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ּדמחטא ּכעינא ּתׁשּובה ְְְְְֲֵַַַָָָאפּתחת

העברינין את להתּפּלל מּתירין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָאנחנּו
מכּפר הּכּפּורים יֹום אין מכּפר, הּכּפּורים ויֹום ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָאחטא

ארון את פותחים שבו מיוחד במעמד מתחילות הכיפורים יום תפילות
התורה כוח את לצרף תורה ספרי מחזיקים חכמים שלושה הקודש.
תורה שומרים לא שעדיין אלה עם להתפלל מיוחד היתר לעשות הקדושה
שואלים ויש כך. אחר גם ומצוות תורה לשמור ימשיכו לא ואולי ומצוות,
המשנה הרי התפילה. שערי את להם לפתוח מתאמצים כך כל אנחנו למה

ח) ּבידֹו(יומא מסּפיקין אין ואׁשּוב, אחטא ואׁשּוב, אחטא "האֹומר, ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַָָָָָָאומרת:
מכּפר". הּכּפּורים יֹום אין מכּפר, הּכּפּורים ויֹום אחטא ּתׁשּובה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹות

מתקבלת. המשך לה שיש אמיתית תשובה רק לכאורה

תענית אינו - ישראל מפושעי בו שאין ציבור תענית כל
ולכן מתקבלת, לא התפילה העבריינים צירוף בלי כי הסביר, הטורים בעל

היתר מבקשים לא שהם אפילו להם מתירים דבריו(תריט)אנחנו מקור .
בגמרא ע"ב)הוא ו תענית(כריתות כל חסידא שמעון רבי "אמר שאומרת:

ומנאה רע ריחה חלבנה שהרי תענית אינו - ישראל מפושעי בו שאין צבור
כיוון כיפור, ביום במיוחד חשוב הזה הדבר הקטרת". סמני עם הכתוב
הקדשים. בקודש הקטורת הקטרת היא כיפור יום של העבודה שעיקר
- העם חלקי כל את שתכלול כיפור יום תפילת את מתפללים אנחנו לכן

לפניָך" קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון ב)כקטורת. קמא, .(תהלים ְְְִִִֶֶָָֹ

מעבריינותן אותם שמתירין והכונה
בשעה ומתקדש, מתעלה שמים "שם זו בתפילה כי בחיי, רבנו וכתב
הצדיקים כן לא שאם הצדיקים, בכלל ונמנין בתשובה חוזרים שהרשעים

לזה" זה ערבים ישראל כל שהרי הערבות, מפני עליהם (כינתפשים

תשובה"תשא) וה"שערי אומר(תריט). היה לא ז"ל סבא מהר"ש כי כתב
"מתיר או להתפלל", לעבריינים העבריינים"."מתירים עם להתפלל לנו ים

שמתירין "והכונה העבריינים", את להתפלל "מתירים אומר היה אלא
נוהג אני וכן נכונה זו ונוסחא עמהם, להתפלל כדי מעבריינותן אותם

לומר".
שהציבור במידה שהרי לעצמנו. רמז היא לעבריינים התפילה התרת ואולי
ימחל אולי – כעבריינים אותנו רואים משמים ואם לו. מודדים בה - מודד
לעבריינים עושים שאנחנו כמו המחסומים כל את ויפתח אלוקים לנו

ומכוונים המתפללים הטהורים הצדיקים לתפילת תפילתנו ויצרף שבתוכנו,
ישראל. עם כל על בלבם

מכפר יום של עיצומו
ואת הכיפורים יום של התפילות עוצמת את לעומק יותר להבין בכדי
יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי אומר: הפסוק כי נזכיר שחטא, למי האלוקי ְִֵֶַַַהיחס

ּתטהרּו" ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם לטהר ל)עליכם טז, ובלשון(ויקרא . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
מכפר". הכפורים יום של "עיצומו חכמים:

חזר שלא למי גם מכפר הכיפורים שיום היא, הנשיא יהודה רבי דעת
לא בין תשובה עשה בין שבתורה, עבירות כל על אומר: "רבי בתשובה.
בתורה פנים ומגלה עול מפורק חוץ מכפר, הכפורים יום תשובה עשה
אין לאו ואם מכפר, הכפורים יום תשובה עשה שאם בבשר, ברית ומפר

מכפר". הכפורים יום
מתכפר מיד הרי – כיפור ביום אכל אדם אם רבי, לפי הרי הגמרא: שואלת
עונה זו שאלה על אכילתו? על כרת חייב שהוא להיות יכול איך כן אם לו,
יום בסיום מיד אכילתו את סיים אם רק להיות יכול שזה ואומרת, הגמרא

היום יצא שכן לכפר, ביום שהות הייתה שלא כך א)הכיפורים, יג, .(שבועות
יומא)בירושלמי למי(סוף גם מכפר הכיפורים יום כי שאומרת דעה מובאת

חולקים חכמים מכפר. הקב"ה לכולם הכיפורים. יום בכפרת מאמין שלא
הרמב"ם השבים. על רק מכפר כיפור שיום וסוברים הנשיא יהודה ר' על

ג) א, תשובה אינו(הל' הכיפורים "יום הרמ"א: כתב כן על כמותם. פוסק
בלבו: ומחשב בו המבעט אבל בכפרתו, המאמינים השבים על אלא מכפר

לו" מכפר אינו זה, כיפור יום לי מועיל ו)מה .(תרז

לשבים מכפר הכיפורים יום של ועצמו
יום של ש"עצמו להבין כדי וחכמים רבי מחלוקת את מזכירים אנחנו

מכפר" ה"ג)הכיפורים פ"א תשובה הלכות לדעת(רמב"ם ובין חכמים לדעת בין ,
של "עיצומו לכפרת זוכים איך בשאלה רק היא שלהם המחלוקת רבי.
של חלקם היא זו כפרה רבנן ולפי תשובה, בלא זה הרי רבי לפי יום".
מיוחדת לכפרה כיפור ביום אדם זוכה כולם לפי אבל דווקא. ה"שבים"

לבדה תשובתו על-ידי כמותה להשיג יכול היה לא (האדמו"רשלעולם

פתחמחב"ד) לי פתחו בני לישראל: הקב"ה "אמר חכמים: שאמרו מה זה .
עגלות שיהיו פתחים לכם פותח ואני מחט של כחודה תשובה של אחד

נכנסות" ג)וקרוניות פסקה ה פרשה השירים שיר רבה .(מדרש



טֹובים? ּומעׂשים ּבתׁשּובה אּלא ּתלּוי הּדבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָואין
בגמרא נמצאת כיפור יום בעניין רבי לבין חכמים בין שיש מחלוקת אותה
היחיד האדם של תשובתו את צריך האם ישראל. עם של הגאולה בעניין
משפיע הקב"ה הגאולה שעת שמגיעה שבשעה או גאולה, שתהיה כדי
לא אם גם ממנה מושפעים וכולם כיפור, ביום כמו ממרום, טהרה רוח

דבר? יעשו

"אמר אליעזר. ורבי יהושע רבי ושמואל, רב בגמרא חולקים זה ַָבנושא
ּוׁשמּואל טֹובים, ּומעׂשים ּבתׁשּובה אּלא ּתלּוי הּדבר ואין הּקצין, ּכל ּכלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָרב:
מסתיימת, גלות וכל מסתיים אבל כל ּבאבלֹו". ׁשּיעמד לאבל, ּדּיֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹאמר,
למחלוקת דומה זו מחלוקתם הזמן. שעובר בכך ודי תשובה, בלי אפילו
אם אֹומר: אליעזר רּבי "ּכתּנאי, חנניא. בן יהושע ורבי הגדול אליעזר ְֱִִִֵֵֶֶַַָרבי
יהֹוׁשע: רּבי לֹו אמר נגאלין. אין - לאו ואם נגאלין, - ּתׁשּובה עֹוׂשין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻיׂשראל
להן מעמיד הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש אּלא נגאלין? אין ּתׁשּובה, עֹוׂשין אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאם
למּוטב" ּומחזירן ּתׁשּובה, עֹוׂשין ויׂשראל ּכהמן, קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמלְך,

ע"א) צז לפני(סנהדרין תשובה שצריך מבין יהושע רבי שגם משמע מכאן .
יהושע רבי ולפי ברצון, לבוא חייבת היא אליעזר רבי שלפי אלא – הגאולה
תשובה בלי גם יהושע רבי שלפי משמע הגמרא מהמשך אמנם בכפייה. -

נגאלים ומדרשהם ג. תענית בירושלמי מהגמרא עולה וכן כאן, רש"י פירוש (לפי

ה') בחוקתי .תנחומא

ראשי אם
הקהילות
תשובה, יעשו
אפילו או
אחת, קהילה
כל תתכנס
לארץ הגלות
ישראל.
מחכה הקב"ה
מתי העת כל
בני יחזרו
כדי בתשובה
להם שיביא
כל את
אשר הטובה
דיבר

אחד דבר נפל לא הנה, עד דבריה כל נתקיימו
חכמים, כמה סוברים זו החייםכדעה ואור הרמב"ן ובכללם

בסוף נמצאים הרמב"ן דברי לתורה. בפירושם הקדוש
התשובה שילוב על הרמב"ן כותב וכך "האזינו". פרשת

העתידה: בתשובהבגאולה תנאי הזאת בשירה אין "והנה
תשובהועבודה". של תהליך בלי אותנו לגאול עתיד הקב"ה

- באהבה" שמו "למען אותנו יגאל הוא הגאולה. "שהואלפני
וישוב זכרנו, ישבית לא אבל חימה, בתוכחות בנו יעשה יתברך
והחזקה, והגדולה הקשה בחרבו האויבים מן ויפרע ויתנחם

שמו". למען חטאותינו על ויכפר

הוא גדול שפלא כתב הרמב"ן כי נציין, מוסגר במאמר
מדויקת כך כל בצורה ההיסטוריה את כותב שמישהו
אומרת: שהתורה אלא עוד, ולא מראש. שנים אלפי ומפורטת
שהדברים ותראו אומרת שאני מה את תזכרו הימים באחרית
הּׁשירה את לכם "ּכתבּו מחר: יתרחשו היום אומרת ְִִֶֶַָָשאני
ּלי ּתהיה למען ּבפיהם ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּזאת

יׂשראל" ּבבני לעד הּזאת ללמדךהּׁשירה יט). לא (דברים ְְְִִִֵֵֵַַָָֹ
מראש. צפויים אלא מקריים, לא הם שיתרחשו שהאירועים

כי הרמב"ן כותב הזה הפלא השירהעל את כותב היה אם
כן אחרית מראשית שהגיד בכוכבים החוזים מן "אחד הזאת
הנה, עד דבריה כל שנתקיימו מפני בה להאמין ראוי היה -

אחד" דבר נפל משהלא הוא אותה שכתב שמי שכן כל .
ואחריו לפניו היה לא אשר ביתו, בכל הנאמן "נביאו רבנו,

האזינו).כמוהו" (סוף

על הנבואות כל שבהתקיימות הפלא על דיבר הרמב"ן
אנחנו הרמב"ן, אחרי שנה 750 ישראל, במדינת היום הגלות.

משה על-ידי הגאולה תיאור על בדיוק מילים אותן את לומר יכולים
מדויק. כך כל שהוא הנבואות, ובשאר "ניצבים" דבריהבפרשת כל "נתקיימו

אחד" דבר נפל לא הנה, .עד

זיע"א, עטר בן חיים רבי גם כתב העתידה בגאולה התשובה שילוב על
חבלים לסבול בעם כח אין כי האדון יראה "ואם הקדוש: החיים האור
עד ממכרו והיה הסבל, כח בהם ואפס ראש, למעלה חובותיהם ורבו עוד,
ושב ביובל ויצא ואז בעתה, לגאולה המוגבל זמן שהוא היובל, שנת

ח"ולאחוזתו, גמורים רשעים ישראל יהיו אפילו ישנו הגלות קץ (ויקרא"כי

כח) אפשרכה אי הכל לדברי סוף "סוף יהושע: רבי כמו פסקו הם וכנראה .
אף דקאמר יהושע, כרבי לן קיימא מקום ומכל כלל. מתמיד הגלות שיהיה

במסקנא" אליעזר רבי שתיק דהא נגאלין, תשובה עושין אין (מהר"לאם

לא) ישראל .נצח

אבתיָך ּברית את יׁשּכח ולא - אלהיָך ה' עד ְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹוׁשבּת
שלב ומתארת הגאולה את מתארת התורה אחרים מקומות בארבעה ואולם
"והתוּדּו בתחילה: "בחוקותי" בפרשת נאמר כך הגאולה. לפני תשובה ְְִַשל
ּבקרי", עּמי הלכּו אׁשר ואף בי מעלּו אׁשר ּבמעלם אבתם עֹון ואת עֹונם ְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
את ואף יצחק ּבריתי את ואף יעקֹוב ּבריתי את "וזכרּתי כתוב: כך ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָואחר

אזּכר" והארץ אזּכר אברהם מב)ּבריתי כו לפני(ויקרא תשובה יש כן, אם . ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
"ואתחנן" בפרשת גם ד)הגאולה. ּובני(דברים ּבנים תֹוליד "ּכי החטא: ְִִִֵָכתוב

ונׁשארּתם ּבעּמים אתכם ה' "והפיץ הגלות: והׁשחּתם". ּבארץ ונֹוׁשנּתם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָבנים
לפני תשובה באת כך אחר ׁשּמה". אתכם ה' ינהג אׁשר ּבּגֹוים מסּפר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמתי

ו הּימים ּבאחרית האּלה הּדברים ּכל ּומצאּוָך לָך "ּבּצר ה'הגאולה: עד ׁשבּת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ירּפָך לא אלהיָך ה' רחּום אל "ּכי הרחמים: עם יחד ּבקלֹו". וׁשמעּת ְְְְְֱֱִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹאלהיָך

להם". נׁשּבע אׁשר אבתיָך ּברית את יׁשּכח ולא יׁשחיתָך ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹולא

"ניצבים" בפרשת ל)גם "והיה(דברים הגלויות. קיבוץ לפני התשובה ְָָמופיעה
נתּתי אׁשר והּקללה הּברכה האּלה הּדברים ּכל עליָך יבאּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹכי
אלהיָך ה' הּדיחָך אׁשר הּגֹוים ּבכל לבבָך אל והׁשבת ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלפניָך
אנכי אׁשר ּככל בקלֹו וׁשמעּת אלהיָך ה' עד וׁשבּת ְְְְְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹׁשּמה:
אחר רק נפׁשָך". ּובכל לבבָך ּבכל ּובניָך אּתה הּיֹום ְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָמצּוָך
ׁשבּותָך את אלהיָך ה' "וׁשב הגלויות: קיבוץ בא ְְְֱֶֶָֹהתשובה
אלהיָך ה' הפיצָך אׁשר העּמים מּכל וקּבצָך וׁשב ְְְְְֱֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַָָָֹורחמָך

ָָׁשּמה".

אחיׁשּנה ּבעּתּה ה' ְֲֲִִִֶָָאני
של מהלכים שני מתארת שהתורה ולומר לתרץ אפשר
גאולת – תשובה עם גאולה הוא אחד מהלך גאולה.
גאולת – תשובה בלי גאולה הוא אחר מהלך ֲִֶָאחיׁשּנה.
הפסוק פשט גם יש כי שאומר הגר"א, דברי וידועים ְִָּבעּתּה.
"ּבעּתּה גאולת גם יש כי ואומר שניהם את ְִָשמשלב
אני עצּום לגֹוי והּצעיר לאלף יהיה "הּקטן ככתוב: ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹאחיׁשּנה".

אחיׁשּנה" ּבעּתּה כב)ה' ס ביחד,(ישעיה שניהם של שילוב . ְֲִִֶָָ
כדלקמן. תשובה, מעט עם גאולה שפירושו

עּמֹו אדמתֹו ְְִֶַַָוכּפר
ּבעּתּה גם עושים איך תשובה? מעט עם גאולה עושים ְִָאיך
נבואת את המסיים בפסוק נמצאת התשובה אחיׁשּנה? ֲִֶָוגם
לצריו יׁשיב ונקם יּקֹום עבדיו דם ּכי עּמֹו גֹוים "הרנינּו ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָהגלות:

עּמֹו" אדמתֹו מג)וכּפר לב ובמדרש(דברים שלג). האזינו (ספרי ְְִֶַַָ
בארץ הישיבה בעצם "תשובה" יש כי חכמים מכאן למדו
ארץ ישראל בארץ היושב כל אומר מאיר רבי "היה ישראל.

שנאמר עליו מכפרת כד)ישראל לג בה(ישעיה היושב 'העם
אם יודעים אנו אין תלי. בדלא תלי הדבר עדין עון'. נשוא
עליה? עוונותיהם נושאים ואם עליה עוונותיהם פורקים
על עוונתיהם פורקים הוי עמו אדמתו' 'וכפר אומר יהכשהוא

בארץ הדר כל אומר מאיר רבי היה וכן עליה. עוונותיהם נושאים ואין
הוא הרי הקדש בלשון ומדבר וערבית שחרית שמע קרית וקורא ישראל

הבא". העולם בן

צדיק נקרא ישראל בארץ שדר מי שכל
לאברהם" ה"חסד בעל אזולאי, אברהם רבי למד יב)מכאן נהר ג על(מעין

וכתב: ישראל בארץ הישיבה נקראמעלת ישראל בארץ שדר מי שכל "ודע
אותו מקיא היה צדיק היה לא שאם הנראה, כפי צדיקים שאינם גם צדיק,



בודאי אותו מקיא שאינה וכיון יושביה', את הארץ 'ותקיא כדכתיב: הארץ,
כפרה כאן אין אבל רשע". בחזקת נראה שהוא פי על אף 'צדיק' נקרא
אינה ישראל ארץ כי "ודע ואומר: ממשיך שהוא כפי חלקית, אלא גמורה,
בה הנעשות העוונות אבל לבד, השגגות אלא בה הנעשות מהעבירות מכפרת

פשע על עובר שהוא למי או יסורים, ידי על אלא נמחלים אםאינם (מוחל

בו) תשובהפוגעים ידי על אלא סליחה להם אין בארץ הנעשים והפשעים ,
תורה". ותלמוד

העבודה עיקר
הקטרת היא
הקטורת
בקודש
לכן הקדשים.
אנחנו
את מתחילים
עם כיפור יום
עבודת
הקטורת
שלנו,
ומשתדלים
שהתפילה
תכלול שלנו
חלקי כל את
כולל העם,
העבריינים

ּככרּוב חׁשּובים לפני יׂשראל ְְְְֲִִִִֵַָָיהיּו
ישראל של היציאה את הנביא ירמיהו מחשיב גם כך
לדורי נזכרת וזכותה כ"תשובה", ישראל לארץ ממצרים
זכרּתי ה' אמר ּכה לאמר ירּוׁשלם באזני וקראת "הלְך ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹֹדורות:
ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּתְך ּכלּולתיְך אהבת נעּוריְך חסד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלְך

זרּועה" ב)לא שר(ב עליהם קיטרג שעה שבאותה למרות . ְָֹ
וכו'". עובדי והללו זרה עבודה עובדי "הללו ואמר: מצרים

העם: חטאי את מתאר נחמיה שני. בית בימי גם היה כך
ואת החּקים ואת הּמצֹות את ׁשמרנּו ולא לְך חבלנּו ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ"חבל

עבּדָך" מׁשה את צּוית אׁשר א)הּמׁשּפטים עזרא(נחמיה . ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹ
נוכריות לנשים נשואים היו שעלו היהודים כי מתאר הסופר

ט) בניין(עזרא את לעצור שניסו שקר נביאי בהם היו .
ו)ירושלים השבת(נחמיה ביום שסחרו כאלה היו יג), י. (נחמיה

אחיהם את עשקו שאפילו ה')והיו .(נחמיה

בהם יש מבבל העולים חטאי למרות כי מסבירה הגמרא
העֹולים "ואּלה הפסוק את בגמרא דרשו וכך עצומה. ְִֵֶָמעלה
ּבית להּגיד יכלּו ולא ואּמר, אּדֹון ּכרּוב חרׁשא ּתל מלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹמּתל

"ּתלאבת הגמרא: דורשת וכך הם" מּיׂשראל אם וזרעם ם ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹ
סדֹום למעׂשה מעׂשיהם ׁשּדֹומין אדם ּבני אּלּו - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמלח"
ואּמֹו "אּבא", ׁשּקֹורא זה - חרׁשא" "ּתל מלח. לתל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנהּפכה
מּיׂשראל אם וזרעם, אבתם ּבית להּגיד יכלּו "ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמׁשּתקּתֹו.
אביו את לא מּכיר ׁשאינֹו הּׁשּוק, מן ׁשּנאסף אסּופי זהּו ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהם",
אדֹון, אמר אּבהּו, רּבי אמר - ואּמר" אּדֹון "ּכרּוב אּמֹו. את ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹולא
עצמם ׂשמּו והם ּככרּוב, חׁשּובים לפני יׂשראל יהיּו אמרּתי, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָאני
ּפי על אף אדֹון, אמר אּבהּו, רּבי אמר ּדאמרי, איּכא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָּכנמר.

ּככרּוב לפני חׁשּובים הם ּכנמר, עצמם ע"א)ׁשּׁשמּו ע .(קידושין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ

להיחשב זוכים ועמורה סדום כמו בחטאים אישית במדרגה שהם אנשים
שורה שהשכינה כרובים הקדשים, בקודש הנמצאים הכרובים כמו ה' לפני

המקנה)עליהם אחרי(ספר ללכת להם שהייתה הנפש מסירות בגלל והכול .
מצרים. ביציאת שהיה כמו מהגלות, ולצאת ה'

ּבתׁשּובה ּתלּוי הּכל אּלא ּוזמן, קץ לֹו אין האחרֹון ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹגלּות
הזהר נח)בספר דעתו(חדש, את עקיבא לרבי הגדול אליעזר רבי מסביר

ּכל אֹומר: אליעזר רּבי ישראל: של גאולתם בזמן התשובה תהליך ֱִִֵֶֶַָעל
ונתעֹוררה וקץ, זמן הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש לּה נתן יׂשראל, ּכנסת ׁשּגלתה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּגלּיֹות
ּבתׁשּובה. ּתלּוי הּכל אּלא ּוזמן, קץ לֹו אין האחרֹון וגלּות ּבתׁשּובה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּתמיד

ל)ׁשּנאמר, יהיה(דברים "אם ּוכתיב: בקֹולֹו". וׁשמעּת אלהיָך ה' עד "וׁשבּת ְְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יּקחָך". ּומּׁשם אלהיָך ה' יקּבצָך מּׁשם הּׁשמים ּבקצה ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנדחָך

לחננכם ה' יחּכה ְְְֲֵֶֶַַַָולכן
דא יהא היאְך ּכן, אם עקיבא: רּבי ליּה "אמר ואומר: הזהר שם ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוממשיך
ּדהּוא ּומאן ׁשמיא, ּבסייפי ּדהוי מאן ּבתׁשּובה, ּכחדא ּכֹולהֹון ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָלהתעֹוררא

יש כל איך ּתׁשּובה?". למעּבד ּכחדא יתחּברּון היְך ארעא, ביחדּבסייפי ראל ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
השמים שבקצה היהודים עם הזה השמים שבקצה היהודים תשובה, יעשו
אֹו ּכניׁשּתא, ריׁשי ּבתׁשּובה יחזרּון ּדאי חּייָך, אליעזר: רּבי לֹו "אמר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהשני?
איסּתכי הּוא ּבריְך ּדקּודׁשא ּגלּותא, ּכל יתּכנׁש ּבזכּותם ּכניׁשּתא, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָחדא

ּדכתיב טבא, להֹון ויעבד יחזרּון, אימתי ל)ּתדירא, ה'(ישעיה יחּכה 'ולכן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּתׁשּובה". יעׂשּו אימתי ּתמיד מחּכה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָלחננכם'.

תתכנס בזכותם אחת, קהילה אפילו או הקהילות, ראשי תשובה יעשו אם
יחזרו מתי העת כל מחכה שהקב"ה כיוון זה וכל ישראל. לארץ הגלות כל
"ולכן דכתיב: דיבר. אשר הטובה כל את להם שיביא כדי בתשובה ְֵָבני
חֹוכי ּכל אׁשרי ה' מׁשּפט אלהי ּכי לרחמכם ירּום ולכן לחננכם ה' ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיחּכה

יח)לֹו" ל .(ישעיה

אּולם ׁשל ּלפתחֹו - מחט ׁשל ְְְְִִֶֶַַָמפתחֹו

תשובה מחפש רבי
הקדוש הזהר מביא הללו לדברים נח)בהמשך סוף חדש (זהר

הגאולה נושא את שלמד הנשיא יהודה רבי על מעשה
הוה "רּבי הנביא. אליהו אליו נגלה לימוד כדי ותוך ֲִַָוהתשובה,

ּדכתיב מיּלתא, ּבהא מסּתּכל והוה חד, יֹומא ד)יתיב (דברים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
וׁשבּת הּימים ּבאחרית האּלה הּדברים ּכל ּומצאּוָך לָך ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ'ּבּצר
ּדיהוי מׁשה ּדאמר מה אמר, ּבקלֹו'. וׁשמעּת אלהיָך ה' ְְְֱֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹֹעד
לא ּכען עד ּותׁשּובה אתא, הא עקתין אינּון ּכל יֹומיא, ְְְְֲִִַַָָָָָָָָּבסֹוף
עוד התשובה אבל קרו, משה שאמר הצרות כל ְֲִִָאתעבידא".

קרתה. לא

ּבמאי רּבי ליּה, אמר לטֹוב, זכּור אלּיהּו אתא יתיב, ּדהוה ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ"עד
עקתין ייתּון ּדכד ּתֹורה, ּדאמרה ּבהאי ליּה אמר ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָאתעּסקּת.
ּדכתיב לאלּתר, ּתׁשּובה ּדיעבדּון יֹומיא, ּבסֹוף ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָליׂשראל
כדי תוך ּבתיּובּתא". תבּו לא ּכען ועד וׁשבּת, הּימים ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּבאחרית
הוא במה אותו ושואל הנביא אליהו אליו מגיע הלימוד

שעה. באותה לומד הוא מה לו מספר ורבי עוסק,

תשובה מחפש הקב"ה אף
ּבריְך קּודׁשא אתעּסק מיּלתא ּבהאי רּבי, חּייָך ליּה: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ"אמר
ּובעי דילהֹון, רּבה אּפטרֹוּפסא מיכאל ואתא דין, יֹומא ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהּוא

ואמר:ּדאימ ּדאדֹום. ּגלּותא מּתחֹות רחימֹוהי ּבנֹוהי יפקֹון תי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ
מה על עֹונׁשייא אינּון יסּבלּון ּדכד ּבאֹורייתְך, ּכתבּת ְְְְְְְְְְִִַַַַַַַָָאּת

אלהיָך'". ה' רחּום אל 'ּכי ּכתיב. מאי ְֱֲִִֵֶַַַָֹּדעבדּו,

הקב"ה כעת עוסק הזה בדבר כי רבי, חייך יהודה: לרבי הנביא אליהו אמר
מתי ושאל ישראל של הגדול השר מיכאל ובא מעלה. של המדרש בבית
אתה לרבש"ע: אומר הוא אדום, מגלות ה' של האהובים הבנים יצאו
ה' רחּום אל "ּכי הרחמים. יבואו הגלות של הסבל אחרי כי בתורה ִֵַכתבת

הרחמים? מידת את מפעיל לא אתה למה ֱֶֹאלהיָך".

בשאלה שמחזיר לס"מ נזיפה
אתא קּמאי. עּמיּה ויטעין ּדאדֹום אּפֹוטרֹוּפסא סמאל ייתי ליּה: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ"אמר
דעלמא, מארי סמאל, אמר ּכדבקדמייתא. דא, מּלתא מיכאל וטעין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָסמאל.
ּדיהון עד דאדֹום, ׁשּולטנא ּתחֹות דיׂשראל ּכניׁשּתא ּדתהוי דאמרּת הּוא ְְְְְְְְְְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּת
בכל למיכאל: הקב"ה אמר דין". יֹומא עד חּייבין ּכלהֹון והא קּמְך, ְְִִֵַַַַָָָָָָזּכאין
שרו שהוא הס"מ, את לכאן אקרא ולכן צדדים. שני לשמוע צריכים דין
המלאך של טענותיו את ושמע הס"מ בא טענותיו. את ויטען אדום, של
עד אדום יד תחת יהיה ישראל עם כי אמרת "אתה ה': כלפי וטען מיכאל
בתשובה". שחזר מי בהם ואין חייבים ישראל כל וכעת בתשובה, שיחזרו

וערק ּבנֹוהי, על ּדלטֹורא ּדאמר על הּוא, ּבריְך קּודׁשא אנזיפיּה ׁשעתא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ"ּביּה
לריׁשיּה ׁשפיל למהוי לְך הוה מיכאל למיכאל, ואמר מילין. אלפי ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתלת
אל ּכי ּכתיב ּכְך ואחר בקֹולֹו", וׁשמעּת אלהיָך ה' עד "וׁשבּת ּדכתיב ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹּדקרא,
על הרע לשון שאמר בס"מ הקב"ה נזף שעה באותה אלהיָך". ה' ֱֶַֹרחּום

תשובה שעשה מי בהם ואין רשעים שכולם דברישראל לומר אפשר (איך



הדורות) אורך לכל אכזריות רדיפות כדי תוך התורה על שומרים ישראל כשעם אחרכזה, .
אבל אלהיָך", ה' רחּום אל "כי לי אומר אתה לו: ואמר למיכאל חזר ֱֵֶַֹכך
חזרה צריך כי שאומר אחר פסוק יש הזה הפסוק שלפני לזכור צריך

בקֹולֹו". וׁשמעּת אלהיָך ה' עד "וׁשבּת ְְְְְֱֶַַַָָָֹבתשובה:

ּתרעין לּה אפּתח אנא ּדמחטא, ּכעינא ּתׁשּובה ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָאפּתחת
ְְִַרברבין

וכְך רחּום, אּת עלייהּו, לרחמא לְך הוה דעלמא, מארי מיכאל, ְְְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָ"אמר
תשובה אחרי ורק הדין, על-פי הכול אם ואמר: מיכאל טען ְְִִַאתקריאת".
וחנון"? רחום "אל לך קוראים הרי הרחמים איפה כן אם הגאולה, תבוא
אלהיָך". ה' רחּום אל "ּכי הגאולה: על כתבת ואתה בדין הוא הכול ֱִֵֶַֹהרי

ואי יתּובּון. ּדי עד קדמאי, דינא דאתּגזרא ּביֹומא אֹומיתי אֹומאה ליּה: ְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ"אמר
ּתרעין לּה אפּתח אנא ּדמחטא, ּכעינא ּתׁשּובה אפּתחת דיׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכניׁשּתא
עד בגלות שיהיו החורבן, בעת נשבעתי שבועה ואמר: הקב"ה ענה ְְִַרברבין".
"ּכעינא הקטנה מן קטנה בתשובה יפתחו הם אם אמנם בתשובה. ְֵָשישובו
כמו גאולה, שערי להם פותח – רברבין" "ּתרעין להם פותח אני ְְְְֲִִַַַָּדמחטא",

הגדולה. הרחמים מידת וזו מצרים, ובגאולת בבל בגאולת שהיה

צּדיקים ּכּלם ְִִֵַַָֻועּמְך
אלפים מאות ּדמחטא. ּמעינא יותר בתשובה פתח ישראל עם ְְֲֵַָָבימינו
לבנות מתאמצים אנשים הקושי. למרות ישראל לארץ לעלות ממשיכים
הארץ את "והורשתם של עשה מצוות את ולקיים ישראל בארץ יישובים
ישראל אזרחי כל כמעט בחייהם. כך על שילמו אף וחלקם בה". וישבתם
האחים את להציל בשביל חיים לסכנת במודע ונכנסים בצה"ל משרתים
ועדיין שנפצעו אלפים ומאות ל"ע שנהרגו אלפים עשרות מהם שלהם,

במסירותם. ממשיכים

תורה, לומדי אלף וחמישים ממאה למעלה יש היום של ישראל במדינת
תורה. וללמד ללמוד בשביל החומר ענייני בכל מצטמצמים הגדול חלקם
שהילדים כדי הרבה ומשלמים מתאמצים אחרים אנשים וגם הם גם
דרך שותפים הזה הענק התורה במפעל בטהרה. תורה ילמדו שלהם
את ימנו אם מרצון. הגדול חלקם – המדינה אזרחי כל כמעט המיסים
הן שלהם שהזכויות ימצאו – היום ישראל מדינת תושבי של הזכויות
מתפללים אנו אּולם. ׁשל פתחֹו כמו לפחות דמחטא מעינא יותר ְִֶָהרבה

ויקיים ימשיך שלמהשהקב"ה לגאולה אותנו ויביא הטוב דברו את בנו
ואמן. אמן ולשלום. טובים לחיים טובה בחתימה להתבשר ונזכה ממש, של

עלינו רחם
ביום-כיפור ניזון להיות לו מותר האם זצ"ל הרב את אדם שאל פעם
של ריבונו ואמר: לשמים ידיו את פרש הרב אינפוזיה. באמצעות
בבית חוליו מיטת על מוטל כשהוא יהודי חושב מה תראה עולם,
עלינו רחם שלך. המצוות את ואוהבים אותך אוהבים הם החולים.

שלמה. רפואה לנו ושלח

טובה נקודה
לרב בית-רימון: הקדם-צבאית, המכינה ראש משה, בן רן הרב סיפר
עם הגענו אחד. שבכל הטוב על להסתכל יכולת הייתה זצ"ל
הרב. בבית שיעור לשמוע הקדם-צבאית במכינה הלומדים תלמידים
ארוך, שיער לו שהיה הבחורים אחד עם דיבר הרב השיעור בגמר
ארוך. שער עם ללכת לבחור מתאים לא שזה בעדינות לו והסביר
הצביע יצאו, שהבחורים לפני הרב. עם מנחה התפללנו השיעור בגמר
וביום "הלוואי ואמר: הארוך השיער בעל בחור אותו על הרב
עכשיו". כאן מנחה התפלל הזה שהבחור כמו אתפלל הכיפורים
באותה וגם, בעדינות להעיר גם אפשר איך שעה באותה ממנו למדתי

אדם. באותו הטוב את לראות ממש, שעה

גדול כהן היה נהדר מה
תשוקתי". אלי "לך הפיוט עם התפילה את פותחים כיפור ערב בהגיע
נדרי" "כל תפילת את הרב עם ואומרים וחלחלה, בפחד נכנסים אנו
רוכן והרב כולנו, על-ידי נאמרת ערבית תפילת "שהחיינו". וברכת
לאחר החזן. על-ידי בבכי הנאמר ניסים, רבנו של הווידוי באמירת
נשמות אותן כל עבור תהילים פרקי עשרה קוראים אנו התפילה
את ישלים ורבנו מורנו לא אם מי קדיש. עליהן שיאמר מי שאין
שכפי זה, מיוחד בתיקון בהשתתפות אותנו מזכה הרב אך תיקונן?
ועד העולם בריאת מזמן הנשמות לכל הוא זה "תיקון אומר: שהרב

אלה". ימינו
בטרם המוסף, ובתפילת תחנונים, בקול נאמרות וסליחות תפילות
הנעשית העבודה את ממש רוחנו בעיני רואים אנו העבודה, סדר

והעם". "והכוהנים בתפילת הרב ייחודי תוך המקדש, בבית
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