לא היו ימים טובים לישראל
כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים
מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א
דרשה לנעילה  -יום הכיפורים תשע''ט
כתב הרמ"א סימן תר"ז סעיף ו'  -יום
הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים
המאמינים בכפרתו ,אבל המבעט בו ומחשב
בלבו :מה מועיל לי יום כיפור זה ,אינו
מכפר לו (רמב"ם פ"ג מהלכות שגגות).
כשמעיינים במקור הדברים מוצאים שינוי
לשון  -כתב רמב"ם הלכות שגגות פרק ג
הלכה י'  -אין יום הכפורים ולא החטאת ולא
האשם מכפרין אלא על השבים המאמינים
בכפרתן ,אבל המבעט בהן אינן מכפרין בו,
כיצד היה מבעט והביא חטאתו או אשמו
והוא אומר או מחשב בלבו שאין אלו
מכפרין ,אף על פי שקרבו כמצותן לא נתכפר
לו וכשיחזור בתשובה מבעיטתו צריך להביא
חטאתו ואשמו ,וכן המבעט ביום הכפורים
אין יום הכפורים מכפר עליו ,לפיכך אם
נתחייב באשם תלוי ועבר עליו יום הכפורים
והוא מבעט בו הרי זה לא נתכפר לו
וכשיחזור בתשובה אחר יום הכפורים חייב
להביא כל אשם תלוי שהיה חייב בו.
ההוספה ברמ"א :היא מה מועיל "לי" יום
הכיפורים "הזה" – דהיינו שלא רק מי שלא
מאמין בעצם הסגולה האדירה של יוה"כ הוא
מבעט ,אלא אפילו מי שמאמין ביוה"כ אך
סבור שהוא לא הצליח כ"כ בתפילות ביום
זה או שחטאיו מרובים והוא לא זכה לכפרה
הרי הוא גם בבחינה של מבעט.
יום הכיפורים הוא יום של מתנה מיוחדת
שאדם יכול בקלות לחזור ולשוב אל השם,
ומנין שהוא דבר קל ,כי כך התורה הק'
כותבת לא בשמים היא ולא מעבר לים "כי
קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו" .התורה
מעידה לנו שהתשובה היא דבר שאינו קשה.

וכפי שכתב המשך חכמה פרשת נצבים
שכאשר ברך את ברכת שהחיינו שזו באמת
השמחה האמיתית שהקב"ה נתן יום סליחה
לכל פשעי בני אדם להסיר מעליהם השטן,
ויאות לברכו ולהודות לשמו על גודל רחמיו
מצדו יתברך.
וביותר מה שהביאו גדולי המוסר ראיה
ממי שנשא אשה על מנת שהוא צדיק גמור,
הרי היא קודשת שמא הרהר תשובה בליבו,
הוי אומר שעל ידי הרהור תשובה הוא כבר
נקרא "צדיק" ,אין לך ראיה גדולה מזו שאכן
קרוב הדבר בפיך ובלבבך לעשותו.
התשובה היא דבר בפני עצמו ואין קשורה
כלל לכפרת העוונות ,הוי אומר גם אדם
שהוא עדיין עם עוונות ,מ"מ אם חזר
בתשובה הוא נקרא כבר "בעל תשובה" והוא
נחשב לצדיק גמור.
מה היא אותה חזרה בתשובה ,היא אותה
חרטה על העבר וקבלה לעתיד ,שגורמת
לאדם להתקרב ולשוב אל ה'.
שערי דמעות לא ננעלו – שאל האדמו"ר
מקוצק אם כן בשביל מה צריכים כלל לשער
והרי הוא אינו ננעל ,והשיב שלאותם דמעות
שאינן אמיתיות.
זוהי המתנה המיוחדת של יום הכיפורים,
וזהו מה שאומר הרמ"א שמי שאומר שאין
יום הכפורים זה מכפר לי ,הרי הוא מבעט,
כיון שהוא עוקר את כל המהות של היום
הגדול הזה.

