
 
 

 
 

 יום הכיפורים

 כפרות
 עמד הרב הצדיק ר' יצחק מברדיצ'ב אחת עםפ

מתקן נעלים, ושאל אותו: "וכי  ,עבר גוי אחד .בחלון

 מיד ישב אותו צדיק על הקרקע "?אין לך לתקן כלום

אוי לי ואוי לנפשי שיום  :ובכה בכייה גדולה ואמר

. הדין בא ועוד לא תיקנתי את עצמי
 

והיה  עם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי הולך בדרך,פ

רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב. 

 על בית חיינו שהוא חרב, אמר רבי יהושע: אוי לנו

 אמר לו: מקום שמכפרים בו עוונותיהם של ישראל.

ירע לך, יש לנו כפרה אחרת תחתיה, ואיזה? זה  אל

חפצתי ולא זבח"   חסדים, שנאמר - "כי חסד גמילות
 (אבות דרבי נתן, פרק ד')  

 סעודה מפסקת
יום  לימו היה רגיל לומר כל יום חץ בעיני שטן.פ

אחד ערב יום הכיפורים היה, נדמה לו כעני. הלך 

 אמר לו:  ודפק בדלת. הוציאו לו לחם.

  יום כמו זה, הכל בפנים, ואני בחוץ?
 

אמר לו: יום כמו זה  הכניס אותו והביאו לו לחם.

הביאו אותו והושיבו  הכל ליד השולחן ואני לבדי?

לא את עצמו בשחין ימ אותו ליד השולחן. היה יושב.

ומוגלה עליו והיה עושה בו דברים מאוסים. אמר לו: 

שב יפה. אמר לו: תנו לי כוס. נתנו לו כוס, השתעל 

והכניס בו כיחו. גערו בו. עשה עצמו כמת שהיו 

 אנשים אומרים פלימו הרג אדם פלימו הרג אדם.
 (מסכת קידושין דף פא)

חשבון נפש  
o -אלף ילדים ובני נוער. 660 מיליון אזרחים עניים, בהם כ-1.4בישראל חיים כ 

o  מהשנתון, זכאים לתעודת בגרות העומדת בדרישות הסף האוניברסיטאיות. 40.3%רק 

o  מן ההכנסה המקבילה של גברים60%ההכנסה השנתית של נשים ישראליות עובדות, היא .  

o  :17.93שכר המינימום לשעה  .₪ 

  תפילה
נה עני שפל כל השפלים. ושא חטאו מקבל התפילות: ע

והארך נא ברחמיך שנותיו. וצוה כל שאלותיו למלאות: 

ותחשוב כל תפילותיו קטורת. לפניך כקורבנות ועולות: 

והאל המקבל התפילות. שמע קולי אשר ישמע בקולות:  

שה למען ישראל העניים.  ע

עשה למען ישראל הדלים. 

עשה למען ישראל השרויים בצרות.  

עשה למען יתומים ואלמנות. 

צום 
ָרא ְבָגרֹון ַאל ַּתְחֹׂש� ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶל� ְוַהֵּגד ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲעֹקב ַחּטֹאָתם: ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון ְוַדַעת ְּדָרַכי קְ 

ֶיְחָּפצּון ְּכגֹוי ֲאֶׁשר ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט ֱא�ָהיו לֹא ָעָזב ִיְׁשָאלּוִני ִמְׁשְּפֵטי ֶצֶדק ִקְרַבת ֱא�ִהים ֶיְחָּפצּון: ָלָּמה ַּצְמנּו ְולֹא 
ָרִאיָת ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְולֹא ֵתָדע ֵהן ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו ֵחֶפץ ְוָכל ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגׂשּו: ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגֹרף 

ֶרַׁשע לֹא ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם: ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן רֹאׁשֹו ְוַׂשק 
ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ָוֵאֶפר ַיִּציַע ֲהָלֶזה ִּתְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון ַלה': ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו 

ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו: ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ� ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית ִּכי 
 ח)"(ישעיהו פרק נ                                                             ִתְרֶאה ָעֹרם ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר� לֹא ִתְתַעָּלם:

 והאל הקדוש נקדש בצדקה

 לובש צדקות

 דובר צדקות


