המדרש לאמירת 'כל נדרי', כל אחד עסוק בהכנה כניסת הרבי לבית המדרש לאמירת 'כל נדרי', כל אחד עסוק בהכנה 
רוחנית ובחשבון נפשו, זה בכה וזה בכה. והנה ובהינתן האות נראית רוחנית ובחשבון נפשו, זה בכה וזה בכה. והנה ובהינתן האות נראית 
כמלאך  ומראהו  לביהמ"ד  נכנס  הרבי  לדלת,  סמוך  רבה  כמלאך תכונה  ומראהו  לביהמ"ד  נכנס  הרבי  לדלת,  סמוך  רבה  תכונה 
אלקים, הס הושלך על כל הציבור, הרבי פותח את פיו וזורק לחלל אלקים, הס הושלך על כל הציבור, הרבי פותח את פיו וזורק לחלל 
עצומה,  לסערה  שגרמו  בלבד  ספורות  מילים  המדרש  בית  עצומה, אויר  לסערה  שגרמו  בלבד  ספורות  מילים  המדרש  בית  אויר 
את  את ,  בתשובה],  לחזור  צריך   =] בתשובה]  לחזור  צריך   =] טאהן"  תשובה  צו  "מ'ברויך  אומר:  טאהן"הוא  תשובה  צו  "מ'ברויך  אומר:  הוא 
ההתעוררות העצומה שהורגשה אצל קהל החסידים שנכחו באותו ההתעוררות העצומה שהורגשה אצל קהל החסידים שנכחו באותו 
מעמד לא ניתנת לתיאור, ויהי המקום לחרדת אלקים, מעמד לא ניתנת לתיאור, ויהי המקום לחרדת אלקים, (כך סיפר הגה"צ (כך סיפר הגה"צ 
רבי ישראל גרוסמן זצ"ל מפיו של חסיד ישיש שזכה להיות באותו מעמד).רבי ישראל גרוסמן זצ"ל מפיו של חסיד ישיש שזכה להיות באותו מעמד). בעובדה זאת  בעובדה זאת 

הכיפורים  יום  של  המרכזית  והנקודה  העבודה  תמצית  הכיפורים משתקפת  יום  של  המרכזית  והנקודה  העבודה  תמצית  משתקפת 
הנדרשת מכל איש ישראל, "מ'ברויך צו תשובה טאהן"!הנדרשת מכל איש ישראל, "מ'ברויך צו תשובה טאהן"!

ו˙˙ן לנו ב‡‰ב‰ ‡˙ יום ‰כפורים ‰ז‰ למחיל‰ ו˙˙ן לנו ב‡‰ב‰ ‡˙ יום ‰כפורים ‰ז‰ למחיל‰ 
ולסליח‰ ולכפר‰ולסליח‰ ולכפר‰

ומחילה  סליחה  יום  בו  להיות  הקב"ה  מאת  הובטחנו  הדין  ומחילה ביומא  סליחה  יום  בו  להיות  הקב"ה  מאת  הובטחנו  הדין  ביומא 
את  לקבל  למרום  עלה  רבינו  שמשה  הידוע  כפי  עוונות,  את וכפרת  לקבל  למרום  עלה  רבינו  שמשה  הידוע  כפי  עוונות,  וכפרת 
הלוחות השניות, ארבעים יום וארבעים לילה שהה שם, עד שביום הלוחות השניות, ארבעים יום וארבעים לילה שהה שם, עד שביום 
"סלחתי  רבנו:  למשה  הקב"ה  אמר   - הכיפורים  יום   – "סלחתי הארבעים  רבנו:  למשה  הקב"ה  אמר   - הכיפורים  יום   – הארבעים 
כך  ומחילה.  לסליחה  זה  יום  נקבע  והלאה  זמן  אותו  ולמן  כך כדבריך"!  ומחילה.  לסליחה  זה  יום  נקבע  והלאה  זמן  אותו  ולמן  כדבריך"! 
נראה  כיצד  לנו  מתאר  בה  נראה ,  כיצד  לנו  מתאר  בה  פ"ד),  שלהי  פ"ד)(זוטא  שלהי  (זוטא  אליהו  דבי  בתנא  אליהו מפורש  דבי  בתנא  מפורש 
ומדוע  הראשון  הכיפורים  יום  אותו  ומדוע היה  הראשון  הכיפורים  יום  אותו  היה 
וזה  וכפרה,  לסליחה  זה  יום  וזה נקבעה  וכפרה,  לסליחה  זה  יום  נקבעה 

היו  ישראל  סיני,  הר  לפני  ועלו  היו   ישראל  סיני,  הר  לפני  ועלו  [ישראל][ישראל]  "השכימו  קדשו:  לשון 
שעלתה  עד  לקראתם,  בוכה  היה  והוא  משה,  לקראת  בוכים 
על  הקב"ה  של  רחמיו  נתגלגלו  שעה  באותה  למרום.  בכייתם 
ישראל, וקיבל את תשובתם, בישרה אותם רוח הקודש בשורות 
בשמי  אני  נשבע  ָּבַני  לישראל:  הקב"ה  ואמר  ונחמות,  טובות 
הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי, שתהא לכם בכיה זו לששון ולשמחה הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי, שתהא לכם בכיה זו לששון ולשמחה 
ולבניכם  לכם  ומחילה  וכפרה  סליחה  יום  זה  יום  לכם  ויהיה  ולבניכם גדולה,  לכם  ומחילה  וכפרה  סליחה  יום  זה  יום  לכם  ויהיה  גדולה, 

ולבני בניכם עד סוף כל הדורות".ולבני בניכם עד סוף כל הדורות".
יכסוף ויחכ‰ ל‰‚יע ליום ‰כפוריםיכסוף ויחכ‰ ל‰‚יע ליום ‰כפורים

עד היכן מגעת הפלגת יום זה, זאת גילו לנו חז"ל כשאמרו במשנה עד היכן מגעת הפלגת יום זה, זאת גילו לנו חז"ל כשאמרו במשנה 
כיום  לישראל  טובים  ימים  היו  "לא  ח'):  משנה  פ"ד  כיום (תענית  לישראל  טובים  ימים  היו  "לא  ח'):  משנה  פ"ד  (תענית 
כיום  להגדירה  לנכון  חז"ל  מצאו  שבעטיה  הסיבה  ומהו  כיום הכיפורים",  להגדירה  לנכון  חז"ל  מצאו  שבעטיה  הסיבה  ומהו  הכיפורים", 
דאית  "משום  ל:):  (תענית  הגמרא  אומרת  ביותר?  המופלג  דאית טוב  "משום  ל:):  (תענית  הגמרא  אומרת  ביותר?  המופלג  טוב 
אנו  רואים  האחרונות",  לוחות  בו  שניתנו  יום  ומחילה -  סליחה  אנו ביה  רואים  האחרונות",  לוחות  בו  שניתנו  יום  ומחילה -  סליחה  ביה 
בדברים הקילורין לעיניים שיום הכיפורים הוא היום הגדול והנשגב בדברים הקילורין לעיניים שיום הכיפורים הוא היום הגדול והנשגב 
את  לשאת  לו  יש  כמה  כן,  על  העוונות.  מחילת  יום   - בשנה  את ביותר  לשאת  לו  יש  כמה  כן,  על  העוונות.  מחילת  יום   - בשנה  ביותר 
עיניו בכיסופים ובצפייה ליום הקדוש הזה, וכלשונו של הרבינו יונה עיניו בכיסופים ובצפייה ליום הקדוש הזה, וכלשונו של הרבינו יונה 
ב'שערי תשובה' ב'שערי תשובה' (שער רביעי אות ח)(שער רביעי אות ח): "ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים, : "ויכסוף ויחכה להגיע ליום הכפורים, 
נתן  וחסדיו  רחמיו  ברוב  השי"ת  כי  יתברך".  השם  אל  יתרצה  נתן למען  וחסדיו  רחמיו  ברוב  השי"ת  כי  יתברך".  השם  אל  יתרצה  למען 
על  ולכפר  חטאינו  על  לשוב  יכולים  אנו  בו  מיוחדת  הזדמנות  על לנו  ולכפר  חטאינו  על  לשוב  יכולים  אנו  בו  מיוחדת  הזדמנות  לנו 

עוונותינו.עוונותינו.
ו‡ל ˙˙עלם מ˙חינ˙נו ˘‡ין ‡נו עזי פנים ו˜˘י עורףו‡ל ˙˙עלם מ˙חינ˙נו ˘‡ין ‡נו עזי פנים ו˜˘י עורף

סליחה  אכן  להשיג  ברצותו  האדם  לו  שיבור  הישרה  הדרך  סליחה את  אכן  להשיג  ברצותו  האדם  לו  שיבור  הישרה  הדרך  את 
שבשעה  בעצמו,  רבינו  משה  של  מהנהגתו  אנו  למדים  שבשעה ומחילה,  בעצמו,  רבינו  משה  של  מהנהגתו  אנו  למדים  ומחילה, 
שעלה למרום לבקש רחמים לפני הקב"ה שיסלח לישראל על חטא שעלה למרום לבקש רחמים לפני הקב"ה שיסלח לישראל על חטא 
הוא  שחטאו  שהחטא  אמר  ולא  החטא,  בערך  למעט  בא  לא  הוא העגל,  שחטאו  שהחטא  אמר  ולא  החטא,  בערך  למעט  בא  לא  העגל, 
עוון קטן שאין בו בכדי לגרום חרון אף, אלא להיפך, הוא מציג את עוון קטן שאין בו בכדי לגרום חרון אף, אלא להיפך, הוא מציג את 
ויעשו  גדולה  חטאה  הזה  העם  ואומר: "חטא  חומרתו  במלא  ויעשו החטא  גדולה  חטאה  הזה  העם  ואומר: "חטא  חומרתו  במלא  החטא 
להם אלהי זהב (שמות לב, לא)". הוא מודה ומתוודה בשם ישראל להם אלהי זהב (שמות לב, לא)". הוא מודה ומתוודה בשם ישראל 
מכיר  שאינו  מי  כי  ממנו.  מתעלם  ולא  לאשורו  החטא  את  מכיר ומפרט  שאינו  מי  כי  ממנו.  מתעלם  ולא  לאשורו  החטא  את  ומפרט 
על  חטא  מוסיף  ועוד  עוונו  את  בזה  ומגדיל  מעצים  הריהו  על בחטאו  חטא  מוסיף  ועוד  עוונו  את  בזה  ומגדיל  מעצים  הריהו  בחטאו 

א   ָאְמֵר ַעל   אֹוָת ִנְׁשָּפט  "ִהְנִני  א :    ָאְמֵר ַעל   אֹוָת ִנְׁשָּפט  "ִהְנִני  לה):   ב,  (ירמי'  לה)  ב,  (ירמי'  הנביא  כדברי  הנביאפשע,  כדברי  פשע, 
עמו  יבואו  בפועל,  שחטא  החטא  עצם  מלבד  דהיינו,  עמו ָחָטאִתי",  יבואו  בפועל,  שחטא  החטא  עצם  מלבד  דהיינו,  ָחָטאִתי", 
במשפט אף על עצם זה שמכחיש את עצמו ואומר לא חטאתי. על במשפט אף על עצם זה שמכחיש את עצמו ואומר לא חטאתי. על 
אמירת  את  חז"ל  קבעו  וריצוי,  תשובה  יום  זה  יום  היות  ומשום  אמירת כן,  את  חז"ל  קבעו  וריצוי,  תשובה  יום  זה  יום  היות  ומשום  כן, 
הוידוי שהינו מעיקרי התשובה למרכז התפלה, כי בעת שבא לשוב הוידוי שהינו מעיקרי התשובה למרכז התפלה, כי בעת שבא לשוב 

אל ה' צריך שיכיר בחטאו ומודה ועוזב ירוחם.אל ה' צריך שיכיר בחטאו ומודה ועוזב ירוחם.
˙ו˜ף ˜„ו˘˙ ‰יום˙ו˜ף ˜„ו˘˙ ‰יום

ישראל  בקרב  זה  יום  מכונה  מדוע  מחודשת  הבנה  נקבל  ישראל מעתה  בקרב  זה  יום  מכונה  מדוע  מחודשת  הבנה  נקבל  מעתה 
בספרי  לה  מצאנו  שכבר  תואר  הקדוש",  "יום  בשם  קדושים  בספרי עם  לה  מצאנו  שכבר  תואר  הקדוש",  "יום  בשם  קדושים  עם 
הקדמונים, אכן, אין זה בכדי, אלא היות ומהות יום זה הוא "סליחה הקדמונים, אכן, אין זה בכדי, אלא היות ומהות יום זה הוא "סליחה 
ומחילה", הרי שסגולה זו נוסכת את העוז והכוח ביד האדם להתגבר ומחילה", הרי שסגולה זו נוסכת את העוז והכוח ביד האדם להתגבר 
צפונות  מעמקי  להתוודות  האמת,  על  ולהודות  טבעו  ועל  עצמו  צפונות על  מעמקי  להתוודות  האמת,  על  ולהודות  טבעו  ועל  עצמו  על 
"יום  הכיפורים  יום  נקרא  זה  כוח  שם  ועל  לאלוקיו,  שחטא  "יום לבו  הכיפורים  יום  נקרא  זה  כוח  שם  ועל  לאלוקיו,  שחטא  לבו 
הקדוש", להתוודע ולהיגלות שעצם קדושת היום משפיעה קדושה הקדוש", להתוודע ולהיגלות שעצם קדושת היום משפיעה קדושה 
אחד  פן  זהו   בתשובה.  לשוב  להם  וגורמת  ישראל  נשמות  אחד בקרב  פן  זהו   בתשובה.  לשוב  להם  וגורמת  ישראל  נשמות  בקרב 
הלב  וטהרת  קדושה  שממשיכה  היום  סגולת  את  נס  על  הלב המעלה  וטהרת  קדושה  שממשיכה  היום  סגולת  את  נס  על  המעלה 

לישראל.לישראל.
אבל מאידך גיסא גם בני ישראל על ידי עבודתם ביום זה ממשיכים אבל מאידך גיסא גם בני ישראל על ידי עבודתם ביום זה ממשיכים 
קדושה על היום, הווידוי וההודאה על החטא גורמים לאדם להתבונן קדושה על היום, הווידוי וההודאה על החטא גורמים לאדם להתבונן 
בחטאיו המרובים עד שאין בו מתום, ומתוך כך מגיע לידי התבוננות בחטאיו המרובים עד שאין בו מתום, ומתוך כך מגיע לידי התבוננות 
בשפלות עצמו, עד שמאליו מזדעק ואומר לרבוש"ע: "ראה עמידתנו בשפלות עצמו, עד שמאליו מזדעק ואומר לרבוש"ע: "ראה עמידתנו 
דלים ורקים", וכאשר מגיע האדם לשפלות ושברון לב, מיד הקב"ה דלים ורקים", וכאשר מגיע האדם לשפלות ושברון לב, מיד הקב"ה 
ָרם  ָאַמר  ֹכה  "ִּכי  ָרם :  ָאַמר  כֹה  "ִּכי  טו):  נז,  טו)(ישעיה  נז,  (ישעיה  כדכתיב  עליו,  שכינתו  משרה  כדכתיב בעצמו  עליו,  שכינתו  משרה  בעצמו 
ּוְׁשַפל  ַּדָּכא  ְוֶאת  ֶאְׁשּכֹון  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ְׁשמֹו,  ְוָקדֹוׁש  ַעד  ֹׁשֵכן  א  ּוְׁשַפל ְוִנּׂשָ ַּדָּכא  ְוֶאת  ֶאְׁשּכֹון  ְוָקדֹוׁש  ָמרֹום  ְׁשמֹו,  ְוָקדֹוׁש  ַעד  ׁשֵֹכן  א  ְוִנּׂשָ
שעצם  נמצא  ִנְדָּכִאים",  ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ְׁשָפִלים  רּוַח  ְלַהֲחיֹות  שעצם רּוַח,  נמצא  ִנְדָּכִאים",  ֵלב  ּוְלַהֲחיֹות  ְׁשָפִלים  רּוַח  ְלַהֲחיֹות  רּוַח, 
בעבודתם  אותה  הממשיכים  ישראל,  מכוח  קדושה  מקבלת  בעבודתם היום  אותה  הממשיכים  ישראל,  מכוח  קדושה  מקבלת  היום 

ותשובתם, ואף משום כן נקרא "יום הקדוש".ותשובתם, ואף משום כן נקרא "יום הקדוש".
‡ור זרוע לˆ„י˜ ולי˘רי לב ˘מח‰‡ור זרוע לˆ„י˜ ולי˘רי לב ˘מח‰

אין לשער ואין לתאר, ומי ימלל את עוצם ההתעלות וההזדככות להם אין לשער ואין לתאר, ומי ימלל את עוצם ההתעלות וההזדככות להם 
אנו – עם ה' בני קל חי - זוכים ביום זה, ביום הכיפורים מתנער האדם אנו – עם ה' בני קל חי - זוכים ביום זה, ביום הכיפורים מתנער האדם 
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נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

חנון ‰מרב‰ לסלוח!

מתחילה  עצמו,  את  כסותר  שנראה  מוקשה,  הלשון 
אומר שהוא יודע – "יודע אני בעצמי וכו'". ובפתאום 

מהפך דבריו: "אבל אני סכל ולא יודע וכו'". 
כאן.  שייכת  היא  מה  "אבל",  תיבת  מובנת  לא  גם 
להמשיך  צריך  כן  ואם  הווידוי,  המשך  היא  שלכאורה 
גמ"ח,  ולא  וכו'  תורה  לא  בי  שאין  וידוי,  סדר  באותו 
וסכל אני ולא יודע בער ולא מבין וכו'. ומה שייך כאן 
שאמר  ממה  והסתייגות  חזרה  הוא  שענינו  'אבל', 

מקודם, וצריך ביאור.
אני  "יודע  מתחילה:  שאמר  מה  על  דקאי  נראה  ברם 
וכו'".  דעת  לא  חכמה  ולא  תורה  לא  בי  שאין  בעצמי 
- שעל ידיעה זו גופא מסתייג ואומר: "אבל אני סכל 
אמרתי  שעכשיו  גופא  זו  ידיעה  כלומר  יודע",  ולא 
שיודע אני בעצמי, אותה ידיעה עצמה אני 'סכל ולא 
יודע, בער ולא מבין'. - שכן ידיעה זו בעצמה מדריגה 
היא, שהשיג האדם באמת את גודל שפלותו שאין בו 
לא תורה ולא חכמה וכו'. והרי 'תכלית הידיעה שנדע 

שלא נדע', היינו שישיג האדם ויידע שאינו יודע.
וזה גופא חלק מן הווידוי, שסכל אני ולא יודע באמת 
ידיעת שפלותי כראוי. ואף על פי שאמרתי כן, עדיין 

לא השגתי זאת כראוי, כי בער אני ולא מבין וכו'.

[על פי מפרשי המחזור]

• ~ • ~ •
סיפר לי כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים, הגה"צ רבי כ"ק האדמו"ר ממשכנות הרועים, הגה"צ רבי 

בנימין רבינוביץ זצוק"ל, בנימין רבינוביץ זצוק"ל, דיין ומו"ץ דפעיה"ק ת"ו. 

פעם נסע הגה"ק בעל דברי חיים מצאנז זצוק"לבעל דברי חיים מצאנז זצוק"ל לארץ 
הגרהגר, ובהיותו שמה נצרך להגיע לכמה ימים אל העיר 

הגדולה קולומייאקולומייא. 
צדיקים  הרבה  כמנהג  חיים,  הדברי  של  בקודש  דרכו 
בדורו, שהיו אוכלים סעודה אחת בכל יום עם הציבור. 
שולחנו,  את  הרבי  ערך  בו  קצר,  'טיש'  כעין  זה  [היה 
בעיקר עבור כל האורחים והיושבים, שעל פי רוב לא 

היה להם מקום לסעוד את ליבם].
מתבולל,  יהודי  איש  ברחוב  עבר  עת  באותה  והנה 
רח"ל,  היהדות  מן  לגמרי  כמעט  שהתרחק  משכיל 
המדרש  בית  סביבות  הגדולה  ההמולה  וכראותו 
הלא  מיומיים?  יום  מה  המקום  לאנשי  שאל  הגדול, 
שיש  החסידים,  לו  סיפרו  היום!  שבת  ולא  חודש  לא 
ה"ה  הדור,  מגדולי  אחד  המעלה,  רם  דגול  אורח  כאן 
בבית  שולחנו  את  עתה  עורך  והוא  מצאנז,  הק'  הרבי 
חול  ביום  'טיש'  מה  לכבוד  האיש  התפלא  המדרש. 
רגיל? – אמרו לו החסידים, מה לך כי תרבה בשאלות 
ההזדמנות  תחמיץ  אל  פנימה!  נא  כנס  ותמיהות, 

שהצדיק הגדול פה לכמה ימים!
באמצע  'טיש'  פעם  לראות  מסוקרן  שהיה  היהודי 
השבוע, נכנס לבית המדרש ונעמד לו מן הצד, והביט 
בהתפעלות עצומה בתואר פני קדשו של הצדיק, כך 
הקדושה  עבודתו  אחר  בהתבוננות  ארוכה  שעה  עמד 

של הצדיק, ובהתנהגות החסידים במקום.
בפני  מגישים  הנאמנים  הגבאים  את  הוא  רואה  והנה 
תבשיל  עם  גדולה  קדרה  ועליו  גדול,  מגש  הרבי 

א  ִּבי  ֶׁשֵאין  ְּבַעְצִמי,  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ז"ל:  נסים  דרבינו  הגדול  א בווידוי  ִּבי  ֶׁשֵאין  ְּבַעְצִמי,  ֲאִני  "יֹוֵדַע  ז"ל:  נסים  דרבינו  הגדול  בווידוי 
תֹוָרה, ְוא ָחְכָמה, א ַדַעת, ְוא ְתבּוָנה, א ְצָדָקה, ְוא ַיְׁשרּות, ְוא תֹוָרה, ְוא ָחְכָמה, א ַדַעת, ְוא ְתבּוָנה, א ְצָדָקה, ְוא ַיְׁשרּות, ְוא 
ְגִמילּות ֲחָסִדים. – ֲאָבל ֲאִני ָסָכל ְוא יֹוֵדַע, ַּבַער ְוא ֵמִבין, ַּגְזָלן ְוא ְגִמילּות ֲחָסִדים. – ֲאָבל ֲאִני ָסָכל ְוא יֹוֵדַע, ַּבַער ְוא ֵמִבין, ַּגְזָלן ְוא 

ֶנֱאָמן, ַחָּיב ְוא ַזַּכאי, ָרָׁשע ְוא ַצִּדיק, ַרע ְוא טֹוב" ע"כ.ֶנֱאָמן, ַחָּיב ְוא ַזַּכאי, ָרָׁשע ְוא ַצִּדיק, ַרע ְוא טֹוב" ע"כ.

'רק תבקשו''רק תבקשו'

סליחות  שבת  במוצאי  למערכת  הגיע  שלפניכם  סליחות הסיפור  שבת  במוצאי  למערכת  הגיע  שלפניכם  הסיפור 
את  להכניס  החלטנו  כן  על  ילד,  של  יד  בכתב  כתוב  את בפקס  להכניס  החלטנו  כן  על  ילד,  של  יד  בכתב  כתוב  בפקס 

הסיפור ככתבו וכלשונו של הילד ללא עריכה...הסיפור ככתבו וכלשונו של הילד ללא עריכה...
לעלון: "טיב הקהילה שלום"לעלון: "טיב הקהילה שלום"

איתי:  שהיה  נפלא  במעשה  אתכם  לשתף  שרוצה  איתי:   שהיה  נפלא  במעשה  אתכם  לשתף  שרוצה  בן 9  ילד  בן אני  ילד  אני 
"רחפן"  מכירים  שכולם  הדבר  את  אוהב  מאוד  מאוד  אני  "רחפן" ובכן  מכירים  שכולם  הדבר  את  אוהב  מאוד  מאוד  אני  ובכן 
שמונה  בתפילת  מה'  זה  את  מבקש  פעמים  הרבה  מאוד  שמונה ואני  בתפילת  מה'  זה  את  מבקש  פעמים  הרבה  מאוד  ואני 
עשרה וכו'  ובמיוחד לפני ראש השנה אני מכוון בזה. וחוץ מזה עשרה וכו'  ובמיוחד לפני ראש השנה אני מכוון בזה. וחוץ מזה 
במוצאי  והלילה  אוהבים  שהילדים  ובנים  באבות  משתתף  במוצאי אני  והלילה  אוהבים  שהילדים  ובנים  באבות  משתתף  אני 
הקדיש  של  באמן  וכיוונתי  רחפן,  על  הגרלה  היה  ניצבים  הקדיש שבת  של  באמן  וכיוונתי  רחפן,  על  הגרלה  היה  ניצבים  שבת 
ברגע  שאזכה,  דמיינתי  ולא  תהילים  ואמרתי  עשרה  ברגע ובשמונה  שאזכה,  דמיינתי  ולא  תהילים  ואמרתי  עשרה  ובשמונה 
מכספי  שקלים  חי  אתרום  ברחפן  אזכה  שאם  חשבתי  מכספי ההגרלה  שקלים  חי  אתרום  ברחפן  אזכה  שאם  חשבתי  ההגרלה 

האישי  לצדקה וגם אגיד תהילים.האישי  לצדקה וגם אגיד תהילים.
ובקיצור: בהגרלה הרב הוצי את הפתק...ובקיצור: בהגרלה הרב הוצי את הפתק...

ולהפתעתי הרבה היה כתוב על הפתק את שמי שלי...ולהפתעתי הרבה היה כתוב על הפתק את שמי שלי...
את  קיימתי  מיד  הביתה  וכשחזרתי  התעלפתי  כמעט  רגע  את באותו  קיימתי  מיד  הביתה  וכשחזרתי  התעלפתי  כמעט  רגע  באותו 

הבטחתי.הבטחתי.
ואני רוצה שתבינו: אני ילד קטן שבקש בתמימות את הדבר הזה, ואני רוצה שתבינו: אני ילד קטן שבקש בתמימות את הדבר הזה, 
ואני אומר לכם שבמיוחד בימים האלה רק תבקש ותבקש ואבא ואני אומר לכם שבמיוחד בימים האלה רק תבקש ותבקש ואבא 

שבשמים יתן לך כל שתרצה!שבשמים יתן לך כל שתרצה!

בעל המעשה: לא הופיעבעל המעשה: לא הופיע

'מנין מהשמים''מנין מהשמים'

המתנו למניין סליחות בחצות ליל, היינו המתנו למניין סליחות בחצות ליל, היינו 8 אנשים ועוד שתיים  אנשים ועוד שתיים 
התמהמהו מלהגיע חלק כבר רצו לעזוב אבל פתאום הופיע התמהמהו מלהגיע חלק כבר רצו לעזוב אבל פתאום הופיע 
והצטרפו  כיפה  שביקש  נוסע  ועוד  הנהג  ירד  ממנו  והצטרפו מונית  כיפה  שביקש  נוסע  ועוד  הנהג  ירד  ממנו  מונית 
לנו  שהשלים  הנפלאה  ההשגחה  על  שמחנו  כ''כ  לנו לסליחות.  שהשלים  הנפלאה  ההשגחה  על  שמחנו  כ''כ  לסליחות. 
הבחור  ההשגחה.  גודל  התברר  הסליות  אחרי  המניין.  הבחור את  ההשגחה.  גודל  התברר  הסליות  אחרי  המניין.  את 
הצעיר החליט שהוא רוצה להגיד סליחות ועצר מונית, הוא הצעיר החליט שהוא רוצה להגיד סליחות ועצר מונית, הוא 
הסיע  והנהג  סליחות  מניין  יש  היכן  המונית  בעל  את  הסיע שאל  והנהג  סליחות  מניין  יש  היכן  המונית  בעל  את  שאל 
אותו לבית הכנסת שלנו, הנהג שבדיוק סיים משמרת החליט אותו לבית הכנסת שלנו, הנהג שבדיוק סיים משמרת החליט 

שכם הוא רוצה לומר סליחות והחליט להצטרף...שכם הוא רוצה לומר סליחות והחליט להצטרף...
אב  אבינו  לא  אם  כך  כל  פלאי  באופן  מניין  לארגן  יכול  אב מי  אבינו  לא  אם  כך  כל  פלאי  באופן  מניין  לארגן  יכול  מי 

הרחמן!!!הרחמן!!!

בעל המעשה: י.י. בעל המעשה: י.י. 

טיב ‰‰˘‚ח‰

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |
| טיב ההתחזקות |  המשך בעמוד ג'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

ג

לגמרי מן הגשם והחומריות, אין בו אכילה ואין בו שתיה, הוא לא לגמרי מן הגשם והחומריות, אין בו אכילה ואין בו שתיה, הוא לא 
רוחץ את גופו כהרגלו ולא מספק לגוף את יתר תענוגיו רוחץ את גופו כהרגלו ולא מספק לגוף את יתר תענוגיו (יומא עג, ב)(יומא עג, ב), , 
אלא מקיים את מצות היום של: "ועניתם את נפשותיכם" אלא מקיים את מצות היום של: "ועניתם את נפשותיכם" (ויקרא (ויקרא 
כג, כז) כג, כז) לכן נחשב יום זה כיום המקודש ביותר מכל ימי השנה, כיון לכן נחשב יום זה כיום המקודש ביותר מכל ימי השנה, כיון 

שמתוקף  עד  ומהגשמיות,  מהחומריות  ביותר  המרוחק  שמתוקף שהוא  עד  ומהגשמיות,  מהחומריות  ביותר  המרוחק  שהוא 
בו  שאין  הבא'  'עולם  של  לדרגה  האדם  מתעלה  היום  בו קדושת  שאין  הבא'  'עולם  של  לדרגה  האדם  מתעלה  היום  קדושת 

אכילה ושתיה וזוכה לכפרה.אכילה ושתיה וזוכה לכפרה.
הא לך דבריו הטהורים של השל"ה הק' הא לך דבריו הטהורים של השל"ה הק' (מסכת יומא – פרק תורה אור ו)(מסכת יומא – פרק תורה אור ו): : 
"זה לשון 'תולעת יעקב': יום הכפורים הוא יום התגלות המאור "זה לשון 'תולעת יעקב': יום הכפורים הוא יום התגלות המאור 
בינה  ידי  ועל  לכולם,  ומשפיע  הזורח  עליון  לכתר  [רמז  בינה העליון  ידי  ועל  לכולם,  ומשפיע  הזורח  עליון  לכתר  [רמז  העליון 
נודע הדבר, כמו שנאמר נודע הדבר, כמו שנאמר (משלי כ, ה) (משלי כ, ה) מים עמוקים בלב איש ואיש מים עמוקים בלב איש ואיש 
תבונות ידלנה] ששאר המאורות זורחים משם, הוא סוד העולם תבונות ידלנה] ששאר המאורות זורחים משם, הוא סוד העולם 
הבא שאין בו אכילה ושתיה, לפיכך נצטוינו להתענות בו לרמוז הבא שאין בו אכילה ושתיה, לפיכך נצטוינו להתענות בו לרמוז 
אל המאור המתגלה ביום ההוא, אשר בהתגלותו יופיע כל מיני אל המאור המתגלה ביום ההוא, אשר בהתגלותו יופיע כל מיני 
צהלה ושמחה וכפרה, כי היום גורם. ולפיכך נקרא 'יום הכיפור' צהלה ושמחה וכפרה, כי היום גורם. ולפיכך נקרא 'יום הכיפור' 
טז,  טז, (ויקרא  (ויקרא  שכתוב  כענין  מלפניו,  ומעבירו  לכלוך  מיני  כל  שכתוב שמקנח  כענין  מלפניו,  ומעבירו  לכלוך  מיני  כל  שמקנח 
ל),ל), כי ביום הזה יכפר עליכם וגו'," עכ"ל. ולדבריו אלה יובן היטב  כי ביום הזה יכפר עליכם וגו'," עכ"ל. ולדבריו אלה יובן היטב 

יא)  צז,  יא)(תהלים  צז,  (תהלים  הפסוק  את  הקדוש  היום  בכניסת  שאומרים  הפסוק הטעם  את  הקדוש  היום  בכניסת  שאומרים  הטעם 
"אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה", והוא על שם אותו אור נערב "אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה", והוא על שם אותו אור נערב 

ונאצל זה הזורח ומאיר ביום הכפורים.ונאצל זה הזורח ומאיר ביום הכפורים.

כי כבר רˆ‰ ‰‡לו˜ים ‡˙ מע˘יךכי כבר רˆ‰ ‰‡לו˜ים ‡˙ מע˘יך
זמירות  נעים  המלך  דוד  של  מאמרו  שבעתיים  לנו  יאיר  זמירות עתה  נעים  המלך  דוד  של  מאמרו  שבעתיים  לנו  יאיר  עתה 
ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  "ְּתַחְּטֵאִני  ְּתַכְּבֵסִני :  ְוֶאְטָהר,  ְבֵאזֹוב  "ְּתַחְּטֵאִני  ט-י):  ט-י)(נא,  (נא,  בתהילים  בתהילים ישראל  ישראל 
ִּדִּכיָת".  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  ַאְלִּבין,  ֶלג  ִּדִּכיָת". ּוִמּׁשֶ ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  ַאְלִּבין,  ֶלג  ּוִמּׁשֶ
ויובן לפי הידוע כי בזמן שהאדם מזדכך מעבירות שבידו, הריהו ויובן לפי הידוע כי בזמן שהאדם מזדכך מעבירות שבידו, הריהו 
בא לידי טהרת ונקיות הלב, וזוכה לשמחת אמת הנובעת מעמקי בא לידי טהרת ונקיות הלב, וזוכה לשמחת אמת הנובעת מעמקי 
לו  שנמחלו  והוכחה  סימן  הוא  זו  טהורה  ושמחה  פנימה,  לו לבבו  שנמחלו  והוכחה  סימן  הוא  זו  טהורה  ושמחה  פנימה,  לבבו 
עוונותיו. מה שאין כן כשהוא מלא בחטאים, שורה עליו עצבות עוונותיו. מה שאין כן כשהוא מלא בחטאים, שורה עליו עצבות 
ומרה שחורה, ואף אם נראה כשמח, הרי שאין זה שמחה אמתית ומרה שחורה, ואף אם נראה כשמח, הרי שאין זה שמחה אמתית 
ושלמה, אלא הוללות ופריקת עול. ואפשר, שענין זה נרמז בדברי ושלמה, אלא הוללות ופריקת עול. ואפשר, שענין זה נרמז בדברי 
ומשלג  תכבסני  ואטהר  באזוב  'תחטאני  ישראל,  זמירות  ומשלג נעים  תכבסני  ואטהר  באזוב  'תחטאני  ישראל,  זמירות  נעים 
אלבין', כיצד אדע שנמחל לי עוני ובאתי לידי טהרת הלב, הסימן אלבין', כיצד אדע שנמחל לי עוני ובאתי לידי טהרת הלב, הסימן 
אמיתית  לשמחה  כשאזכה  ושמחה',  ששון  'תשמיעני  הוא,  אמיתית לכך  לשמחה  כשאזכה  ושמחה',  ששון  'תשמיעני  הוא,  לכך 

ושלמה אדע כי נמחל עווני.ושלמה אדע כי נמחל עווני.
הכיפורים  יום  שבמוצאי  הכיפורים   יום  שבמוצאי  ז)  ט,  רבה  ז)(קהלת  ט,  רבה  (קהלת  בחז"ל  מצאנו  זה  בחז"ל מטעם  מצאנו  זה  מטעם 
העוונות  מחילת  על  המבשרת  קול  בת  יוצאת  התענית  העוונות אחר  מחילת  על  המבשרת  קול  בת  יוצאת  התענית  אחר 
כבר  כי  יינך  טוב  בלב  ושתה  לחמך  בשמחה  אכול  כבר ואומרת: "לך  כי  יינך  טוב  בלב  ושתה  לחמך  בשמחה  אכול  "לך  ואומרת: 
רצה האלקים את מעשיך" - כי מאחר שזכה האדם ביום הקדוש רצה האלקים את מעשיך" - כי מאחר שזכה האדם ביום הקדוש 
מתוך  לחמו  את  לאכול  הוא  יכול  שוב  עוונותיו,  למחילת  מתוך הזה  לחמו  את  לאכול  הוא  יכול  שוב  עוונותיו,  למחילת  הזה 

שמחה אמתית ופנימית.שמחה אמתית ופנימית.



אכל  הקדוש  הרבי  הסעודה,  לכבוד  שהכינו  מסוים 
מעמד  החל  אכילתו  ומשסיים  כדרכו,  ממנו  מעט 
חלוקת השיריים לכל הציבור הגדול. אחד הגבאים 
את  לקח  הוא  זה,  חשוב  תפקיד  עצמו  על  נטל 
הקדרה הגדולה בידו, והתהלך עמה בכל רחבי בית 
חילק  ואחד  אחד  ולכל  לשני,  אחד  מאיש  המדש 
'מנה קטנה' של 'שיריים'. גם על מיודענו המשכיל 
מן  להסתכל  כדי  לכאן  'קפץ'  שרק  הקולומאיי 
משאר  להפלותו  רצה  ולא  הגבאי,  פסח  לא  הצד... 
האנשים כדי שלא לביישו, ותחב אל ידו גם כן מנת 
נבוך  מתחילה   – הק'.  הרבי  של  מקדירתו  'שיריים' 
מעט האיש, כי לא הכיר ולא ידע את תהלוכותיהם 
השיריים  אוכלים  כולם  כשראה  אך  החסידים,  של 

בדחילו ורחימו, אכל גם הוא כמוהם.
ויהי אך חזר היהודי לביתו, פתאום לא היה מסוגל 
להכניס שום דבר מאכל לפיו! משרק הכניס האוכל 

אתר  ועל  קשות,  להשתעל  פתאום  החל  פיו  לתוך 
נפשו,  על  ונבהל  נחרד  הוא  שאכל.  מה  כל  את  הקיא 
כי  אותו,  עוזבת  אינה  הזו  המשונה  שהמחלה  וכשראה 
לא היה יכול לאכול לא בוקר ולא צהריים ולא ערב, פנה 
מיד אל הרופא המקומי שלא מצא בו כלום, והפנה אותו 
הצליחו  לא  הם  שאף  שם,  בעלי  מומחים  לפרופסורים 
מקיפה  בדיקות  סדרת  עבר  הוא  בגופו.  כלום  למצוא 
המחלה  מקור  את  לגלות  הצליח  לא  רופא  ושום  ביותר, 

המסתורית שפקדה אותו.
בו  פגש  מחלה,  מאותה  מאוד  שסבל  ימים  כמה  לאחר 
את  ממנו  שכששמע  שמים,  וירא  מאמין  יהודי  ידיד, 
אותו  שתפסה  הזו,  המסתורית  המחלה  השתלשלות 
אמר  מצאנז,  הק'  הרבי  של  ה'טיש'  מן  ששב  אחר  תיכף 
לצדיקים,  לאלתר  לפנות  ויש  בגו,  דברים  יש  שלבטח 

שרק בידם יש הכוח להושיעו. 
הרבי  אל  מיד  אותי  נא  קח  החולה,  דרש  אפוא,  כן  אם 

מצאנז, חייב אני לפקוד את מעונו עכשיו!
זאת לא נוכל לצערנו, ענה הידיד, מחמת שהרבי כבר עזב 
לפני יומיים את עירנו ואת ארצנו, וחזר למעונו שבצאנז 
הרחוקה. – אבל יש לנו כאן בעירנו שלנו גם כן רב גדול 
צדיק נשגב, היה זה הרה"ק רבי הלל מקולמייא זצוק"ל,הרה"ק רבי הלל מקולמייא זצוק"ל, 
סופר  החתם  סופר מרן  החתם  מרן  מתלמידי  דל",  אל  דל"משכיל  אל  "משכיל  בעמ"ס 
לסייע  יוכל  הוא  ואף  גדול,  איש  כן  גם  שהוא  זצוק"לזצוק"ל, 

בעדך.
הרבי  בין  הקשר  מה  וכי  הבין,  ולא  המתבולל  התפלא 
מצאנז לרב של קולמייא?  הלא אנכי הייתי בשולחנו של 
הרבי מצאנז, ואיך מתקשרת הבעיה שלי אם הרב שלנו?
אמר לו הידיד, אל דאגה, כל הצדיקים כולם באותו עסק! 
[אלע אין איין באנד'ע...], מן הסתם גם הוא יוכל לעזור 

כלום  לו  יזיק  לא  בוודאי  שהרי  לבו,  על  דיבר  וכך  בזה. 
הביקור בבית הרב, ולמה שלא ינסה דרכו לשם?

רב  של  ביתו  אל  לצאת  והסכים  החולה,  נתרצה  לבסוף 
העיר, מרא דאתרא, משהגיעו לביתו נאווה קודש, קיבלו 
הגדולה  צרתו  את  שטח  והאיש  יפות,  פנים  בסבר  הרב 
בפניו, וסיפר איך שתיכף כשחזר משולחנו של הצאנזער 
שום  להכניס  יכול  שאינו  מסתורית,  מחלה  תקפתו  רב 
מצליחים  אינם  הרופאים  ושגדולי  לפיו,  מאכל  דבר 

לגלות שום סימן של מחלה בגופו.
זו  הרי  בגוף,  מחלה  זו  אין  שאם  הלל,  רבי  הצדיק  הבין 
נא,  תאמר  האיש:  את  ושאל  שבנשמה.  מחלה  בוודאי 
האם מקפיד אתה בביתך על הכשרות, שלא לאכול שום 

דבר שאינו כשר?
לא, ענה האיש בנחרצות, הכשרות שייכת לאורתודוקסים, 

ולא לנאולוגים כמוני...
יכול  הכיצד  וכאב,  צער  מרוב  גדולה  בבכיה  הלל  ר'  פרץ 
עירנו,  בקולומייא  כאן  גר  אתה  בכשרות?  לזלזל  יהודי 

ואינך שומר על הכשרות? בכה ר' הלל והתפלא.
ושוב שאל את האיש, ועל השבת אתה כן שומר?

לא, ענה האיש אצלנו לא שומרים שבת!
אוי ווי! פרץ רבי הלל שוב בבכי, כיצד יתכן יהודי שאינו 
ישראל  איש  שבין  האות  היא  הלא  השבת,  על  שומר 

לקונו! 
ומה עם התפילין? שאל ר' הלל, וגם על כך נענה בשלילה. 
היהודי  של  לבו  על  גדול  וכאב  בכיות  מתוך  לדבר  והחל 
ומן  האמת  מן  התרחק  כמה  עד  בפניו  וביאר  המתבולל, 

הקדושה. 
הרי הדבר פשוט, סיים רבי הלל, מכיון שנכנסו ה'שיריים' 
הקדושים בתוכך, התעוררה הנשמה הרדומה, וקדושתה 

העליונה החלה לפעפע בקרבך! הקדושה הזו אינה 
ואינה  כשרים,  שאינם  מאכלים  לסבול  מסוגלת 

מסוגלת לסבול עוברי עבירה!
והבטיח  לבו,  לתשומת  הדברים  את  לקח  היהודי 
מביתו  הוציא  ואכן  לטובה,  דרכו  את  לשנות  תיכף 
מיד את כל הדברים שאינם כשרים, והחל בשמירת 
היהדות בנאמנות. כמובן שכל אותה מחלה נעלמה 
וירא  כשר,  תשובה  לבעל  ונעשה  לגמרי,  ממנו 

שמים מרבים.
המעשה  טיב  את  הצדיק  בנימין  רבי  המעשה כשסיים  טיב  את  הצדיק  בנימין  רבי  כשסיים 
המופלא הזה, נענה ואמר, הצדיקים הקדושים לא המופלא הזה, נענה ואמר, הצדיקים הקדושים לא 
היתה  צדיק  לכל  באוויר...  מופתים  מחלקים  היתה היו  צדיק  לכל  באוויר...  מופתים  מחלקים  היו 
איש  בלב  הקדושה  להחדיר  כיצד  שלו,  איש הדרך  בלב  הקדושה  להחדיר  כיצד  שלו,  הדרך 
רב  הצאנזער   – שלמה.  בתשובה  ולהשיבו  רב ישראל  הצאנזער   – שלמה.  בתשובה  ולהשיבו  ישראל 
ידי  על  בלב  עצומה  קדושה  להחדיר  בכוחו  ידי היה  על  בלב  עצומה  קדושה  להחדיר  בכוחו  היה 
כבר  האיש  אותם  אכל  שמשרק  שלו,  כבר השיריים  האיש  אותם  אכל  שמשרק  שלו,  השיריים 
לא היה מסוגל יותר להכניס לפיו דבר שאינו כשר. לא היה מסוגל יותר להכניס לפיו דבר שאינו כשר. 
ואילו רבי הלל מקולומייא היה בכוחו הגדול להשיב את ואילו רבי הלל מקולומייא היה בכוחו הגדול להשיב את 
כידוע  שהיה  הנחמדים,  דבריו  ידי  על  בתשובה  כידוע ישראל  שהיה  הנחמדים,  דבריו  ידי  על  בתשובה  ישראל 
מעורר לב ישראל תמיד בדרשותיו הנלהבות בכל אתר, מעורר לב ישראל תמיד בדרשותיו הנלהבות בכל אתר, 
שבשמים,  לאביהם  שלמה  בתשובה  ישראל  לב  שבשמים, להשיב  לאביהם  שלמה  בתשובה  ישראל  לב  להשיב 

אמן.אמן.

 [פרטיות, קלטת 41]

• ~ • ~ •
זצוק"ל  אהרן  זצוק"ל הבית  אהרן  הבית  של  הנוראים  בדבריו  נא  ונסיים 
בפרשת אחרי, וזל"ק: "אאמו"ר זצוקלל"ה "אאמו"ר זצוקלל"ה כשהיה קורא 
הכיפורים,  יום  פרשת  אחרי]  פרשת  [שבת  זו  בשבת 
עד  עד כמעט  כמעט  הכיפורים,  ליום  גדולים  גיעגועין  לו  היה 
כלות הנפש.כלות הנפש. והיה אומר משל, כשרוקחין מרקחת קודם 
גם  המרקחת  מן  טועמין  הנישואין,  בשביל  נישואין 
בשעה ההיא. – וכך בשבת זו צריך להתעורר בהתעוררות 

קדושת יום הכיפורים" עכלה"ק.
עצמו,  הכיפורים  ליום  עתה  בהגיענו  ובוודאי  עצמו, ובוודאי  הכיפורים  ליום  עתה  בהגיענו  ובוודאי  ובוודאי 
נוכל ללמוד מעט מדברי קדשו הללו, כמה היו הצדיקים נוכל ללמוד מעט מדברי קדשו הללו, כמה היו הצדיקים 
מוסרים נפשם בעבודת יום הכיפורים, וכמה משתוקקים מוסרים נפשם בעבודת יום הכיפורים, וכמה משתוקקים 
אם  וחומר,  קל  דברים  שהלא   – לב.  בכל  אליו  אם ומצפים  וחומר,  קל  דברים  שהלא   – לב.  בכל  אליו  ומצפים 
יום  בפרשת  בתורה  קראו  שרק  אחרי,  פרשת  יום בשבת  בפרשת  בתורה  קראו  שרק  אחרי,  פרשת  בשבת 
בזה  טעמו  כבר  הזמן,  את  מעורר  שהקריאה  בזה הכיפורים,  טעמו  כבר  הזמן,  את  מעורר  שהקריאה  הכיפורים, 
וכבר  הנעימה,  המרקחת  של  המתוק  מטעמה  וכבר מעט  הנעימה,  המרקחת  של  המתוק  מטעמה  מעט 
כלות  "עד  הכיפורים,  ליום  מאוד  געגועים  אז  להם  כלות היו  "עד  הכיפורים,  ליום  מאוד  געגועים  אז  להם  היו 
הנפש"! על אחת כמה וכמה ביום הכיפורים עצמו! ודו"ק הנפש"! על אחת כמה וכמה ביום הכיפורים עצמו! ודו"ק 

היטב עד היכן הדברים מגיעים.היטב עד היכן הדברים מגיעים.

[מתוך שיעור לחבורת בחורי חסידי פינסק קארלין, בהכנה לקראת 

יום הכיפורים]
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ב"ר ב"ר אברהם יעקבאברהם יעקב ז"ל ז"ל

נפטר ה' אלולנפטר ה' אלול

 גרפצ'יק גרפצ'יק
טל: טל: 02-500232102-5002321

רפאלי ביטוחיםרפאלי ביטוחים
02-537717702-5377177 לרפואת לרפואת 

בועז בן בועז בן 
מירהמירה

לע"נ ר' יחזקאליחזקאל ב"ר 
צביצבי ז"ל  |  ולרפואה שלמה 

ולהצלחת לאהלאה בת איידלאיידל תחי'
נתרם ע"י בנםבנם

יחיאל יהושעיחיאל יהושע הי"ו

 
 

 


