השופר מזכיר את היום של בריאת האדם "ויפח באפיו נשמת חיים"ולכן שופר זה המצווה
היחידה שנושפים...
וזה גם המעבר מדין לרחמים – אף זה דין ופה רחמים נושמים מהאף ומוצאים מהפה...

לפי האריז"ל כל יום בעשרת ימי תשובה מכפרים על הימים של השנה ראשון על כל הימי ראשון
של השנה וכן ע"ז הדרך

כפרות לא שגרתיות –סיפור ליום הכיפורים
חסיד ביקש מרבו להיות נוכח בעת שהוא יערוך את מנהג הכפרות .אחרי הפצרות רבות ,אמר לו
הרבי ללכת לכפר מסוים  ,שם יש בית מרזח שמנהל יהודי פשוט עבור הפריץ" ,לך אליו וראה אצלו
את מנהג הכפרות .שם יהיה לך מה ללמוד .
בלילה שלפני ערב יום הכיפורים הגיע אותו חסיד לכפר הנידח ,ונכנס לבית מרזח אפוף עשן ,ריח
אלכוהול כבד וצחנת שיכורים .הוא הסתתר ועקב אחרי הנעשה .בשעה מאוחרת אחרי חצות ראה את
היהודי ,מנהל בית המרזח ,עמל קשה לסלק את כל השיכורים .משהסתלקו כולם ,ראה אותו מטפס
לגג של איזה ארון ושולף משם שתי חוברות .הוא פתח את האחת והתחיל לקרוא בה "ביום הזה
עשיתי כך וכך" ,מסתבר שכל חטא שעשה במהלך השנה נרשם אצלו בדקדוק במחברת .ועתה
התמרמר היהודי הפשוט הזה בדמעות על כל חטא וחטא שחטא במשך השנה .
אחר כך פתח את המחברת השניה" .הרי בקשתי ממך ,אלוקים ,בשנה שעברה שנה טובה ומתוקה -
ואתה הבטחת לי .והנה ,למה מתה הפרה שנתנה לילדי חלב? ולמה חלתה אשתי? ולמה? למה?
ולמה "...והוא מנה את כל המאורעות הקשים של השנה ....
"טוב"  -סיכם הכפרי" ,הרי יום כיפור היום ומצווה לסלוח ,אז בוא נשתווה ,אני אסלח לך על מה
שקרה לי ואתה תסלח לי ...לקח את המחברות ,סיבב סביב ראשו "זו כפרתי זו תמורתי זו כפרתי ",
והעיף את המחברות החוצה דרך החלון ....

 40מסמל התנקות והיטהרות 4 .מסמל את  4היסודות – אש ,מים אוויר ואדמה .ב –  40ימי
התשובה ,ניתן להיטהר ולהיטען מחדש ,בכל אחד מהיסודות הפועלים וקיימים בחיינו .ומכאן,
הזדמנות להתעלות ,לצמיחה ולהתפתחות אישית .ב  40 -ימי התשובה ,מתנקה ומיטהר האדם
מכל אחד מהיסודות על כל  10הספירות .ובונה את המצבור האנרגטי אשר ישמש אותו בשנה
החדשה.
בראש השנה  -הופרדה הנשמה מהבורא .בעשרת הימים שמראש השנה ועד יום כיפור ,הנשמה
מעתיקה על עצמה את תכונות הבורא שמורכבות מעשר "ספירות" :כתר ,חכמה ,בינה ,חסד ,גבורה,
תפארת ,נצח ,הוד ,יסוד ומלכות ,ומאמצת בהדרגה את התכונות הללו.

יום כיפור הוא השלב שבו מתבצעת הכללה סופית של עשר הספירות בנשמת האדם .מיום כיפור
ואילך מתרחש תהליך של "המתקה" ,כלומר תהליך של תיקון  -שינוי תכונותיו האגואיסטיות של
הנברא לתכונותיו האלטרואיסטיות של הבורא .מכיוון שהנברא הופך דומה לבורא בתכונותיו ,מתחיל
הבורא למלא באורו את עשר הספירות ,התכונות שרכש הנברא .הנשמה חשה את עצמה מתמלאת
באור הבורא ,שמורגש בה כעונג עצום.

יום הכיפורים – כתר
בכתבי האריז"ל נאמר ,שעשרת-ימי-תשובה מכוונים כנגד עשר הספירות .ומפרש השל"ה ,שיום
ראשון מכוון כנגד ספירת המלכות ,יום שני – יסוד ,וכן הלאה )מלמטה למעלה).
אומר על כך כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק:לכאורה ,נראה דחוק לומר ששני ימי ראש-השנה הם מלכות
ויסוד ,והימים שלאחריהם ,שהם ימי חול ,נעלים מהם .והנראה יותר ,ששני ימי ראש-השנה הם חכמה
ובינה ,הימים שאחריהם – שבע המידות ,ויום-הכיפורים – כתר.
(אור-התורה – דברים ג ,עמ' א'תסא)
ומוסיף על כך כ"ק אדמו"ר:סדר זה ,לפיו יום-הכיפורים נעלה מראש-השנה ,נראה יותר ,כמבואר
בכתבי האריז"ל ש"יום-הכיפורים בסוד הפנימיות וראש-השנה בסוד החיצוניות" .וגם על -פי נגלה ,הרי
רק ביום-הכיפורים דומה כל יהודי למלאכי-השרת ,ולא בראש-השנה.

