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ההבדל בכפרת שני שעירים

עצה לזכות בדין
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כולנו חוששים מיום הדין, אך מה עלינו לעשות לקראת יום הדין, ואפילו ביום כיפור עצמו.
המוסיפים  ויש  עבירות,  מעשות  ונזהרים  מצוות,  בהרבה  מאד  נזהרים  מאיתנו,  ורבים 

הנהגות חסידות שונות, כגון טבילה, תענית דבור ועוד...
אני רוצה למקד את העבודה שלנו בכיוון קצת אחר.

הגמ’ בכמה מקומות ומהם במס’ ראש השנה )די”ז ע”א( אומרת: אמר רבא: כל המעביר 
על מדותיו מעבירין ממנו כל פשעיו, שנאמר נשא עון ועבר על פשע, למי נושא עון - למי 

שעובר על פשע. המעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו. נו...פתרון פשוט!
משמעות הדברים שאם אני מוותר לשני, אני לא מפסיד אלא אני מרוויח, ומה פירוש 
מוותר, היינו גם כשאתה מאה אחוז צודק, תוותר. וזו המשמעות של העברה על המידות. 
במקרה הזה, מותר לי לכעוס, אני צודק! ובכל זאת, אני מתגבר על הכעסים, מתגבר על 
המידות הרעות שלי, כלפי השני. אני מתגבר על מה שמגיע לי, העיקר שלא להכאיב לשני. 

דרך זו עוקפת את הכל, ומזכה אותך במיידי, במחיקת הכל.
כדי לחזור בתשובה, באמת, עלינו להכיר את החטא, ולהתחרט שעברנו את העבירה, וזה 
הרי קשה, שהרי האדם נהנה מהחטא, וקשה לאדם להתחרט על דבר שהוא לא מבין או 
על דבר שהוא נהנה ממנו. ובנוסף לכל, עזיבת החטא. וכאן אומרים לך תתגבר על עצמך, 

ותזכה לכפרת עוונות.
אומרים בשם הרבי מסלנט, שזו עבודה קשה לתקן את המידות, אך גם שכר גדול בצידה.

ושומע  אותו  אוהב  שהקב”ה  כועס  ואינו  מדותיו  על  המעביר  גדול  במדרש:  נאמר  וכן 
תפלתו, דתניא שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי 

שאינו עומד על מדותיו. 
אדם שמעביר על מדותיו, כל כך אהוב על הקב”ה, שה’ שומע תפילתו, משמעות הדבר 
שכאשר הוא מבקש מד’ מחילה, הוא מקבל. כאשר הוא מבקש בריאות, הוא מקבל, כאשר 

מבקש פרנסה, הוא מקבל.
ואמרה  הקב”ה,  לפני  אמנו  רחל  קפצה  )בחורבן(  שעה  באותה  המדרש:  לנו  מספר  וכך 
לפניו, רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי 
לאבא שבע שנים, וכשהשלים אותם והגיע זמן נישואי לבעלי, יעץ אבא שיחליף לאחותי 
בשבילי, והוקשה עלי הדבר מאד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי, ומסרתי לו סימן 
שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפנו, ואחר כך נחמתי על עצמי וסבלתי 
על תאותי, ורחמתי על אחותי, שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו לאחותי בשבילי, ומסרתי 
לאחותי כל הסימנים שמסר לי בעלי, כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי 
תחת המטה שהיה שוכב בה עם אחותי, והיה מדבר עמה, והיא שותקת, ואני משיבתו על 
כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול אחותי, וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה, ולא הוצאתיה 
לחרפה, ומה אני, בשר ודם עפר ואפר, לא קנאתי לצרתי, ולא הוצאתיה לחרפה ולבושה, 
ואתה מלך חי וקים, מפני שקנאת לע”ז, שאין בה ממש, גלית בנינו ונהרגו בחרב ועשו בהם 
אויבים כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הב”ה, ואמ’ רחל, בשבילך אני מחזירם למקומם. 
הה”ד כה אמר ה’ קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וכו’, וכתיב כה 
אמר ה’ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאם ה’ ושבו מארץ אויב, 

וכתי’ ויש תקוה לאחריתך נאם ה’ ושבו בנים לגבולם.

כולנו מכירות ומכירים היטב את הפסוק העוסק בהבחנה בין עברות 
למקום,  אדם  שבין  “עבירות  לחברו:  אדם  ובין  למקום  אדם  בן  של 
מכפר,  הכיפורים  יום  אין   - חברו  לבין  שבינו  מכפר;  הכיפורים  יום 
עד שירצה את חברו” )משנה, יומא, ח, ז(. ונראה כי יש להוסיף סוג 
ומקיפה  רחבה  קטגוריה  בעלת  ומשמעותית,  נוספת,  “עברה”  של 
שמלווה אותנו הנשים והאימהות מידי יום ביומו  וככול הנראה  מידי 
לילה בלילו. היא מדירה שינה מעיננו, גורמת לנו לא להיות מרוצות 
מתפקודנו ומותירה אותנו עם רגשי אשמה כבדים יותר כבדים פחות.

אני מתכוונת לעברה “שביננו לבין עצמנו” 
 , מפויסת  במלא  שסביבתך  הרי  עצמך  את  מפייסת  כשאת  שהרי 
מחלחלים  ולא  עוברים  לא  שלך   הפרטיים  האשמה  רגשות  ובמלא 
בצורה סמויה לסובבים אותנו, שהרי “שקופות” אנחנו. ובמלא כשאת 
עושה את תהליך הפיוס הסליחה והקבלה של “האחר” )במקרה הזה 
ל”עברות  ועקיף  ישיר  באופן  הפסוק,  בנו  הרי שמתקיים  עצמך(  של 
חברו”.  את  שירצה  עד  מכפר,  הכיפורים  יום  אין  לחברו   אדם  שבין 
שהרי כבר עברת אימון אישי, עשית זאת על עצמך ובמלא פשוט יותר 

לעשות זאת על האחרים.
אז קדימה נשים יקרות – להתאמן, על עצמנו ועל הסובבים אותנו .

“עבירות שביננו לבין עצמנו – יום הכפורים מכפר כאשר נתפייס עם 
עצמנו  ונמחל לעצמנו “.

שנזכה. 

יום הכיפורים שניהם קרבנות קדושים הבאים  שני שעירים אלו של 
לכפר על טומאות בני ישראל, ובכל זאת נבדלו אחד מן השני באופן 
הקרבתם, האחד זורקים את דמו לפני וחפנים ורק בשרו נשרף מחוץ 
למחנה, ואילו השני נכנס אל המקדש בעודנו חי, ומיד אחר כך מוצא 

החוצה ונשלח לארץ גזירה.
והקשה הגאון רבי אהרון וולקין זצ”ל מפינסק, איך זה שדוקא השעיר 
הפנימי אשר בו מתעסק הכהן הגדול עצמו, מכניס דמו לפני ולפנים 
בקדושה ובטהרה, ואימוריו קרבים ע”ג המזבח, הוא אינו מועיל לכפר, 
כי אם על טומאת מקדש וקדשיו ואילו השעיר המשתלח, אשר אין 
לגבוה ממנו כלום, והתעסק בו אינו אלא איש עיתי, יכול להיות בזר, 
ואפילו טמא, ואין בו כל עבודת הקודש, דווקא הוא מכפר על העברות 

הקלות והחמורות?
שלמה,  בתשובה  לשוב  לבו  על  האדם  שיתן  הקרבן  עיקר  כל  אלא 
וידמה בנפשו שכל הנעשה בבהמה היה בעצם ראוי שיעשה לעצמו, 
וכך הרואה סופו של השעיר המשתלח מבית ה’ אל ארץ גזרה ואבריו 
מתפרקים ומתפזרים לעזאזל  וחושב מה היה ראוי להעשות בו עצמו, 
או אז נופלת עליו אימה גדולה, ומזעזעת את נימי נפשו לשוב באמת 

ובתמים.
יהי רצון שנזכה לגמר חתימה טובה ברחמים!

בגמרא במסכת ראש השנה, דף י”ז עמוד 
על  המעביר  כל  רבא:  “אמר  מובא:  א’ 
פשעיו”.  כל  על  לו  מעבירין   – מידותיו 
 – בו  שפגעו  למי  שסולח  אדם  כלומר, 
הקב”ה סולח לו על כל פשעיו! ומספרת 
שם הגמרא על רב הונא, בנו של ר’ יהושע 
פפא  ורב  גסיסה,  בשלבי  והיה  שחלה, 
לבני  ואמר  שבא לבקרו ראה את מצבו, 
המשפחה שסופו קרוב, וכדאי שיכינו לו 
את תכריכיו. והנה, קרתה תפנית במצבו 
הבריאותי, וכנגד כל הסיכויים - רב הונא 

החלים לחלוטין!
רב פפא התבייש לפגוש אותו לאחר מה 
יום אחד קרה והם נפגשו.  והנה  שאמר. 
קרה  כיצד  במבוכה,  פפא  רב  שאלו 
הונא,  רב  לו  ? השיב  הנס שהוא הבריא 
שההבחנה שלו אכן הייתה נכונה, ועל פי 
הטבע הוא היה אמור להיפטר מן העולם, 
מלאך  את  עצר  הקב”ה  בשמים,  אך 
המוות, ואמר לו, שהוא נותן לו להמשיך 
לאלו  וסלחן  ותרן  והוא  היות  לחיות, 
שפוגעים בו, באותה מידה, אנו ננהג עמו 
לפנים משורת הדין ובמידת הרחמים. על 
שמונעת  שהמידה  אחא,  רבי  אומר  כך 
מהאדם לסלוח למי שפגע בנו היא מידת 
מי שעושה עצמו פשוט  הגאווה. שרק  
אדם  לסלוח.  בכוחו   - המאכל  כשיירי 
מידה  באותה  איתו  ינהג  שה’  ראוי  כזה 

של סלחנות. 
נוקף  אדם  שאין  באמונה,  שחי  אדם 
אצבע למטה, אלא אם כן מכריזין עליהו 
מלמעלה )מסכת חולין, דף ז’ עמוד ב’(, 
בהשגחה  הוא  אותו  הקורה  שכל  יודע 
וברצון ה’, וממילא, הוא לא רואה באדם 
הפוגע עניין אישי. אדם שיאמץ לעצמו 
בו,  שפגע  למי  סליחה  של  זו  הנהגה 
ויאמר לעצמו בלב שלם, שהוא סולח לו, 

מובטח לו לזכות בדין.
גמר חתימה טובה.

צוות העיתון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: חן בלמס

קבלת הודעות/ פירסומים/ מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

תושבים יקרים,
לנוחיותכם, ניתן לקרוא את העלון בכל עת

 באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

הרב מאיר סגרון, רב הישוב

ז’נט כהן

אהרון סבג

הרב אביזוהר הראל

יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה ובכל הספרים.

עמו אנכי בצרה

העקובה  באירופה  האימה  שנות  השנייה.  העולם  מלחמת 
מדם, גטו ורשה בפולין. בתוך התופת הנוראה נעשים נסיונות 
לחיות את החיים עד כמה שניתן. האדמו”ר מפיאסצנה, הלא 
קודש”,  ה”אש  בעל  שפירא  קלמיש  קלונימוס  הרב  הוא 

מנהיג את צאן עדתו ביד רמה ובתנאים לא תנאים. 
והימים  החגים  השבת,  תפילות  את  להתפלל  משתדלים 
מה  “אבל  מתפללים..  ובמיעוט  בפחד  בסתר,  הנוראים.. 
יחד  להתאסף  ולא  לצעוק,  אותנו  מניחים  כשלא  נעשה 
קודש”  )“אש  להתפלל..”  מוכרחים  בסתר  ורק  להתפלל, 

לפרשת נצבים( 
בתוך כך נהרגים בזה אחר זה בנו יחידו, כלתו ואמה)ממש 
בערב סוכות( ותלמידיו הקרובים.. לכולם ברור לאן נעלמים 
היהודים שלא חוזרים לגטו.. הרבי בשיחותיו מדבר על זה 
בצורה ברורה. דרשותיו רוויות כאב וצער אבל מי שמקשיב 
טוב מבחין שהרבי מדגיש את כאב השכינה וצערה לא פחות 

מהפחד והאימה השולטים בכל מקום.
קודש”.                                                                                                          ה”אש  אותנו  לימד  חדשה  הסתכלות 
בזמן צער ומכאוב, אנו נוטים לראות את כאבנו הפרטי או אפילו 
את כאב העם והעולם ולבקש רחמים על הצער המסוים הזה.                                                                                                                   
על  לומר  אפשר  “ואיך  מפיאסצנה!  האדמו”ר  כך  לא 
בצרה”  אנכי  “עמו  הא  פנים  הסתרת  שהם  היסורים 
מיסורינו..                                                          סובל  יתברך  הוא  וגם  צ”א,ט”ו(  )תהלים 
ובמקום אחר “ולא זו בלבד אלא ישנן צרות שאנו סובלים 
למרק  כדי  אהבה  יסורים של  או  חטאינו,  על  עצמנו,  בעד 
ולטהר אותנו, והוא יתברך רק עימנו סובל, וישנן צרות שאנו 

רק עימו כביכול סובלים...
אותנו  מכניסות  זאת  ובכל  גבוהות..  קצת  מילים  נכון. 
כל  על  לה’  להודות  ונדע  שנזכור  כל  קודם  לפרופורציה. 
לעם  שהיתה  טובה  הכי  התקופה  על  גמלנו,  אשר  הטוב 
שנית,  כזו!  בתקופה  חיים  ואנו  זכינו  בהסטוריה!  ישראל 
וצער של הפרט  כאב  חווים  אנו  טובה  הכי  בתוך התקופה 

ושל הכלל עד שלעיתים אנו שואלים “אנה אנו באים?”
אז בתוך ערפל הכאב נזכור את השיעור החשוב של ה”אש 
כאב  הוא  כאבנו  השכינה,  צער  בכלל  הוא  –צערנו  קודש” 
ה’  הנהגת  בסוד  נמצאים  אנו  ואין  מאחר  בעולמו.  הקב”ה 
בעולם תפקידנו “להיות עמו בצרה” ולנו לא נותר אלא לומר 

לקב”ה ברוח זו- 
אנו “הולכים יחד איתך” בחוסר הזה, זכה אותנו ללכת איתך 
גם באור הטוב השלם ולבד שנרגיש תמיד את ידך אוחזת 

בידינו. 

יהודית אסייג

שנה טובה!

ִתי ֶעה ִלְתִפלָּ שְׁ תִּ
ִתי ּוְלִשׂיַח ִרנָּ

זה הבית שלי


