
עבודת התשובה ביום הכיפורים
יבאר ענין התשובה שהוא על דרך משל ב' אנשים המחזירים פנים בפנים, וביום הכיפורים 

הוא ענין גילוי פנימיות רצונו יתברך

)לקוטי תורה דרושים ליוה"כ סח, ד(

החזרת פנים בפנים
)ענין התשובה הוא ההתקרבות לד' שמחזיר פניו אליו(

וכן  אליכם",  ואשובה  אלי  "שובו  כתיב  הנה 
על  שהוא  ונשובה",  אליך  ד'  "השיבנו  כתיב 

דרך משל החזרת פנים בפנים. 

כי הנה אפילו בשעת החטא לא שייך לומר 
בריחוק  האדם  את  ד'  שריחק  יתברך  עליו 
מקום ממש, שהרי מלא כל הארץ כבודו, ולית 
כח  לאדם  הנותן  הוא  והוא  מיניה,  פנוי  אתר 

וחיות לחיות אפילו בשעת החטא ממש;

 אלא שהוא על דרך משל כמו שני בני אדם 
שעומדים זה אצל זה בקירוב מקום, רק שזה 
לפי  לכאן,  פניו  מחזיר  וזה  לכאן  פניו  מחזיר 
התשובה  וע"י  הלבבות,  קירוב  ביניהם  שאין 

חוזר להיות פנים בפנים.

גילוי פנימיות הרצון
)ביום הכיפורים מתעורר בחינת פנימיות רצונו יתברך ואהבתו 

אלינו(

ד'",  לפני  עליכם  יכפר  הזה  ביום  "כי  וזהו 
שמתעורר בחינת פנימיות רצונו יתברך, שאז 
"נושא עון ועובר על פשע ונקה", שאין העון 
"כארז  ]הקב"ה[  ונקרא  כלל,  מקום  תופס 

בלבנון" שמלבין עונותיהם של ישראל.

לנו",  מחל  לנו  "סלח  מבקשים  אנו  ולזאת   
דהיינו שהוא כמו על דרך משל אדם המבקש 
אהבתו  וישים  עוד  עליו  ירגוז  שלא  מחבירו 
"אשמנו  שאומרים  ידי  על  דהיינו  אליו, 
ומפרסמים  עצמנו,  את  ומשפילים  חטאנו", 

החטא ומודים שהוא שיקוץ ותיעוב.

]=נכפה  אחרא"  סטרא  "אתכפיא  זה  וע"י   
ה'צד האחר'[, וממילא "אסתלק יקרא דקוב"ה 

קטעים קצרים מתוך הספר ליקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".

א  ״ | ערב יום כיפור ה'תשפ ב"ה 
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ענין התשובה קודם הגאולה
)מבאר דכבר עשו תשובה ואין לך דבר שמעכב ביאת הגאולה 

– ש"פ ויחי ה'תנש"א(

"מה שכתוב בגמרא )סנהדרין צב, ב( בנוגע 
תלוי  הדבר  ואין  הקיצין  כל  ״כלו  לתשובה: 
שהרי  תשובה,  עשו  כבר   - בתשובה״  אלא 
אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה )לא 
רק פעם אחת, אלא( כמה פעמים במשך ימי 
חייו, שעי״ז נהפך ״בשעתא חדא וברגע חדא״ 
מרשע גמור לצדיק גמור, כפסק דין הגמרא4: 
צדיק  שאני  מנת  ״על  האשה  את  "שהמקדש 
שמא  מקודשת  גמור  רשע  אפילו   - גמור״ 

הרהר תשובה״. 

פ"ח  אישות  הלכות  ברמב"ם  הובא  ע"ב.  מ"ט  קידושין    .4
ה"ה.

ובודאי  בודאי  הרי  וכיון שכבר עשו תשובה 
ממש,  ומיד  תיכף  לבוא  צריך  צדקנו  שמשיח 
את  לגאול  זה  זכות  לימוד  הוא  כדאי  אשר, 
ישראל, ובפרט שנוסף על הלימוד זכות, הרי 
ומורי  רבנים  וכמה  כמה  של  דין  פסק  גם  זה 
בשמים  ״לא  שהתורה  וכיון  בישראל,  הוראה 
מטה  של  דין  בבית  זה  דין  פסק  הרי,  היא״, 
ב״ד של מעלה,  את  גם  ומזכה  כביכול  מחייב 

וכן יקום.

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לע״נ
צאלח ציון הרב מרדכי בן 

ענתי
נתרם ע״י הרב שי מיארה שי׳



למעלה[,  הקב"ה  כבוד  ]=מתגלה  לעילא" 
אלינו  אהבתו  וכששב  ירחמנו",  ו"ישוב 

ועון  חטא  אין  אזי  יתברך  רצונו  מפנימיות 
מבדילים עוד.

זמן המסוגל לגאולה
נתבאר לעיל ענין התשובה בכלל ובפרט ביום הכיפורים

לקמן יבאר ענין השבעת ימים שקודם יום הכיפורים שמפרישים כהן הגדול מביתו, שבזה 
מודגש שעבודת ההכנה ליום הכיפורים צריכה להיות באופן דראיה.

 כן יבאר ענין התשובה המודגש בדורנו זה – מאחר שכבר כל ישראל עשו תשובה 
ומוכנים לביאת הגאולה

)משיחות ה'דבר מלכות': שבת פרשת וילך ה'תשנ"ב – בלתי מוגה, ושיחת ש"פ ויחי ה'תנש"א(

"יום שכולו שבת"
)מבאר העילוי דשבת תשובה המשפיע על כל שבתות השנה(

איתא בכתבי האר"י ז"ל אודות שבעת הימים 
שבין ראש השנה ויום הכיפורים )אשר ז' ימים 
השבוע,  ימי  כל  את  כרחך(  )על  כוללים  אלו 
השביעי  יום  עד  בשבוע  ראשון  מיום  החל 

בשבוע( דמהם נשפעים כל ימות השנה.

היינו שיום ראשון שבימים אלו הוא בבחינת 
ראשון  ימי  כל  נשפעים  שממנו  פרטי  ראש 
בנוגע  וכן  וכו'.  יום שני  זה  דרך  ועל  שבשנה, 
לשבת זו – שבת תשובה, שממנה נשפעות כל 

שבתות השנה. 

לענין  קשורות  השנה  שבתות  כל  והנה 
לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו  "יום   – הגאולה 
ברכת  בנוסח  זאת  שאומרים  )כפי  העולמים" 
המזון בשבת(, וממילא מובן ששבת זו )שהיא 
ראש פרטי לכל שבתות השנה, כנ"ל( קשורה 
ביתר שאת ויתר עוז עם ענין הגאולה – ומובן 

דבשבת זו זוכים לזה תיכף ומיד ממש.

טענות היצר
)יש לחיות עם ענייני הגאולה מבלי להתבלבל מטענות היצר(

לבלבל,  שרוצה  מזה  להתפעל  שאין  ומובן 
בברכת  אמרנו  פעמים  וכמה  כמה  הרי  וטוען: 

ינחילנו ליום שכולו שבת  המזון "הרחמן הוא 
ומנוחה לחיי העולמים", ואף על פי כן משיח 

עדיין לא בא? 

פתגם  פי  על   – הוא  טוען   – ובמיוחד 
חסידים הראשונים )כמסופר ע"י נשיא דורנו(, 
הרי  המשיח,  ביאת  על  ידווחו  שהעיתונים 

עדיין לא נכתב בעיתונים שמשיח כבר בא?

ראיית הגאולה
)ההכנה ליום כיפור כולל ראיה בפועל(

בעמדנו  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  עניין  ב. 
בימי ההכנה ליום הכיפורים – כדברי המשנה1, 
ש"שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין 
שמכינים  להכנה  ועד  מביתו",  גדול  כהן 
שאז  הכיפורים,  יום  בערב  גדול  הכהן  את 
כדי  וכבשים  ואילים  פרים  לפניו  "מעבירים 

שיהיה מכיר ורגיל ויודע בעבודה2".

ליום  ההכנה  שעבודת  מודגש  שבזה 
ההכנה  מספיק  שלא  באופן,  היא  הכיפורים, 
ע"י לימוד העניינים וכו' אלא מוסיפים גם את 

ההכנה ע"י הראיה בפועל. 

1.  מסכת יומא פ"א מ"א.
2.  שם משנה ג.
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והעיקר שנזכה תיכף ומיד 
בבית  ממש  בפרים  לעבודה 
בפועל,  השלישי  המקדש 
מוסף  תפילת  ובלשון 
"ושם  כבר(:  )שהתפללנו 
קרבנות  את  לפניך  ונעשה 
כסדרם  תמידים  חובותינו 

ומוספים כהלכתם".

אליהו מקריב תמידים 
)כבר עתה אליהו מקריב תמידין 

בכל יום, ותיכף נזכה שיבשר בשורת 
הגאולה(

שגם  לזה  שנוסף  והיינו 
מקריב  הנביא  אליהו  עתה 
תמידים בכל יום – כדאיתא 
תיכף  זוכים  במדרש3, 
אליהו  שיבשר  לבשורה 
רק  שלא  לטוב,  זכור  הנביא 
שעוד מעט בא משיח צדקנו 
שכבר  אלא  עצמו,  זה  ביום 

בא ברגע שלפני זה.

בחודש  שנמצאים  ובפרט 
במועדות,  המרובה  תשרי 
אין  כך  שמשום  כך  כדי  עד 
אומרים ברוב החודש תחנון 
זאת  שאילולא  בימים  )גם 
ואפילו  אומרים(.  היינו 
להגיד  צורך  שיש  בימים 
בהם תחנון, הרי במה דברים 
 . שעברו  בשנים  אמורים, 
זוכים  עתה,  כן  שאין  מה   .
ומצב  למעמד  ומיד  תיכף 
תחנון  באמירת  צורך  שאין 

גם בימים אלה.

3.  ראה ספר מדבר קדמות לרבינו 
החיד"א )מערכת א אות כ"ט(.

ביאת אליהו בכל יום
בקשר למובא לעיל מהמדרש שאליהו הנביא מקריב תמידין 

 בכל יום, מובא מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מיום ז' תשרי ה'תנש"א – אשר ביאת אליהו לבשר הגאולה 

מתקיימת בפועל ממש בכל יום ויום 

"יש לומר, שכיון שמשיח יכול לבא בכל יום, "אחכה לו בכל 
יום שיבוא"1. ואליהו הנביא צריך לבשר ביום שלפני זה אודות 
ביאת המשיח – בא אליהו הנביא לטבריא בפועל ממש כל יום 
ומבשר אודות ביאת המשיח )במיוחד( לאלו שעומדים במעמד 
אומרים  שאין  אלו  גם   – שיבא"  יום  בכל  לו  ד"אחכה  ומצב 
ובפרט  זה,  על  חושבים  אלא  חב"ד(2,  )כמנהג  בדיבור  זאת 
כשאומרים במזמור תהילים הידוע3 "מצאתי דוד עבדי בשמן 
ד"היסח  באופן  היא  שהמחשבה  גם  כולל  משחתיו",  קדשי 
"מצאתי  )למעליותא(, "למעלה5 מבחינת הדעת" –  הדעת"4 
דוד עבדי", באופן דמציאה שבא בהיסח הדעת, כמאמר רז"ל 

"שלשה באין בהיסח הדעת . . משיח מציאה".

כמה  אחת  ועל  ליוהכ"פ,  ההכנה  את  ומסיימים  וממשיכים 
וכמה העבודה דיוהכ"פ עצמו – בארצנו הקדושה, בירושלים 
באופן  הקדשים,  בקודש  עד  המקדש,  בבית  הקודש,  עיר 
ד"ותחזנה עינינו", שרואים העבודה דיוהכ"פ ע"י אהרון הכהן 
נעשית  ששם  הקדשים,  בקדש  עד  השלישי,  המקדש  בבית 

העבודה העיקרית והמיוחדת דיום הכיפורים".

כסעודת שלמה בשעתו
תשיעי  צם  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  בתשיעי  האוכל  "כל 
לפני  והשלימה  האמיתית  הגאולה  תגיע  אם  הנה  ועשירי". 
יוה"כ הבעל"ט ודאי לא יצטרכו לצום. דכמו שבזמן שלמה לא 
כדי לחגוג חנוכת בית המקדש, הרי מכל  צמו בהוראת שעה 
שכן וק"ו כאשר תגיע הגאולה תהיה השמחה בלי גבול, ובודאי 
יתיר מלך המשיח בהוראת שעה לאכול ביום הכיפורים, ותהיה 
וענין "מעלה  ויותר מכן.  הסעודה כסעודת שלמה בשעתו – 
עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי", תהיה אז באופן נעלה 

יותר דוקא ע"י האכילה ושתיה.
)שיחת עריוה"כ ה'תשנ"ב(

1.  עיקר הי"ב מי"ג עיקרים.
2.  ראה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 282 ואילך.

3.  פט, כא.
4.  סנהדרין צז, א.

5.  אדה"ק ס"ד.
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