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 .ה"וההתקרבות למלך הקב

ת של  אותה התעלו את 
על האדם  לה  י ע נ שעת 

אם יבוא .  לחוש בכל השנה 
יספר לו איזשהוא  ו אדם 
ה  ל י ל ח ו  א ע  ר ה ן  ו ש ל
ל  ש ן  ו י ס נ ב ם  י ד מ ו ע כש

נו לשאול את ,  עבירה  עלי
אם שעה זו היתה ,  עצמנו 

.  שעת נעילה  . ו . נ י האם הי

? עוברים את אותה עבירה 
בכל פעולה עלינו לחשוב 

ה רוצה ממני ברגע "מה הקב
לדבר או ,  לעשות או לא ,  זה 
, שזוהי יראת הרוממות ...  לא 

שאינני חוטא כי אני מפחד 
מהעונש אלא אינני חוטא כי 

מצווה עלי להשמר ואני '  ה 
שהוא גדול '  אוהב את ה 

א  ט ח א ך  י א ו א  ר ו נ .           ו .
  ..אני בן שלך מלך
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ט  י נסקי של י גל עקב  י י  רב ן  :       א " הגאו
, כ בתפילת נעילה " כאשר יהודי עומד ביו 

הוא ,  לאחר עשרים וארבע שעות של צום 
פתח לנו בעת נעילת ' :  קורא מקירות לבו 

אוצרך :  ' ומבקש בדמעות שליש מה '  שער 
עומדים ...  פרנסו אבינו ...  הטוב פתח לנו 

, אכן :  מלאכי השרת מתבוננים בו ואומרים 
איננו אוכל ושותה ..  אדם זה קדוש הוא 

ראוי לתת לו ,  ס שעות רבות "נמצא בביהכנ
אותו כך '  מצלמים ' המלאכים  ..  את שאלתו 

ם  ומהשמי לבן  לבוש  ו ת  ף בטלי עטו
מכריזים שאדם זה יזכה השנה במיליון 

 .שקלים
היהודי מסיים את תפילתו וצועד לביתו 

לאחר מספר ימים חוזר ,  לשבור את הצום 
החודשים ...  הוא להיות אותו אדם כשהיה 

 .. אך עדין קשיי הפרנסה גדולים... חולפים

למרומים עיניו  נושא  הוא  חנוכה  : לקראת 
עולם” של  שהובטח ,  רבונו  הכסף  עם  מה 

לו “  ?...לי נותנים  ומדוע באמת המלאכים לא 
לו משום שאינם מוצאים ?  את מה שהובטח 

שואלים...  אותו צדיק :  הם  יהודי  אותו  היכן 
לו היה ?  של יום כיפור שקבל את ההבטחה

 .. מתגלה לעינינו היינו ממהרים לתת לו
בנ הגיעו  הים "כאשר  רצה  לא  סוף  לים  י 

ממעשה ?  ומדוע.  להקרע תנאי  לו  היה  הרי 
, אלא...  הבריאה שחייב הוא להקרע בפניהם

הים אברהם ,  טען  בני  בפני  שאקרע  התנאי 
ויעקב באו ,  יצחק  שהם  ראה  לא  הוא  אך 

איננו ...  במקומם באו עובדי עבודה זרה.  לפניו
אותם את ..  מכיר  לדרוש  ניתן  זו  דרך  על 

חכמינו אדם ':  מאמר  ש  מזונותיו  קשים 
סוף ים  את '  כקריעת  הכיר  לא  שהים  כשם 

עם ישראל בגלל חטאיהם ולכן לא התרחש 
מכירים  המלאכים  אין  כאשר  כך  מיד  הנס 
הוא  זוכה  ואין  חטאיו  משום  האדם  את 

 . לפרנסה שהובטחה לו
ביו בה  שהיינו  מדריגה  באותה  כ "נשאר 

 .ונראה הצלחה כל השנה
 

 ‘ומתוק האור'מתוך 
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וטהר לבנו לעבדך 

 “באמת
 ת“באמת ר

ב
           מךמ מופלא

             .דרושת לא
אוצרות התורה

 

 382‘ עלון מס
 תשרי ‘ י

 ד“תשע‘ה 

 יום כיפור

 'עננו כשם שענית לאבותינו בים סוף'

, כ"כשלובשים לבן ביו
אין אנו מחקים 

שכן חביבים , מלאכים
ישראל לפני הקדוש 

ברוך הוא יותר 
   ממלאכי השרת

  

 בחולין' הגמ  
 

 
 

 

 י“לק

כ שתפילותיו הן יותר בכוונה                    "אם אדם מרגיש לאחר יו
זהו סימן טוב , ונזהר להשמר מחטאים יותר משאר ימות השנה

 ...יתברך' עבורו שמהשמים מסייעים לו להיות ממקורבי ה

המסרב למחול קרוי 
אכזר ובמידה כנגד 

מידה עלול הקב
ה "

להתאכזר
חלילה  

, עליו
ביום קדוש זה

..  

ש
שולחן ערוך תכ
 ב “

  ו"זכות הלימוד בעלון להצלחת דוד ואביגיל כהן ומשפחתם הי

בשעת נעילה מתעלים 

כל העולמות לספירה 

העליונה הנקראת 

ובשעה זו ניתן ' כתר'

לפעול ולבקש מה          

שאי אפשר לפעול  

 . בכל ימות השנה

מי שזקוק לישועה 

באיזה ענין זה הזמן 

 ..לפעול ולבקש

 

 הקדמונים

טהרת האדם מהחטאים 

,                      היא כמקווה

כשם שמקווה מטהר             

רק באופן שכל גופו של 

,             האדם בתוך המים

כך יום כיפור מכפר רק 

ס "למי שבא בשערי ביהכנ

ועומד לפני קונו בשברון 

 ..לב וחרטה גמורה

 

 

 ל"ו זצ'ע פיג"הגר

במוצאי יום כיפור                   

על האדם להרהר               

שהימים הנוראים לא 

מאחרינו אלא 

 ...בתוכינו
 'מעין השבוע'מתוך 

 

הקדוש ברוך הוא סולח                                

על העברות החמורות ביותר                  

כאשר אדם זוכה                                

 .לשוב עליהן בתשובה
 

 'ומתוק האור'מתוך 



 

  כיפור-דיני קטן ביום
הקטן  את  לחנך  חכמינו  תיקנו 

לגיל ,  במצוות שיגיע  קודם  עוד 
במצוות שכשיגדל ,  שחייב  כדי 

במצוות עינוי ביום הכיפורים לא ,  ואולם.  יהיה רגיל במצוות
 :ולפיכך.  כדי לא לפגוע בבריאותו, רצו לחנכו בצורה מלאה

אפשר להקל ,  שאינם רגילים לילך יחפים,  קטנים בזמנינו  .א
אם יש להם ,  ומכל מקום.  להנעילם נעליים או סנדלים מעור
 .עדיף שינעלו אותם, נעליים או סנדלים מחומר סינטטי

מותר לרחצם ,  שרגילים לרחצם מידי יום,  קטנים בזמנינו  .ב
ע אף  הכיפורים  גדול"ביום  אותם .  י  לסוך  גם  רגילים  ואם 

יום   קרם)בכל  או  תינוק  בשמן  מותר לסוכם גם ביום הכיפורים ,  (כגון 
 .י גדול"ואף ע

, בליל התענית אין צורך לתת לקטנים לאכול או לשתות  .ג
הצום כניסת  קודם  ערב  לעת  ושותים  שאוכלים  לכן .  כיוון 

שיאכלו  הכיפורים  יום  בערב  הקטנים  על  ההורים  ישגיחו 
כהוגן יצמאו,  וישתו  שלא  בלילה .  כדי  הקטן  מתעורר  ואם 

 .ומבקש לשתות יכולים להקל ולהשקותו
התענית  .ד לאפשר ,  ביום  ואין  בבוקר  מיד  הקטנים  יאכלו 

 9לאחר שמלאו להם  .  שנים  9עד גיל  ,  להם להתענות כלל
דהיינו שאם הם רגילים לאכול ,  שנים מחנכים אותם לשעות

בשעה   בשעה    7::0לדוגמא  הדרך   7::0יאכלו  זה  על  וכן 
 .מוסיפים לענותם כפי כוחם

שנים יתענו עד חצות היום  11קטן או קטנה שמלאו להם  .ה
ואם ברור להוריהם שהם בריאים ויכולים להתענות . (לערך 14:27)

 . יכולים לנסות ולצום כל היום, כל היום
שנים וקטנה שמלאו   :1קטן שמלאו לו    . ו 

הרי הם גדולים וחייבים ,  שנים   14לה  
אך יש לתת את .  להתענות כל היום 

ן חלשים ,  הדעת  י שלעיתים הם עדי
                                             .ועלולים להסתכן כתוצאה מן הצום

 פינת ההלכה 

,א“הרב דב ניסים שליט  

 "פורת יוסף"ראש כולל  

יכול ,  על סך מאה אלף דולר  אדם שברשותו חסכונות בבנק 
, לומר שהוא מוותר לבנק על סכום הזה משום שהכסף שלו 

אדם ,  אך לעומת זאת .  שירצה  וביכולות לעשות בו כל מה 
לא יעלה על הדעת שהוא יכול ,  שחייב לבנק מאה אלף דולר 

 .לוותר על חובו
יכול להצהיר שהוא מוותר ,  בדיוק כך כאשר קיים אדם מצווה 

משום העובדה ,  אין יכול לוותר עליה , ואילו על העבירה .  עליה 
ה “ ולכן זה שהקב ..  הפשוטה שהיא חוב שעליו לשלם אותו 

מאפשר לו להתחרט על מעשיו לשוב בתשובה ובכך למחוק 
היא חידוש מופלא המראה ,  כדוגמת ויתור על חוב ,  את חטאו 

 ..את הגודל רחמיו של בורא העולם
זוהי מציאות התשובה מלאת החסד והרחמים שהעניק לנו 
הקדוש ברוך הוא בכל שנה ושנה ולכן מהווה עבורנו יום 
הכיפורים יום של שמחה עצומה על מירוק חטאנו וזה היום 

 ‘ומתוק האור’מתוך                   .עשה ה נגילה ונשמחה בו

בתפילת נעילה מזכירים ענין 
ם  ו י ל  כ ך  ש מ ב ר  כ ז ו ה א  ל ש

 ."למען נחדל מעושק ידינו: "והוא, הכיפורים
ר ,  מדובר  ילה ,  כאמו נע לת  ל .  בתפ בשעה ש

, לאחר כל התפילות והוידויים ,  התעלות גדולה 
כאשר עם ישראל כבר ,  לאחר כל שעות הצום 

 .למלאכים, כמעט, נדמים
למען נחדל מעושק " ובשעה גדולה זו מתפללים  

 !?וכי עושק יש עימנו עכשיו ."ידינו
אין ,  אם יש בידו של אדם גזל ,  אלא שכידוע 

, אולם .  תשובתו מתקבלת עד שיחזיר את הגזלה 
אם בעת שהאדם שב בתשובה הוא מקבל על 
, עצמו להחזיר את הגזלה מהר ככל שיוכל 

 'ומתוק האור'מתוך             .תשובתו מועילה

 חחח 

 ל"ש פינקוס זצ"הגר. כל אדם צריך להאמין בלב שלם שיום כיפור הועיל לטהרו מטומאתו

ם " השל  אנשי תם  או את  ח  כי מו הקדוש  ה 
המבקשים רק את סליחת חבריהם בערב יום 
כיפור ומתאר כיצד ניגש כל אחד לחברו הטוב 

הולכים האוהבים זה אצל זה בבית , לבקש מחילה
המדרש לבקש מחילה מחברו והוא לא שונא לו 
ולא מבקש רעתו ויגיד עליו רעו ויאמר לו כי לא 
, ידע ממנו שום דבר רע מעולם כי אם טוב 

בהחלט הנה אמת ושלום נפגשו ומוחלים זה לזה 
במקום שלא היו צריכין מחילה כי היה לבם שלם 

 ... זה עם זה כל ימיהם לעולם
האמת היא כי האדם צריך להתאמץ ולבקש 
מחילה דווקא מאותם האנשים אשר אינם נמנים 

וקל וחומר לאלו הנחשבים כשונאיו .. בין זוג ידידיו
                       !כי הם אלו שמן הסתם נפגעו ממנו במהלך השנה

 ‘ומתוק האור’ מתוך

 ''תטהרו' לפני ה”

לפני מי אתם ,  אשריכם ישראל :  אמר רבי עקיבא 
מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים שנאמר 

 .''תטהרו' לפני ה''
בשעה שהרופא מטפל בחולה איננו :  המגיד מדובנא 

כי אם עושה את כל ,  שם לבו ליסוריו של החולה 
אולם כאשר הרופא מטפל בבנו .  הדרוש לרפואתו 

החולה הריהו מבקש עצות ותחבולות עד מקום שידו 
מגעת כדי להפחית ככל האפשר את 

 .היסורים הכרוכים בטיפול הרפואי
מבקש ,  אביהם של ישראל ,  יתברך -השם 

גם הוא עצות שכפרת עוונותינו לא תהיה 
כרוכה בעינויים וייסורים ונתן לנו איפה את 
יום הקדוש יום הכיפורים שהוא מכפר על 

' כל החטאים הואיל   ומי מטהר אתכם '
על כן נתן לנו אמצעי ''  אביכם שבשמיים 

  .ריפוי קלים
 

 ‘אוצרות התורה'מתוך 

שביום הכיפורים                         , מובא בקדמונים

,                             ריח הפה הבא מחמת הצום

 ..עולה לפני כסא הכבוד כריח ניחוח

 

 'גלות ונחמה'מתוך 

כ תלויה "כל כפרת יו

בריצוי הזולת ואף אם 

,             חטאו לאדם אחד

, בפגיעה קלה, פעם אחת

אם לא יבקשו סליחתו 

חוסם חטא קל זה , וישיגוה

, את מחילת כל העוונות

 ..ירחם' ה


