
זמן זעקה לכל!

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

עומדים אנו בפתחו של 
והנורא,  הגדול  היום 
יום  בשנה,  אדיר  יום 
הכיפורים, שהוא זמן מחילה וסליחה לכל. ועיקרו 
יתברך  לה'  והזעקות  התפילות  הוא  היום  של 

והחזרה בתשובה מעומק הלב. 

שתשובה  'ונתנה תוקף'(  )בסדר תפילת  רבותינו אומרים 
וביאר  הגזירה,  רוע  את  מעבירים  וצדקה  ותפילה 
האדמו"ר הקדוש רבי חיים מצאנז זיע"א, שישנם 
סדר  כל  את  שלעשות  לטעון  שיוכלו  אדם  בני 
החזרה בתשובה העינויים והצומות לצורך כפרת 
העוונות זה דבר שקשה להם, בקושי הם מצליחים 
לצום יום אחד שלם ביום הכיפורים, וכיצד יוכלו 
לצום את כל הצומות הנדרשים לכפרת העוונות?

מעותיהם  שיפזרו  להם  ואומרים  וכשבאים 
בדניאל  וכנאמר  העוונות,  כפרת  לצורך  לצדקה 
ְפֻרק, הם טוענים שגם את  ְּבִצְדָקה  ַוֲחָטָאְך  )ד, כד( 

זה הם לא יכולים לעשות מחמת שאין להם כסף 
וכו'. אך כנגד המרכיב השלישי לביטול רוע הגזירה 
קיימוה,  לא  מדוע  טענה  להם  אין  תפילה,  שהוא 
מחילה  ולבקש  הלב  מכל  לזעוק  בכוחם  היה  הרי 

וסליחה מה' יתברך, ומדוע לא זעקו? 

יתברך  ה'  אל  לזעוק  לנו,  שנשאר  מה  בעצם  וזה 
לטובה  עלינו  הבא  הכיפורים  ביום  הלב  מכל 
על  לנו  וימחל  לפניו,  שלימה  בתשובה  שיחזירנו 

עוונותינו, והוא יתברך יקבלנו באהבה וחיבה. 

הנעילה,  תפילת  בשעת  ובפרט  הכיפורים  ביום 
ה' יתברך יורד אלינו ומחכה שנרצה ונבקש אותו 
ונאמר בפה מלא, 'אבא, אנחנו רוצים אותך, אנחנו 

רוצים להיות דבקים בך ולעשות את רצונך!!'. 

לבית  נכנס  שמו,  נחום  רבי  בויאן,  מחסידי  אחד 
ושמע שני בחורים  ימי תשובה  המדרש בעשרת 
מתפלפלים בדברי הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ז 
שגדולה תשובה שמקרבת את הרחוקים,  ו'(,  הלכה 

אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק 
וידיד.  קרוב  ונחמד  אהוב  הוא  והיום  ותועבה, 
אדם  כזה,  דבר  יתכן  כיצד  התלמידים  והתקשו 
מה',  מרוחק  והיה  התורה  מצוות  כל  על  שעבר 
וכעת עשה תשובה ונהפך להיות אהוב וידיד של 

ה' יתברך? 

יודעים  כולכם  ואמר,  הרב  אליהם  ניגש 
והרחיקו  הגדול  בני  את  לקחו  שהקומוניסטים 
שהפכוהו  עד  והמצוות  התורה  מדרכי  אותו 
ודין.  וקומוניסט כמוהם, ללא דת  להיות משומד 
ואף על פי כן, אם ביום מן הימים יבוא אלי אותו 
ממעשי,  בי  לחזור  רוצה  אני  'אבא,  לי  ויאמר  בן 
אותו  ואנשק  אחבק  אקום,  אני  אליך',  ולשוב 
ואוהב אותו אהבת נפש. כי הוא בני, ואני כל הזמן 

מחכה ומצפה שישוב בתשובה. 

נבוא  רק  אם  הקב"ה,  כלפי  גם  הוא  כך  כן,  ואם 
רוצים  אנחנו  אליך,  חזרנו  'אבא,  לו,  ונאמר  אליו 
אותך', הוא כביכול יחבק וינשק אותנו ויהיה ידיד 

שלנו, על אף כל עוונותינו ופשענו. 

הזאת,  ההזדמנות  את  לנו  יש  הכיפורים  ביום 



את  וממציא  בא  עולם,  של  מלכו  מלך  הקב"ה, 
אם  באמת,  אותו  רוצה  מי  ומבחין  אלינו,  עצמו 
ונקבל על עצמנו לשמור  רק נרצה את ה' יתברך 
לטובה  אותנו  יחתום  הוא  ותורותיו,  מצוותיו 

ולברכה. 

עצמם  על  חוזרים  שלא  עצומים  רגעים  אלו 
סוג  על  הזמן לחשוב  זה  אין  ולכן  במשך השנה, 
על  או  הכיפורים,  יום  במוצאי  שיאכל  האוכל 
אופן בניית הסוכה לחג הסוכות וכדומה, זה לא 
שנגזר  הזמן  זה  כעת  סוכה,  לבניית  כעת  הזמן 

חלילה.  מוות,  או  חיים  האדם  על  ונחתם 
ובפרט  הכיפורים  ביום  לזעוק  אנו  צריכים  ולכן 
ולומר  ליבנו,  יתברך מכל  ה'  הנעילה אל  בשעת 
ואז  אותך!',  רוצים  אנחנו  'אבא,  מלא,  בפה  לו 

ודאי שנזכה לגמר חתימה טובה.

גמר חתימה טובה ושבת שלום 
לכל בית ישראל

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. אמן.
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עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר, עד 
ותחילה  ה"ט(,  פ"ב  תשובה  הלכות  )רמב"ם  חבירו  את  שייפס 
ישיב לו את הגזלה אשר גזל, או את האונאה או הרבית 
שלקח ממנו שלא כדין, ואע"פ שמשיב לו את המגיע 

לו אינו נמחל לו עד שיפייסנו )ב"ק צב ע"א(. 

בירושת  חלק  ליטול  ותבע  לערכאות  שפנה  מי  וכן 
חמיו, בשביל אשתו שהיא אחות של האחים היורשים, 
בניגוד לדין תורתינו הקדושה, שהבת אינה יורשת עם 
הבן, וקיבל חלק בירושה על פי פסקי הערכאות כחקות 
הגוים, והרי כל מה שנטל מהם הוא נגד חוקת התורה, 
וגזל גמור הוא בידו, חייב להחזיר להם כל אותו החלק 

שנטל, ולפייסם. וכן כל כיוצא בזה.

ולכן כל אדם שיש לו סכסוך כספי עם חבירו, אל יורה 
היתר לעצמו להחזיק בדעתו, כי אין אדם רואה חובה 
ובתמים  באמת  טענותיו  ויסדר  ע"א(.  קיט  )שבת  לעצמו 
אותו  להחזיר  חייב  אם  לו  להורות  מובהק,  רב  לפני 

ממון לחבירו או לו. 

שמים  ידי  לצאת  חייב  תובעו,  חבירו  אין  אם  ואפילו 
וכמו  בהוראה,  מומחה  חכם  לתלמיד  שאלה  ידי  על 
שנאמר )אבות פ"א מט"ז( עשה לך רב והסתלק מן הספק 

)חזון עובדיה שם עמוד רמ"א-רמ"ב(. 

הלכות תשובה

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


