
 ובחג נידונין על המים
 

 א פרק השנה ראש מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד .1
 םהיונסכ[ לג לא יט כט במדבר] בשני. תורה דבר המים ניסוך אמר עקיבא דרבי עקיבא דרבי מתניתין. המים על נידונין ובחג 

 הבא התבואה לפניך שתתברך בפסח ביכורים שעורים הבא התורה אמרה. מים ם"מ ד"יו ם"מ כמשפטם בשביעי היונסכ בששי
 .המים לפניך שיתברכו בחג המים ניסוך מעתה אמור. האילן פירות לפניך שיתברכו בעצרת בכורים חיטים

 
 ויקרא פרק טז פסוק ל .2

ק  ֶ֖ ם ִלְפֵנּ֥י ְיקֹו  אֵתיֶכֶ֔ ֵֹּ֣ ם ִמכֹּל֙ ַחט ר ֶאְתֶכֶ֑ ם ְלַטֵהֵ֣ ר ֲעֵליֶכֶ֖ ֹום ַהֶזֶּ֛ה ְיַכֵפּ֥ י־ַביּ֥ רּו:ִכִּֽ ִּֽ  ִתְטה 
 

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פה עמוד ב .3
יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם  -דרש רבי אלעזר בן עזריה: מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום 

מטהר  מיאתם מטהרין,  מיאין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חבירו. אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני  -לחבירו 
ים טהורים וטהרתם ואומר מקוה ישראל )ה'( מה מקוה מטהר את הטמאים אביכם שבשמים, שנאמר וזרקתי עליכם מ -אתכם 

 אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל.  -
 

 ישעיהו  .4
י־ , כזיד ץ ו 'הִכִּֽ ֶ֖ ע  ֹות י  אֶּ֛ יְצב  ִ֣ ֶ֖ה  ּמ  ֹו ַהְנטּוי  דּ֥ ר ְוי  ֵפֶ֑ יי  ִ֥ ה:  ּומ  נ   ְיִשיֶבִּֽ

ֹּאְמרּו, 'ההֹוי ַהַמֲעִמיִקים מֵ  כט,טו ְך, ַמֲעֵשיֶהם, ַוי י ה ְבַמְחש  ה; ְוה  י, ַלְסִתר ֵעצ  ירֵֹּאנּו  מ  ְדֵענּו ּומ   .יֹּ
ה ֲחֵנִפים;  לג,יד ד  ה ְרע  ֲחז  ִאים, א  ֲחדּו ְבִציֹון ַחט  יפ  ה מ  נּו, ֵאש אֹוֵכל  י--י גּור ל  ם-מ  נּו, מֹוְקֵדי עֹול  גּור ל   . י 
י מב,יט ח; -ִעֵּור ִכי ִאם מ  ִכי ֶאְשל  יַעְבִדי, ְוֵחֵרש ְכַמְלא  ם, ְוִעֵּור ְכֶעֶבד  מ  ל   .'הִעֵּור ִכְמשֻׁ

ֵבְך,  מט,כא  ַמְרְת ִבְלב  יְוא  ַלד מ  ה, ְוֵאֶלה -ִלי ֶאת-י  ה ְוסּור  ה; גֹּל  ה, ְוַגְלמּוד  יֵאֶלה, ַוֲאִני ְשכּול   ֵהן ֲאִני ִנְשַאְרִתי ְלַבִדי ִגֵדל מ 
ַתִיְך,  נא,יט ה קְֹּראֹּ יְשַתִים ֵהנ  ב ְוַהֶחֶרב,  מ  ע  ר  ְך; ַהשֹּד ְוַהֶשֶבר ְוה  נּוד ל  יי   . ֲאַנֲחֵמְך מ 
י סו,ח ֹּאת, -מ  ז ַמע כ  יש  ֵאֶלה מ  ה כ  א   ר 

 
 ישעיהו  .5
ם ּוְראּ֙ו  וכמ,  ֨רֹום ֵעיֵניֶכֶ֤ יְשאּו־מ  א מ  ֵ֣ ר  ה־ב  לֶּ ר: א ֵ֔ ִּֽ א ֶנְעד  ֹּּ֥ יש ל ַח ִאֶ֖ יץ כֶֹּ֔ ב אֹוִני֙ם ְוַאִמֵ֣ א ֵמרֶֹּ֤ ֶ֔ ם ִיְקר  ֙ם ְבֵשֵ֣ ם ְלכֻׁל  ֶ֑ א  ר ְצב  ֶ֖ יא ְבִמְספ   ַהמֹוִצּ֥

עּו,  מח,יד ְבצּו כְֻׁלֶכם ּוְשמ  יִהק  ֶהם ִהִגיד ֶאת מ  ה-ב  לֶּ  א 
ֵבְך,  מט,כא  ַמְרְת ִבְלב  יְוא  ַלד מ  ה-ִלי ֶאת-י  לֶּ ה, א  ה ְוסּור  ה; גֹּל  ה, ְוַגְלמּוד  ה, ַוֲאִני ְשכּול  לֶּ י ְוא  ֵהן ֲאִני ִנְשַאְרִתי ְלַבִדי, ֵאֶלה ֵאיפֹּה --ִגֵדל מ 

 . ֵהם
י סו,ח ֹּאת, -מ  ז ַמע כ  יש  ה  מ  א  הר  לֶּ א   כָּ

 
 הקדמת הזוהר, ב' .6

אמר רבי שמעון ... רזא דא )מהו "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה")ישעיה מ', כ"ו( לא אתגליא, בר יומא חד דהוינא על כיף 
ימא, ואתא אליהו ואמר לי רבי ידעת מה הוא מי ברא אלה, אמינא ליה אלין שמיא וחיליהון עובדא דקב"ה, דאית ליה לבר נש 

שם ח ד( כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך וגו', יהו"ה אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ. לאסתכלא בהו ולברכא ליה, דכתיב )
א"ל, רבי מלה סתימא הוה קמי קב"ה, וגלי במתיבתא עלאה, ודא הוא, בשעתא דסתימא דכל סתימין בעא לאתגלייא, עבד ברישא 

ליף גו בוצינא קדישא סתימא, גליפו דחד ציורא נקודה חדא ודא סליק למהוי מחשבה, צייר בה כל ציורין חקק בה כל גליפין ואג
, ראשיתא לבנינא, קיימא ולא קיימא, עמיק וסתים, בשמא ואקרי מ"יסתימאה קדש קדישין, בניינא עמיקא דנפק מגו מחשבה, 

 , אתחברוןוברא אלה וסליק אל"ה בשמאלא אקרי, אלא מ"י בעא לאתגלייא ולאתקרי בשמא )דא(, ואתלבש בלבוש יקר דנהיר 
אתוון אלין באלין, ואשתלים בשמא אלהים, ועד לא ברא אלה לא סליק בשמא אלהים. ואינון דחבו )נ"א, בעלמא( בעגלא על רזא 

 דנא אמרו )שמות לב ח( אלה אלהיך ישראל,
 

 "פרשת נשא, "והתודו את חטאתם ,של"ה .7
והשבים אליה לא ייראו מפחד הרעה. והסוד  היא למעלה מכל שרי הקטיגור, ודע כי התשובה קורעת כל שטרי חובות שבעולם, כי

)ישעיה י"(, וכתיב לפני זעמו 'מי' יעמוד ו'מי' יקום בחרון אפו  כי ה' צבאות יעץ ו'מי' יפר, וידו הנטויה ו'מי' ישיבנה ,נמרץ והנפלא
'מי' נועץ ויבינהו )ישעיה מ'(, עיה מ'(, שאו מרום עיניכם וראו 'מי' ברא אלה, את )נחום א'(. כי התשובה נקראת 'מי', שנאמר )יש

 זהו סוד 'מי' פעל ועשה )ישעיה מ"א(.  ,ונקראית בלשון 'מי' כדבר שאינו מושג .כי 'מי' אל בשמים ובארץ
 

 קדושת לוי דברים ליום הכיפורים .8
ן, דהיינו שהוא וזהו פירוש דברי ר' עקיבא 'אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים', פירוש במדריגה שהוא 'לפני מי' אתם מטהרי 

למעלה ממדריגה 'מי', שלא שייך לשאול שם 'מי' דהיינו להבורא ברוך הוא, 'ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים', דהיינו כשאתם 
 מדבקין בו, אמן כן יהי רצון:

  



 
 העמק דבר ויקרא פרק טז .9

והרי זה דומה לילד שטינף את עצמו ובא אביו לרחצו ולנקותו, בא פקח אחד וא"ל איך לא תבוש להעמיס על האב כל הטורח, 
ורחץ עצמך כל האפשר עד שלא בא אביך, ואח"כ יגמור האב הנקיון, כך התשובה מכפרת על עשה בלי עצם היום של אלא הקדם 

יוה"כ, וזה מיקרי שהאדם מטהר עצמו, ועצם היום בגזרת ה' מכפר על ל"ת, או אפילו על עשה אם לא עשה תשובה כנ"ל, ואמר 
ר"ע. ונראה להוסיף לפי שביארנו שהבטיח ה' דיום הזה לבד שמכפר,  הכתוב תנקו עצמכם קודם שבא ה' לנקות אתכם, זהו דרשת

עוד הוא מטהר מטומאת הנפש, וידוע דהיום אינו מכפר אלא בסוף, אם אין קרבנות בצרוף קדושת היום, מעתה יהא כל היום 
ום הלב מפסיק ביניכם עומד לפני ה' והוא בטומאתו, ע"ז אמר הכתוב לפני ה' תטהרו. בשעה שאתם עומדים לפני ה' אין טמט

לאביכם שבשמים, ואין טומאת הנפש מזיק אלא בשעה שאינו עומד לפני ה', וכמש"כ בס' דברים שם מקרא י"ב השמר לך פן 
 :תשכח את ה', וזה הוא לאחר יוה"כ בשעה שאינו עומד לפני ה', ואז מועיל קדושת היום לטהר אתכם

 
 כפרה וטהרההרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, על התשובה,  .10

לפי דעת רבי )יומא פד, ב( עיצומו של יום כיפור מכפר גם בלי תשובה לשבים ולשאינם שבים. והשאלה נשאלת: אם יהודי חטא 
לא. הכפרה רק  ועבר עבירה הפוסלת אותו לעדות, האם יהיה כשר לעדות, בלי תשובה, למחר יום הכיפורים? התשובה היא:

גד הזעם וחרון האף. אבל האישיות נשארת בטומאתה וטומאה אפשר להעביר רק בטבילה מעבירה את העונש. "הכופר" מגן נ
שנינו במשנה )יומא פח, מ"ט( "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרם ומי מטהר ...   שהיא התשובה השלימה 

שנו לעמוד על מלוא משמעותו, עלינו פאתכם? אביכם שבשמים" מאמר זה נאמר ככל הנראה בסמוך אחרי החורבן ואם יש את נ
ר החורבן. הנה הגיע יום הכיפורים ופתאום הם להבין את המנטאליות ואת שברון הלב של יהודים באותה השנה הראשונה לאח

מצאו עצמם בלי עבודת היום, בלי כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, בלי קטורת, בלי ה"יום טוב שהיו עושים לו בצאתו מן 
הם הקודש", בלי כל התכונה הקדושה של יום הכיפורים בזמן הבית. יהודים הרגישו אותה שעה כאילו הכל אבוד, כאילו אין ל

תקנה עוד, כאילו לעולמים יישארו שרויים בחושך מעובה זה שמסביבם. ואז בא רבי עקיבא והכריז: "אשריכם ישראל ... לפני 
הכנסו  –מי אתם מיטהרים?" לטהרה אינכם צריכים קרבנות, אינכם צריכים כהן גדול, די לכם במה שכתוב "לפני ה' תטהרו" 

 ו וטהרתם. נא יהודים "לפני ה'", הרגישו נא קרבת


