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  נעילה תפלת - הכפורים ליום מחזור

ה נֶיָךלְ  ַלֲעמֹד וַַתִכיֵרהּו ֵמרֹאׁש ֱאנֹוׁש ִהְבַדְלתָּ  ַאתָּ ל ַמה ְלָך יֹאַמר ִמי ִכי. פָּ ְך יִֶתן ַמה יְִצַדק וְִאם. ִתְפעָּ  :לָּ

נּו וִַתֶתן ִרים( צֹום) יֹום ֶאת ְבַאֲהבָּה ֱאֹלֵהינּו יְהֹוָּה לָּ  נְֶחַדל ְלַמַען ֲעֹונֹוֵתינּו ָכל ַעל ּוְסִליָחה ּוְמִחיָלה ֵקץ ַהֶזה ַהִכפֻּ

ֵקי ַלֲעׂשֹות ֵאֶליָך וְנָּׁשּוב יֵָּדינּו ֵמעֶׁשק ב ְרצֹונְָך חֻּ ֵלם ְבֵלבָּ  :ׁשָּ

 ז הלכה ב פרק תשובה הלכות ם"רמב

 לעשות הכל חייבים לפיכך, לישראל וסליחה מחילה קץ והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה זמן הוא הכפורים יום

 יחנק שמא שיאכל קודם היום מערב שיתחיל הכפורים יום וידוי ומצות, הכפורים ביום ולהתודות תשובה

 וחוזר ערבית הכפורים יום בלילי ומתודה חוזר שיאכל קודם שהתודה פי על ואף, שיתודה קודם בסעודה

 תפלתו באמצע צבור ושליח, תפלתו אחר יחיד מתודה והיכן, ובנעילה ובמנחה ובמוסף בשחרית ומתודה

 . רביעית בברכה

  א פסוק א פרק בראשית י"רש

, מתקיים העולם שאין ראה, הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה', ה ברא אמר ולא - אלהים ברא

 :ושמים ארץ אלהים' ה עשות ביום( ד ב להלן) דכתיב היינו, הדין למדת ושתפה רחמים מדת הקדים

  כג פרק ויקרא ן"רמב

( ב לב ה"ר) מאמרם והוא, הרחמים במדת הכפורים וביום, עולמו ומנהיג הדין במדת מתיחד השנה בראש

 :בדין רחמים יום הכפורים ויום ברחמים דין יום השנה ראש', וכו דין כסא על יושב מלך

 מחזור לר"ה

ם ֲהַרת ַהיֹום ט יֲַעִמיד ַהיֹום, עֹולָּ ִמים יְצּוֵרי כָּל ַבִמְׁשפָּ נִים ִאם, עֹולָּ ִדים ִאם ְכבָּ נִים ִאם, ַכֲעבָּ  ָאב ְכַרֵחם ַרֲחֵמנּו ְכבָּ

נִים ַעל ִדים וְִאם, בָּ נֵנּו ַעד ְתלּויֹות ְלָך ֵעינֵינּו ַכֲעבָּ ֵטנּו כָּאֹור וְתֹוִציא ֶׁשְתחָּ דֹוׁש ָאיֹום, ִמְׁשפָּ  ...  :קָּ

ְעתָּ  כָּזֹאת ֵמֵראִׁשית נִים, הֹודָּ ּה ּוִמְלפָּ ֵאל חֹוק ִכי. ִראׁשֹון ְליֹום ִזכָּרֹון, ַמֲעֶׂשיָך ְתִחַלת ַהיֹום ֶזה. ִגִליתָּ  אֹותָּ  הּוא ְליְִׂשרָּ

ט  :יֲַעקֹב ֵלאֹלֵהי ִמְׁשפָּ

  השנה לראש מוסף - השנה לראש מחזור

ֶדיָך יְֵדי וְַעל ִרים נֵס ִכנְׂשא, ָאֶרץ וְׁשְֹכנֵי ֵתֵבל יְׁשֵבי כָּל, ֵלאמֹר כָּתּוב ַהנְִביִאים ֲעבָּ ר וְִכְתקֹועַ  ִתְראּו הָּ עּו ׁשֹופָּ  :ִתְׁשמָּ
יָּה, וְנֱֶאַמר ַקע ַההּוא ַביֹום וְהָּ ר יִתָּ אּו, גָּדֹול ְבׁשֹופָּ אְֹבִדים ּובָּ ִחים, ַאּׁשּור ְבֶאֶרץ הָּ יִם ְבֶאֶרץ וְַהנִדָּ  וְִהְׁשַתֲחוּו, ִמְצרָּ

יִם ַהקֶֹדׁש ְבַהר יהֹוָּהלַ  לָּ  :ִבירּוׁשָּ
ֶאה ֲעֵליֶהם וַיהֹוָּה, וְנֱֶאַמר ָּצָּא, יֵרָּ ק וְי רָּ ר יֱהֹוִה וַאדֹנָּי, ִחּצֹו ַכבָּ ע ַבּׁשֹופָּ ַלְך, יְִתקָּ ן ְבַסֲערֹות וְהָּ  :ֵתימָּ

ֵגן ֵכן, ֲעֵליֶהם יֵָּגן ְצבָּאֹות יְהֹוָּה ֵאל ַעְמָך ַעל תָּ  :ִבְׁשלֹוֶמָך יְִׂשרָּ
ר ְתַקע, ֲאבֹוֵתינּו וֵאֹלֵהי ֱאֹלֵהינּו א, ְלֵחרּוֵתנּו גָּדֹול ְבׁשֹופָּ יֹוֵתינּו ְלַקֵבץ נֵס וְׂשָּ ֵרב, גָּלֻּ , ַהגֹויִם ִמֵבין ְפזּוֵרינּו וְקָּ

ַליִם ְבִרנָּה ִעיְרָך ְלִציֹון וֲַהִביֵאנּו. ָאֶרץ ִמיְַרְכֵתי ַכנֵס ּונְפּוצֹוֵתינּו ְׁשָך יתבֵ  וְִלירּוׁשָּ ם ְבִׂשְמַחת ִמְקדָּ ם, עֹולָּ  נֲַעֶׂשה וְׁשָּ
נֶיָך ְרְבנֹות ֶאת ְלפָּ ּוָּה, חֹובֹוֵתינּו קָּ ֵלינּו ִכְמצֻּ ֶתָך עָּ  :כָָּאמּור, ְכבֹוֶדָך ִמִפי ַעְבֶדָך מֶׁשה יְֵדי ַעל, ְבתֹורָּ
אֵׁשי ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְביֹום ְדֵׁשיֶכם ּוְברָּ יּו, ַׁשְלֵמיֶכם זְִבֵחי וְַעל עֹולֹוֵתיֶכם ַעל ַבֲחצֹוְצרֹות ּוְתַקְעֶתם, חָּ  וְהָּ
ֶכם  :ֱאֹלֵהיֶכם יְהֹוָּה ֲאנִי, ֱאֹלֵהיֶכם ִלְפנֵי ְלִזכָּרֹון לָּ

ה ִכי ר קֹול ׁשֹוֵמעַ  ַאתָּ ה ּוַמֲאִזין, ׁשֹופָּ ְך דֹוֶמה וְֵאין ְתרּועָּ  :לָּ
רּוְך ה בָּ ֵאל ַעמֹו ְתרּוַעת קֹול ׁשֹוֵמעַ , יְהֹוָּה ַאתָּ  :ְבַרֲחִמים יְִׂשרָּ

  ב עמוד פו דף יומא מסכת בבלי תלמוד

 כשלת כי אלהיך' ה עד ישראל שובה שנאמר כשגגות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש אמר 

 כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש ריש והאמר איני מכשול ליה קרי וקא הוא מזיד עון הא בעונך

 כאן קשיא לא יחיה[+ הוא] ס"הש מסורת( +חיה) עליהם וצדקה משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב שנאמר

 אדם של שנותיו שמארכת תשובה גדולה יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר מיראה כאן מאהבה

 יחיה[+ הוא] ס"הש מסורת( +חיו) מרשעתו רשע ובשוב שנאמר

 



  ויגש פרשת בראשית צדיק פרי - מלובלין הכהן צדוק' ר

 ממה כשגגות נעשות שהזדונות ענין מה להבין צריך והנה. כזכויות לו נעשות זדונות מאהבה תשובה ידי על

 ]...[ .מזיד היה הוא הלא נמחל לא ואם רושם שום ממנו יושאר לא לגמרי העוון נמחל אם נפשך

 אלינו באה כן על' וגו אחינו על אנחנו אשמים אבל כאומרם מכירתו על אחיו שנתחרטו יוסף ראה כאשר והנה

 יהיה פנים כל שעל וידע המכירה של העונש מצד שזהו הרגישו כאשר העונש מיראת היה וזה. הזאת הצרה

 ואין תעצבו אל ועתה להם אמר זה ועל. כנזכר העתיד על והחרדה הרוגז וגם העבר על העצב בנפשם נשאר

 שעשיתם התשובה ידי שעל והיינו(, מקומות ושאר' ו, א"כ) רבה בבראשית שאמרו כמו תשובה אלא ועתה

 המעשה כי פגם שום ישאר לא מהמעשה שגם מפני העונש מיראת הוא אם גם עצב שום בנפשכם ישאר לא

 מושל נעשה זה ידי על כי בזה מפוייס הוא בעצמו יוסף גם כי לפניכם אלהים שלחני למחיה כי לטובה היה

 .... מצרים ארץ בכל

 מי השילוח פר' מקץ

 יקום כן האדם לו שיפתור וכמו פתרון הצריך כחלום הם הז"עו עניני כל כי היינו, אותו לפתור חלום תשמע

 לחיים ומגיע דבר בכל טעם מבין זה הכל' יחי פיו ממוצא ורק י"מהש רק הוא הכל כי בכל המבין והאדם אצלו

 מהלחם משיג אינו, כבהמה פשוט שאוכל ומי' ה פי המוצא הוא בו הנמצא' המחי העיקר לחם כמו, אמיתיים

 שצריך היינו חלם אותיות הוא לחם כי עולם חיי ישיג זה', המחי הוא' ה פי מוצא כי והמבין הז"עו חיי רק

 :ללחם כמשלין שבעולם והטובות ההנאות כל כי הנאות כל הוא וכן, פתרון

 מי השילוח בראשית

 חטא כשיתוקן לעתיד, תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ תאכל אכל הגן עץ מכל לאמר האדם על אלקים' ה ויצו

 הטוב היינו, תאכל לא ורע ז"ואח טוב הדעת ומעץ תאכל אכל הגן עץ מכל' הפסוקי צירף' יהי אז הראשון אדם

 כקליפות דעתו לפי רק' הי לא והחטא הטוב רק אכל לא כי יברר י"והש, יאכל לא הרע רק יאכל שבהאילן

 :יותר ולא השום

  חקת פרשת - השילוח מי ספר

' והי ש"וכמ, לבדו עליהם מושל י"הש רק שעבוד שום תחת היו לא שמעולם היינו, עול' עלי עלה לא אשר

 אחיהם' שהי להם נודע כ"ואח צער להם' שהי אף האחים עם יוסף כמשל יתברר וזה, זנחתם לא כאשר

' הי לא שעה לפי שגם ה"הקב יברר ולעתיד, שעה לפי צער' הי להם אך לעולם בצער' הי שלא להם ונתברר

 ,מישראל נפש לשום צער

 

 

 

 


