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ùáééçì øåæçì úéðåôöî úéáøòî íåùã áééçúðá å 
úäìéç ,ååîëù åøîàä êè àîòì ø"å òðë"ì ,åøàùð 
áòö"â ,åøáëú åäîë ïá åú"å éñåú 'äàø"ù ,ò" ù
ùåèðî ùøô"é.  
  åäàøðäá äæ ,ãùø"ì éäéîòè ,ãäðäì ìéò )ìâ(:à øî 
ø"ã ìïéàî ïéøéáòò ìîä úååö ,åøîàø àáù " î
îøã"ò ìéøåáã àòøà àúôèåèà øåñ ,åùøô"é ,ìÇà ø Åç
úïéìéôù òåøæáá ìéáùú ïéìéôù ìø ùàà øåñ 'ãàä 
áòåøæô òâú äìéç ,òë"ì .ååäîúù íá ñåú 'ã" ä
òéøåá ,ãéàîà àéøéî øã"ì ,ú"î ìøîàãá úåçðî 

)ìå(.ë àåäùî çéðî çéð é ìùãå çà"ù ëìø ùà ,ãáéúë 
åíúøù÷ì úåàò ìé êéãå øãäå åéäì úåôèåè áïé 

òêéðé ,åùøôîø "á úíùø ä"æ âö"ì ,ãéøééàá äòù 
ùõìåçú ïéìéôå ïçéðîá ÷éú ,ùàìé øéáòà ïúåù ìé ã 
åíðúéá ÷éúú äìéçå çà"ù ëìø ùàì äìòî ,ãà" ë

ëàáéùì çéðäé òâôá ìùø ùàú äìéçå êøèöé 
ìøéáòäò ìä úåöî ,îíåùã ìùé ãé ùì çéðäú äìéç 
ëéôã ,'òë"ì ,åë"ä ëáîø" í)úïéìéôô " ãä"ç(å åù" ò
àå" ç)ñé 'ë"ñ ä"å( .åïééòá ñåú 'øé"ù ãéú 'ùúèéø ù"é ,
ãñ"ã ìàáøç ÷ìåò ìä àã úåçðî ,åö"à òäæéä çøë 
éùì ùø"ì éúåçãà úô ùåøéä ñåú 'åùãçìî ú÷åìç 

áîâ'.  
   åäàøð ,äãäðá éøáãä ñåú '÷àéùî ãà ,ãíúèéùì 
îäù êééá äæà ïéî ïéøéáòò ìä úååöî ,ãéøäî øå÷ 
äïéãä àå îàäã àúìéëîã äåöîù àáì êãéà ì 
úäðöéîç ,åùøôë"á éàîåéù í ,åïåéëù ïéãä äøåú 
äàåì íéã÷äù ìé ãì ìùø ùàà åðéî õéîçë ììà ú 
ääåöî ,ùéøäò ïééãì àä òéâæ äðî ,ååù"ù øïëä øéò 
áåù"ø úáã" æ)ñé 'úë÷"è( .àêë éøáãä ñåú 'îçëå 
áïééâåñ ,ùéøäâ íä àëà øîú ääøåù êéøöì úàö 
îõåç ìçáæîì éøîâ ,åî"à îåøîã òâôùëá ïø÷ 
îúéáøòã úéîåøð áééçúá åúåöîå ïéàî ïéøéáòò ì 
äúåöî ,åäù÷ ,ãïåéëù ø÷éòîä ïéãç áééì úåæä 
úäìéçò ì÷ ïøî úéçøæã úéîåøî äù êééá äæà ïé 
îïéøéáòò ìä úååöî.  
   åäàøðäá äæ ,ãàäáã ïéàî ïéøéáòò ìä úååöîé ù 
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 שער הציון
  

  כ"כפרת יוה
, כ לבדו מכפר"כ לרבי יוה"פליגי בכח כפרת יוה. בשבועות יג

ג "א ה"ם פ"ש הרמב"כמ, ההלכה כחכמים. לרבנן עם התשובה
 שנאמר כי ביום הזה ÌÈ·˘Ïועצמו של יום הכפורים מכפר -

 יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל -ז "ב ה"פ' ועי. יכפר עליכם
ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל לפיכך חייבים 

ס "קרי' ועי... [הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים
ר כי אם לשבים כ מכפ"ת מכיון שאין יוה"ב דהוידוי מה"בפ

  ]והודוי הוא התשובה
ז הלכה כרבי "דבזה' חי) קהלת יעקב דרוש נב(ש קלוגר "בדרושי ר
תשובה ' ם הל"רמב (דיום המיתה מכפר בלא תשובה' דהרי ההל

עינויים במקום מיתה ולכן ' דה, כ הוי כמיתה"ויוה) א"פ
כ אם זוכר בו יום המיתה מכפר בלי "ע, לובשים בו קיטל

ר שיהיו דברינו מוסכמין למעלה "ויה"ים שם וסי. [תשובה
  .]'ש עוד בדרוש ס"ועי..." ד על רבי"ולסמוך בשעה

  
  זמן הכפרה

' ר, סוף יומא פליגי אמוראי בזמן הכפרה של היום' בירוש
ז נחלקו "ר' ובד. חנניה אומר בסוף' זעירה אמר כל שהוא ר

מ "אבל הפ.  מיד בכניסתו-כל שהוא ' שהקרבן העדה פי' המפר
  . דכל היום הוא מכפר מעט מעט מתחילת היום עד סופו' כ

אך . כ מכפר רק כשתחשך"דנקטו שיוה: שבועות יג' תוס' ועי
 רק אינו „ÌÂÈ‰ ÏÎ ¯ÙÎÓ' כ:) כ קז"יוה' הל(העיטור 

גבורת ארי ' עי]. מ"כהפ' לכאו[, משלים הכפרה עד שתחשך
  .הבבלי דכל רגע מכפר' דהוכיח בשי:) יומא פה(
  

  ז"כ בזה"כפרת יוה
ה לדוד בשעה שהצרות באות "אמר הקב, ג"ז פכ"בתנדבא' אי

יעמדו לפני באגודה אחת ויאמרו סדר , על ישראל בעוונותיהן
ומשמע דסדר סליחה הוא הסדר האמור בעבודת . סליחה

  .ומבואר דמהני אמירתו בציבור, כ"יוה
:) פה(י הגבורת ארי ביומא "עפ[' כ) ב"א ה"פ(התשובה ' ובס

דלכן אומרים ] קום יסורים ומכפר על החמורותדשעיר במ
 ‰„Â·Ú‰ ¯„Òכדאי[כ משום ונשלמה פרים שפתינו "ביו '

  :].ביומא לו
  . מכפר‰ÌÂÈסוף יומא דאם אין שעיר ' ירוש' ועי

' ם מבואר דכשאין שעיר עצם התשובה מכפרת דכ"וברמב
ק קיים ואין לנו מזבח כפרה אין "ז שאין ביהמ"ג בזה"א ה"בפ

   . על כל העבירות‰˙˘ÙÎÓ ‰·Â¯˙ובה שם אלא תש
המשנה אשריכם ' ט שפי"ח מ"תפארת ישראל יומא פ' ועי

י "ק ע" בזמן ביהמ-..." לפני מי אתם מטהרים"' ישראל וכו
י "ק מתכפרים ע" כשאין ביהמ-..." ומי מטהר אתכם. "קרבן

  .'י רחמיו ית"תשובה שמועילה בכל עת ע
  

  כ"מעלת התשובה ביוה
ש טו ביאר דחרטה וקבלה ווידוי הם בשביל הבית הלוי בדרו

רק דעדיין בלוע . ועתה הוא ככלי נקי, לסלק החטא והקטרוג
ולכן , כיון שיש בטבעו את הטבע והתשוקה לרע, בתוכו איסור

י המרירות יעקור את הנטיה "שע, צריך להרבות בצער וחרטה
ת שהיא כאש ומעבירה "י ת"דסגולה זו אפשר גם ע' וכ. לרע

כ "אבל ביוה, ז כל השנה"והוסיף דכ. והמא שבפנימיותממנו הז
ה בחסדו מעביר "חלקים הראשונים הקב' כשעושים ג

  .ש ונתתי לכם לב חדש"כמ, התשוקה והנטיה להרע
  

  לטהר אתכם מכל חטאתיכם

דהלא חטא הוא שוגג ואמאי לא נאמרה כפרה על ' י הק"הנוב
כא היינו דלשון חטא דה' ופי, )ח כו"דרושי הצל(כל העוונות 

שכאשר אנו חסרים , ")אני ובני שלמה חטאים"כמו (, חסרון
ה בעצמו הוא " שהקב-תטהרו' לפני ה, ג"ק וכה"את ביהמ

  .הכהן המכפר עלינו
ביאר דכיון דאין ) ב,ח' ביאורי אגדות סי(ובקובץ הערות בסופו 

, י תשובה נעשים זדונות כשגגות"כ מכפר בלי תשובה וע"יוה
   .ש עוד"ועי, כ היא רק על שגגות"יוהממילא לעולם כפרת 

  
  וידוי כהן גדול 

ש "מ' ועי]. מט[כ "והע דסדר עבודת י"ם כלל הודוי במ"הרמב
  .כ"דהוא חלק ממצות עבודת יוהג "ג קפז ע"חג "פ על הרס"הגרי

דתולדה למצוה זו היא ' וכ. [ע"אך היראים קכא מנאה בפנ
  ].כ"וידוי כל ישראל ביוה

  

,  של כל ישראל˘ÂÁÈÏ˙ג הוא "דוידוי הכה) שסד(ח "מנ' עי
י ובכל]. ט"ומוכיח מינה דמהני שליחות לוידוי ודלא כמהרי[

ג כולל את "דהוא מצד שהכה' כ) כה' א או"ויקרא קונ(חמדה 
ז דוידוי "מאורי המועדים הביא בשם הגרי' ובס. כל ישראל

ג על כל ישראל הוא דין מחודש דהרי מצד עיקר הדין "הכה
וביאר בזה שם . [צריך שהחוטא עצמו יתודה וצריך תשובה

עם וידוי כ "ז שכלל וידוי יוה"כ ה"יוה' ב מהל"ם בפ"ש הרמב"מ
ד מתודין על חטא "כ דין מחודש שבי"דהוא ג, פרים הנשרפים

  .]ישראל
ג מתודה "ג שבזמן שהכה"ב פי"המאירי בחיבור התשובה מא' כ

ÂÙ˜Â� Â·Ï˘ ÈÓ ÏÎ ÂÓÚ ‰„Â˙Ó ‰È‰ . ויותר מזה
... בשעיר המשתלח", ז היתה הכפרה"מבואר בדבריו קודם דעי

ד שבעם שהיתה בו כפרה לכל ישראל מצד היות המיוח
והמנהיגו מתודה והוא שהוא היה מעיר את הישן להיות 

דלא ' והוא חידוש לכאו..." א מתודה על עונותיו בפרט"כאו
א להתודות ומהני הוידוי "ל אלא דבאמת צריך כ"הנ' ככל האח

  .ג רק לעורר להתודות"דכה
  

  כ"מצות וידוי ביוה

כי ' אכ ממה שנ"שהמקור לחיוב וידוי ביו' כ כ"יוה' ג בהל"הבה
 דברים ÈÂ„ÈÂ ‡È‰ ÂÊ ‰¯ÙÎÂביום הזה יכפר עליכם 

ב "ס בפ"והקרי. פ וכפר בעדו ובעד ביתו"עה: ש ביומא לו"כמ
כ מכפר כי אם לשבים והודוי "ת מכיון שאין יוה"דהוידוי מה' כ

דמקור החיוב הוא מצד שהוא ' כ) תרז(הלבוש . הוא התשובה
' ועי.  לכפריום כפרה ממילא איכא חיוב כמו בקרבנות הבאים

  .ג"היראים דהיא תולדה ממצות ודוי דכה' לעיל בשי
  .ע של וידוי"כ ביטל מ"דמי שלא התודה ביוה) שסד(חינוך ' ועי
  

  עשרה וידויים
' כ) ע' סי(הכל בו , כ"וידויים ביוה' איכא כמה טעמים לי' בפוס

אם עברו ישראל עשרת ) יג,י שמות לב"רש(י המדרש "עפ
. ר נסיונות שעמד בהם אברהם אביהםי עש"יפטרו ע, הדברות
ג עצמו " כנגד עשרה קידושין שקידש כה-כ "יו' ל הל"ובמהרי
ג "פעמים שהיה מזכיר כה' כנגד י' תרכ כ' הלבוש סי. במקדש

כ "י וייל משום דיו"בשם מהר) ב"סק(ר "ובא. כ"את השם ביו
  .בעשור לחודש דעשור הוא קדש קדשים

  
  טבילה

, ב בתשובה הרי הוא צדיק גמור מיד אם ש-א קיב "ז ח"האו' כ
שעבירה , אלא שצריך טבילה ליטהר מעבירה שטמאתו

ל שכל בעלי "וכן קבלתי ממורי הרב רבינו שמחה זצ... מטמאה
כ הטבילה אינה מעכבת "אעפ... תשובה צריכין טבילה

אלא שצריך לצער את עצמו ולסגף את גופו ... התשובה
  ...להתכפר לו מה שכבר עשה

  
  כ"עיוטבילה ב

ש "מביא ראיה שטובלין ממ) כ רעז"ערב יו' הל(ז "האו
. כ ישראל נקיים כמלאכים"שביוה) פ ואתחנן"ס(בתנחומא 

ל הראיה "כ ל"ומשמע דהטבילה אינה מצד תשובה דאל[
  ].ל"ל דמצד תשובה צריך טבילה כנ"מתנחומא הא ס

ל לטבול משום תשובה "הביא בשם מהרי' הדרכי משה תרו ג
א שהטעם דטבילה "וי....' ח כ"א תרו סק" ובמג.כגר המתגייר

כ "וכ]. ל"מהרי[ז יש לטבול שלש פעמים "ולפי... משום תשובה
ש מבואר "ובמחה.  פ"שיכניס ראשו במים ג) שצד(חסידים ' בס
. ש"מ עי"ז בחמין ל"ומשמע בדבריו דלפי, פ כדי שיצטער"דג

  ].פעמים הן מצד גר המתגייר' דג' כ) יב(ז "ע הגר"אך בשו[
אינה "דטבילה זו ) ח"ב פ"מא(כתב המאירי בחיבור התשובה 

ח אלא ממנהג זקנים כדי לטהר גופם ולנקותו עד "מתקנ
·Ï‰ ˙ÏÈ·ËÏ Â¯¯ÂÚ˙È ‰ÎÂ˙Ó˘."  
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 שעה מקום נושא  

 10.00 רחוב שאגת אריה  דף היומי–גמרא 

  13.00 – 9.00   גמיש–קרית ספר   ותזבחים מנח' גמ

  13.30 – 9.30  ס'' ק–ברכפלד   ע טור נדה''שו

  10.00 – 8.45  קרית ספר גמיש  דף היומי

  11.30  נופי עילית  דף היומי

ר
ק
בו

 
 

  'סדר א  ס''בית אליהו ק  יומא' גמ

  22.30  ח"יוצאי חברון שד  דף היומי

  21.00  ס''נרות זכריה ק  דף היומי

  21.00  נפש החייםברכפלד    נשים–' גמ

  21.30  ס''בית יצחק ק  שבת' גמ

  20.00  יהודה הנשיא  גמיש' גמ

 21.00 ככר ברכפלד דף היומי

  21.00  קרית ספר  שבת' גמ

  21.00  י'' מס–שאגת אריה   ע''או שו' גמ

ב
ר
ע

 
 

  21.30  קרית ספר מרכז  קנין הלכה נדה

  כ"בינונים תלויים עד יו- 2' המשך מעמ
מיהר היחיד "לרבינו בנימין בן זרע ) סליחה מט(ומצאתי בסליחות לצום גדליה 

ל "נראה שגם הוא ס. כ"ע, "נואש ולא שב אין תקנה לעוולו, ושב בינתים מוחלין לו
סידר וערך כל אילי נביות להועילו "ך שם ובהמש. מ שפירשו כך"ח והר"כדברי הר

על הסליחות פירש שהוא נמשך " מטה לוי"ובפירוש , "עותר וצועק ואין שומע לו
, גם אם סידר וערך כל מיני קרבנות ותפילות אין שומע לו, שאם לא שב, אדלעיל

, ואינו יכול להכריע עצמו לכף זכות בזה כיון שלא עשה תשובה אין תקנה לעוולו
  .ל הדברים מתפרשים יפה"כל הנולפי 

', כך בגמ' ח פי"מ שגם הר"ם שציין על דברי הר"על הרמב" יד פשוטה"ר בספר "שו
של בינונים "ל "וז) ג"א ה"פ(ה "ועוד ציין שמקור שניהם הוא ירושלמי מפורש בר

 נכתבין עם אם עשו תשובה, כ"ה ליוה"כבר ניתן להן עשרת ימי תשובה שבין ר
, ז"ז ה"ם להלן פ"וציין לדברי הרמב. כ"ע, "נכתבין עם הרשעיםהצדיקים ואם לאו 

וממילא אין (שמי שאינו עושה תשובה אפילו עושה מצות טורפין אותו בפניו 
  ).בכוחו להכריע לכף זכות

שפיוטי הקליר רובם , ז' מילה סי' ל ושבלי הלקט הל"בחגיגה הנ' וכבר כתב תוס
  פ הירושלמי"ע

פותח שער 
  

áîøá  "ìä í' äáåùú )ô"ä á"æ(-  ãéçéì ìëì äáåùú ïîæ àåä íéøåôéëä íåé
íéáøìå ,ìàøùéì äçéìñå äìéçî õ÷ àåäå ,ò"ë.åéøáãá ÷ã÷åãîå  

'ìàøùéì ,'åéùä"ëà÷åã ìàøùéì äìéçî íåé àåä  , úåîåà øàùì àìå
íìåòä.  

  äàøðå , àåä íéøáãä øå÷îùá éúáø àú÷éñô)åî( ,æå"ì" : íéøåôéëä íåéáù
á÷ä" øäèî ä øîàðù íäéúåðåò ìò øôëîå ìàøùé úà)æè àø÷éå ,ì" ( éë

íëéúàèç ìëî íëúà øäèì íëéìò øôëé äæä íåéá" , ואם תאמר לאומה
øîà àéáðä äëéî ïëù )æ äëéî ,ç" (à éî- ì ,אלא לישראל בלבד, לאו, אחרת

åúìçð úéøàùì òùô ìò øáåòå ïåò àùåð êåîë" ,לישראל בלבד הוא סולח" ,
ò"ë.  àìù àìôåøôîä åðééö'äæ øå÷î .  
   àîåçðú ùøãîá àúéàã àäåô 'é øåîà" çæå" ì"øòé éöò ìë åððøé" , éîá

øáãî áåúëä , ìàøùéáובאומות העולם ,á÷äù"íéøåôéëä íåéá íúåà ïã ä ,
ïéãì êìîä éðôì ïéñðëð åìàå åìà ,åëå çöåð äéä éî ïéòãåé åðà ïéàå ' êë

äåéá ïéãì ïéñðëð íìåòä úåîåàå ìàøùé"ë ,çöð éî ïéòãåé úåéøáä ïéàå ,
á÷ä øîà"ïéãá íúéëæ íúàù ìëä åòãéù íëãéá íéáìåì åìè ä ,ò"ù .

   2' המשך מעמ
  åë"æá úòãú ñå ,'àìáø ù"ð éè÷åù æá"â 
ðå÷ìçø "å òäéø"â ,ãäéø"ñ â"ã ìàìù êéé 
ìøîåù áééçúðú äìéçà íà éúëì àä òéâ 
æïîä äåöî ,åêëìò "î ëäù äðåôà ç" ë
ìïéîéà åðéà àìî íåùë ìô úåðéù äúà 
ôäðå ,]åîâä 'ìàð äöìàì ùãçä êñ àøá 
ãïéàî ïéøéáòò ìä úåöîá äë"à âàì 
ìø"ò ,àìáì äéø"î âä"úì øîåë ï[ ,åïåéë 
ùäëìäë øéä" â)øáî"ò íäåé"ô ë"ä ã"á( ,
ò"ì ëàúéâ íì éøáãä ñåú 'äð"ì ,ãïåéë 
ùäìéçúëìà ïéì çéðäù ìø ùàì éðôù ì 
éã ,ìàù êééá äæë àììã ïéàî ïéøéáòò ì 

äúååöî ,åêëìñ "ì ìùø"ã éò"ø ëàáç ÷ìå 
ààéâåñã úåçðî ,åùøôîã àäã ïéîéã÷î 

 שער הדעת

  
משרשי המצוה ... כ"לשבות מכל מלאכה ביוה

כדי שלא נהיה טרודים בשום דבר , פשטד ה"ע
ונשים כל מחשבותינו וכל כונתינו לבקש 
מחילה וסליחה מאת אדון הכל ביום זה שהוא 

  .נכון לסליחת העונות מיום שנברא העולם
  ספר החינוך שיז

  
, ה אותו היום לכפרה"ואחר שיעד האל ב...

נתקדש היום וקבל כח הזכות מאתו יתעלה עד 
ל בהרבה " וזהו אמרם ז,שהוא מסייע בכפרה

כלומר שיש כח " ויום הכפורים מכפר"מקומות 
  .כ בעצמו לכפר בעבירות קלות"ליוה

  ספר החינוך קפה
  

לפי שהמאכל ... לצום היום העשירי בתשרי
והמשתה ויתר הנאות המישוש יעוררו החומר 
להמשך אחר התאוה והחטא ויבטלו צורת 
הנפש החכמה מחפש אחר האמת שהוא 

ל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני עבודת הא
ואין ראוי לעבד ביום בואו לדין לפני . הדעת
לבוא בנפש חשיכה ומעורבבת מתוך , אדוניו

המאכל והמשתה ובמחשבות החומר אשר היא 
שאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו , בתוכו

על כן טוב לו להגביר נפש , שבאותה שעה
החכמה ולהכניע החומר לפניה באותו היום 
הנכבד למען תהיה ראויה ונכונה לקבל 

   ...כפרתה

  ספר החינוך שיג

  

  :ד"נושאי הגליונות הבאים בס
        ]]]]ei cr xeqnlei cr xeqnlei cr xeqnlei cr xeqnl""""kkkk[[[[ויכולו  -פרשת בראשית 

  בני נח - פרשת נח

  הכנסת אורחים -פרשת לך לך 

  חינוך הבנים -פרשת וירא 

 ת למדורים השונים יתקבלו בשמחה"ד
  ,שם וטלפוןבצירוף ] ג דיסק"רצוי ע[נא למסור 

  .ס בית יוסף"באוצה" עומקא דפרשה"בתיבת 
 האזינו' לא יופיע גליון בפר, עקב דוחק הזמן

  

  דרושים חברותות
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