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ראש השנה ויום הכיפורים בדברי חז"ל
השם  -ראש השנה
השם "ראש השנה" לא נזכר כלל בתורה ,שם נקרא היום "זכרון תרועה"
ו"יום תרועה" ,וכן כתוב בפרשת אמור (ויקרא בג ,כד)" :בחודש השביעי
באהד לחדשיהיה לכםיום שבתון זכר 11תר1עה מקרא קדש" ,ובפרשת
פינחס (במדבר כס ,א)" :ובחדש השביעי באהד לחדש ...יום תרועה
יהיה לכם" .אף בתפילה ,בקידוש ובברכת ההפטרהאיו מזכירים אלא "יום
הוכרו" ,אבלהכמינז השתמשותמיד בשם "ראש השנה"*,והמשנה הראשונה
במסכת ראש השנה אומרת" :באחד בתשרי ראש השנה לשנים" .וכן שנה
רבי אליעזר (ראש השנהי ע"ב) :בת שרי נברא העולם  -וממנומתחיל
מנין השנים של הדורות .לדבריו הכתוב במבול "בשנת שש מאות שנה
להיי נח בחודשהשני" (בראשיתז,יא),מתכוון למרהשוו שכן השנהמתהילה

בתשרי.

לפי זה תשרי הוא ההודש הרא ש ,11ואילו בתורה נאמר "בחודש
ה שביעי " ,ומתעוררת השאלה :כיצד להבין קבלת חכמינו ש"בהודש
השביעי"הכוונהלתשרי ?
שאלהזו מוצאתפתרונהכשנבחיןביןשתי תקופות :האחת -קודםליציאת
מצרים ,והשנייה  -אחר יציאת מצרים .לפני יציאת מצרים היה תשרי
החודש הראשון ,שכן הוא ראשית השנה החקלאית ,אבל משיצאובני ישראל
.ממצריםבניסו ,נאמר למשה" :ההדש הזה לכם ראש חדשים ,ראשון הוא לכם
לחדשי השנה" .מאן נשתנהמניין הורשי השנה,וניסן הועלה למקום הראשון.
מכאן שהחודש השביעי בספר ויקרא ובמדבר הכוונה לחודשתשרי,וכן נאמר
בספר מלכים-א ,ח ,ב" :שרההאיתנים הוא ההדש השביעי",ויונתןבתרגומו
אומר; בחורש שהערמונים קראו לו החורש הראשון ,ובעת הוא החורש

השביעי.

יומצוי בדגרי חז"ל השט "יום סוס שלריש
ריש השנהר1 ,ועוד.

 .ס,
השגה" כגוו במשנת עירוביםג

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

א ברהם

242

ע31דהזו,שניסן נעשה להודע הראשון רק מזמןיציאת מצרים ,אבל קודם
לכן לאמנוחודשיםמניסן ,מודגשת במכילתאדרביישמעאל (בא ,פרשה א):
ההודשהזה לכם  -לא מנהבו אדםהראשון .אתה אומרלכםולא מנהבו אדם
הראשון ,אואינו אלא "לכם" ולאלגוייםז כשהוא אומר "ראשון הוא לכם",
הרי לכם ולא לגויים אמור ,הא מה תלמוד לומר "לכם" ? לא מנה בו אדם
הראשון.
באופן מפורטיותר נאמר הדבר במכילתאדרבי שמעוןבןיוחאי.וזה לשונה
(עמוד " :)8ההודש הוה לכם -לאמנובואבותהראשונים.יכוללאמנובו
אבות הראשונים ,שהרי לאניתנה תורהנימיהם ,אבלמשניתנה תורהואילך
יחו באי בראשיתמוניו בו  1תלמוד לומר :לכם  -אתם מונים בו,ואין
באי בראשית מונים בו .רא ש -יכול ראש לשנים ולשמיטים וליובלותז
תלמוד לומר ראש חדשים ,לחדשים הוא ראש,ואינו ראש לא לשנים
ולאלשמיטיםולאליובלות".

יום הדין

מיד אחר המשנה הראשונה הקובעת את האחד בתשרי כראש השנה לשנים,
 .וזה לשון המשגה:
באה המשנההשנייה ומגדירה את מהותו כי1ם הדיז
"בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו  -לפני הקדוש-ברוך-הוא -
כבנימרון ,שנאמר(תהליםלג,סו)":היוצריחד לבם,המביןאלכלמעשיהם".
יוםדיוזה מתוארבדברי חז"ל בצורהמוחשית ,שבה המשמט מתנהלגביתדין
של מעלהכמובביתדין שלמטה.והרישתי תמונות:
א" .אמרו בית-דיז היום ראש השנה ,הקדוש-ברוך-הוא אומר למלאכי
השרת :העמידו בשה ,יעמדו סניגוריו ,יעמדו קטיגורין  -שאמרו בני:
היום ראש השגה"(ירושלמי ראש השנה א,ג).
ב" .אמררבייוחנן :שלושה ספרים נפתחים בראש השנה :אחד של רשעים
גמורים ,ואהד שלצדיקים גמורים ,ואהד שלבינוניים.צדיקיםגמוריםנכתבים
ונחתמים לאלתר לחיים; רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה;
בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד ליום הכיפורים  -זכו נכתבים
לחיים ,לא זכו נכתבים למיתה" (ראש השנה טז ,ע"ב) ,ובלשון הירושלמי:
"אם עשו תשובה  -גכחבים עםהצדיקים ,ואם לאו -נכתבים עםהרשעים".

י

צדי ק 1ר שע
המוגהים "צדיק גמור"" ,רשע גמור" .שבהם משתמש רבייוחנן .מעוררים
תמיהה.וכייש צדיק גמור או רשע גמורו הרמב"ם בהלכות תשובה (טרקג',
הלכה ג') מביא את דברי רבי יוחנן ,והוא משמיט את התואר "גמור" .וזו
לשונו שם..." :בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד מבאי העולם עם
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זכויותיו ביום טוב של ראש השנה :מי שנמצא-צדיק  -נחתםלחיים ,ומי
שנמצא רשע  -נחתם למיתה,והבינוני תולים לו עדיוםהכיפורים :אם
 נחתם למיתה" .הרמב"ם מניתואם לאו,
עשה תשובה ,נחתמ לחיים
מראש ,שלכל אדםיש עוונות-ואף לצדיק ,ומשום כךאין טעם לומר צדיק
ג מור ,והוא מדברעלצדיקבלבד.
ועדיין נשאלת השאלה :הלאעינינו הרואות ,שישנם רשעים שעוונותיהם
מרונים ,והםחייםומאריכיםימים ,וצדיקיםשזכויותיהם מרובות  -מתיםזו
על שאלהוו עמדו נבר מפרשי הרמנ"ם,וכל אהד השיב תשובה משלו .אבל
אםנגדירהיטבמיהוצדיקומיהו רשע,יתבררשאין מקום לשאלה ,וזאת עשה
הרמב"ם עצמו בשתי ההלכות בתחילת הפרק .וזה לשונו (בהלכה א')" :כל
אחד ואחד מבגי האדם ,יש לו זכויות ועוונות .מי שזכויותיו יתירות על
עוונותיו צדיק,ומישעוונותיויתירותעלזכויותיו  -רשע ,מחצה למחצה
בינוני"-.ובהלכה ב' הוא כותב" :ושיקול'זה אינו לפי מנין הזכיותוהעוונות ,אלא לפי גדלם .יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות ,שנאמר
(מלכים א ,יד ,יג)' :יען נמצא בז דבר טוב' ,ויש עוון שהוא כנגד סמה
זכויות ,שנאמר (להלת ט,יח)' :וחוטא אחריאבר טובה הרגה';ואיןשוקלים
אלץ בדעתו של אל דעות ,והואהיודעהיאךעורכיםהזכויות כנגרהעוונות".
מה טעם נקבת אחד בתשרי כיום הדיןו
בתפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים" :זה היום תתיל ת מעשיך,
מרוו ליום ראשוז-כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי 'עקב .ועל
המדינותבויאמר:איזו לחרב,ואיזולשלום,איזו לרעב,ואיוו לשובע,ובריות
בויפקדולהזכירםלחייםולמוות".
 ,תפילה 11יסדרב (ראשוראשוןלאמוראיבבל),כפי שמובאבירושלמי ראש
השנה א,ג.לני דבריו יוצא ,שראש השנה נקבע באחד,בתשרי כזכרוןליום
שבו נברא העולם ,כדעתרביאליעזר.וכןאימרהבבלי :כמאןמצלינוהאידגא
'זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון'ז כמשז כרבי אליעזר ,דאמר:
ןאיו זה מסביר מדוע נקבע
בתשרי נברא העולם (ר"ה כז ,ע"א) .אבליידיי
אחד בתשרי כיזם הדיזז מה קשרבין תאריךבריאת העולםליוםהדין11
תשובה לשאלהאנומוצאים במדרש (ויקרא רבה פרשהנט) .המךדש טזהה
בפסוק' .בחודש השביעי באחד לח~דש' וממשיך" :הדא הוא דכתיב (תהלים
קיט ,פט)' :לעולם ה' דכרד נצב בשמים' ,וההמשל "...כוננת ארץ ותעמוד;
למשפטיך עמדו היום ,כי הכל עבדיך" .המדרש מביא את תפילת
המוסף של רב והוא מוסיף" :נמצאת אתה דורש :ביום ראש השנה בשעה
ראשונה עלה במחשבה (לברוא את אדם הראשון)...בששית עשאו גולם,
.
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בשביעית נפה סו נשמה ,בשמינית הכניסו לגן ,בתשיעית נצטווה ,בעשירית
עבר ,באתת עשרה נידון ,בשתים עשרה יצא בדימוס (פטור) .אמר הקדוש
ברוך-הוא לאדם :זהסים ,לבניך :כשם שעמדת לפני בד'ז היום הזה
ויצאת בדימוס ,כך עתידיו בניך לעמוד לפני בדיו ביום הזה,ויוצאיו לפני
בדימוס.אימתיז בחודשהשביעי באחד לחודש".
מדרש זה מעתיק את ראש השנהכיוםהדיןליום שבו גברא אדם הראשון
ובו ביום חטא והועמדלדין.לפי זה החטאודינו נבראויחד עם האדם ,והם
הלק אינטגרלי של הבריאה ,ומכיוון שאדם הראשון נברא כאהד בתשרי זנו
ביום עמדלדין  -נקבעיום זהליוםהדיולכלהדורות.

קול שופר

בתורה שבעל-פה ובתודעת העם קנה לו ראש השנה מקוםמיוחדכיוםהדיז,
אבל בתורה אינו אלא יום תרועה ,והמייחד אותו מכל המועדות הוא קול
השופר .ונשאלת השאלה :מה הקשר בין תקיעת השופר ליום הדיזז!
והרישתי תשובות באותו מדרש (תנחומא,סוף פרשתוירא) השגנזת11מוז:
"ויאמרבינשבעתינאום ה"  -אמרלו (אברהם) :אתה נשבעתואני נשבעתי
שלא ארד מן המזבח עד שאומר כל מהשאניצריך .אמר לו :אמור! אמרלו
אברהם :לא כך אמרתלי 'ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם כה יהיה
ורעך'ז אמר לו :הן ,אמר לו :ממיז אמר לו :מיצחק .אמר לו :כשם שהיה
בלבי מה להשיבך ולומר לד :אתמול אמרתלי'כי ביצחק יקרא לך זרע',
עכשיו אתה אומרלי'והעלהו שםלעולה'וכבשתי אתיצריולא השבחיך -כך
כשיהיובניו של יצחק חוטאיוונכנסין לצרה ,תהאנוכרלהזעקידתו שליצחק
על גבי המזבח ותסלח להן ותפדה מצרתז.
ותיחש
אמרבלולפהנקידךושנ-איבלרזוךא-פהרוזא:צבוי
אתה אמרת את שלךואומראני אתשלי.עתידיז
בניו של יצחק לחטואלטניואנידן אותם ,בראש השנה .אלא אםמבקשיו
שאחפש להן וכות ,ואזכורלהז עקידתיצחק,יהיותוקעיןלפני ב ש1פר של
זה .אמר לו :ומה הוא השופרז אמר לו :חוור לאחוריך!מיד 'וישא אברהם
אתעיניוויראוהגהאיל אחרנארז בסבךבקרניו".
זכות אבות

מדרש זה קושר את קול השופר עם עקידת יצחק.עניינו של השופר הוא,
שהוא מזכיר 1כ1ת אבות ,ועל-ידי כך הוא מעורר רחמי ה' על בניהם.
וכן טתח (ויקרא רבה כס,ו) רבילוי בשםרבי המאברביחנינא" :משל לבן
מלכיםשהיהלודיןבפניאביו ...כך אמר הקדוש-ברוך-הוא לישראל:בני,
אם אתם מבקשים לזכות לפגי בדיז ביום הזה ,תהיו מזכירים זכות אבות,
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ראש השנה וים הכישרים בדברי ע"י
ואתם זוכים לפני בדיו" .באחד לחודש ...זכרון תרועה ,מקרא קודש.
באחד זה אברהם ,שנאמר (יחזקאל לג ,כד); 'אח ד היה אברהם';
עה זה יצחק ,שנאמר (בראשית כב,יג);'וירא והנהאיל'; מקראזכרון תרו
קודש זה י-עקב ,שנאמר (ישעיה מח ,יב)' :שמע אלי יעקב וישראל
מקוראי'-.ואימתי תהיו מזכירים זכות אב ות ,ואתם זוכים לפני בדיןז
בחודש השביעי".
זכות עצמו
לעומת דעהזו מניא המדרש דעה אחרת ,אשרלפיה תפקידו של השופר הוא
לזעזע את האדם ,לעורר אותו לחזור בתשובה ,ולזכות בדין בכוחותיו הוא.
וזה לשוו המדרש (תנחומאוישלח ב')'" :וה'נתז קולולפניחילו...כיגדול
יום ה' ונורא מאוד ומי יכילנו .וגם עתה נאום ה' שובו עדי בכל לבבכם
(יואל ב ,יא"ב) וה' נתו קולו זה ראש השנה ,שבו תקיעת שוטר;
לפגי חילו אלו-ישראל ,שהו מזועזעין וחרדיו מקול השופר וחווריו
בתשובה כדי-לזכותבדיז ביום הכיפורים; כי גדוליום ה' ונורא מאודומי
ינילנו :היוםהכיפורים ,שבוספריחייםוספרימתיםנחתמים".
פתח ברכיה בפרשתיאש השנה (ויקרא רבה פרשתכס ,ה)'" :תקעו
וכן רבי
בחודש זה תחדשו מעשיכם ,ב ש ופר בחודש הזה
בחודש שופר' -
שפרתם מעשיכם,
שפרו מעשיכם .אמר להם הקדוש ברוך-הוא לישראל :אם
נעשה לכם כשופר הזה :מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו ,כך
הר
יניעומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים ,והופך לכם מידתהדין למידת
אני
הרתמים.אימתי  1בחודשהשביעי".
משמעות זו של השוטר ,שבא לעורר את האדם לשפר.מעשיו,כדי שיוכה
בכוהות עצמו ,עדיפה מזו של זכות אבות ,ואיןנתיבלתעל-ידי הרמ"3ם.
שכן הוא כותב (הלכות תשובה ג ,ד)" :אף-על-פי שתקיעת שופר בראש
השנה גוירת הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר :עורו ישנים משגתכם ,ונרדמים
הקיצו מתרדמתכם ,וחטשו במעשיכם וחורו בתשובה ,וזכרו בוראכם ,אלו
השוכחים את האמתבהבלי הזמוושוגים כל שגתם בהבלוריק אשר לאיועיל
ולאיציל הביטו לנפשותיכםוהיטיבו דרכיכם ומעלליכם."...
245

תשובה ,תפילה וצדקה
קול השופר ,המחריד את האדם משלוותו ומעורר אותו לחזור בתשובה ,הוא
 11DIDnהמרכזי בתפילת ראש השנה ובמיוחד בתפילת מוסף ,המגיעה לשיאה
בפיוט "וכתגה תוקף" וברשימה מפורטת של מיתות משונות ,הצפויות לאדם
במשך השנה ,ואחריהן הכרזה בקול רם של כל קהל המתפללים" :ותשובה
ותפילה וצדקהמעביריו את רועהגזירה".זהו מאמרו שלרבילעזרבירושלמי
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(תענית ב ,א)" :שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ,ואלו הן :תפילה
וצדקה ותשובה" .ונשאלת שאלה עתיקה:כיצדיכולה תשובה לכפרעל החטא
ולהעביר את רוע הגזירה? הלא את מעשה החטא שנעשהאין להשיב ,ומה
תועיל התשובהז!
בבעיה זו דנו כבר הקדמונים שהעמיקו לחקור בה ,ואת מסקנתם ניסחו
כך'" :על כן יורה חטאים בדרך' (תהלים כה ,ה)  -שמורה דרך תשובה.
שאלו לחכמה :חוטא מהו עונשוז אמרה להם :חטאים תרדף רעה .שאלו
לנבואה :חוטא מהו ענשו  1אמרה להם :הנפש החוטאת היא תמות .שאלו
לתורה :חוטא מה עונשוו אמרה להם:יביא אשםויתכפרלו .שאלו להקדוש-
ברוך-הוא :הוטא מהו עונשוז אמר להם :יעשה תשובה ויתכפר לו ,זהו
שנאמר :על כן יורה חטאים בדרך  -יורה לחטאים דרך לעשות תשובה"
(ירושלמימכותב;1,ילקוטשמעוניתהליםכה).
מכל הבחינות  -מבחיגה הגיונית ,משפטית ומוסרית  -החטא ועונשו
כרוכים זה בזה ,ואין חטא בלי עונש .החטא גופו מעניש את החוטא ,רודף
אתריו ,גוזל מנוהתו ומביא עליו כליון .החוטא השקוע בטומאת החטא
המטמטם את הלב ,אינו מסוגל בדרך הטבע להיחלץ בכורות עצמו מהבוץ
ולמצוא את הדרך לשוב למוטב .התשובה היא מעשה הסד של הקדוש-
ברוך-הוא ,שמראה לחוטא את הדרך לתשובה ומושיט לו יד העוזרת לו
להשתחררמכבלי החטא" .אתהנותןידלפושעיםוימינך פשוטה לקבלשבים".
ועדיין השאלה במקומה עומדת :כיצד מסוגלת התשובה ל מ תוק את
העבר ולטהר את ההוטא ולעשות את מעשה החטא כאילו לא נעשהז :את
הפתרוןאנומוצאיםבדבריחז"ל (ויקרא רבה ,פרשהל).
ב ריח חדשה
"פנה אל תסילת הערער ולא בזה את תפילתם .תכתב זאת לדור אחרון ,ועם
נבראיהלליה" 'תכתב זאתלדוראחרוו' -מכאן שהקב"ה מקבלהשבים'.ועם
נבראיהלל יה'-שהקדוש-ברוך-הוא בורא אותן בריה חד שה" .וביתר
דיוק בירנשלמי (ראש השנה ד ,ח)" :בכל הקרבנות כתיב '1ה קרב תם',
וכאן (במוסף של ראש השנה) כתיב '1עשיתם'-אמר הקדוש-ברוך-הוא:
מכיון שנכנסתםלדין לפני בראש השנה ויצאתם בשלום ,מעלהאני עליכם,
כאילו נבראתם בריה חדשה" .כאן טמון סוד המיטמורפוזה של בעל תשובה,
שה"אני" הקורם שבו מת ועברמןהעולם ובמקומו קם אדם אחר ,נבראהבריה
חדשה .אמנםהידיים והרגליים ויתר האיברים נשארו כמו שהיו ,אבל הנטש
המפעילה אתהאיבריםהאלהוהמדריכה אותםהיאאחרת.
וכך מתאר הרמב"ם את בעל התשובה (הלכות תשובה פרקשני ,הלכות ב,
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ד)" :ומההיא התשובהז הואשיעזוב החוטא חטאוויסירו ממחשבתו.ויגמור
בלבו שלאיעשהועוד...וכזיתנחם על שעבר...ויעידעליויודע תעלומות
שלאישובלזה החטא לעולם...מדרכי התשובהלהיות השבצועקתמידלסני
השםבבכיובתחנונים ועושה צדקהכפיכוחו ומתרחק הרבהמן הדבר KenCt
בו ומשנה שמו ,כלומר אני אחר ,ואיני אותז האיש שעשה אותם
המעשים."...
לפי הגדרהזו של הרמב"ם כוללת התשובה השלימה והמקיפה גם תשובה
במובנה המצומצם,לעזוב את החטא ולהתרחקממנו,וגםתפילהוצדקה ,שבכוח
כולולקרועגזרדיגו שלאדם.
כוחה של תשובה
תשובה מעיד ר'יוחנן ,שאמר (ראש השנהיז ,ע"ב)" :גדולה
על כוחה של
תשובה שמקרעת גזרדינו של אדם" (מקרעת -בניןפיעל ,קריעה לפיסות
קטנטנות) .וריש לקיש תלמידו וחברו מרחיק לכת עודיותר עומר" :גדולה
nsl~fiשזדונות נעשותלושכויות"(יגמאפו,ע"כ).
עד היעז מגיע כוהה של .תשובה יעיד מה שמסופר במסכת עבודה זרה
י ,:ע"א ,עלאליעזר בןדורדיא החוטאהגדול ,אשר הלךוישבביזשניהרים
וגבעות...הניח ראשוביז ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו .יצאה בת
קול ואמרה:רבי אליעזר בן דורדיא מזומןלחיי עולם.הבא .בכהרבי ואמר:
יש קונה עולמו בכמהשניםויש קונה עולמו בשעה אחת .ואמררבי :לאדיים
לבעלי תשובה שמקבלים אותם.,אלאשקוראים אוחם רבי".

כותה של תפילה
על כוהה שלתפילה מעיההמשוררבספרתהלים במקומותרבים,כגון (גה,יז):
אל אלהים אקרא וה'יושיעני" או (קז ,יט)" :ויזעקו על ה"בצר להם
"אנ
יוקותיהם יושיעם" ומפי הקשש-ברוך-הוא אנו שומעים ,שכוהה גדול
ממצ
מכל הקרבנות ,שבז אמר לישראל" :הווזהירים בתפילה ,שאיומידה אחרת
יפה הימנה ,והיא גדולה מכל הקרבנות ...ואפילו אין אדם כדאי ליענות
בתסילתו ולעשות הסל עמו,כי 111שמתפלל ומרבה בתחנונים,אני עושה חסד
( .
עמו( "...תנהומאוירא,א)
כוחה'של צדקה
על כוחה של צדקה להליל ממות מסופר רבות בדברי הו"ל ,והרי דוגמה
אחת" :אמרועליו עלבנימין הצדיק ,שהיה ממונה על קופה של צדקה .פעם
אחת באה אשהלפניובשניבצורת .אמרהלו:רבי,פרדסני :אמרלה:העבודה,
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שאין בקופה של צדקהכלום .אמרה.לו :רבי.,אםאין אתהמפרנסני,הרי אשה
ושבעהבגיםמתים! עמדופירנסהמשלו.לימים תלהונטהלמות .אמרומלאכי
השרתלפני הקדוש-ברוך-הוא:רבונו של עולם ,אתה אמרת :כלהמקיים נפש
.אחת מישראל כאילוקיים עולם מלא ,ובנימין הצדיק ,שההיה אשה ושבעה
בניה ,ימות בשנים מועטות הללוז :מיד קרעו לו גורדינו .שנו :הוסיפו לו
עשריםושתים שנה על שנותיו" (בבא בחראיא ,ע"א).
'

יום הכיפורים

ן
ן

ן

ן
ן

-

מסע התשובה ,המתחיל בראש השנה והולך ומתגבר במשך עשרתימי הת-
שובה ,מגיע לשיאו ביום שעליו אמרו חז"ל (תנהומא וישלה ב')":כי גדול
יוםה'ונורא מאודומייכילנו(יואל ב,יא),זהיוםהכיפורים ,שבוספריחיים
וספרימתים כהתמים".
 .את מהותו שליום זהמגדירה התורה בכתוב (ויקראטז ,ל)":כיביוםהזה
.יכפרעליכם לטהר אתכם מכל הטאתיכםלפניה' תטהרו".יוםזה אהדומיוהד
הוא ואין דומה לו בכל ימות השנה ,שכן עצם היזם מהונן בכוח לטהר
ולכפר.וזהלשון הספרא":ומנין שאף-על-פי.שאי ,קרבנותואיןשעיר היום
מכפרז תלמוד לומר':כיביום הזהיכפר'".וכן דעתו אףלגבי הצום ,שאפילו
לא צם  -עצםיוםהכיפורים מכפר ,שבז כתוב בתורה (ויקרא בג ,בז-כח):
"אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא ,מקרא קשש
יהיה לכם ,ועניתם את נפשותיכם ...כי ,יום כפורים הוא לכפר
עליכם לפני ה' אלהיכם" .משמע שיום כיפורים הוא ,על כן חיובים לצום
ומביאים קרבנות ,אלא להיפך :משוםשיוםכיפורים הוא ,עלכןחייבים לצום
ולהקריב קרבנות .מכן דעת הספרא'" :יום הכפורים הוא ועניתם את נפשו-
תיכם וכל מלאכה לא תעשוכייוםכיפורים'- ...שיכולאיולייוםהכיפורים
,מכפר ,אלאאסכן עשאו מקרא קודש ונתענהולא עשהבומלאכה.ומניןאפילו
שלא עשאו מקרא קודש ,ולא נתענה בו ,ועשה בו מלאכה ,שהי1מ מכפר ?
.תלמוד לותר' :יום הכפ1רים הוא' .שיכולאיןיוםהכיפורים מכפר אלא
עם הקרבנות ועם השעירים .ומגיז אפ-על-פי שלא בקרבנות ושלא בשעיר
הי1ם מכפרז תלמוד לומר':יום הכפורים הוא'.יכול לכפר על השבים ועל
שאינם שבים  ...תלמוד לומר 'אך' -האאינו מכפר אלא על השבים",
ביום זה אפילו השטן ,המקטרג על אדם נכל עת ובכל שעה ,חסר אונים
הוא,ואיןלו רשותלקטרג .זה נאמר בשםאליהוהנביא(יומאכ ,ע"א),ורמי בר
חמא מוסיף סימן ואומר" :השטן  -בגימטריה שלש מאות וששים וארבעה,
כמנין ימות השנה חסר אחד :כל ימות השנהיש לו רשות להשטין -ביום
הכיפוריםאיזלו רשותלהשטין"

י
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למה נקבע יום עשרה בתשרי ליום סליחה וכפרהז
על שאלהזו עונהרבי יהודה בר שלום (תנהומאכי תשא לא)..'" :וישכם
משה בבוקרויעל'  -עשה שם אלול כולו ועשרה מתשריוירד בעשור.והיו
ילה ובתענית (בגלל חטא העגל) ,ובו ביום נאמר לו
ישראל שרויים בתפ
למשה 'סלחתי כדבריך' ,וקבעו'הקדוש-ברוך-הואיום סליחה ומחילה לדורות
שנאמר':כיביום הזהיכפרעליכםלטהר'".
יום :ה תגליתולהסיר מן האדם מישראל את הזוהמה שדבקהבו כלימות
השנה ולהשלים בינוולביז אביו שבשמים .מכאן שמחה רבה לא רק לאדם
בלבד :אלא אף להקדוש-ברוך-הוא ,המשתף בשמחתו את הבריאהכולה.
וכן אמרו (תנא דבי אליהו רבא ,פרק א)'" :ימים יוצרו ולא ארד בהם'
(תהלים קלט ,טז) -זה 'ום הכיפורים לישראל .לפי שהיתה שמהה גדולה
לפני הקדוש-ברוך-הוא ,שנתנו באהבה רבה לישראל .משלו משל למה
הדבר דומהז למלך בשר ודם,שהיועבדיוובניביתומוציאים אתהזבלים...
וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים הוא שמה שמהה גדולה .לכך נדמהיום
אכיפורים ,שנתנו הקדוש-ברוך-הוא באהבה רבה ובשמחה ...ולא  11בלבד,
אלא בשעה שהוא מוחל לעוונותיהם של ישראלאין מתעצב בלבו ,אלא שמח

שמתה גדולה
על השמחההגדולהביוםהכיפורים ,שהקיפה את העםכולו,מעידמאמרו של
רבן שמעון בן גמליאל במשנה( ,סוף תענית) שאמר" :לאהיוימים טובים
לישראל כהמשה עשר באבוכיוםהכיפורים ,שבהןבנותירושליםיוצאותבכלי
לבןשאולים ,שלאלבייש אתמישאיןלו" .שמתהזו נובעתמהתפייסות אדם
עם קונו ,הנוהגת שלווה ומנוחה לנפש השסועה והקרועה ,לאחר שטוהרה
מזוהמת החטא המרחיק את האדם ממקורמחצבתו.

וודקתי עליכם מימ טהורים

טבילה זו ,פעם בשנה ,במעיין הטהרה שליום הכיפורים,חיונית היא לאדם,
שכן החטא הוא בעצם טבעו של בשר ודם ,ככתוב" :וכליצר מחשבותלבו רק
רע כלהיום" (בראשיתו ,ה) ולולאהיום הקדוש הזה,המציל אותו ממערבולת
הטומאה ומביא פדוח וגאולה לנפשו,היה אדם נחנק בתוך הרפש והבוץ של
החטא .ובז אמרו (פרקי דרבי אליעזר פרק מ"ו)" :ואילולייוםהכיפורים לא
היה העולם עומד,שיוםהכיפורים מכפר בעולם הזה ובעולם הבא,ואפילו כל

מועדיםעוברים,יוםהכיפוריםאינועובר".
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