
היסוד הראשי הוא להשקיף ולהתבונן על דרכיו ולראות ולשמר לכל הפחות חלק הקל ממנו לפי מצבו  ימי תשובה 
 .ובזה ינצל מחלק היותר חמור באותה העברה כנזכר לעיל, ויראתו

והכבדה , והיא הקשה מכל העבודות שביום הכפורים הבא עלינו לטובה, קבלת עזיבת החטא, הן יסוד ימי התשובה
, והאדם צריך לחפש לעשות תשובה לכל הפחות, אשר קפה מלאה עונות מי מקטרג בראש גזל, מכל היא עון גזל

לפי שהאדם להשמר מעברה הוא יותר לפי הנושא הוא כל מה שנקל , והוא לפי הנושא והנשוא, בחלק היותר חמור
להשמר לכל הפחות , כמעט בכל פרטי עניניו, והאדם צריך לחפש דרכיו לעשות קבלה חזקה... וענשו יותר גדול, חמור

 ...ובזה יש דרך אשר יקים מצות התשובה ברב חלקי עונותיו, את אשר נקל לפניו בכל פרטי התורה והמצוה
( ו"ט ואגרת' אגרת ו  ל"ס זצ"להגרי   -אור ישראל)                                                                                                                    

הרי עלינו להתמלאות , יום מחילת עונות, יום שכולו רחמים וחסד ואין בו דין, פ"ומעתה כאשר סמוכים אנו ליוהכ
ולכן מחובתנו , י יתכפרו עונותינו"זכות שעלי יום הכפורים יש לנו תקוה שנוכל "רק עשהרי , שמחה שזכינו לכך

נבדוק נא במעשינו . ת שימחל בו חטאינו"שעל ידו נזכה להתקרבות מהשי, פ "להשתדל שיהיה לנו איזה אחיזה ביוהכ
עברנו את יום ראש השנה  והטעם לכך כי, וכביכול מהלכים אנו בטוחים, ת אין אנו דואגים וחרדים"ונראה כי בעשי

כי בראש , אמנם האמת היא שראש השנה הוי הכנה לקראת יום הכיפורים.  ה די לנו בכך"שבו התעלינו מעט ומשו
שרק אחרי ההבנה , י ההכנות הללו נוכל להיות מסוגלים לזכות לתשובה"וע, השנה זכינו להכרה במלכות ובמשפט

דאי שלא יתכן להסתפק בראש השנה ולא לדאוג אודות התשובה כ ו"וא, במשפט אפשר להתעורר ולשוב בתשובה
   (אלול וימים נוראים –ל "י לוינשטיין זצ"להגר –אור יחזקאל )                                                                        . ומחילת עונות

 
אנו צריכים  –ה יטהר אותנו "כי אם אנו רוצים שהקב, ההכנה הוא ראשית דבר להכין עצמנו בקדושה וטהרה ענין

כי ביום הזה יכפר עליכם : "ל דזה נרמז בתורה"וי. ואז נוכל לבוא לפניו יתברך לטהרנו, בראשונה להטהר ולהתקדש
דהיינו יום   -שיטהר אתכם' באים אל ד עוד לפני שאתם: כלומר,, תטהרו' לפני ה -לטהר אתכם מכל חטאתיכם 

 !דהיינו חבילת זכויות במה לבוא לפני המלך , ותכינו לכם צידה, תטהרו את עצמכם -הכפורים 
כי על פי "( ז"כ, ד"שמות ל)כמו שכתוב , פ"וביחוד תורה שבע, היא עסק התורה –חבילת זכות היותר גדולה , והנה

( ב"ג ע"שבת ל)ואין ברית אלא תורה , כרתי אתך ברית –בתורה שבעל פה  :כלומר,  "הדברים האלה כרתי אתך ברית
, אין העולם מתקיים –פ בלי תורה "ועכ, אלא על פי תורה שבעל פה –אין תורה שבכתב מתפרשת : נמצא הכי פירושו

 .ת כנגד כולם"ות, כי אין חילוף לתורה, אפילו כשעוסקים בדברים גדולים וקדושים
לומר שיעור לפני  –קודם תפילת מעריב , ס היה נוהג ביום הכפורים אחרי כל נדרי"שהחת, בחוט המשולש מסופר

לכן ?  והאיך יתקיים העולם, ואמר כי עכשיו כל ישראל עסוקים בתפילה, התלמידים לפי סדר הלימוד של כל השנה
 ...לימד אז לתלמידים

כדי שישמע , היו משמרות מתחלפות כל היום –ובפרט בערב יום הכפורים , ש וערבי חג"בקלם היה נהוג שבכל ער
 (שמא-שמ' עמ' חלק ג –לב אליהו ).                                                                                ת קול תורה בלי הפסק"בת

 
ולא לצד הרע  לא לצד הטוב, בלי שום שייכות להעבר! ת היא להתחיל מחדש ממש "היה מדבר שהעבודה של עשי

', וצריך להתחיל בהנהגה חדשה בעבודת ה, אין בידו לא זכות ולא חובה כלשון רבנו יונה, "בריה חדשה ממש"
 .בלי שום יחס להעבר וככה יזכה ליום הכיפורים,  בהנהגה, במחשבה, במעשה, בדיבור

אשכילך ואורך בדרך זו , ובהלהכנס בדרכי התש"מי שבא (  ביסוד התשובה)היה מזכיר תמיד את לשון רבנו יונה 

ויעשה עצמו כאילו בו ביום נולד ואין בידו לא זכות ולא חובה " ביום ההוא ישליך כל פשעיו אשר עשה , תלך
לעשות התחלה  שצריך, והיה מדייק, ל"עכ" ודרך זה תביאנו לשוב בתשובה שלמה 'וכו" וזה היום תחילת מעשיו

 .כ"ולראות עצמו בלי זכות ג, חדשה
ואמר יש לנו יום   "כי נורא הוא"וחזר שוב ושוב , "ונורא הוא' כי גדול יום ה", פ "בוועד בהתפעלות אודות יוהכדיבר 

ה יכול "שהרי הקב, ה גיט זיך אפ מיט אונז"הקב' אתה יודע מה זה ידידות עם ה, ה נהיה ידיד שלנו"הקב, כזה נפלא
ובאותו . כי נורא הוא... ידיד, אלא מתעסק אתנו, ו ואינו כן"למחול על העבירות ולומר שלא רוצה שום שייכות אתנו ח

 (ל"למשגיח מליקווד זצ -לקט רשימות) ! רק העולם לא יבין, שהיה ראוי לרקוד משמחה שיש לנו יום דין כזה, מעמד אמר המשגיח
 

כל התקרבות , אם לא עכשיו אימתי. האפשר כ העומדים לפנינו לחטוף כמדת"כ ויוה"על כן יש להקדיש את ערב יוה
כשרואה ", א"יתברך בהרהורי תשובה ובקבלות להתחזקות בענינים  שלקויים בהם על זה נאמר בפרקי דר' בלב לה

ה "והקב' רבון העולם יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת וכו, מ שלא נמצא חטא בישראל ביום הכיפורים אומר"הס
מטהרים עצמם  לומבואר שלא רק מתמעט כח השטן לקטרג כאשר ישרא" ,ומכפר עליהםשומע עדותם מן המקטרגים 

   (א ימים נוראים "ח  -מפקודיך אתבונן ).                       אלא אף נהפך הוא למלמד זכות על ישראל, בתשובה

                                        

  לוונשטין  א"ל בן הרב משה יהודה יבלחט"זצ  יצחק ג רבי"לעילוי נשמת הרה                       
 מותר ומצווה לצלם ולהדפיס לזיכוי הרבים                                                        

 


