Aseres Yimei Tishrei 5780, YIW
R’ Soloveitchik, “It may be said that the concept of confession (viduyi) has more than one
dimension. It is not an act that has an independent existence, nor is it something that stands on
its own. It is, rather, the finale, the conclusion of another act - that of ‘repentance’…
Repentance is not a sudden occurrence. It does not begin at nightfall of the eve of the Day of
Atonement, just moments before the recitation of confession. Repentance sprouts forth and
grows in the course of a long and drawn-out process typified by doubt and speculation, soulsearching and spiritual reckoning. First comes the inner stirring which generates actual
repentance. A great gap often intercedes between the idea and the act, for crystallized thinking
is the end-product of intuitive, undefined thoughts. They take hold of one in the darkness of
night, they emerge from the innermost recesses of the secret self, and man tries to fend off
some of them and hide them from himself, not to mention from others. The road that leads from
these first stirrings to the actual contemplation of repentance is long indeed, and even then,
after the rational idea is clearly formulated in thought, it must be reborn and translated into
action… Confession is not something that comes about suddenly, and it is certainly not the
mechanical recitation of a set formula - it is, rather, part and parcel of repentance, the climactic
finale of a drawn-out, exhausting process. And just as repentance cannot be considered
complete until it has brought man to confess, so, too, confession is not valid unless it bursts
forth from within the fiery depths of the furnace of repentance.”1
Devarim 18:13
ָ עִם ה’ אֱֹלִקי,ּתָמִים ּתִהְיֶה
Rashi
 אֶּלָא ּכָל מַה, וְֹלא תַחֲֹקר אַחַר הָעֲתִידֹות, ּותְצַּפֶה לֹו, הִתְהַּלְֵ עִּמֹו בִתְמִימּות.ָתמים תהיה עם ה' אֱֹלִקי
ּׁשֶּיָבֹא עָלֶיָ ַקּבֵל ּבִתְמִימּות וְאָז ּתִהְיֶה עִּמֹו ּולְחֶלְקֹו
Tehillim 16:8
אֶּמֹוט- ּבַל,ּכִי מִימִינִי

:ׁשִּוִיתִי ה’ לְנֶגְּדִי תָמִיד
Bamidbar 28:2-4

 לְהְַקִריב לִי ּבְמֹועֲדֹו, ּתִׁשְמְרּו, ֵריחַ נִיחֹחִי,ָקְרּבָנִי לַחְמִי לְאִׁשַּי- אֶת: וְאָמְַרּתָ אֲלֵהֶם,ּבְנֵי יִׂשְָראֵל-צַו אֶת
 עֹלָה תָמִיד,ׁשָנָה תְמִימִם ׁשְנַיִם לַּיֹום- ּכְבָׂשִים ּבְנֵי:’ אֲׁשֶר ּתְַקִריבּו לַה,זֶה הָאִׁשֶּה--וְאָמְַרּתָ לָהֶם
 ּתַעֲׂשֶה ּבֵין הָעְַרּבָיִם, ּתַעֲׂשֶה בַּבֶֹקר; וְאֵת הַּכֶבֶׂש הַׁשֵּנִי,הַּכֶבֶׂש אֶחָד-אֶת
Vayikra 19:18
 ה, אֲנִי:ָ וְאָהַבְּתָ לְֵרעֲָ ּכָמֹו,ֶָּבְנֵי עַּמ-תִּטֹר אֶת-תִּקֹם וְֹלא-ֹלא
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ואהבת לרעך כמוך .אָמַר ַרּבִי עֲִקיבָא זֶה ּכְלָל ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה Rashi -
Avos 1:1
מׁשֶה ִקּבֵל ּתֹוָרה מִּסִינַיּ ,ומְסָָרּה לִיהֹוׁשֻעַ ,וִיהֹוׁשֻעַ לִזְֵקנִיםּ ,וזְֵקנִים לִנְבִיאִיםּ ,ונְבִיאִים מְסָרּוהָ לְאַנְׁשֵי
כְנֶסֶת הַּגְדֹולָה .הֵם אָמְרּו ׁשְלׁשָה ְדבִָרים ,הֱוּו מְתּונִים ּבַּדִין ,וְהַעֲמִידּו תַלְמִיִדים הְַרּבֵה ,וַעֲׂשּו סְיָג לַּתֹוָרה
Bartenura
מֹׁשֶה ִקּבֵל ּתֹוָרה מִּסִינַי .אֹומֵר אֲנִי ,לְפִי ׁשֶּמַּסֶכֶת זֹו אֵינָּה מְיֻּסֶֶדת עַל ּפֵרּוׁש מִצְוָה מִּמִצְֹות הַּתֹוָרה ּכִׁשְאָר
מַּסֶכְּתֹות ׁשֶּבַּמִׁשְנָה ,אֶּלָא ּכֻּלָּה מּוסִָרים ּומִּדֹות ,וְחַכְמֵי אֻּמֹות הָעֹולָם ּגַם ּכֵן חִּבְרּו סְפִָרים ּכְמֹו ׁשֶּבָדּו מִּלִּבָם
ּבְַדְרכֵי הַּמּוסָר ּכֵיצַד יִתְנַהֵג הָאָָדם עִם חֲבֵרֹו ,לְפִיכְָ הִתְחִיל הַּתַּנָא ּבְמַּסֶכֶת זֹו מֹׁשֶה ִקּבֵל ּתֹוָרה מִּסִינַי,
לֹומַר לְָ ׁשֶהַּמִּדֹות וְהַּמּוסִָרים ׁשֶּבְזֹו הַּמַּסֶכְּתָא ֹלא ּבָדּו אֹותָם חַכְמֵי הַּמִׁשְנָה מִּלִּבָם ,אֶּלָא אַף אֵּלּו נֶאֶמְרּו
ּבְסִינַי
Kli Yakar
כי כל מצות התורה הם על שני סוגים האחד הוא ,המצות שבין אדם למקום ב"ה ויסוד לכולם האמונה
בה’ .השני הוא ,המצות שבין אדם לחבירו ויסוד לכלם פסוק ואהבת לרעך כמוך .ומטעם זה היו
הכרובים פורשים כנפים למעלה מחוי כלפי מעלה כנגד המצות שבין אדם למקום ,ופניהם איש אל
אחיו כנגד המצות שבין איש לחבירו
Esther 9:22
ּכַּיָמִים ,אֲׁשֶר-נָחּו בָהֶם הַּיְהּוִדים מֵאֹיְבֵיהֶם ,וְהַחֶֹדׁש אֲׁשֶר נֶהְּפְַ לָהֶם מִּיָגֹון לְׂשִמְחָהּ ,ומֵאֵבֶל לְיֹום טֹוב;
לַעֲׂשֹות אֹותָם ,יְמֵי מִׁשְּתֶה וְׂשִמְחָהּ ,ומִׁשְֹלחַ מָנֹות אִיׁש לְֵרעֵהּוּ ,ומַּתָנֹות לָאֶבְיֹנִים
Mishnah Yoma 8:9
הָאֹומֵר ,אֶחֱטָא וְאָׁשּוב ,אֶחֱטָא וְאָׁשּוב ,אֵין מַסְּפִיִקין ּבְיָדֹו לַעֲׂשֹות ּתְׁשּובָה .אֶחֱטָא וְיֹום הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר,
אֵין יֹום הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר .עֲבֵרֹות ׁשֶּבֵין אָָדם לַּמָקֹום ,יֹום הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר .עֲבֵרֹות ׁשֶּבֵין אָָדם לַחֲבֵרֹו ,אֵין
יֹום הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר ,עַד ׁשֶּיְַרּצֶה אֶת חֲבֵרֹו .אֶת זֹו ּדַָרׁש ַרּבִי אֶלְעָזָר ּבֶן עֲזְַריָה ,מִּכֹל חַּטֹאתֵיכֶם לִפְנֵי ה
ּתִטְהָרּו )ויקרא טז( ,עֲבֵרֹות ׁשֶּבֵין אָָדם לַּמָקֹום ,יֹום הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר .עֲבֵרֹות ׁשֶּבֵין אָָדם לַחֲבֵרֹו ,אֵין יֹום
הַּכִּפּוִרים מְכַּפֵר ,עַד ׁשֶּיְַרּצֶה אֶת חֲבֵרֹו .אָמַר ַרּבִי עֲִקיבָא ,אַׁשְֵריכֶם יִׂשְָראֵל ,לִפְנֵי מִי אַּתֶם מִּטַהֲִריןּ ,ומִי
מְטַהֵר אֶתְכֶם ,אֲבִיכֶם ׁשֶּבַׁשָּמַיִםׁ ,שֶּנֶאֱמַר )יחזקאל לו( ,וְזַָרְקּתִי עֲלֵיכֶם מַיִם טְהֹוִרים ּוטְהְַרּתֶם .וְאֹומֵר
)ירמיה יז( ,מְִקוֵה יִׂשְָראֵל ה’ ,מַה ּמְִקוֶה מְטַהֵר אֶת הַּטְמֵאִים ,אַף הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא מְטַהֵר אֶת יִׂשְָראֵל
Mishlei 3:6
ּבְכָלּ-דְָרכֶיָ ָדעֵהּו;

וְהּוא ,יְיַׁשֵּר אְֹרחֹתֶיָ

Michah 6:8
הִּגִיד לְָ אָָדם ,מַהּ-טֹוב; ּומָה-ה’ ּדֹוֵרׁש מִּמְָּ ,כִי אִם-עֲׂשֹות מִׁשְּפָט וְאַהֲבַת חֶסֶד ,וְהַצְנֵעַ לֶכֶת ,עִם-אֱֹלִקיָ
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