
 פרפראות

  ברוך שםלמה אומרים ביו''כ בקול רם 
 עמוד ז'

תשע''ח יום כפורמפתח ענינים עמוד א 

 בעמוד 
וידוי דרב המנונא זוטי ביומא דכיפורי וביאור 

 המהרש''א 
 

ע''י ביאור המהרש''א בעשי''ת יש לתרץ קושיתו 
 במק''א

   געמוד 
 ההבדל בין וזרקתי עליכם לבין מקוה ישראל ה'

 
מז למה פותחים את יום הכיפורים בביטול ר

 נדרים
     דעמוד 

 יש לשוב בתשובה עבור "דיבורים" שנאמרו 
 

 ביאור הפייט עד יום מותו
 

 בקשה למלך אל תבוא במשפט עמנו בדרך צחות
 

 ביאור נאה בתפילה ידעם איך יפארו
 

ביאורו הנפלא  של המהרש''א מרומז בתפילה 
 אדם יסודו מעפר

     העמוד 
אומרז''ל עיצומו של יום מכפר מרמז על בעצם 

 היום הזה
     ועמוד 

 ביאור בנתינת טעם "כי" הוא על ימים יסדה 
 

ביאור הפיוט תרא כי אין איש עשה עמנו צדקה, 
 הכונה למתן בסתר

 
 ביאור הכתוב ימים יוצרו ולא אחד בהם זה יו''כ

 
בין אדם למקום הקב''ה מכפר בין אדם לחבירו 

 עד שירצה את חבירואין מכפר 
 עמוד ז

אף אתה  בחרטה שלנו אנו מבקשים לבטל הכל
 שמתחרט על יצר הרע תבטלו

 
 למה אומרים ביו''כ בקול רם ברוך שם כבוד 

 

בזאת יבא אהרן אל הקדש רמז לבית ראשון 
 איכא, רמז לבית שני ליכא 
     חעמוד 

 טעם למה הקטורת מכפר על לשון הרע
 

מחזירן למכתשת בערב  ביאור המהר''ל למה היה
 יום כיפור

 עמוד ט      
תעבור על פשע מעל האותיות פ'ש'ע' הם האותיות 

 צ'ת'פ'
 

 מחה פשעינו כעב וכענן ביאור ההבדל בין עב לענן
 

חששם של המלאכים, שמא יש בישראל העובדים 
 לצבא המרום

 יעמוד 
למה שאל רב החובל השאלה ראשונה מה 

 מלאכתך ביאור הרד''ק
 

והגין להזכיר את המתים ביום הכפורים לכך נ
 ולפסוק עליהם צדקה

 
האדם נבחן במעשיו ע''י התנהגותו בשעת אכילה 

 לך אכול בשמחה לחמך 
 

קושיית המפרשים מאומרז''ל דביוה''כ לית ליה 
 רשות

 א     ימוד ע
אילו אמר משה  סלח נא לעונותיהם  של ישראל 

 עד סוף כל הדורות, היה עושה כן
     ב יעמוד 

טעם לאמירת למען נחדל מעושק ידינו  בתפילת 
 נעילה, מהר''ם שי''ף,

 
יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות. שתשים 

 דמעותינו בנאדך להיות
 
שעיהו קראו מכשול ביאור המהרש''א בדרך י

 משל
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ב

 
 וידוי דרב המנונא זוטי ביומא 

 ביאור המהרש''א ודכיפורי 
 

רבא בתר , (א''ז ע''ברכות  י) איתא בגמרא
י, עד שלא נוצרתי איני קצלותיה אמר הכי: אל

כדאי ועכשיו שנוצרתי כאלו לא נוצרתי, עפר 
אני בחיי, קל וחומר במיתתי, הרי אני לפניך 
ככלי מלא בושה וכלימה, יהי רצון מלפניך ה' 

י שלא אחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך קאל
מרק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורין 

והיינו וידוי דרב המנונא זוטי ים. וחלאים רע
 ביומא דכפורי.

 
י עד קאל' ד''ה ברכות דף יז עמוד א) מהרש"אכתב 

ע"פ מ"ש בההיא דמסכת עירובין  .(שלא נוצרתי
דנמנו וגמרו טוב לו לאדם שלא נברא  )י"ג:(

  ,משנברא
 

 , מצד שהלאוין מרובין מהעשין ,דהיינו
  ,אהיו מתקיימין בודאי אם לא נברהלאוין ש
 

להיות  עד שלא נוצרתי איני כדאי ,ולזה אמר
  ,שהרי טוב לי שלא נוצרתי מצד הלאוין ,נוצר

 
כאלו לא  ,כדי לקיים העשין ועכשיו שנוצרתי

ולפי שהאדם  ,שהרי איני מקיימם ,נוצרתי
אמר בוידוי שלא הלכתי  ,מחומר וצורהנברא 
שהחומר  עפר אני בחייאבל  ,צורתיאחר 

  ,גובר
 

שאז הצורה נפרדה מהחומר  ,תיוק"ו במית
שא"א לי לקיים מצותיך כמ"ש במתים חפשי 

  ,מן המצות
 

הוא  שהגוףכו' לפי  והרי אני לפניך ככלי מלא
ולצורתו אמר שהנשמה שבכלי  ,לנשמה ככלי

 שהוא הגוף היא בושה על מעשיה הרעים
 

אבל לא ע"י  מרק ברחמיך הרביםי"ר כו' 
דיסורין  ה.( ברכות)יסורין כו' כדאמרי' בפ"ק 

  ,ממרקין עונותיו של אדם
 

, דהיינו וידוי כו' דכל עיקרו לשון וידוי וקאמר
 עכ''ל המהרש''א

 
* * * * * * * 

 
 
 
 

 
ע''י ביאור המהרש''א בעשי''ת יש 

 לתרץ קושיתו במק''א
 

' ד''ה משה רבך ט ב''יבמות מ) מהרש"אכתב ה
כי שם ה' " )דברים ל''ב ג'( קרא פרשלש י אמר(,

  ,הבו גודל לאלוקינו" "ראאק"
 

, כדכתיב כי שם קורא היחידבזמן דאף  ,ר"ל
 ,בעשרה הימיםדהיינו  ,יחיד, בלשון אקראה' 

שלא תקראו  ,ינוקגודל לאלאז אתם הבו 
 שהוא שם משותף בשמכם "אל"אותו 

 ,אלישר
 

כי הוא אז  ,מלךאלא לגודלו תקראו אותו 
ובעי אפושי  ,מלך על כל הארץ לדונם אז

  ,ולא כמבקש משותפו ,םרחמי
 

ויגבה ה' " )ישעיהו ה' ט''ז(ועד"ז יש לכוון קרא 
נקדש הקדוש  "לק"וה ,במשפטות קצב

הקדוש,   "המלך", ברוך אתה ה' בצדקה
 עכ''ל המהרש''א.

 
 קושית  לבאראפשר  כאן בדרך המהרש''א

 במקום אחרהמהרש''א 
 

, '(סנהדרין צח א ',ט א''שבת קל) איתא בגמרא
, בצדקהאין ירושלים נפדה אלא  ,אמר עולא

תפדה  במשפטציון " )ישעיהו ה' ט''ז( שנאמר
 ."בצדקהושביה 

 
 קושית המהרש''א

 
מה שיש ( 'סנהדרין צח א) מהרש"אכתב ה

אין ירושלים  ,לדקדק בהך מימרא דקאמר
 במשפטציון  ,שנאמר בצדקהנפדית אלא 

דאדרבה משמע  בצדקהושביה  ,תפדה
אבל  במשפטית שהיא ציון נפד ירושלים

 , עכ''ל,בצדקהיהיו נפדין  שביה
 

 תירוץ הקושיא עפ''י דברי המהרש''א 
 

ות קויגבה ה' צב" עפ''י מה שפירש המהרש''א
 ,בצדקהנקדש הקדוש  "לק"וה ,במשפט

, מלךלשם  קלשבימי המשפט מרוממים את ה
ויגבה ה' " )בברכות י''ב ע''ב( ואסמכוה אקרא

קדש נהקדוש  "לק"וה ,במשפטות קצב
 , בצדקה

 
ציון במשפט תפדה ושביה הכתוב  יש לבאר

ציון תיפדה ע''י  המשפטכי בימי  בצדקה,
  ששבים בתשובה, בימים כלומר, שביה

 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ג

 
הקל  הקדוש ע''י שמרוממים את  "בצדקה"

 שנקדש בצדקה.
 

 שלא תקשה קושית המהרש''א מבוארובכך 
דלדבריו  ,בצדקהולא  במשפטשציון תפדה 

הימים שבהם שבים בתשובה,   הוא מכוון כנגד
ויגבה ה' ", והוא מכוון כנגד ושביהשזהו 

נקדש הקדוש  "לק"וה ,במשפטות קצב
 ,בצדקה

 
הגר''א על הפסוק מ באדרת אליהו ע''ע 

ישעיהו ה' ט''ז, המבאר ציון במשפט תיפדה 
 עפ''י הפסוק ויגבה ה' צבקות במשפט

 
* * * * * * * 

 
 ההבדל בין וזרקתי עליכם 

 קוה ישראל ה'לבין מ
 

את , (מסכת יומא פרק ח משנה ט) משנהאיתא ב
מכל  )ויקרא ט"ז(זו דרש רבי אלעזר בן עזריה 

חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם 
למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם 
לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את 

  ,חברו
 

אשריכם ישראל לפני מי  אמר רבי עקיבא
אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם 

 וזרקתי עליכם )יחזקאל ל"ו(שבשמים שנאמר 
 מים טהורים וטהרתם 

 
מה מקוה  מקוה ישראל ה' )ירמיה י"ז( ואומר

מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא 
 מטהר את ישראל:

 
 י תביאור התוי''ט ההבדל בין וזרק

 ללבין מקוה ישרא
 

מא פרק ח מסכת יו) תוספות יום טובכתב ה
לפני מי אתם מיטהרין מי מטהר (, משנה ט

מקוה כו' ואומר זרקתי אתכם כו' שנאמר ו
   ,כו'

 
האדם הוא שיבור לו  לפי שהדרך הישרה

להתקדש ולהטהר. ואז כשבא לטהר בעצמו 
  אתם מיטהרים.מסייעין לו וע"ז אמר לפני מי 

 
ומפני שלפעמים לפי שיצר לב האדם רע עליו 

 עליו לכופו ליטהר בתשובה.  לא יוכל להתגבר
 
 

 
יעוררהו ובימין צדקו  ,והוא רחום יכפר עון

מי מטהר יתמכהו לבלתי ידח ממנו נדח. וז"ש 
  ,אתכם

 
עליכם  וזרקתישנאמר  ובמאי דסיים פתח

. אלא הוא ברחמיו בלי התעוררות האדםוזהו 
 מטהרם. 

 
אמאי דפתח שהש"י  דמקוה והדר מייתי קרא

  מטהר את הבא ליטהר.
 

דהכא כתיב )ירמיה י"ד( אם עונינו ענו בנו וגו' 
כי רבו משובתינו לך חטאנו מקוה ישראל 
מושיעו בעת צרה הרי שאחרי שהתודו על 

וזה דומה לטהרת מי חטאם אמרו מקוה 
 מקוה שמטהרים הבא ונכנס וטובל בתוכם.
כן הבא ונכנס תחת כנפי שכינתו יתברך הוא 

כך נ"ל.  חוסהו בצל כנפיו ומסייעו להטהר
והש"י ברחמיו יטהרנו מכל טומאתינו. ולבית 
קדשו יקבץ נפוצותינו. במהרה בימינו. אמן 

 ואמן:
 

* * * * * * * 
 

 רמז למה פותחים את יום 
 הכיפורים בביטול נדרים

 
כל ,  בביטול נדריםפותחים   תפלת כל נדרי

נדרי. וקונמי. וקנוסי. וכנויי. דאנדרנא. 
ודאסרנא על ודאשתבענא. ודאחרימנא. 

ואסרנא לא אסרי.  נדרנא לא נדרי., נפשתנא
 , ושבועתנא לא שבועות

 
איש כי ידר נדר לידוד או " ,('ג ')במדבר ל כתיב

השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו 
  "יעשה ככל היצא מפיו

 
ביום שפותחים בנדרים,  אפשר לומר,

ביטול , מכיוון  שהוא יום של הכיפורים
י שמרומז בפסוק זה,  שהתורה , כפהנדרים
 , לא יחל דברואמרה, 

 
הוא רמז  והיוצא מפיו, ככל היוצא מפיו,

, מכיון ובתשיעי מצוה לתחילת יום הכיפורים
מצווה לאכול, וכשבא יום הכיפורים, אז הוא 

לא יחל מאכל ומשתה, וזהו  להוציא מפיו
 ,צא מפיווככל הידברו 

 

* * * * * * * 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ד

 
 ור יש לשוב בתשובה עב

 " שנאמרו דיבורים"
 

שובה ישראל " הפטרת וילך( )הושע  י''ד ג'  כתיב
אמרו  ,קחו עמכם דברים ושובו אל ידודוגו' 

ונשלמה פרים אליו כל תשא עון וקח טוב 
 שפתינו"

 
שחלק  ,"קחו עמכם דברים" אפשר לפרש,

גדול מהתשובה שיש לעשות בימים אלו הוא 
ביא, , ועל זה אמר הנשבדיבוריםעל החטא 

, הדיבורים, לקחת את דבריםקחו עמכם 
 ,על הדיבורים הרעים ושובו אל ה',

 
,  ונשלמה ובכך אפשר לפרש גם המשך הפסוק

 , פירוש דיש להביא קרבנות שפתינו,  פרים
 

, כלומר שפתינוולחזור בתשובה, עבור 
 דיבורינו.

* * * * * * * 
 

 ביאור הפייט עד יום מותו
 

'ד שוב יום אחד לפני ע' ,פירוש עד יום מותו,
זהו יום מא שהאדם, יבין  וכאשר מיתתך, 

שמא שיבין  עדיחזור בתשובה, וזהו אז  ,מותו
 .תשובהלו שיעשה  תחכה ,יום מותוזה 

 

* * * * * * * 
 

 בקשה למלך אל תבוא במשפט 
 עמנו בדרך צחות

 
"אל תבוא במשפט עמנו, כי לא יצדק   בפיוט

א אמר אל לפניך כל חי", יש לבאר, למה ל
 ,במשפטעמנו, אלא אמר   למשפטתבוא 

 
 אפשר לבאר בדרך משל

 
והוצרך לבוא במשפט,  ,לבן מלך שסרח

עורכי דינו, אם להביא אביו בדבר ונחלקו 
 המלך יחד עמו למשפט, 

 
כאשר השופט יראה כי מדובר ש, האחד טוען

 בבן המלך, הוא לא יענישו, 
 

ר כי אפש אבל מאידך טען עורך הדין השני,
 שדווקא כאשר יראה השופט כי מדובר בבן 

 
 

 
המלך, יכעס יותר על שבן המלך עושה מעשה 

 שטות, שמתאים לאדם שפל ויענישו ביותר, 
 

,  שזו לפי''ז אפשר לומר בדרך צחות
כי אז, אם  אל תבוא במשפט עמנו,בקשתינו, 

ענש יותר, ובכך ניתן  להבין יתבוא עמנו נ
שהיל''ל, אל עמנו,  במשפטהלשון אל תבוא 

שלא יראו כי אנו  אלא, תבוא למשפט עמנו,  
 בני המלך וכך אנחנו  מתנהגים. 

 

* * * * * * * 
 

 ביאור נאה בתפילה ידעם איך יפארו
 

כי הוא  קף קדשת היום.וונתנה תבתפילת 
ם. ובו תנשא מלכותך. ויכון בחסד ונורא ואי

אמת כי אתה הוא , כסאך. ותשב עליו באמת
 ועד, יודעדין ומוכיח ו

 
שבא לדון  יש לומר כי הוא שבח לקב''ה

אותנו, ולא מסר דיננו ח''ו לשטן, שאז היה רע 
ומר גורלנו, אלא הקב''ה בעצמו שיושב 

 ועד, דין ומוכיח ויודעבאמת, והוא 
 

היה עם פיפיות שלוחי עמך בית , בתפילה
ישראל, העומדים לבקש תפלה ותחנונים 

ם מה הור, מלפניך על עמך בית ישראל
שיאמרו. הבינם מה שידברו. השיבם מה 

יש לפאר ולהודות ו, ארוידעם איך יפשישאלו. 
זה שדן והוא לקב''ה שהוא בעל הרחמים 

, ועל כן יש להודות ולשבח לפאר אותנו
 לקב''ה על כך,ולרומם, 

 
 י'ודע ד'יין ע'ד מ'וכיח ם ראשי תיבות''ידע

 
ודבר זה מרומז בתפילת היה עם פיפיות, 

 ידע''םהמילה ארו" ידעם איך יפ" שנאמר
ד ע'יין ד'ודע י'הם ראשי התיבות של,  

 איך יפארו. ידע''םוכיח, וע''ז אמרינן מ'

 
* * * * * * * 

 
ביאורו הנפלא  של המהרש''א מרומז 

 בתפילה אדם יסודו מעפר
 

אמר רבי יוחנן '( ט עוד א''חולין פ) איתא בגמרא
שאתה כל מקום  ,משום רבי אלעזר בר' שמעון

 מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי 
 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ה

 
 כתיבהגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת, 

לא מרבכם מכל העמים חשק ה' " )דברים ז' ז'(
וגו', אמר להם הקדוש ברוך הוא  "בכם

חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני  ,לישראל
 משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, 

 
)בראשית י''ח אמר לפני  - םנתתי גדולה לאברה

 ואנכי עפר ואפר,  כ''ז(
 

 ונחנו מה,  )שמות ט''ז ז'(אמר  - למשה ואהרן
 

ואנכי תולעת ולא  )תהלים ב''ב ז'(אמר  - לדוד
 ע''כ, חרפת אדם ובזוי עם, איש,

 
 ביאור נפלא במהרש''א במה שאמרו 

 אברהם משה אהרון ודוד
 

ולה נתתי גד '(ט א''חולין פ) מהרש"אכתב ה
 תחלת הזכיר שפלות  אברהםלאברהם כו'. 

 
שנברא אדם הראשון מן האדמה  היצירה

  ,ואפר עפרוז"ש ואנכי 
 

יצירת שאר כל הוסיפו בשפלות  אהרן ומשה
שנוצר ממה, כדאיתא במשנה אבות ג'  ,אדם

  ,מהא', ואמרו נחנו 
 

הזכיר  ,וגו' אדם, חרפת תולעתאנכי  ודוד אמר
לפי מה  ,יה בופרטית שהההיצירה שפלות 

 ביצירתו  נפלשאחז"ל שהיה ראוי להיות 
 

 לאדםשהיו חסרים  אלא שניתן לו ע' שנים
 בתחלת יצירתיאנכי  ,וע"ז אמר ,הראשון

וזהו  ,ותולעהראוי להיות נפל לבא מיד לרמה 
שנחסרו  ולחרפת אדם שאמר אנוכי תולעת,

, וק"ל חרפתומשנותיו בשביל חטאו שהיא 
 עכ''ד המהרש''א,

 
אורו של המהרש''א מרומז בתפילה אדם יסודו בי

 מעפר
 

. ואתה יודע אמת כי אתה הוא יוצרם בפיוט
 ,מעפר ,יסודו ,אדם, יצרם. כי הם בשר ודם

דוד המלך משה וכו', מרומזים דבריהם של 
 , רבינו ואברהם אבינו

 
 , אדםזה יצירתו של דהע''ה משנותיו של  אדם

 
אדם כדברי , זהו יסודו  ויצירתו של כל יסודו

 משה ואהרון, וכביאור המהרש''א, 
 

  אנכי עפר וכו' , אלו דברי אברהם אבינו,מעפר
 

 
 אדם, יסודו, מעפר,וזהו הרמז, 

 

* * * * * * * 
 

 אומרז''ל עיצומו של יום מכפר 
 מרמז על בעצם היום הזה

 
יכפר  כי ביום הזה" ,('ז ל''ויקרא ט) כתיב,

י ידוד עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפנ
 ",  תטהרו

 
כי ביום " ,('ז ל''ויקרא ט) איתא בתורת כהנים

 ,עיצומו של  יום, מכפר", הזה
 

 עיצומו של יום, כאילו נאמר בתורה, 
 בעצם היום הזה, 

 
וידבר ה' אל משה " (,ח ''ב מ''דברים ל) כתיב

 בג' מקומות - כתב רש''י", בעצם היום הזה
 פעם אחת נאמר, בעצם היום הזה.נאמר 

 
 "בא נח בעצם היום הזה" )בראשית ז' י''ג( ,בנח
לפי שהיו בני דורו  ,במראית אורו של יום ,וגו'

אין כך וכך אם אנו מרגישין בו ין אומרים ב
 ולא עוד אלא  ,אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה

 
אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את 

בחצי הריני מכניסו  ,אמר הקב"ה ,התיבה
יבא מי שיש בידו כח למחות וכל  ,היום

  ,וימחה
 

 בעצם היום הזה )שמות י''ב י''ז(נאמר  ,במצרים
כך ין לפי שהיו מצריים אומרים ב ,הוציא ה'

אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין  ,וכך
ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות  ,אותן לצאת

הריני  ,אמר הקב"ה ,וכלי זיין והורגין להם
וכל מי שיש בו כח למחות  ,בחצי היוםמוציאן 

  ,אף כאן ,יבא וימחה
 

 )דברים ל''ב מ''ח( נאמר ,במיתתו של משה
 ,לפי שהיו ישראל אומרים ,בעצם היום הזה

בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין 
וקרע לנו את  ,אדם שהוציאנו ממצרים ,אותו
והגיז לנו את  ,והוריד לנו את המן ,הים

ונתן לנו את  ,הבאר והעלה לנו את ,השליו
אמר הקב"ה  ,אין אנו מניחין אותו ,התורה

, ע''כ דברי וכו' בחצי היוםהריני מכניסו 
 רש''י,

 
, שאומר הקב''ה ביום כפור, כי ואף אנו נאמר

 , שאינם רוצים לשטן ולמלאכי חבלה
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ו

 
שהקב''ה יסלח לעמו ישראל, לפיכך אומר 

, אני מכפר בעיצומו של יוםלהם הקב''ה, 
 , יבא וימחהוכל מי שיש בו כח למחות  להם,

 
רמז יש, כי בכל פרשת המועדות בפרשת  ועוד

ח( ''ג כ''ויקרא כ)אמור, רק ביום כיפור  כתיב 
בעצם היום הזה כי יום וכל מלאכה לא תעשו 

 .לכפר עליכם כפרים הוא

 
* * * * * * * 

 
ביאור בנתינת טעם "כי" הוא על 

 ימים יסדה 
 

הארץ לדוד מזמור לה'  )תהלים כ''ד( כתיב
ויש הוא על ימים יסדה,  ,כי, גו'ו ומלואה
למה נתינת טעם, כ נראה כי המילה  לשאול,

 ,וכי לה' הארץשאמר "לה' הארץ ומלואה", 
  ,משום שעל ימים יסדה

 
ב"מ ) דאיתא בגמראעפ''י מה  אפשר לבאר

המציל מן הארי ומן  (אע'' ג''עבודה זרה  מ , ד''כ
ומזוטו  הנהרן הגייס ומן הדוב ומן הנמר ומ

והמוצא בסרטיא  נהרומשלוליתו של  של ים
 ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצוין שם 
, הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

  ע''כ,
 

על כיון שהקב"ה ברא את העולם  ,לפי"ז
יאמר האומר, כי עשה כן , ימים ועל נהרות

 , להפקיע את בעלותוכדי 
 

לה'  ,וד המלך, לכן אני מכריזעל זה אומר ד
, כי לכאורה הרי הדבר ברור  הארץ ומלואה

, אלא שנדע שלה' הארץ ומלואה, לכל
ע''י זה שברא  ,שהקב"ה לא הפקיע בעלות

, ורק הקב''ה הוא  בעה''ב של ימיםהעולם על 
 העולם כולו.

 

* * * * * * * 
 

תרא כי אין איש עשה ביאור הפיוט 
 בסתר, הכונה למתן עמנו צדקה

 
תרא כי " , אומר הפייטן, בפזמון תעלה ארוכה

 ."אין איש, עשה עמנו צדקה
, הדרגה היותר גדולה כי בצדקה, יש לפרש

וזאת  מתן בסתר, שיש בנתינת צדקה היא, 
 משום שאינו מבייש את מקבל הצדקה,

 

 
כי אין איש,  תראהפירוש,  לפי''ז אפשר לומר

, שאנו מבקשים מאת עשה עמנו צדקה
, עשה עושה עמנו צדקה'ת, שכאשר אתה השי'

, שלא נצטרך להתבייש, כמתן בסתראותה 
אז תרא כי אין איש, וכך הוא פירושו, כאשר 

 ,עשה עמנו צדקה

 
* * * * * * * 

 
ביאור הכתוב ימים יוצרו ולא אחד 

 בהם זה יו''כ
 

צרו ולא אחד וימים י" (ט''תהילים קל) כתיב
 , "בהם

אחד  ולוא נקרא שהו לפי המקרא כתב רש''י,
הראהו ימים  ,ימים יוצרו ,כך פירושו ,בהם 

את  ,ולחלקו בירר אחד ,העתידים להבראות
, ד"א זה יום הכפורים לסליחה ,יום השבת

 ע''כ, 
 

ולא לפי המסורת שכתוב שגם  אפשר לפרש,
 , יום הכיפוריםל הכונה , אחד בהם

 
שבכל הימים וכך הוא פירושו, ימים יוצרו, 

 יצר,מלשון  יוצרורע, וזהו ימים פועל היצר ה
 

שביום אחד אין ליצה''ר רשות ולא אחד בהם, 
 ,יום כיפורלפעול, וזהו 

 
 השטן  (,א' ע''יומא  כ)כדאיתא בגמרא 

 בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי
תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית  ,שס''ד

לית ליה  ביומא דכיפוריליה רשותא לאסטוני 
ימים לפי''ז גם במסורת  .ירשותא לאסטונ

 איום כיפורקאי  יוצרו ולא אחד בהם
 

* * * * * * * 
 

בין אדם למקום הקב''ה מכפר בין 
 אדם לחבירו אין מכפר עד 

 שירצה את חבירו
 

עבירות שבין  (בע'' ה''יומא  פ) איתא בגמרא
עבירות  ,אדם למקום יום הכפורים מכפר

עד  שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר
 ה את חבירו, ע''כ,שירצ

 
 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ז

 
ידוד",  מקוה ישראל"י''ג( ז ''ירמיה י) כתיב

 מ''י, , הם ר''ת שראל'קוה י'מ

 
דברי רבי עקיבא, שאמר וכך אפשר לפרש 
 בסוף מסכת יומא, 

 לפני מ''י אתם מטהרין, 
 

קוה 'מהקב''ה שהוא ומ''י מטהר אתכם, 
 ביום הכיפורים מטהר אתכם, הוא שראל'י

כמ''ש לטהר  ות שבין אדם למקום,על עביר
מ''י מטהר וזהו  אתכם מכל חטאותיכם

 , אתכם
 

שהקב''ה יטהר  לפניפירוש  אך לפני מ''י,
, אתם אתם, מטהריןאתכם ביום הכיפורים, 

צריכים להיטהר, על דברים שביניכם, וזהו  
 כלומר, דברים שביניכם, לפני מ''י,  "אתם", 

מכם, ע''י צריכים אתם להיטהר בעצמטהרין, 
 שירצה את חבירו.

 

* * * * * * * 
 

 בחרטה שלנו אנו מבקשים לבטל הכל
אף אתה שמתחרט על יצר הרע 

 תבטלו
 

אנחנו מבקשים מכיוון ואנו . כל נדריבתפילת 
על הנדרים שעשינו, שיהו כולם  מתחרטים

בכלהון וכך אנו אומרים,  בטילים ומבוטלים,
ין. בהון. כלהון יהון שרן. שביק איחרטנא

. לא שרירין ולא ומבוטלין  בטלין שביתין.
 ,קימין

 
 אנא ה' בחרטה שלך בטל היצה''ר

 
אמר רב חנא בר  (בע'' ב''סוכה נ), איתא בגמרא

עליהן  מתחרטארבעה  ,אמרי בי רב ,אחא
 ,ואלו הן גלות ,הקדוש ברוך הוא שבראם

 ,עויצר הר ,וישמעאלים ,כשדים
 

, דלפיכך אנחנו מבקשים אפשר לומר
עליהם היום, יהיו  מתחרטיםשאנו  שהנדרים

 עליהם,  שהתחרטנולגמרי, לאחר  בטלים
 

לומר לך, שגם אתה קב''ה, מכיון ואתה 
שבראת, והיום הוא בטל  יצר הרעעל  מתחרט

מאתנו, שימשיך להיות בטל ומבוטל לגמרי גם 
 לאחר יום כיפור.

 

* * * * * * * 
 

 
טעם נאה למה אומרים ביו''כ בקול 

 וך שם כבוד מלכותו לעולם ועדבררם 
 

אנן מאי טעמא  (,אע'' ו''פסחים  נ) איתא בגמרא
  ,"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"אמרינן 

 
דאמר רבי  ,כדדריש רבי שמעון בן לקיש

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר " ,שמעון בן לקיש
ביקש יעקב לגלות לבניו  ",האספו ואגידה לכם

אמר שמא  ,ינהקץ הימין ונסתלקה ממנו שכ
כאברהם שיצא  ,חס ושלום יש במטתי פסול

  ,ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו
 

שמע ישראל ה' אלהינו ה' " אמרו לו בניו
כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין  ,"אחד

באותה שעה פתח יעקב  ,בלבנו אלא אחד
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם אבינו ואמר 

  ,ועד
 

לא אמרו  נאמרוהו ,בידהיכי נע ,אמרי רבנן
התקינו  ,ו אמרו יעקבנאמרוהלא  ,משה רבינו

  ,בחשאישיהו אומרים אותו 
 

התקינו שיהו אומרים אותו  אמר רבי אבהו
שלא  ,רש"י)וב ,תרעומת המיניןמפני  בקול רם

מחוץ לאחדותו יהו אומרים עלינו שאנו מוסיפין דבר 
עד השתא  דליכא מיניןובנהרדעא  ,(בחשאי ית'

 , ע''כ,בחשאיי לה אמר
 

 דאיכא מיניןדבמקום  היוצא לנו מזה,
, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדאומרים 
שאנו ו אומרים עלינו ישלא יה, בקול רם

ובמקום  ,מוסיפין דבר שאינו הגון בחשאי
 אומרים אותו בחשאי, דליכא מינין

 
דביום כיפור, שאנו מתירים  אפשר לומר,

שלא א חשש,  איכו עם העברינים,להתפלל 
ו אומרים עלינו שאנו מוסיפין דבר שאינו ייה

 לכן צריך לומר בקול רם. הגון בחשאי,
 

* * * * * * * 
 

רמז לבית  בזאת יבא אהרן אל הקדש
 ראשון איכא, רמז לבית שני ליכא 

 
אל  אהרןיבא  בזאת" ('ז ג'')ויקרא טכתיב, 
ד'  ,גימטריא שלו ,"בזאת" ,רש"יוב  "הקדש

ושאלו   ,ראשוןרמז לבית  מאות ועשר
 ראשוןבמפרשים, למה רמזה תורה רמז לבית 

 לא, ואפשר לתרץ, כדלקמן, ולבית שניבלבד, 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ח

 
שהיו  מקדש שני (,ב' ע''יומא ט) איתא בגמרא

עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני 
, וכידוע שנאת חנםמפני שהיתה בו  ,מה חרב

נה משהיתה, כפי שמבואר ב אהרוןדרכו של 
אוהב הוי מתלמידיו של אהרן,  (אבות פרק א )

ומכיון שבזמן בית שני לא  ,שלום ורודף שלום
הלכו בדרכו של אהרון, לכן לא נרמז בפסוקו 

למקדש , ורמזו רק לבית שנישל אהרון הרמז 
 .ראשון

 

* * * * * * * 
 

 טעם למה הקטורת מכפר 
 על לשון הרע

 
חתה גחלי ולקח מלא המ ,ב(''ז י'')ויקרא ט כתיב

ומלא חפניו  ,אש מעל המזבח מלפני ידוד
  וגו', סמים דקה קטרת

 
דקטורת מכפר  (,אע'' ז''ערכין ט) איתא בגמרא

ולשון הרע , והכי איתא שם, לשון הרעעל 
לקטרת למדנו  ,דתניא ר' חנינא ,בקטרת

ויתן את  )במדבר י''ז י''ב(דכתיב  ,שמכפרת
ותנא דבי רבי  ,הקטרת ויכפר על העם

 ,לשון הרעעל מה קטרת מכפרת על  ,מעאליש
אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבחשאי 

 חשאי, ויכפר על מעשה
 

א"ר חנא בר  ' ע''ב(,כריתות ו) איתא בגמרא
כל תענית שאין בה  ,בזנא א"ר שמעון חסידא

 חלבנהשהרי  ,אינה תענית מפושעי ישראל
 ,הקטורת ומנאה הכתוב עם סממני ,ריחה רע

 
מכפר על  שהקטורתטעם למה  אפשר לומר,

לצרף , מכיוון ורואה האדם כי יש לשון הרע
לכל תענית, עושה האדם  מפושעי ישראל

לשון חשבון נפש לעצמו, ואומר כי אין לדבר 
ואז חוזר בתשובה על  פושעי ישראל,על  הרע

לשון הרע שדיבר, ומכיון ומחשבה זו באה לו 
, שממנה לומדים לצרף פושעי הקטורתע''י 
לשון ומכפרת על  הקטורתאל, לכן באה ישר

 הרע.
 

* * * * * * * 
 

ביאור המהר''ל למה היה מחזירן 
 למכתשת בערב יום כיפור

 
 
 

 
ולקח מלא המחתה " ,ב(''ז י'')ויקרא ט כתיב

גחלי אש מעל המזבח מלפני ידוד ומלא חפניו 
 ,, קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת

 
מה ת"ל , דקה( ''ה ע''איומא ממ) ,רש"יכתב 
היא שנאמר  דקהוהלא כל הקטורת  ,דקה

אלא שתהא , ממנה הדקושחקת  (' ל''ו)שמות ל
שמערב יום הכפורים היה  ,דקה מן הדקה

 ,מחזירה למכתשת
 

ושלש מנין  (,ב' ע''כריתות ו), איתא בגמרא
ביום יתירין שמהן כ"ג מכניס מלא חפניו 

נותן אותה למכתשת בערב יום  ,הכפורים
 דקה כדי שתהא  ,שוחקן יפה יפהו ,הכפורים

 
מה ת"ל והלא כבר  דקהכדתניא  ,מן הדקה

כדי  דקהמה ת"ל  הדקנאמר ושחקת ממנו 
  , ע''כדקה מן הדקהשתהא 

 
תנא דבי רבי  )ערכין ט''ז ע''א( איתא בגמרא

 לשון הרעמכפרת על קטרת ישמעאל על מה 
אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבחשאי 

 ,ויכפר על מעשה חשאי
 
 -בענין זה, דרוש נאה יש,  דרשות מהר"לב
)בסוף ספר באר הגולה,   דרוש לשבת תשובהב

ובפרק גט וז''ל,  דרוש משנת שד''מ,  עמוד פ''א(
 ,אמר רב יהודה אמר רב )ב"ב קס"ה, א'(פשוט 

 ,בלשון הרעוהכל  ,בעריותומיעוט  ,בגזלרוב 
. באבק לשון הרעלשון הרע סלקא דעתך אלא 

 ע''כ,
 

האחד  יש שני קטורת ביום הכפורים,ולכך 
. אבק לשון הרעוהשני על , ממש לשון הרעעל 

ומלא  א(ע'')מ"ה ולפיכך אמרו במסכת יומא 
 דקה מן הדקה ,חפניו קטרת סמים דקה

מחזיר הקטורת  ,שבערב יום הכפורים
, מפני וזהלמכתשת עד שהיא דקה מן הדקה. 

כי הקטורת הנוסף ביום הכפורים הוא בשביל 
שהוא  אבק גמורולכך צריך  לשון הרע, אבק
והכל באבק . ומפני שאמרו אבק לשון הרעעל 

  ,לשון הרע
 

שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם  ורצה לומר
בשאר ימות השנה  ,להיות נשמר מזה, ולכך

אין ראוי שיהיה כפרה מיוחדת על זה. אבל 
ביום הכפורים שאדם הוא במדרגת המלאך 

ה כמו מלאך, יש לסלק את חטאו עד שיהי
ולכך ביום זה ראוי שיהיה קטורת זה לפני 

ביום ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק 
 ושם מכפר על החטא הזה עד  הכפורים בלבד

 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 ט

 
עכ''ל . שהוא טהור לגמרי כמו מלאך

 המהר''ל,
 

 טעם נוסף למה שהיו מחזירין למכתשת
 

, שלפיכך היו בערב יום ואפשר לומר עוד
 הדק היטיבורת הכיפורים שוחקין הקט

, מכיון שבכל ימות דקה מן הדקהשתהא 
, פושעי ישראלהשנה, אנו צריכין לצרף, 

 מתיריןכדלעיל, אך ביום הכיפורים אנו 
, וזאת כדי שיבואו העבריניםלהתפלל עם 

לחזור בתשובה ביום הגדול והנורא, לפיכך 
מצטרף  שבכל ימות השנההפושע ישראל 

ז בכך שאינו ביום כפור, יש רמ כפושע ישראל,
 שבא להתפלל ולחזור  אותו פושע ישראל,

 
עם החלבנה בתשובה, ולכן שוחקין הקטורת 

, של כל שאינו אותו חלבנהשבתוכו, לרמז 
 השנה.

* * * * * * * 
 

 תעבור על פשע מעל האותיות 
 פ'ש'ע' הם האותיות צ'ת'פ'

 
,  תמצא את  פ'ש'ע'כאשר תעבור על האותיות 

ם ראשי התיבות של שה צ' ת' פ'האותיות, 
 -תשובה, וזהו, צ'דקה ת'שובה פ'ילול

שמעבירין את רוע הגזירה.  צדקה, -תפילה
ובכך תעבור על פשע ותמחה אשם, וזהו, 

  אפשר לפרש, שמך מעולם עובר על פש''ע,
 

* * * * * * * 
 

מחה פשעינו כעב וכענן ביאור ההבדל 
 בין עב לענן

 
 ,פשעיך כעבמחיתי  ב(''ד כ''ישעיה  מ) כתיב
 כתיביך, שובה אלי כי גאלת ,חטאותיך וכענן

 ,עוןנשא  ,נצר חסד לאלפים ('ד ז''שמות  ל)
. הזדונותאלו  - עונות  רש"יוב,  וחטאה ,ופשע

, שאדם עושה להכעיס המרדים. אלו פשעים
 הם השגגות. חטאותע''כ, 

 
הוא ענן סמיך מלא  העב ההבדל בין עב לענן,
ו סמיך ואין הוא אינ ענן מים, ומתהפך לגשם,

 הופך לגשם אלא מתפזר ברוח,
 

הזדונות נהפכים לזכויות,  בתשובה מאהבה
 , וכענן חטאותיך, לגשםשנהפך כמו העב, 

 

 
שמתפזר, וזהו  הענןשהם השגגות, והם כמו 

 וכענן ",   פשעיך" כעבמחיתי שאומר הנביא, 
 ".חטאותיך"
 

* * * * * * * 
 

חששם של המלאכים, שמא יש 
 העובדים לצבא המרוםבישראל 

 
שת היום. כי וונתנה תקף קד, "בתפילת מוסף
ם. ובו תנשא מלכותך. ויכון והוא נורא ואי

, וכו', בחסד כסאך. ותשב עליו באמת
 ,ויאמרו ומלאכים יחפזון. וחיל ורעדה יאחזון.

. כי לפקד על צבא מרום בדיןהנה יום הדין. 
 . "לא יזכו בעיניך בדין

 
יש למלאכים  ורעדהחיל , מה וכבר הקשו

מיום הדין, וכי יצר הרע, יש ביניהם לעבור 
הנה  "יאמרו"והלשון,  אך קשה,את פי השם, 

, והיו צריכים שהם דברי המלאכים יום הדין.
בעיניך בדין, מהו כי לא  נזכהלומר, כי לא 

 על מישהו אחר, נסתר, שהוא לשון יזכו
 

כי פחדם של המלאכים הוא  ונראה לבאר,
על צבא מרום  ,לפקד שהם אומרים,מכך, כפי 

, אם את עם ישראל, פירוש שבאים לדון בדין
וגם כאשר  לצבא המרום,אינם עובדים ח''ו 

כי אין עובדים ע''ז ממש ר''ל, אלא אומרים 
ואין איש ישראל  מצבא המרום,, שהוא הטבע

אין בו שום יכולת, אלא כל  הטבעמכיר כי 
''ו פעולה יש לדעת כי אתה פעלתו, ולא ח

הטבע, גם אם השמש עולה בכל בוקר, אין זה 
וזה הוא חששם , הכל נסיםמדרך הטבע, אלא 

, פירוש, שמא עם יזכוכי לא  של המלאכים,
חלילה בזה הדין שדנים  יזכוישראל לא 

צבא אותם, אם אינם מחשיבים ח''ו את 
 , ככח בפני עצמו, וזהו כוונת הפייטן,המרום

דה יאחזון. מלאכים יחפזון. וחיל ורעכי ה
מפחדם שמא יש בישראל מי שחושב שיש דבר 
הנעשה ע''י הטבע ומנהגו של עולם, ולא ע''י 

 הקב''ה בכבודו ובעצמו,
 

 ביאור משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו
משרתיו שואלים , הפיוט,  ובכך אפשר לפרש

, פירוש, שצבא זה לזה, איה מקום כבודו
ם אלו לאלו, לו ית', שואלי המשרתיםהמרום 

, כלומר, שהכל במקומושל השי''ת  כבודוהאם 
, וזהו משרתיםבבני אדם יודעים כי המה רק 

 של השי''ת. כבודו

* * * * * * * 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 י

 
למה שאל רב החובל השאלה ראשונה 

 ביאור הרד''ק מה מלאכתך
 

ויאמרו איש אל רעהו לכו " '(,א  יונה) כתיב 
 ,לנוונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת 

ויאמרו , הגורל על יונהויפלו גורלות ויפל 
אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת 

ואי  ,מה ארצך ,ומאין תבוא ,מה מלאכתך ,לנו
 ואת  ,עברי אנכיויאמר אליהם  ,מזה עם אתה

 
י השמים אני ירא אשר עשה את קידוד אל

 ",הים ואת היבשה
 

למה שאל רב החובל  והקשו המפרשים,
 ,מה מלאכתךשונה בשאלה רא

 
על איזה עון  , מה מלאכתך ,רד"קמפרש ה

אולי היא מלאכת נתפשת מה היא מלאכתך 
וכיון , וחמס ובעבור זה אתה חייב רמאות

השיב להם  ,שאמר ה' אלהי השמים אני ירא
כי אין מלאכתו  ,מה מלאכתךעל שאלתם 

מלאכת מרמה אבל הוא ירא את ה' ולא עושה 
 ,כל עול

 

* * * * * * * 
 

לכך נוהגין להזכיר את המתים ביום 
 הכפורים ולפסוק עליהם צדקה

 
כפר לעמך ישראל אשר  ('א ח''דברים כ)  כתיב

פדית ידוד ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל 
 דם,ונכפר להם ה

 
כפר   '(,תנחומא האזינו פרק א) מדרשב איתא 

אלו  ,אשר פדית ,אלו החיים ,לעמך ישראל
  ,ודין את המתיםשהחיים פמכאן  ,המתים

 
לכך אנו נוהגין להזכיר את המתים ביום 

  ,צדקהולפסוק עליהם  ,הכפורים
 

יכול משמתו לא יועיל להם  ,שכן שנינו בת"כ
מכאן כשפוסקין  ,אשר פדיתת"ל  ,הצדקה

מוציאין ומעלין אותן כחץ מן צדקה בשבילם 
מיד נעשה רך ונקי כגדי ומטהרין  ,הקשת

עליו מים טהורין ומזין  ,אותו כשעה שנולד
כך  ,וגדל ברוב הנאה כדג הנהנה במים ,מדלי

הוא טובל בכל שעה בנהרי אפרסמון ובחלב 
תמיד  מעץ החייםואוכל  ,ובשמן ובדבש

 וגופו נוטה על כל  ,הנטוע במחיצת הצדיקים
 
 

 
. עכ''ל שלחן של צדיק וצדיק וחי לעולם

 המדרש.
 

* * * * * * * 
 

ותו האדם נבחן במעשיו ע''י התנהג
 בשעת אכילה לך אכול בשמחה לחמך 

 
והגאון הרב מפיטסבורג בא  מעשה היה,

 לביקור בישיבה בליקוווד, ואז אמר לו ראש 
 

הישיבה, בא ואראך את הבחורים בזמן 
הלימוד בביהמ''ד, אמר לו הגאון זצ''ל, 
לראות התנהגות של בחורים, רואים בחדר 

 האוכל בזמן האכילה,
 

לך  )קהלת ט' ז'(וב , הכתובכך אפשר לפרש
כלומר מיד אחרי יום שלם  כבר,אכול וכו', כי 

של תפילה ועבודה, הקב''ה רוצה לראות את 
. וזה הפירוש לך אכול בעת האכילהמעשיך 

בשמחה לחמך, כי כבר רצה האלוקים את 
מעשיך, כי הקב''ה כבר רוצה לראות את 

 התנהגותך ומעשיך.
 

* * * * * * * 
 

מרז''ל קושיית המפרשים מאו
 דביוה''כ לית ליה רשות

 
יוה"כ  ''ו(פרק מ) פרקי דרבי אליעזראיתא ב

שבת " אמרשנ ,אהבולם עבו ההזולם בעמכפר 
  ,לעה"ב שבתוןבעה"ז  שבת ",שבתון

 
יום הכפורים אינו  םיואפי' כל המועדות עובר

שיוה"כ מכפר על עבירות הקלות  ,עובר
שנ' כי ביום הזה יכפר עליכם  ,והחמורות

 םיכמחטאת ,ר אתכם מכל חטאתיכםלטה
 ,מכל חטאתיכםאלא  ,אין כתיב כאן

 
 השוחד שנותנים לסמא''ל

 
לפני ]שטן[ סמאל  ראמיום שנתנה תורה  

נתת  הרשעיםרבון כל העולמים על כל  ,הב"ה
 אין אתה נותן לי הצדיקיםלי רשות ועל 

יש לך רשות עליהם ביום לו הרי  ראמ רשות,
ואם לאו אין לך  ,אם יש להם חטא ,הכפורים

  ,רשות עליהם
 
 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 יא

 
שלא לבטל  ,נותנין לו שוחד ביוה"כ כךלפי

שנ' גורל אחד לה' וגורל  קרבן של ישראל,
קרבן הוא ב"ה קגורלו של ה ,אחד לעזאזל

וכל  ,חטאתוגורלו של עזאזל שעיר  עולה
שנ' ונשא השעיר  ,עונותיהם של ישראל עליו

 ,עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה
 

בגמטריא  השטן  (,א' ע''יומא  כ)תא בגמרא אי
תלת מאה  ,תלת מאה ושיתין וארבעה הוי

 ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא 
 

ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני 
 .לאסטוני

 
דיש לחלק בין שטן דהתם, דאין  כתב הרד''ל,

לו רשות ביוהכ''פ, לשטן דהכא שלא ניתן לו 
 ביום כפור,רשות כל השנה, כי אם 

 
מאת הרב אברהם אהרון  בפירוש בית הגדול,

ברודא, שנדפס בראשונה בשנת תקצ''ח 
בוילנא, כתב לישב קושיה זו, וכ''כ, ולדעתי 
מיושב קושיא זו, במ''ש הרוקח סי' רי''ו 
)הביאו האלי' רבה או''ח סי' תרכ''ב סק''ב(, 
דדוקא בעבירות שעושים בו ביום אין לו 

 רות של כל השנה מקטרג,רשות, אבל על עבי
 

ראה סמאל  כתב עוד בפרקי דרבי אליעזר,
אמ'  ,שלא נמצא בהם ביום הכפורים חטא

לפניו רבון כל העולמים יש לך עם אחד 
  ,כמלאכי השרת שבשמים

 
 ,אכילה ושתיהאין בהם  השרת,מה מלאכי 

  ,אכילה ושתיה ביוה"ככך ישראל אין להם 
 

כפורים ביום ה יחפי רגל ,מה מלאכי השרת
  ,יחפי רגל ביוה"ככך ישראל 

 
כך  ,להם קפיצהאין  ,מה מלאכי השרת

 ,עומדים על רגליהם ביום הכפוריםישראל 
כך ישראל  שלום ביניהם ,מה מלאכי השרת

 ,מה מלאכי השרת ,שלום ביניהם ביוה"כ
נקיים מכל חטא כך ישראל  נקיים מכל חטא

 . ביום הכפורים
 

מן הקטיגור והב"ה שומע עתירתן של ישראל 
ומכפר על המזבח ועל המקום ועל  ,שלהם

ועל  ,הכהנים ועל כל הקהל מקטון ועד גדול
שנ'  ,כל עונותיהם של ישראל ועל כל העם

 , וכפר את מקדש הקדש
 

* * * * * * * 
 

 
 יהם סלח נא לעונות משה  אילו אמר

של ישראל עד סוף כל הדורות, היה 
 עושה כן

 
אמר  רק מ"ו()פ איתא בפרקי דרבי אליעזר

משה, ביום הכפורים אראה כבודו של הב"ה, 
 וכך אני מכפר על עונותיהם של ישראל, ואמ' 

 
לפני הב"ה רבון כל העולמים הראיני נא את 

 כבודיך, 
 

אמ' לו אינך יכול לראות ]את[ כבודי שלא 
, אלא למען תמות שנ' כי לא יראני האדם וחי

 אניהשבועה שנשבעתי לך והשם שהודעתי לך 
עמוד בפתח מערה, ואני אעביר  אעשה רצונך

כל טובי וכו' וכשאתה שומע את השם 
שאמרתי לך, שם אני עומד לפניך, ועמוד 

שנאמר וחנותי את אשר בכחך ואל תפחד, 
 , אחון

 
הרי אנו משרתים לפניו  אמרו מלאכי השרת,

ביום ובלילה ואין אנו יכולין לראות את 
 את כבודך,כבודו, וזה ילוד אשה רוצה לראות 

 
ועמדו בזעף ובבהלה להרגו והגיע נפשו עד 

 שנאמר , מה עשה הב"ה, נגלה אליו בענן, מות
 

וזו היא ירידה  וירד ה' בענן, ויתייצב עמו שם
שביעית, וסיכך עליו  הב"ה בכף ידו שלא 
ימות, שנ' והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת 

וכשעבר הסיר הב"ה כף הצור, וסכותי כפי, 
, וראה אחורי השכינה שנ' והסירותי יוידו מעל

 את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו, 
 

מר, ה' ה' אל התחיל משה צועק בקול גדול וא
רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר 

 חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה, 
 

רבון כל העולמים סלח  אמר משה לפני הב"ה
 שה העגל, נא לעונותיהם של ישראל, על מע

 
סלח נא לכל עונות של , ואילו אמר משה

היה עושה כן, לפי , ישראל עד סוף כל הדורות
, וכן הוא אומ' בעת רצון שהיתה שעת רצון

 עניתיך, 
 

, על מעשה אלא אמרת סלח נא לעון העם הזה
העגל, אמר לו הקב''ה הרי כדבריך עשיתי שנ' 

 .סלחתי כדבריךויאמר ה' 

* * * * * * * 
 



 
 יום כפור  פארפרפראות 

 יב

 
לאמירת למען נחדל מעושק  טעם

 ידינו  בתפילת נעילה, מהר''ם שי''ף
 

"צום הכפרים הזה קץ  נאמר,בתפילת נעילה, 
 למען נחדל מחילה וסליחה על כל עונותינו, 

 
ונשוב אליך לעשות חקי רצונך  מעשק ידינו
 ,בלבב שלם"

 
)סוף בבא קמא, ממה שנאמר  במהר''ם שי''ף

וז''ל, ידוע כתב,  בסיום מסכת כ''ח חשון שצ''א(,
 , בא וראה , גזילהמ''ש הקדמונים בחומר עוון 

 
, תכלית ימים ימים טובים תכלית השנה

, נעילה, תכלית יום כפור, יום כפורטובים 
 ,להציל מעושק ידינוומתפללים 

 
אפשר לומר לפי  האמת, במ''ש  והטעם בזה,
לא נחתם גזר דינם )בראשית ו' י''ג(, קץ כל בשר 
, הגזלעל  שהחתימהוכיוון   זל,אלא על הג

, החתימהשהוא זמן  נעילהלזה בתפילת 
מתפללים למען נחדל מעושק ידינו, עכ''ל 

 המהר''ם שי''ף.
 

* * * * * * * 
 

יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות. 
 שתשים דמעותינו בנאדך להיות

 
יהי רצון מלפניך שומע קול  בתפילת נעילה,

. ך להיותשתשים דמעותינו בנאדבכיות. 
ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות. כי לך 

 לבד עינינו תלויות.
 

אין לו להקדוש  )ברכות  ל''ג ע''ב(,איתא בגמרא 
יראת אוצר של  אלא,, בבית גנזיוברוך הוא 

יראת ה' היא  )ישעיהו ל''ג ו'(,שנאמר  שמים,
 ע''כ, ,אוצרו

 
, שאין דבר אחר בבית גנזיו של מבואר

, כמ''ש אין לו את שמיםירהקב''ה, מלבד 
אוצר של  אלא, בבית גנזיולהקדוש ברוך הוא 

 יראת שמים,
 

כל המוריד  )שבת  ק''ה ע''ב(איתא בגמרא 
על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן  דמעות

נודי  )תהלים נ''ו ט'(שנאמר  בבית גנזיוומניחן 
הלא  שימה דמעתי בנאדךאתה,  ספרתה

 בספרתך,
 
 

 
 אלו שאנו מתפללים, עותדמכי מבואר א''כ, 

, יכולים שתשים דמעותינו בנאדך להיות
לבוא אל בית גנזיו של הקב''ה, רק אם הם 

מכיוון ובבית גנזיו  דמעות של יראת שמים.
, ולא ביראת שמיםאין לבוא אל המלך, רק 

)שבת  קנ''א דמעות אחרות, כדאיתא בגמרא,  
שש דמעות הן שלש יפות ושלש, וכו',  ע''ב(

 .עיי''ש

* * * * * * * 
 

ישעיהו קראו מכשול ביאור 
 המהרש''א בדרך משל

 
שבעה (, סוכה דף נב עמוד א) איתא בגמרא

, מכשולשמות יש לו ליצר הרע. ישעיה קראו 
סולו סולו  (ישעיהו נז נח הפטרת יום כפור) שנאמר

 .הרימו מכשול מדרך עמיפנו דרך 
 

ישעיה  ,(סוכה דף נב עמוד א) מהרש"אכתב ה
 מכשול שנאמר הרימו מכשול מדרך וגו'.  קראו

מלת מכשול מורה על חטא שאינו גדול כמו 
השוגג כמ"ש כי כשלת בעוניך שזדונות נעשו 

 לו כשגגות 
 

אם מונח על הדרך דבר שאינו  ועל דרך משל
גדול כל כך אפשר שלא ירגיש בו האדם ויכשל 
בו אבל אם מונח על אם הדרך דבר גדול וגבוה 

 לך ולא יכשל בו ירגיש בו ההו
 

ה אותו יוגו' שירים ויגב וז"ש הרימו מכשול
המכשול בעיני הצדיקים ולא יכשלו בו 
וכדאמרינן לעיל לצדיקים נדמה להם כהר 

 ומרחיקים מתחלה מהעבירה.
 

* * * * * * * 
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