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 מחר יהיה האות הזה

בפתיחה של הסליחות של ערב יום כיפור יש את הפיוט ש"מחר יהיה 

האות הזה". האות הזה בפשטות הכוונה היא על סימן, אותו סימן שכתוב 

פרקי דרבי אליעזר, )אומר המדרש . )בראשית ד, טו(בתורה "וישם ה' לקין אות" 

שהקב"ה הטביע עליו איזשהו אות. ועל בעלי תשובה שזה דבר  ,(כא:

שמשפיע, שזה דבר שבכוחו של האדם לעמוד בו, על זה אומרים "מחר 

יהיה האות הזה". אבל אות זה לא רק סימן. "ונתן אליך אות או מופת" 

"מחר יהיה האות  אות לפעמים זה גם דבר שמעל הטבע. ,(דברים יג ב)

)ירושלמי מכות  הזה", כל ההבטחה שיש בתורה "יעשה תשובה ויתכפר"

שיש  )שמות יג, יד(זה דבר שהוא מעל הכל. כתוב ברש"י על התורה   ,ו(, ב

מחר שהוא לאחר זמן. כשיש אות שכזה, מופת כזה של תשובה, זה לא 

אלא זה דבר שמשפיע רק על אותו רגע, על אותו מקום ועל אותו אדם, 

משפיע על כל המשך הזמנים. מחר, יש מחר שהוא לאחר זמן. וזה מה 

כתוצאה  .)שמות לב, ה'(שאמר אהרן הכהן בחטא העגל "חג לה' מחר" 

מחטא העגל נשברו הלוחות, ומשה עלה לבקש בתחנונים, והקב"ה נתן 

מביא בשם חז"ל שבאותו זמן נתרצה  )דברים ט, יח(לו לוחות שניות. ורש"י 

ה לישראל בשמחה. על זה אמר אהרן הכהן, "חג לה' מחר". החטא הקב"

עצמו של העגל הוא זה שייהפך בסופו של יום, לחג לה' מחר, ליום 

"לא היו ימים טובים לישראל  )תענית ד, ח( הכיפורים שעליו כתוב במשנה 

 כיום הכיפורים", שבהם נתנו לוחות שניות. 

 הפנים האמתיות

באותן סליחות שנגיד מחר יש גם את הביטוי "חתום עליו אות חיים 

ותפילתו תחזה, מחר יהיה האות הזה". חתום עליו אות חיים זה הביטוי 

הכוונה  -"חותמו אמת"  .שבת נה.()שכתוב כלפי הקב"ה, שחותמו אמת 

היא לא רק שזה אמת ולא שקר, אלא כל דבר אמתי הוא יציב, זה דבר 

ה לא דבר שניתן לשינוי. שינוי זה בא לפעמים מצד שמצדו יתברך ז

האדם. אנחנו נכנסים ב"ה ליום הגדול והקדוש שבו מתבטאות הפנים 

האמתיות של העולם ובפרט של עמ"י. "כי גדול יום ה' ונורא מאוד ומי 

, שהפסוק הזה נאמר )וישלח, א(אומר המדרש תנחומא  ,)יואל ב, יא(יכילנו" 

"ישעי" זה יום  )תהילים כז, א(וד ה' אורי וישעי"  על יום הכיפורים. "לד

 ישועה גדולה, "בלתך אין להושיע".הכיפורים. זה יום שכל ישראל זוכה ל

 אמתחותמו 

חתימה היא נתינת משמעות כל . (:סטיומא ) ה אמת"הקבשל חותמו 

ה מטביע "של הקב םחותואישור של הדברים, וכמו קיום של שטרות. 

תורה ה הוא גם ביטוי של השלמה ושלמות. "של הקבחותם  את הנצח.

אומרים וכן ושלמה. ומסוימה גמורה  ,י"פרשו (גיטין ס.)נתנה  חתומה –

ובספר . כמו בקיום שטרותומשמעותו בתפילה, וחותם יד כל אדם בו. 

גדול העונה אמן יותר מן המברך כי ללא  :המנהגים בהל' תפילה כותב

אמירת  –החתימה עניית אמן, הרי זה כשטר שאין לו קיום בחתימתו. 

 שעת נעילהביום הכיפורים ובסוף של הברכה.  הוא הקיוםהאמן האמן. 

 של אמת, של קיום ויציבות.חותם . לחיים טובים "וחתמנו" מתפללים

לפעמים יש פער  ."רחוק מישועתי דברי שאגתי" )כב, ב(כתוב בתהילים 

בין דברי שאגתי לישועה שאליה אני רציתי להגיע. זה היום שהקב"ה נתן 

רחמים ביחד עם הלוחות השניות. ובתפילה ביום לנו אותו לחסד ול

הכיפורים אנחנו אומרים "אתה יודע מעשה עולם ותעלומות סתרי כל 

מה  (ח"ב עמ' שנג)בעולת ראיה  ואלשחי... ובכן יהי רצון שתסלח וכו', והרב 

יש לפרש, ואולי הקשר בין אתה יודע מעשה עולם לבין בקשת הסליחה. 

רי כל חי, שביום הכיפורים במיוחד, אתה יודע מעשה עולם ותעלומות סת

שהרי הקב"ה בוחן לבבות ביום דין, הוא יודע שכל הכישלונות הם 

מבחוץ. רק מי שיכול לדעת רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, הוא זה 

שיודע שגם כשיש חלילה נפילות, הכל זה מולדת חוץ, לא מולדת בית. 

כלי א, אומר השפ" בימים נוראים אנחנו אומרים "משול לחרס הנשבר"

חרס מקבל טומאה רק מתוכו. כלי מתכות וכלים אחרים מקבלים 

טומאה גם מבחוץ. על זה אנחנו אומרים בימים נוראים שהאדם משול 

אל לחרס הנשבר. גם מה שקורה זה הכל מבחוץ, זה לא מבפנים. "

, אומר הנצי"ב, זה לא משהו מהותי, )שה"ש א, ו(" רתותראוני שאני שחרח

אבל בעומק הנשמה והסגולה  -" ששזפתני השמשזה רק מבחוץ, "

שגם , במדבר טו, כו()האלוקית של עמ"י מתגלה "כי לכל העם בשגגה" 

כשיש מעשה חלילה שהוא במזיד "אין אדם חוטא אא"כ נכנסה בו רוח 

 זאת אומרת שמבחינת האמת החטא איננו דבר מהותי.  .)סוטה ג.(שטות" 

 את חברו שירצהעד 

ברם, יש דבר אחד שהוא מאוד מהותי ביום הכיפורים. "דרשו ה' בהמצאו 

ביחיד אימת?  )ר"ה יח.(שואלת הגמרא  )ישעיה נה, ו(קראוהו בהיותו קרוב" 

ומשיבה, בעשרת ימי תשובה. דהיינו, בעשרת ימי תשובה לכל יחיד יש 

כוח של ציבור, יש לו כוח להכליל את עצמו עם הציבור. אומרת הגמרא 

שבשביל יחיד ששב מוחלים לו ולכל העולם כולו. אומר שם  ,)פו:(ומא בי

בחידושי השפ"א, שיחיד, אם הוא יחיד כזה שהוא כולל את הכלל כולו 

כמו מלך, כמו כהן גדול, אז כשהוא שב מוחלים לו ולכל העולם כולו. ועל 

זה אולי הגמרא אומרת ויחיד אימת, בעשרת ימי תשובה. יש יום מיוחד 

שאדם מחובר, אמור להיות מחובר, עם כלל הציבור. "עברות שבין בשנה 

זה , יומא ח, ט()אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" 

לא רק כלפי חברו, מפני שבלי זה אנחנו לא נחשבים לציבור, זה עם 

חציצה, זו לא הדמות האמתית. "עד שירצה את חברו", לא כתוב עד 

ד שהוא ימחל לו, עד שהוא ירצה את חברו. ריצוי זה שיסלח לו, אלא ע

משהו בפני עצמו. רבינו יונה כותב בשערי תשובה בשער א' שגם אדם 

שעשה וידוי צריך עדיין להתפלל לפני הקב"ה שלקב"ה תהיה נחת רוח 

ממנו. לרצות את הקב"ה. לא מספיק שהדבר נמחל, לא מספיק שהדבר 

מרים בכל יום בתפילה שלוש פעמים נסלח, צריך התרצות. וכך אנחנו או

אחרי שאומרים לקב"ה סליחה בשמע  -"רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל" 
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 כותב תהילים קל, ד()גה יותר גדולה של להרצות. המלבי"ם קולנו, יש דר

שלשון סליחה מצינו רק בבן אדם למקום. בבן אדם לחברו הוא לא מצא 

רמב"ם מדייק בהלכות ביטוי של סליחה, רק לשון של מחילה. וכך ה

תשובה, שעבירות שבין אדם לחברו לא נמחל לו עד שירצה את חברו, 

מה ההבדל בין סליחה למחילה? אומר המלבי"ם, מחילה זה גם לשון 

של משהו שאדם חופר במקום שהוא לא נראה, שהוא מחביא את מה 

שהוא עשה. אבל על זה אומרת המשנה שביום הכיפורים אנחנו בדרגה 

דולה. כדי להיות ציבור, ויחיד אימת, בעשרת ימי תשובה, עד יותר ג

ותתן לנו את יום הכיפורים "מה שכתוב בתפילה זה ו שירצה את חברו.

  ."הזה למחילה ולסליחה ולכפרה

ש סלחתי "א, כי סליחה על החטא עצמו כמ"באבני אליהו לגרביאר ו

זה על ו הוא על כבוד הנושא כמו מלך שמחל על כבודו.ומחילה  כדברך.

כי יש מי שרק מוחל על כבודו אבל עוון עצמו אינו  "מוחל וסולח"אומרים 

בו כל  ולמחול"כ מוסיפים "ז ע"ולפ נמחל, ואתה גם מוחל וגם סולח.

בנעילה אולם שהם בכלל ד' חילוקי כפרה.  יש עוונותי כ ,"עוונותינו

כ "ל כמוש"שצמכאן ו ."עוונותינוכל על  מחילה וסליחהקץ "אומרים 

בתפילת נעילה יש כוח לכפרה אפילו על עוון חילול חכמה, ש המשך

 השם. 

אומר הרמב"ן . ישעיה מד כב()"שובה אלי כי גאלתיך" אומר הנביא 

בהקדמה לספר שמות מדבר על המושג של גאולה, של גאולת מצרים, 

ושם הוא כותב שישראל לא נחשבו גאולים עד ששבו אל מעלת אבותם. 

הנביא "שובה אלי כי גאלתיך", לפי המושגים של הגאולה. על זה אומר 

לא רק להתנתק מהדברים הרעים, אלא לחזור למעלת אבותם. כך כתוב 

בפיוט שבמוצאי יום הכיפורים כתוב שבת קול יוצאת ואומרת "לך אכול 

לא . )קהלת ט, ז( בשמחה לחמך כי כבר רצה האלוקים את מעשיך"

מדברים רק על סליחה, לא מדברים רק על מחילה, מדברים שאחרי יום 

כיפור כולנו צריכים להיות רצויים לפני הקב"ה. וזה התמצית 

כותב שחמישה י שמתבטאת בדברים רבים בעבודת יום הכיפורים. הכוזר

דברים חסרו בבית שני, הם לא היו ציבור שלם כי לא כולם דאגו בבית 

. א"י מחברת, הם לא נקראת ציבור שלם בחו"ל. וכך הכהן גדול שני לא"י

מערב את דם הפר עם דם השעיר, שדם השעיר זה כנגד השעיר ששחטו 

      במקום יוסף הצדיק ודם הפר זה הפר כנגד חטא העגל. וכתוב על זה

הכהן גדול עושה זאת בשמחה, מנקה את עוונות בני ישראל שבפיוט 

דם למקום ובן אדם לחברו. ולכן בכל נדרי אומרים מכל הפינות, בין א

  )פרק מו(חז"ל בפרקי דר"א  .)במדבר יד, כ("ויאמר ה' סלחתי כדברך" 

דורשים את הפסוק הזה גם על חטא העגל, שבלוחות שניות הייתה 

כפרה על חטא העגל, אך הפסוק הזה נאמר על המרגלים, שמשה רבינו 

ת ה' להביא אותם לארץ, ואנחנו אמר לקב"ה שהגויים יגידו מבלי יכול

אומרים את הפסוק הזה, שנאמר במרגלים, גם ביום כיפורים ששורשו 

שכשיש פגם בא"י אז חסר  -במחילת חטא העגל, כמו שהבאנו מהכוזרי 

 צירוף של הציבור בעבודה ביום הכיפורים בתחום הזה. 

ו של יום , בעניין דברי רבי שעיצומ )כג, כח(מוסיף על כך הרמב"ן בויקרא 

 -הכיפורים מכפר, שהביטוי "עיצומו של יום" נאמר רק בשני מקומות 

בחג השבועות וביום הכיפורים, מפני שהמשותף לשניהם זה הקישור 

לתורה וזה עוצמתו של יום. ישנם ששואלים ובצדק, הלא לכאורה כל יום 

הכיפורים הוא בגלל מתן לוחות שניות, ומדוע אנחנו לא מזכירים את זה 

תפילה? מדברים על כפרה ועל תשובה ולא אומרים "מתן תורתנו"? ב

התשובה היא, שמפני שזה התשתית, זה לא עוד עניין ביום הכיפורים. 

הרמב"ן אומר שלכן מזכירים ביום הכיפורים את עיצומו של יום. התורה 

 היא מאחדת, התורה הופכת אותנו לציבור אחד ובפרט ביום הכיפורים. 

 ום כיפורהאחדות בערב י

"בהתבונן בדרכי , פרשת בשלח()אומר בעל המשך חכמה בספר שמות 

התורה נראה כי במצות שמעיות, כמו עו"ג ועריות, יש כרת וסקילה, ושאר 

מיתות ומלקות. לא כן בנמוסיות ומדות, כמו מחלוקת לשון הרע רכילות 

גזל, אין מלקות, דהוי לאו הניתן לתשלומין, או דהוי לאו שאין בו מעשה. 

בזה מצאנו להיפך  אולם זה דוקא ביחיד העושה, אבל אם הצבור נשחתין,

דורו של דוד כולם צדיקים היו, וע"י שהיו בהן דילוטורין  א(-)אבירושלמי דפאה 

היו נופלים במלחמה. אבל דורו של אחאב, עובדי ע"ז היו, וע"י שלא היו בהן 

דילוטורין היו יורדים למלחמה ומנצחין בו. שאם הצבור נשחתין בע"ז 

השוכן אתם בתוך טומאותם". אבל " )ויקרא טז, יז(ועריות, על זה נאמר 

"רומה על )תהלים נז, ו( בנמוסיות ומדות לשון הרע ומחלוקת, על זה כתוב 

)יומא ט( השמים כו'", כביכול סלק שכינתך מהם. וגדולה מזו אמרו 

שבמקדש ראשון היו עו"ג עריות כו' ובמקדש שני היו עוסקין בתורה 

גדולים, תנו עיניכם בבירה  ובמצות כו' מפני שנאת חנם. ושם שאלו מי הם

שחזרה לראשונים כו'. הרי דאם הצבור נשחתין במדות גרוע יותר מאם 

צריך להתאחד בערב יום הכיפורים, לא רק בגלל  נשחתין במצוות".

הצורך להיות ציבור שלם, אלא כפי שכתוב בגמרא, שזה הזמן האמתי 

משביעים  אומרת שבערב יום הכיפורים )א, ה(של פיוס. המשנה ביומא 

את הכהן הגדול במי ששיכן שמו בבית הזה שלא ישנה כלום מהעבודה, 

מפני שהקטורת היא  -כי היה מאבק עם הצדוקים, ובפרט על הקטורת 

שיא העבודה ביום הכיפורים, שאיתה נכנס הכהן הגדול לקודש 

שהקטורת מכפרת על עוון לשון הרע.  (זבחים פח:) הקודשים, וכתוב

הוא  ,)א, ז(את ההלכה הזו בהל' עבודת יום הכיפורים וכשהרמב"ם מביא 

מדגיש שצריך היה להוציא מלבם של הצדוקים, ושם הוא מגדיר את 

הצדוקים "אלה שכופרים בתורה ובמגידיה", בת"ח שבכל הדורות. כתוב 

שאחרי שמשביעים את הכהן הגדול הוא פורש ובוכה שנחשד  )יומא א, ה(

דו אותו. גם כשבאו האחים ליוסף והם פורשים ובוכים על זה שחש

 ,)בראשית, נ, יז(הצדיק לבקש ממנו מחילה כתוב "ויבך יוסף בדברם אליו" 

כשם שלא פייס את אחיו אלא  ,)בראשית רבה, צ"ג, י"ב( ואומרים על כך חז"ל

בבכייה, כך הקב"ה גואלם מתוך בכייה, כמו שנאמר "בבכי יבואו 

ותו דבר בכהן הגדול. הם פורשים א )ירמיהו לא, ח(. "ובתחנונים אביאם

ובוכים והוא פורש ובוכה בגלל החשד. הפיוס הוא בבכייה, לא בבכייה 

של ניתוק אלא בבכייה של אהבה. אחיו של יוסף הרי לא בקשו רק על 

"שא נא לפשע עבדי אלוקי  -עצמם, הם בקשו גם על הדורות הבאים 

בדורות הבאים, כפי שחז"ל מסבירים את בקשתם  ,)בראשית שם(אביך" 

שהכוונה היא על עשרת הרוגי מלכות. ולכן בסדר העבודה ביום 

)שמות הכיפורים מזכירים את העניין של "גונב איש ומכרו ונמצא בידו" 

כי אומרים חז"ל, מי יודע כמה דברים באים לעולם בגלל כל מיני  כא, כז(,

בשנים עברו. לכן כתוב אצל האחים  פגיעות שבין אדם לחברו, אפילו

שפייסו את יוסף, באותה לשון שכתובה גם אצל כהן גדול. כך אומרים 

חז"ל, שכמו שפייסו את יוסף באו אליו ואמרו לו פעמיים "אנא", אמר 

הקב"ה: באותה לשון שפייסתם את יוסף, בה יבוא הכהן הגדול לפניי כדי 

ל אחי יוסף הם באו אליו לבקש על עמ"י, "אנא". אע"פ שמה שהיה אצ

ורש"י על  .)בראשית נ, טז(בגלל שהם אמרו לו "אביך ציווה לפני מותו" 

המקום אומר שיעקב באמת לא ציווה רק שהם רצו לשנות מפני השלום. 

זה גופא מה שחז"ל אומרים לנו, שכאשר מגיע זמן של פיוס, עושים הכל 

שינו מפני השלום  בשבילו, גם לשנות מפני השלום. ומהשינוי הזה שהם

לומדים חז"ל שכך גם כהן גדול יבוא לקודש הקודשים לעבודת יום 

 הכיפורים לפייס את הקב"ה על עמ"י. 

 להתפייס עם עצמו

מסכת יומא מלמדת אותנו על הפיוס של הכהן הגדול ומסיימת בפיוס 

של בין אדם לחברו, "עד שירצה את חברו". ע"פ ההלכה, יש שני 

מרכיבים ליום הכיפורים. אין יום הכיפורים מכפר עדי שירצה את חברו. 

יש כאלה שמפרשים, שגם בין אדם למקום לא מתפייס עד שהוא באמת 

חברו, מפני שיום הכיפורים זה לא סתם מחילה יפייס את הבין אדם ל

שאחד פגע בשני. ביום הכיפורים יש מצוות עשה של "לפני ה' תטהרו" 

וטהרה היא רק כשכל הגוף נטהר, ולא למחצה. אותו דבר  ,)ויקרא טז, ל(

היא השייכות בין דברים שבין אדם למקום ביחד עם הדברים שבין אדם 

ן של פיוס, זה גם ודאי פיוס שאדם לחברו. אבל צריך שלא לשכוח שזמ

חייב לפייס את הקב"ה, ולא רק לפייס את חברו, הוא צריך גם לפייס את 

עצמו. כמה כעסים יש בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו שמכוח זה הוא 

פוגע לפעמים ח"ו גם בסביבה. לפעמים אין לאדם את היחס הנכון כלפי 
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צריך, והכל נובע מכעסים כל אלה שעומדים לעזור לו בתחומים שהוא 

אישיים של האדם על עצמו. לפייס בין אדם לחברו זה לא בא לאפוקי 

 מהצורך שאדם גם יתפייס עם עצמו כשהוא מגיע ליום הכפורים. 

 הלוחות השניות

. )יומא נג:(אל תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" כהן גדול היה מתפלל "

 )א, יב(וי במגילת איכה למה שלא תכנס תפילת עוברי דרכים? יש ביט

. עוברי דרך בכל מקום שזה מוזכר, בדרך כלל "לוא אליכם כל עברי דרך"

הכוונה היא לאנשים שעדיין אין להם קביעות, אנשים שבינתיים חסרה 

להם יציבות. הם מחפשים בצדק את עצמם. על זה אומר כהן גדול "אל 

להם את העולם עוברי הדרכים יש  -תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" 

שלהם הם צריכים לבנות את העולם שלהם לאט לאט בדרך בטוחה. 

אבל כל עוד שהם עוברי דרכים, הם לא תמיד זוכים לקרוא את המציאות 

כפי שהיא באמת. ועל זה מתפלל כהן גדול ביום הכיפורים, אל תכנס 

לפניך תפילת עוברי דרכים. אנחנו רוצים ביום הכיפורים להיות דבוקים 

ראתך. להגיע ליום הכיפורים מתוך אמונה שיום הכיפורים מכפר. בי

בעבודה הוא לא יכול להקריב קורבן שכמו שכתוב שכל כהן שלא מאמין 

אותו דבר ביום הכיפורים. אדם צריך להאמין בכפרת יום , )חולין קלב:(

הכיפורים שלא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, בגלל שאז נתנו 

שניות שנשארו שלמות ולא נשברו. וכל מקום שכתוב שהדבר לנו לוחות 

 )נה.(של העניין. כך אומרת הגמרא בב"ק  לא נשבר זה סימן על הטוב

שלוחות ראשונות לא נאמר בהם טוב כי הם נשברו. לוחות שניות נאמר 

בהם טוב מפני שהם לא נשברו. על זה אומרים חז"ל, לא היו ימים טובים 

לישראל כמו יום הכיפורים, ושם המשנה אומרת שביום הכיפורים היו 

יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים. והיו שואלות בגדים אחת מהשנייה, 

בייש את מי שאין לה. זו הנקודה האמתית במה שכתוב שם כדי לא ל

במשנה, שהיו עושים מחולות ביום הכיפורים. להדגיש את הנקודה 

הזאת שח"ו לא תהיה מציאות כזו ביום כיפור שאחד מתבייש מהשני או 

שפרחי כהונה הם אלה שמעוררים  )יומא א, ז(בגלל השני. אומרת המשנה 

נם. דווקא אותם אלה שנראים לנו את הכהן הגדול הם הוא מתנמ

לפעמים כעוברי דרכים של חוסר יציבות, אבל ביום הכיפורים הם יכולים 

סוכה ה, )אומרת  חר. אותם פרחי כהונה שעליהם המשנהלקבל מעמד א

שהם היו עושים את כל השמחה בשמחת בית השואבה. רק פרחי  ב(

הכיפורים,  כהונה הם אלה שיודעים גם לעורר את הכהן הגדול ביום

בה מפני שיש קשר מהותי בין מה שחז"ל אומרים על שמחת בית השוא

אומרת, שהיו שרים בשמחת בית  )סוכה נג.(לכפרת יום הכיפורים. הגמרא 

השואבה, אשרי זקנותנו שלא ביישה את ילדותנו. היו שם התכנים 

שלהם, היו שירים שבאו לבטא את השמחה הגדולה שיש על כך שזכינו 

לתשובה ביום הכיפורים. פרחי כהונה, הם אלה שדאגו שיהיו לכפרה ו

הרבה אורות בשמחת בית השואבה. פרחי כהונה הם אלה שיכולים 

להעיר את הכהן הגדול אם ח"ו הוא מתנמנם. מאמינים בכפרה של יום 

 . 1הכפורים, שלא נכנסים חלילה למין הגדרה של עוברי דרכים

ישב ללמוד  רב ביבי בר אבייששהגמרא אומרת , )ח:(יש גמרא בברכות 

בערב יום הכיפורים. הוא רצה להשלים את השמו"ת דווקא בערב יום 

הכיפורים. עד שאמרו לו, "כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי 

ועשירי". מה הייתה המחשבה של אותו ת"ח דווקא בערב יום הכיפורים, 

כל האוכל  ומה אמרו לו החכמים האחרים, שאע"פ שיש עניין בזה אבל

כל האוכל בתשיעי, אדם , )שערי תשובה ד, ה(בתשיעי וכו'? אומר רבינו יונה 

שמגיע זמן הכפרה שלו, הוא היה אמור לעשות סעודת מצווה הכי גדולה 

שבעולם. אבל התורה גזרה עלינו שא"א לעשות סעודה ביום הכיפורים, 

ותו הלא זה יום צום, ולכן האדם משלים את השמחה שהקב"ה זיכה א

במחילת עוונות בסעודה של היום התשיעי, כך כותב רבינו יונה. הנפקא 

מינה בזה, דנים הפוסקים באדם שע"פ הדין אסור לו לצום ביום 

הכיפורים אז הוא בין כה לא צם. האם האדם הזה יהיה חייב בסעודה 

                                                             
הקריאה לכל תלמידי הישיבה להמשיך בתוככי הישיבה ולהשתתף ומכאן  1

 .בשמחת בית השואבה ובשמחת תורה

של יום התשיעי? לפי רבינו יונה הוא חייב, מפני שסעודת המצווה של 

היא שזכינו ביום הכיפורים לסליחה, שזכינו ביום הכיפורים יום התשיעי 

לקבל תורה. לכן אדם חייב להביע את השמחה שלו בפועל בזה שהוא 

זכה לכפרה, בזה שהוא מגיע ליום הגדול והקדוש. אומרים חז"ל, בגלל 

שהשמחה של יום הכיפורים נובעת מזה שהקב"ה מחל לבני ישראל 

רצה אז  רב ביבי בר אביירבינו, לכן ונתן את הלוחות השניות למשה 

להשלים את השמו"ת. ואז אמרו לו, שלפי הציווי של חז"ל שלומדים 

מהפסוק, עבודת ה' של ערב יום הכיפורים צריכה להתבטא בשמחה על 

כך שניתנה לנו התורה, על זה שיש לנו כפרה. מוסיף על כך הגר"א, 

ה' אלוקינו חמלה  אנחנו אומרים לפני קריאת שמע "אהבה רבה אהבתנו

גדולה ויתרה חמלת עלינו" שואל הגר"א על מה אנחנו אומרים חמלה 

גדולה ויתרה? אומר הגר"א, אהבה רבה אהבתנו הכוונה היא על הלוחות 

הראשונות, חמלה גדולה ויתרה זה הכוונה על הלוחות השניות, שאחרי 

שחטאו בעגל ומשה עלה להתפלל לקב"ה אז לא רק שהקב"ה מחל, 

א נתן לנו לוחות שניות, ולא רק זה אלא משה רבינו ביקש "ונפלינו והו

משה רבינו ביקש  .(שמות לג טז)י ועמך מכל העם אשר על פני האדמה" אנ

דברים שהוא לא קיבל במתן תורה בלוחות הראשונות. אומר רש"י שם, 

א, על "הכוונה היא שתשרה שכינה רק בישראל ולא באוה"ע. אומר הגר

רכים "חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו", עוד יותר. אז זה אנחנו מב

הלוחות השניות נתנו ביחד עם הבשורה של הסליחה, של "סלחתי 

כדברך". על זה אנחנו אומרים גם כן בתפילה "חמלה גדולה ויתרה 

חמלת עלינו" בלוחות השניות, שנתת לנו כוח למחילה כמו שרש"י אומר 

 זה נקרא יום הכיפורים לדורות. שזה היה מחילה ברצון ובשמחה, ועל 

 ההתעלות ביום הכיפורים

בסדר עבודה של כהן גדול ביום הכיפורים יש שם ביטוי שבזמן שומעים 

את השם יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה היו כורעים ומשתחווים 

ומודים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הגמרא בחגיגה 

אומרת שלא מלמדים את שם ה' אלא רק למי שיש לו את המידות שהוא 

עניו וצנוע ודברים נוספים שחז"ל אומרים שם. אבל כשמגיע יום 

הכיפורים כל מי שנכח בבית המקדש היה שומע את שם ה', לא רק אלה 

שהיו בדרגה שהגמרא אומרת בחגיגה, אלא כל מי שהיה בסדר העבודה 

ע את לדרגה כזאת של יחיד שהיה זוכה לשמו של כהן גדול היה מתעלה

שגם אלה ששמעו את השם ביום ש השם. ויתכן שלכן כתוב במדר

הכיפורים למחרת יום הכיפורים הם שכחו את מה ששמעו, מפני שרק 

ביום הכיפורים אדם יכול להתעלות לדעת את שם ה', אבל ברגע 

ה'. אבל חוץ משכחת שעברה קדושת יום הכיפורים היו שוכחים את שם 

שם ה' כל שאר הדברים לא עברו, וזה מה שאנחנו אומרים בפיוט "מחר 

 יהיה האות הזה" יש מחר שהוא לאחר זמן. 

לכן רש"י כותב בפרשת יתרו שכיוון שיתרו בא למשה רבינו "ויהי 

ממחרת" הכוונה היא אחרי יום הכיפורים, שאחרי יום הכיפורים יש מחר 

עה הייתה כ"כ גדולה שאז נפתחו אוצרות מן שהוא לאחר זמן. ההשפ

שמיים לכל מי שחווה ועבר את יום הכיפורים כדי לדעת איך להוסיף 

בעבודת ה', מתוך ההשפעה של יום הכיפורים. על החת"ס מסופר וזה 

גם כתוב, שבין יום הכיפורים לחג הסוכות הייתה לו כזו התעלות הנפש 

געים האלה , שחיכה לרשאז הוא כתב ספר קטן שנקרא שירי חת"ס

שהקב"ה ייתן לכולנו את  כמהואחת כמה ל שאחרי יום הכיפורים. ע

הכוח לעבוד את עבודת יום הכיפורים "ביחיד אימת, בעשרת ימי 

תשובה", שיש בהם כוח לאדם להתעלות לדרגה של ציבור בפרט כשיש 

 את ההתרצות, עד שירצה את חברו, שכולנו נהיה כציבור אחד שלם. 
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 לחברולדקדק בבין אדם 

שונאו  מי שהופך את -חז"ל אומרים באבות דר"נ, איזהו גיבור שבגיבורים 

לאוהבו. אדם יכול למשוך כל מיני קפידות וכל מיני דברים לאורך שבועות 

וחודשים ושנים. על זה אומרים חז"ל באבות דר"נ, איזהו גיבור שבגיבורים 

זהו גיבור שהופך שונאו לאוהבו, זה בא ביחד עם מה שכתוב במשנה אי

הכובש את יצרו. אמת המידה היא שהוא הופך את שונאו לאוהבו. אבל 

גם אם חלילה מישהו לא מרגיש שהוא גיבור שבגיבורים, הוא יכול 

, )אבל רבתי ה(ו. כתוב בירושלמי וזה מובא במדרש להפוך שונאו לאוהב

שאחד החכמים שאל את ר' ישמעאל, למה את עשרת הרוגי מלכות 

ן כזה? אמר לו, שמא הייתה אישה שבאה פעם לשאול לקחו בביזיו

מדרש ומביא שאלה ואמרו לה להמתין ולכן קרה מה שקרה. כך אומר ה

, וכותב שם ועל זה ידוו כל הדווים. לומר את זה בתשובות מהרש"ם

המתיני על דברים שאפשר לעשות, ושח"ו ודאי לא במזיד רק בשוגג, 

לכן בערב יום הכיפורים כפי ה שאמרו, מאמרו חז"ל את  -"המתיני" 

שהזכרתי מקודם שזה זמן הפיוס של כהן גדול, והפיוס הוא שפייסו את 

הכהן הגדול, מפני שהכהן גדול עצמו מפייס את הקב"ה. ושהכל נלמד 

מאחי יוסף שהנוסח של הפיוס היה "אנא". כתוב במפורש שזה בשתי 

בלשון אכילת לשונות, יש אנא שהוא בא בלשון בקשה ויש אנא שהוא בא 

נא, שזה יהיה מהר. שתי הלשונות האלו אומרים בהלל הושע נא, פעם 

זה עם דגש ופעם בלי דגש, כל אחד בא במובן אחר. על זה אמרו האחים 

ליוסף "אנא", לא לדחות. רבינו בחיי כותב שכשיוסף שמע את הבקשה 

אומר רבינו בחיי דבר . נ, יז(בראשית )ל האחים, "ויבך יוסף בדברם אליו" ש

נורא, לא כתוב שיוסף מחל. כתוב שיוסף בכה, אבל לא כתוב במפורש 

שהוא מחל, ולכן היה מה שהיה עם עשרת הרוגי מלכות. ולמה יוסף 

הצדיק, היחיד מבין השבטים שנקרא צדיק, לא מחל? רבינו בחיי לא 

מסביר. אבל יש דבר אחד אצל יוסף. כשנולד לו הבן מנשה אז "ויקרא 

. אדם )בראשית מא, נז(מכל בית אבי" י אלוקים את שמו מנשה כי נשנ

שמגלים אותו מהבית, אפילו אם יתנו לו אח"כ לגור ברומו של עולם. 

אבל את הדברים הקטנים שהיה לו בבית אביו לא נותנים לו, "כי נשני 

אלוקים מכל בית אבי", ייתכן שזה מה שעשה יוסף. אומר על סמך זה 

משה, שבזמן שמגיע זמן של פיוס,  הגאון הגר"מ פיינשטיין בספר דרש

י. ורבינו בחיי יהיה מי שיהיה. צריך לבקש ולומר בפה. לחוש לרבינו בחי

כותב, שלפעמים יש מציאות שאדם  )שער התשובה(בספר חובת הלבבות 

באמת רוצה לפייס את השני רק הוא לא מוצא אותו. הוא לא נמצא כאן, 

איפה. אז האדם הזה יישאר  הוא נמצא במקום רחוק והוא אפילו לא יודע

חלילה בדברים שבין אדם לחברו חלילה בלא מחילה? אומר רבינו בחיי 

בשער התשובה, הקב"ה יעורר בלבו של אותו אדם שאם המבקש מבקש 

ממעמקי לבו, הקב"ה יעורר אצל אותו אדם שהוא ביקש לפייס אותו, 

טחה שהוא מעצמו ימחל לאותו אחד שרוצה כ"כ לפייסו. כך כותב הב

מרבינו בחיי בשער התשובה. אבל זה בתנאי שהבקשה, שהכל נובע 

 באמת ממעמקי הלב. 

 הרצון עקירת

"אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי". הקב"ה יודע ורואה את 

הצד הפנימי האמתי של הדמות של כל אחד ושל כל הציבור, ועל אחת 

כמה וכמה ביום הכיפורים. וכפי שאמרנו מקודם לכן אומרים לקב"ה 

בתפילה "ובכן יהי רצון שתסלח". כשאדם יודע שמה שהוא עשה אילו 

ם יתכן שלא היה עושה, זה היסוד של הסליחה, זה היה עושה את זה היו

מה שפונים לקב"ה. ויתכן שלכן פותחים את יום הכיפורים בכל נדרי. מה 

הקשר בין נדרים דווקא ליום הכיפורים, הרי כבר עשינו התרת נדרים 

בערב ר"ה, למה צריך עוד פעם ביום הכיפורים? כל הדין של התרת נדר 

אומר לו שאילו היה יודע שמה שקבלת על בנוי על כך שאדם בא לחכם ו

נודר. אומר בעל עצמי הוא לא אוכל לעמוד בו מלכתחילה לא היה 

, מה היסוד של תשובה, אדם פגע בחברו ויבקש מסילת ישרים בפרק ד'

מחילה, אבל הוא פגע. אומר הרמח"ל, עקירת הרצון כעקירת המעשה. 

ה עומד בנתונים אם אדם יש לו איתגלי מילתא למפרע שאילו הוא הי

שהוא נמצא בהם היום כשהוא עושה תשובה, שהוא לא היה עושה את 

מה שעשה, אז אומרים עקירת רצון כעקירת מעשה. א"א לדון את האדם 

על דבר שמתברר למפרע שזה לא היה במודעות שלו. לכן פותחים את 

יום הכיפורים בכל נדרי. איפה יש לנו יסוד בתורה של מה שאומר 

שרים, עקירת רצון כעקירת מעשה? זה רק בפרשת נדרים. המסילת י

לכן הפתיחה שבאים ליום הכיפורים לשמוע את הזעקה של "סלחתי 

 כדברך" פותחים בפרשת נדרים, בכל נדרי. 

, מה שאנחנו אומרים רטנא בהון". אומר בתשובות הריב"ש"בכלהון איח

ר על חרטה בהתרת נדרים בכל נדרי, בכלהון איחרטנא בהון, זה לא מדב

של נדר, מדברים שם על חרטה מדין התשובה, ולכן פותחים בכל נדרי 

את התפילה כדי להפנים לעצמנו שיש מושג בתורה שמשם יש את 

המושג של התשובה שעקירת רצון כעקירת מעשה. לכן יום הכיפורים 

 פותח לנו שערים לעבודת ה' מחודשת.

 סליחה ומחילה

רצה את חברו". כפי שהבאתי מאבות "אין יום הכיפורים מכפר עד שי

)ראש ב שהופך שונאו לאוהבו. כתומי  – דר"נ, איזהו גיבור שבגיבורים

וכל מי שלא  ,שכל המחויב בדבר יכול להוציא אחרים ידי חובה  השנה כט.(

מחויב בדבר אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובה. וכל הנושאים שדברנו 

שלא יהיה אף אחד  .עד עכשיו בוודאי שגם אני מחויב בדבר. יש לי בקשה

על השני. לא כלפי  אכאן בבית המדרש שח"ו לא יהיה אחד שיש לו קפיד

ה שהבאתי גם עלי. כולנו בשר ודם. וזה מ אהיה קפידתושלא  ,הרבנים

, שום דבר לא נעשה "המתיני"קודם מדברי חז"ל, לפעמים יש טעויות של 

 במזיד, אפילו לא בשוגג שקרוב למזיד. 

והקב"ה כמו שהוא מוחל לכל אחד ואחד, הוא ימחל לכולנו ובעזרת ה' 

יכתוב את כולנו לגמר חתימה בספרם של צדיקים גמורים באמת הוא 

ה, שהקב"ה יפתח לנו שער גם כפי שאנחנו אומרים בתפילת נעיל

בזמנים כאלה שנראה זמן של נעילת שער. איך נפתח שער בזמן נעילת 

בעצם העובדה  ,בעצם הרצון ,שער? זה תרתי דסתרי. בעצם הבקשה

שאדם מביע בפה את המחשבות החיוביות שיש לו בלב, על זה אנחנו 

 . "פתח לנו שער בעת נעילת שער"לפני הקב"ה ולומר  איכולים לבו

, שאע"פ ידברי המשך חכמה שכותב בפרשת ויח צריך להזכיר פה את

חילוקי כפרה, ויש עבירות שלא מתכפרות לאדם עד  השיש ארבע

"תמותון" ח"ו. אומר המשך חכמה, שם הקב"ה מוחל גם על הדברים 

הסיבה שבתפילת נעילה אנחנו  והאלה שחז"ל אמרו "עד תמותון" ושז

קב"ה לא חפץ במות המת. הקב"ה מזכירים כ"כ הרבה פסוקים שה

 רוצה שנחייה לפניו באריכות ימים ושנים טובות. 

ושיהיה לכל אחד ואחד מאתנו סייעתא דשמיא וכוחות גדולים להיות 

גיבור שבגיבורים ולהתפייס גם בין אדם למקום וגם בין לחברו וגם בין 

 אדם לעצמו. 

 שנכתב ונחתם כולנו לגמר חתימה טובה!

 


