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 יום הכיפורים תשע״ו  בס"ד

 "יום כיפור לכולם": מילות הקדמה

 דוד טנור

 חשבון, שלי הבנק חשבון, מגוריי בית את גם הכולל, הקריירה עולם לצד. עולמות שני בין אני גם חי, מאיתנו רבים כמו

 מחדש שלידתה תרבות, שנה 3000 בת מתרבות כחלק, בישראל אני חי בזכותו אשר העולם ישנו, שלי והטלפון שלי האימייל

 . החיצוני העולם לצד העומד, הפנימי העולם זהו. גלוי מנס פחות לא הינה אנו בחיינו

 נפעם הייתי, נדרי קול לתפילת הכנסת בית אל מביתי משפחתי עם בהולכי, החמה שקיעת עם, כיפור יום בערב, שנה בכל

 ומשיחות, אופניהם על רכבו אשר הילדים מקולות המה אשר, סירני רחוב את מילאו אשר ותצעיר המשפחות ממאות

 . בהם צפו אשר המבוגרים

 הקריאה, נדרי קול תפילת של הנימים היו איפה? הפנימי העולם נעלם לאן, מאידך אך, לב מחמם מחזה מחד זה היה

  -"יזכור" עם מה? האלוהי מהציווי לחמוק בניסיונו היונ הנביא של העמוק הכאב, ישעיהו הנביא של לתשובה המרגשת

 בתום השופר ותקיעת, נעילה עם מה? עימנו אינם כבר אשר, אלינו קרובים הכי האנשים של שלנו ציבורי-הפרטי הזיכרון

 להיותנו הסיבה עם מחדש לחיבור, בשנה אחד ליום קהילתית אחדות יצירת של, הנפש חשבון של ליום קרה מה? הצום

 עבור, עבורנו לבנות נרצה אותה החברה סוג על הרהורים של יום כולנו נקיים כיצד? ואמותינו אבותינו אדמת על, ןכא

 ?החלום את להגשים מנת על לפעול יכולים כיחידים אנו וכיצד - ושלום שוויון, צדק של חברה - נכדינו ועבור ילדינו

 :הכיפורים ליום בהפטרה ישעיהו יאהנב אותנו שמלמד מה וזה, הכיפורים יום של מהותו זו

ֵתחַּ : ֶאְבָחֵרהּו צֹום ֶזה ֲהלֹוא ְרֻצּבֹות פַּ ע חַּ ֵתר! ֶרשַּ ח מֹוָטה ֲאגֻּדֹות הַּ לַּ ֵתקּו מֹוָטה ְוָכל ָחְפִשים ְרצּוִצים ְושַּ  ָלָרֵעב ָפֹרס ֲהלֹוא. ְתנַּ

ְחֶמָך ֲעִנִיים לַּ ָלם לֹא ּוִמְּבָשְרָך ְוִכִסיתֹו ָעֹרם ִתְרֶאה ִכי; ָבִית ָתִביא ְמרּוִדים וַּ ע ָאז: ִתְתעַּ ר ִיָּבקַּ חַּ שַּ ֲאֻרָכְתָך אֹוֶרָך כַּ  ִתְצָמח ְמֵהָרה וַּ

ְך ְסֶפָך' ה ְכבֹוד ִצְדֶקָך ְלָפֶניָך ְוָהלַּ אַּ  .)ט-ה, נח ישעיהו: )יַּ

. לפועל זה פרויקט יוצא ההי לא, וטובים רבים של הנפש מסירת ללא. התשיעית לשנתו כעת נכנס" לכולם כיפור יום" מיזם

 שהיה, שוורצבאום להנרי; מחוויות אחיטוב ושירלי סמרקנדי תומר, שטאובר פנינה, לקס לאלן ליבי מכל להודות ברצוני

 הרוחני המשגיח, גולדרייך מוטי ולרב כיפור ביום" חוויות" לבין" ברמן" כנסת בית בין הפעולה שיתוף את להציע הראשון

 לילדיי; השנים כל לאורך לפרוייקט בנדיבות שתרמו, רוזנפלד שרמן היקר ולחברי חיה לאשתי; הראשון מהיום שלנו

 הציבור לשליחי. הפרוייקט של הראשונות השנים במהלך ביותר חשוב תפקיד להם שהיה, ושלמה צילה, חנניה, דניאל

 בכל דיונים והובילו שיחות תנושנ המופלאים ולנשים ולאנשים, ברחובות רבים כנסת בתי שיצגו, והמסורים המוכשרים

   (.www.psefas.org.il) "לכולם כיפור יום"  ידי ועל בעקבות שנולדה הקהילה", פסיפס" חברי הם כעת מהם רבים. השנים

 . לכולנו השראה שהיוו הדיונים ואת המרגשות המילים את לקרוא הזכות כעת ניתנה לקוראים

 הנלהבים במשובים ליבנו את חיממתם. מוצלח לכה הפרוייקט את שהפכתם, המשתתפים, לכם להודות ברצוני, לבסוף

 של חזונו בהתגשמות לחזות ונזכה, רבות שנים עוד למשך עתידים משותפים כיפור בימי כולנו שנתברך תקווה כולי. שלכם

 :הנביא

ְשִחיתּו ְולֹא ָיֵרעּו לֹא ר ְּבָכל יַּ ִים' ה ֶאת ֵּדָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִכי ְדִשיָק  הַּ מַּ ָים כַּ ִסים לַּ  (.ט, יא ישעיהו: )ְמכַּ

http://www.psefas.org.il/
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  בס״ד  יום כיפורים תשס״ט

 קדושת היום

 אורלי דים

יום הכיפורים מכונה בפי רבים  ,תחושת קדושה מיוחדת מאפיינת את יום הכיפורים לעומת שאר חגי ישראל. למעשה

בשנה". זאת בשל מאפייני הקדושה של ה' בתפילת היום, ובשל ההתנתקות מהוויית העולם "היום הקדוש ביותר 

המתבטאת בין היתר באיסור המלאכה ובצום שמשרה נופך של קדושה. זהו יום מרכזי לסליחה, ולטהרה מהעוונות 

  שעשינו, יום בו ה' מוחל לעמו ישראל ומאפשר לנו לפתוח דף חדש.

אמור לדכא אותנו, מכיוון שאנחנו "מכים על חטא", אנחנו "בושים וניכלמים", ולמרות זאת  לכאורה יום הכיפורים היה

  ?מדוע ,ויחד עם זאת, יום הכיפורים מרומם אותנו ויש תחושה של יום מיוחד וקדוש, והשאלה שנשאלת היא

 :ןואני אתמקד בארבע מה ,אפשר למצוא כמה סיבות לקדושת היום

 .'הוא מוקדש לתפילה להזהו יום קדוש מכיוון ש .1

 ה"מפגש" שלנו עם ה' מקרין נופך של קדושה. .2

  נפש.ההשפעת הווידוי של היחיד על   .3

 הרגשת היחיד שהוא חלק מהציבור בתפילה ביום הזה. .4

 '.  נתחיל בעובדה שיום זה קדוש ומוקדש לתפילה לה

כלומר, איסור האכילה אינו נובע מאבל על חורבן או על יום הכיפורים, בניגוד לשאר הצומות, אינו יום של אבל או צער. 

מותו של מנהיג מסויים, אלא הוא קשור בצורך להתנתק מדברים חומריים ובצורך לעצב יום שכולו קדוש ומוקדש לתפילה 

שאנו מחוייבים לעשות, אלא במצב רוחני מסויים בו שרוי במעשים מסויימים קדושת יום כיפור אינה מתבטאת  לה'.

 :וזאת מכמה סיבות ביטול הפעילות האנושית,", יום של לאדם. למעשה יום הכיפורים הוא יום של "הא

בגלל מצוות ה"לא", אנחנו הופכים להיות דומים  ,מכיוון שאנו מורחקים ככול האפשר מעולם הגשמיות, ומעולם העשייה

 .להתקרבות אליו דרך עולם הרוחלמלאכים שאין להם צרכים גופניים. זאת כדי שנוכל להתמקד בתפילה לה' ו

אלא ה' הוא זה שעושה את יום הכיפורים.  ,שלמעשה לא אנחנו עושים את יום הכיפורים ,סיבה נוספת למצוות ה"לא" היא

ביום זה יש הארה שחודרת אל הלבבות, ואנחנו רק צריכים לא ל"הפריע" להארה הזאת לחדור אלינו, ולכן אנו מצווים 

 .פצי אדםזהו יום שבו אנו עוסקים רק בחפצי שמיים ולא בח .ם חומרייםלהמנע מלהתעסק בדברי

כל יום אנו נפגשים עם האלוקים, והסיכוי ב לאלתחושת הקדושה של היום היא ה"מפגש" עם האלוקים.  סיבה שניה 

 שר ישיר עםשדרכה אנו עומדים בק ,להיפגש עימו ביום הכיפורים הוא גדול יותר. ביום זה אנו עוסקים בתפילה מתמדת

ה' על חטאינו, מבקשים מחילה, מחפשים את האמת ומבטיחים ללכת בדרך הישר. לפי אנחנו מתוודים בפני  .עולםבורא 

הרמב"ם הווידוי עצמו הוא לכאורה התשובה של האדם וההכרה בה', שהרי אנחנו מתוודים מרצוננו החופשי ללא לחץ 

ת ברשות שופטת שהיא מעלינו. כלומר, עצם הווידוי שלנו בפני "המלך חיצוני, ובכך אנחנו מבטאים את הכרתנו העקרוני

 .המשפט" מהווה קבלת עול מלכות שמים

עם משהו מרומם מאתנו. נכון שאנחנו סובלים ומתייסרים במפגש הכואב  ולהיפגשההכרה בחטא מאפשרת לנו להתעלות 

רגע קט, לראות את חסרונותינו, מקרבת אותנו אל ה' שלונותינו. אבל עצם יכולתנו, ולו ליעם חטאנו, עם קטנותנו, עם כ
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ת דווקא באותה ראיה שמשפילה ישכן קרבת ה' מותנ -וכאן למעשה יש פרדוקס  .כי אנו יודעים שחותמו של ה' היא אמת

דווקא בזכות ההבנה והכרת החטא אנו מגיעים  ,. הווה אומראין דבר שלם יותר מלב שבוראותנו. במילים אחרות 

  הנפש ביום הכיפורים.לרוממות 

: הווידוי מקל עלינו גם מבחינה נפשית. סוף סוף ניתן להשתחרר קמעה, לווידוי של האדם הפרטי יש סגולה נוספת

להפסיק להעמיד פנים. לא פעם אנחנו מעמידים פנים לא רק כלפי חוץ, ברשות הרבים, אלא גם כלפי עצמנו בחדרי חדרים. 

מנו כפי שאנו, ואחד הרגעים האלה הוא יום הכיפורים. הוידוי על האמת מקל עלינו ספורים הימים שאנו רואים את עצ

וסביבנו נמצא קהל גדול, וכל אחד ואחד מתוודה באופן  ,והעובדה שאנחנו לא לבד. ומשחרר את הנפש מזרות ומריחוק

 .יישיםמתב, מקל על הווידוי האישי שלנו, שכן אנחנו לא לבד ולכן לא שהוא עשהעצמאי על חטאים 

, שכן תפילת הציבור ביום הכיפורים לבסוף, ליום זה יש תחושת קדושה מיוחדת בשל השייכות של היחיד לקהל, לציבור

ואחת  .אינה דומה לתפילת הציבור בשאר ימות השנה. ביום הזה המודעות הציבורית חזקה יותר בהשוואה לכול יום אחר

, לצדיק, מן הכללללא יוצא  ,בעם. להפך, הפניה ביום זה היא לציבור כולוהסיבות היא שיום הכיפורים אינו מיועד לחלקים 

ביום זה בתי הכנסת מלאים עד אפס    . הבינוני והרשע, כולם יחדיו מתפללים ונקראים להיות ציבור שלם ככול האפשר

 .מקום. אין יום בשנה בו מורגש הציבור יותר מאשר ביום הכיפורים

וזאת בשל אופייה של הברית שכרת הקב"ה עם עם  ,דת לכך שהיחיד ירצה להיכלל בציבורביום קדוש זה יש סיבה מיוח

לפי הפסוק בספר דברים "את אשר ישנו פה עמנו עמד היום  ,הברית עם ה' כוללת את הברית עם כל אדם ואדם  .ישראל

רים "כי עם קדוש אתה לה' הפסוק בספר דב לפיהיא גם כוללת את הברית עם האומה ככלל   ואת אשר איננו פה עמנו".

ושני סוגי קדושה מיוחסים לפסוק,  קדושה  ,הברית היא כפולה ,כלומר". ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה ,אלוקיך

 .הקדושה שמיוחסת לכל אדם כפרט קיימתשנובעת מכח היותנו צאצאים של אבותינו ולכן היא קדושת האומה, ובנוסף 
ו של היחיד, אין הקדושה שבאה לנו מאבותינו ניתנת להפקעה, כלומר את הברית לעומת קדושת הפרט התלויה במעשי

כלל בציבור, להזדהות עם עם ישראל, כי לציבור ילכן לאדם הפרטי יש את הרצון לה .חטאיםעל ידי לאומה לא ניתן להפר 

  .ולעם ישראל הכפרה מובטחת

, "זכור אשר נשבעת להם", "מחה אומרליח הציבור וכך ניתן למעשה להסביר את הנוסח התקיף של הסליחות, בהם ש

וכאן ניתן גם  .תובע כפרהפשענו כעב וכענן", ו"עשה עמנו כמה שהבטחתנו". שליח הציבור לא רק מבקש מה', אלא ממש 

להסביר את המנהג התמוה לכאורה, לאמור במנגינה חגיגית את ה"אשמנו בגדנו" בחזרת השליח ציבור. האם זה המקום 

למעשה, בשיר ובמנגינה אנחנו מבטאים את הביטחון שלנו כציבור, שנצא  יבור כאשר אנו מתוודים על אשמה?לשיר בצ

היחיד, לעומת זה, שגם מבקש את סליחותיו מהקב"ה בסוף תפילת הלחש, אינו יכול  זכאים כציבור בזכות הברית עם ה'.

אינו תובע, כיחיד לא יזכה בכפרה, ובוודאי שהיחיד  לשיר, הוא בוכה ומתייפח. היחיד חושש מפני חטאיו, ומהפחד שהוא

 ."לפני הווידוי האישי "אל תתעלם מתחינתנו אלה רק מבקש בהכנעה

כללות ילכן הציבור תורם אופי ייחודי למאמץ התשובה. הוא תורם את הביטחון בכפרה לציבור. ההיטמעות בציבור והה

 .ובטחתבו מקנה לאדם הפרטי את חלקו בכפרת הציבור, שהיא מ

 .תגלות האלוהיתהלסיכום, קדושת יום הכיפורים נובעת מהמקום, מהזמן, מהאדם ומה

נקווה שבזכות ההיכללות בציבור, ההקלה הנפשית שבווידוי וה"מפגש" עם האלוקים, נזכה ביום הכיפורים הזה לסליחה 

 ולכפרה. ותחושת הרוממות ביום זה תלווה אותנו גם בשאר ימות השנה. 
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 יום הכיפורים תשס״ח  בס"ד

 סוגי התפילה ביום כיפור

 אורלי דים

 יום שבא לידי ביטוי עיקרי בתפילות בבית הכנסת, יום שכולו עינוי נפש. -יום הכיפורים הוא יום מיוחד במסורת היהודית 
זהו יום שבו נחתם גזר דינו של  ,מצד אחד: והוא בעל שתי פנים ,יום הכיפורים הוא שיאם וסיומם של הימים הנוראים

המלווה היראה והחרדה האדם. לפי המסורת, בראש השנה נידון האדם, וביום הכיפורים נחתם גזר דינו, ומכאן אווירת 

  את תפילות היום.

יכפר עליכם אלוקים לטהר  כי ביום הזה " :יש ביום זה גם תחושה של תקווה להתחלה חדשה והבטחה למחילה ,מצד שני

 ".אתכם מכל חטאתיכם

תפילת הנעילה בסיומו של היום מבטאת בקשה אחרונה ל"חתימה טובה" ומסתיימת בתקיעת שופר ובשירה לשנה הבאה  

 .בירושלים הבנויה

 יום הכיפורים הוא החג היחיד, והיום האחד בשנה, שבו נוהגים להתפלל חמש תפילות: 

שכשמה כן  ,מנחה, והתפילה החמישית היא תפילת הנעילהושחרית, מוסף, תפילות הכיפורים, תפילת ערבית בליל יום 

מבוסס   "נעילה"שם התפילה  .ועל כן היא נאמרת בהתעוררות גדולה ובתחנונים רבים ,היא, נאמרת בזמן הנעילה של היום

שהכוונה לנעילת שערי בית המקדש,  . יש חילוקי דעות מה הם השערים שננעלים. יש טוענים"נעילת שערים"על המושג 

שכן בלילה אף אחד לא נכנס למקדש, והשערים היו ננעלים לעת ערב סמוך לשקיעה, ומכיוון שהתפילה הזו נאמרת בזמן 

לעומתם, יש הסבורים שהמושג שערים מתכוון לשערי השמים, מקום מושבו של   ."זה, קראו את שמה "תפילת נעילה

שרה ימים לקבל את תפילות עם ישראל, והם ננעלים לקראת סיום יום הכיפורים בתפילת האל, שהיו פתוחים במשך ע

  .נעילה

לפני תפילת הנעילה נהוג לפתוח את ארון הקודש, והוא נשאר פתוח למשך כל התפילה, דבר שמסמן את האמונה שבשעה 

תפילת הנעילה הוא הזמן בו נחתם גזר הזמן של  ,זו שערי הרקיע  עדיין פתוחים לקבלת תפילות. ולפי המסורת היהודית

תפילת נעילה פותחת בפרק "אשרי יושבי ביתך" לאחר מכן "ובא לציון",  חצי קדיש ותפילת  . הדין של האדם לאותה שנה

. עשרה מידות הרחמים"-את "שלושובה אנו אומרים את החלק הראשון של הווידוי  ,שמורכבת מתפילת הלחש ,עמידה

ים את תפילת "אבינו מלכנו". הווידוי  שנאמר בתפילת העמידה שונה מהווידוי שנאמר בשאר בתום חזרת הש"ץ אומר

 .ופחות בפירוט החטאים ,התפילות ביום כיפור, תוכנו עוסק בעיקר במהות התשובה

 בכל עשרת ימי התשובה, מראש השנה ועד סוף תפילות יום הכיפורים, אנו מוסיפים בתפילת עמידה תוספות, כמו "זכרנו

אנחנו אומרים את תפילת "אבינו מלכנו". בכל התוספות  ,לאחר תפילת עמידה לכך, ועוד. בנוסף ",לחיים מלך חפץ בחיים 

תפילת  -בספר זכויות". ובתפילה האחרונה של ימי הדין והרחמים כתבנו בספר החיים" או  "כתבנוהאלו אנו מבקשים 

בספר החיים. יש הבדל משמעותי בין שתי המילים  "להיחתם"אלא  ,בספרי החיים להיכתבאנו כבר לא מבקשים  - הנעילה

יש הבדל משמעותי בין מסמך  ,. לדוגמא"לחתום"לעומת  "לכתוב"הללו. גם בחיי היום יום יש משמעות שונה למלה 

דים ומראה שאנחנו עומ ,לבין מסמך שכתבנו וחתמנו עליו. החתימה מהווה גושפנקה על הכתוב ,שכתבנו בלי לחתום עליו

וניתן  ,אולם ברגע שחתמנו את חתימתנו הדברים הם מוחלטים וסופיים ,מאחורי הכתוב. דברים שכותבים ניתן גם למחוק

 ,אדם שבחייו השפיע, אמר דברים או עשה מעשים שיזכרו לעד בדומה לכך,לשייך את הכתוב לאדם מסוים שחתום עליו. 

גמר זהו מקור הביטוי שאנו מאחלים האחד לשני ביום הכיפורים: "  ."אנו נוהגים להגיד על האדם במותו "הטביע חותם

 "!חתימה טובה
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וכבוד  תפילת נעילה נאמרת מתוך רגש, גילוי פנימי, וידוי, שפיכת דמעות, כנות וכוונה אמיתיים. תפילה מתוך הערכה    

  .פחד ויראת כבוד ,לבורא עולם, מתוך כניעה

, מעגל האישי ובמעגל הלאומית בבקשו הבקשות שאנו מבקשים מאלוקים הן

 עבר ולעתיד,בקשות שקשורות ל 

  ,לגורמים חיוביים וגורמים שליליםבקשות שקשורות  
 ,בקשת סליחה ורחמים 

,בקשה למחיקת חטאים ולביטול גזרות 
 בקשה לרפואה שלמה. 

מתמקדת באברהם אבינו שעמד בקשה לזכור זכות אבות. בקשה זאת ,בקשה לשפוט ולדון את האויבים :ובמישור הלאומי 

 בקשה לגאולת העם.ו האל העמיד אותו,בהם בצידקתו למרות כל הניסיונות 

. זאת תפילה  רגשית מאוד, המבטאת מאמץ פתח לנו שער, בעת נעילת שער כי פנה יום"בתפילת נעילה אנו מבקשים " 

ש העז ולא המחשבה, והמתפלל פונה אחרון לבטל כל גזירה רעה אפשרית "בדקה התשעים". בתפילה זאת מדבר הרג

תפילת נעילה הינה  "כל גזרות אכזריות".ויציל את בני עמו מ ,ויקבל את הדמעות ,לאלוקים בבקשה שישמע את הבכי

 הפרטילכן האדם  הזדמנות אחרונה לחרטה אמיתית כדי לשנות את הגזרה ממוות לחיים, מעוני לאושר, מעינוי לגאולה.

ולשאוף להגיע לשיא בכנותו ובכוונתו בתפילה, וזאת למרות הקושי הפיזי  ,להתרכז בתפילה ,צריך להתעלות על עצמו

 יםלאחר יום שלם של צום.  זהו רגע האמת, מוצא אחרון לבקשת רחמים מהשם, שעה שבה תפילה כנה ובכי תחנונים יכול

מהסיפור שמסביר מדוע בת פרעה  להשיג בכל התפילות עוד מלפני ראש השנה. נושא הבכי נובע שלא הצלחנולהשיג מה 

אם יראה  ,אנחנו מאמינים ומקווים שהשם ירחם על בניו דומהעליו". בצורה  ותחמול ,ריחמה על משה "והנה נער בוכה

 ,בזמן שאנו מתחננים למחילה וסליחה. כדי לעזור לקהל להגיע לרגעי שיא אלו נהוג לבחור את החזן בקפידה שאנו בוכים

 ,וארון הקודש פתוח ,למרות הקושי הפיזי ,בתפילתו. כמו כן, לאורך כל תפילת נעילה אנחנו עומדיםף את הקהל ושיסח כך

 .כדי להעצים את הרגע

:בסוף תפילת נעילה נוהגים לתקוע בשופר. לתקיעה זו כמה נימוקים    

יהם והעבדים יש אומרים שהיא זכר לתקיעת השופר שבמוצאי כיפור בשנת היובל, אז היו האדמות חוזרות לבעל .1

 היו משתחררים.
סיבה נוספת, זהו סימן של תרועת ניצחון, בו אנו מכריזים על ניצחוננו על השטן המקטרג, ועברנו את יום הכיפורים  .2

 .בסליחה ובכפרה

לאחר שה' אמר לו "סלחתי  יםנימוק אחר, רמז לירידתו האחרונה של משה מסיני, כשהוריד את הלוחות השני .3

 ."כדבריך

.ה טובה לכולנוגמר חתימ
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 ב"תשע, הכיפורים יום

 האחרון המפלט, תפילה

 טרבס-פרל רפי

 לשופר רחוק הד היא, מעט עוד נשמע אותה, שבסופו השופר תקיעת. הזמן למימד מחוץ אל קפיצה הוא הכיפורים יום

 העבדים כל ורלשחר האות את נותן היה שופר אותו. שנה 50-ל אחת כיפור ביום, היובל שנת ראשית את מציין שהיה

 . לבעליהן חוזרות שהיו – שהשתעבדו הנחלות כל לשחרור ואף, לחופשי

, פנימי מקיבעון, ולארגונו לחברו אדם של מעבדות, בנו שרודה מהזמן חרות – לחופש מריע הכיפורים יום סוף של השופר

 שעלולים, אותנו שכבלו ריםהנד כל התרת של סמלית פעולה מבצעים אנו הקדוש היום בתחילת. מחטא, כפייתי מהרגל

 . חדשה לדרך לצאת אפשר עכשיו. התשובה בתהליך לנו להפריע

 נבראים אנו השנה שבראש, היא הבשורה אבל: שנה בכל להתחדש שאפשר, ספקני, מבוגר לאדם מאליו מובן לא זה, באמת

 . מחדש

 גם אלא, חיובנו את ומבטל מכפר רק לא .אותנו ומטהר עלינו מכפר השם כיפור ביום: לסלוח שניתן מאליו מובן לא זה

 . החטא מעקבות הנפש את מטהר

 לברר כך ואגב – לבטא צריך. השפתיים את וגם, הנעולים הלב שערי את לפתוח צריך: להתפלל שאפשר מאליו מובן לא זה

 ישראל שאלוקי לדעת. ולבקש להצביע ואז והגעגועים הפגמים, החוסרים מול ולעמוד להתייצב. לנו חסר מה – לעצמנו

 . יחיד שני בגוף אליו לפנות שניתן אבא גם אלא, עולם אדון רק לא הוא

 רק – ומוספים תמידים – הקרבנות כנגד ניתקנו היום תפילות כל. הנעילה בתפילת לשיא מגיעה היום של התפילה עוצמת

 מפסוק –" הפוכה"ב דווקא נלמדת אהי, רבותינו לדעת. נוספת תפילה. נטו תפילה היא. קורבן כנגד איננה נעילה תפילת

. הן – לאו מכלל לשמוע ל"לחז אפייני כמה אבל". מלאו דמים ידיכם, שומע אינני תפילה תרבו כי גם" : ותוכחה רוגז של

 ריבוי אותו היא נעילה.  שומע כן אני, בתפילה להרבות טעם שיש, הן הטובות החדשות – שבידיכם מהדמים תיטהרו אם

 . האחרון הרגע של נוסף מאמץ. לפרוטוקול מחוץ, תפילה של

 הנכנס גדול כהן מעין הוא מאיתנו אחד כל. המקדש בבית הגדול הכהן לעבודת כיפור ביום תפילותינו את הקבילו בגמרא

? נעילה תפילת מקבילה היום בעבודת שלב לאיזה. הדלת את מאחוריו ונועל, ביותר הפנימי להיכל ה"הקב עם ולפנים לפני

 נכנס הוא... להקטיר או להזות או להקריב כדי נכנס איננו הוא, ההיא בפעם. הקודשים לקודש הכהן של האחרונה לכניסה

. תפילה של מזוקק רגע דרוש עדיין – לבן ובגדי זהב ובגדי, וקטורת, מקדש בית יש אם שאפילו מסתבר. להתפלל כדי

 . הגזרות את ומבטלת מחיצות מפילה, הרקיעים את שבוקעת

 אחרי. שלנו כיפור מיום שונה די היה זה. מכונו על עמד שהמקדש בזמן כיפור יום של לריאליה אותנו מקרב מדן הרב

, מהצוק מושלך היה לעזאזל שהשעיר לאחר, לנטות החל והיום מהמדבר נשבה הסתיו ראשית של רוח כאשר, הצהריים

 המשמחת הבשורה. להלבין צריך היה צבעו, מחלונ והחטאים פעלה הכפרה ואם – נקרע היה לקרניו שקשרו האדום הסרט

 בהן שנים באותן היה ומה.  גדולה ושמחה בכרמים מחולות והיו, בפורקן התחלף המתח, לירושלים מהר חיש מגיעה היתה

 את חכמים תקנו פה אולי? ראשנו על נטוי מעלה של אף שחרון לנו להודיע, אדומה נותרה, הלבינה לא זהורית של לשון

 אם גם. ננעלו לא תפילה שערי, בעינה נותרה והחרדה סופו אל נוטה כיפור יום אם אפילו. ערביים בין של נעילה תפילת

 רוע את מעבירין וצדקה ותפילה תשובה. להתפלל חובה ואף זכות לו יש, להתייאש לאדם אל, צווארו על מונחת חדה חרב

 . ממש האחרון הרגע עד – הגזירה

. לדעת לא עדיף אולי. בשמים עלינו נגזרות גזירות אילו אמת בזמן יודעים ואיננו, כוהן ולא שעיר ולא מקדש לנו אין היום

 כל בו, הכרעה רגע יש ושם. נשמתו של הקודשים בקודש ה"הקב עם מתייחד אחד כל, הנעילה בתפילת, עתה כן כאז אבל
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 את, האמונית הקפיצה את ומבצע צמוע על אותו ממליך הוא האם להכריע נדרש והוא אלוקיו מול לבדו נשפט אחד

 . שלי האלוקים הוא השם: ההכרעה

 רק לא שואבים אנו( ולסלוח להכיל הכח, ה"הקב מצד גם כנראה, ואגב) ולהכריע לקפוץ הכוח שאת, להזכיר כדאי לסיום

 .אומהה בנשמת וההתכללות  מהחיבור, ישראל לעם כבנים שלנו מהעמידה אלא, הפרטית נפשנו מתעצומות
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 ו"תשע, הכיפורים יום

  על כוחה של מילה וכוחו של הרגל - נדרים ומנהגים

 דנה ברכפלד

, שלה והמקום שלה הנוסח", נדרי כל, "עכשיו שקראנו זו קצרה תפילה לגבי החכמים בין מחלוקות הרבה היו, השנים לאורך

 כמתירה אותה יפרשו שאנשים חשש בשל( כ"ביוה אותה לומר אסור כי, נפסק דבר של בסופו. ובכלל כ"ביוה שלה והלגיטימיות

 בתפילה הצורך ועל, הציבור של הכוח על, אולי, מלמד זה דבר. היום עד שרדה היא זאת ובכל), הכוונה אינה שזו למרות, נדרים

, משפטית סוגיה שהיא, נדרים התרת של המורכבת לסוגיה ניכנס לא. זה מיוחד ליום  להתחבר למתפללים עזרה שכנראה, זו

 .שחלפה השנה של לנדרים מתייחס החזן בעוד, עתידיים לנדרים מתייחס התפילה של הכתוב הנוסח, לב תשימו אם אבל

 ? כ"ביוה דווקא זו תפילה מתפללים באמת מדוע אז

 קדושת), הקודשים קודש( המקום קדושת את המשלב, בשנה ביותר הקדוש ביום ומדובר מאחר כי, מציע גורן שלמה הרב

 למעשה אנו" נדרי כל" בתפילת. הדיבור, הלשון קדושת היא האדם לקדושת ותנאי), הגדול הכהן( האדם וקדושת) כ"יוה( הזמן

 . דיבור באמצעות עצמנו על שלקחנו ואיסורים לנדרים מתייחסת התפילה כי, הדיבור את מקדשים

 ):62' עמ", התשובה על(" לווידוי בקשר יק'סולובייצ הרב אומר הדיבור של כוחו על

 מבנה בעלי במשפטים לבטאם שהצליח לאחר ידו על ונתפסים לאדם מתבהרים, והרהור רעיון, תחושה כל, אמוציה כל"
 מן הוציאם שלא זמן כל, יהיו כאשר ושגיבים שגיאים ויהיו, סתומים ברעיונות מתהלך שאדם כמה כל. ודקדוקי הגיוני

 ."ערך כל נטול הוא שפה ביטוי לכלל שיבוא מבלי תשובה הרהור... ונעלמים שונים, אחרים הם -הנגלה אל הנסתר

 האדם בנפש משהו משנה עצמו הדיבור. האדם של בליבו אמיתי שינוי לעשות יכול רם בכל שנאמר וידוי רק, לדעתו, כלומר 

 .המדבר

, השנה משךב עצמנו על שכפינו מהרגלים עצמנו את לשחרר היא נדרי כל של התפילה מטרת כי, אומר ישראלי שאול הרב

 לחבר שמטרתו, זה ליום מוכנים להיכנס כדי, כ"יוה של בפתחו אותה אומרים ואנו, שלנו האמיתי הרצון לפי לפעול שנוכל כדי

 .חיצוניות הפרעות ללא, שלו הפנימית לנקודה אחד כל

 לבין בינינו חציצה םמונעי למעשה אנחנו הנדרים ובביטול, מטהרים שניהם - במקווה לטבילה כ"יוה את משווה אבינר הרב

 .קדושה שיותר כמה לספוג לעצמנו ומאפשרים, היום קדושת

 בתפילה שנעשה כפי רטרואקטיבית פעולה ביטול - נדרים שהתרת הוא כ"ליוה נדרי כל תפילת בין המקשר נוסף שדבר יתכן

 .הטבע מעל שהיא, כ"ביוה עושים שאנו התשובה גם וכך, אפשרית בלתי למעשה היא זו

 ביום שיש ההזדמנות את שתנצלו לכם מאחלת אני. מחדש להתחיל הזדמנות וזו, חדשה שנה של בפתחה נמצאים אנחנו

 האמיתי הרצון את תואמות לא הן אבל אליהן שהתרגלנו והתנהגויות מחשבות, מקיבעונות להשתחרר ותצליחו הזה המיוחד

 .הפנימית לנקודה ולהתחבר, מחדש לבחור, שלנו

 ):64' עמ( יק'סולובייצ הרב של" התשובה על"מ שוב טטלצ רוצה אני לסיום

 בכך יש. שהיא כמות האמת את בבהירות לבטא, כפשוטן בעובדות להכיר, עצומים ייסורים תוך, האדם את מכריח הוידוי"
 אנו כך ,המזבח גבי על נשרף שהקרבן כשם... מכאוב כדי תוך הטבע נגד והליכה הרצון שבירת משום, קרבן משום
 ."המלאכותיים חיינו את, המטופחת גאוותנו את, המבוצרת שלוותנו את הוידוי במעשה םשורפי
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 בס"ד יום הכיפורים תש"ע

 תשובה

 אורלי דים

מכיוון שאין מחילה  יום כיפור הוא יום חשבון נפש, יום של סליחה ומחילה, שבו האל מוחל וסולח לעוונות עמו ישראל.

התשובה היא עקרון חשוב ביהדות, והיא מתבטאת במפנה ממשי בהתנהגות האדם  ה.ללא תשובה, מוקדש יום זה לתשוב

 .ובמעשיו. קבלת התשובה על ידי ה' נחשבת לאחת המתנות הגדולות של אלוהים לאדם

תפילת  והיא התפילה המרכזית ביום קדוש זה. ,התשובה ביום הכיפורים מתרחשת בתפילת הווידוי הנאמרת מספר פעמים

 .התשובה ,זת בידנו ומובילה אותנו צעד אחר צעד אל היעד הנכסףהווידוי אוח

אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מתחינתנו. "בתחילת הווידוי אנו אומרים ננסה להבין איך

אנחנו ואבותינו שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך "אלוהינו ואלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל 

המתוודה מסגיר את עצמו בפני הדיין, ומגלה את סודותיו. הוא פותח בתחינה היוצרת אינטימיות בין המתפלל  ". חטאנו

וכאן באה רשימה  . לאל הדן אותו. המתוודה מוכן להודות על חטאיו שהוא צעד ראשון, חשוב וחיוני בתהליך התשובה

 "...לנו, דברנו דופיאשמנו, בגדנו, גז"ארוכה של חטאים   

שהוא  המתוודה מראהבו  זהו השלב  המתוודה מונה את כל החטאים מאלף ועד תו. הוא אינו מסתיר דבר מהאלוהים.

צעד נוסף בתהליך  . שלב האמון באלוהים הוא שלב חשוב בתהליך התשובה בוטח באלוהים ומבין שהאל הדיין יודע הכול.

ואתה צדיק על כל " . את הדיןמצדיק צמו באמת בפני הדיין ובנוסף הוא גם התשובה הוא כאשר המתפלל מסגיר את ע

הכוח להודות בחטאים נובע מהאמונה המוחלטת בצדקתו של האל הדיין  ". הבא עלינו. כי אמת עשית ואנחנו הרשענו

 ל ותסלח ותכפר, ובכן יהי רצון מלפניך.... שתמחו...אתה יודע רזי עולם ... אין דבר נעלם ממך ":וברחמיו הרבים
 .אחרי שהתוודינו על חטאנו, אחרי שהצדקנו את הדין, אנחנו מגיעים לביטחון גמור בסליחה ומחילה ע"י האל הדיין"...

ועל חטא שחטאנו  ,על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון" :ועכשיו מגיעה רשימה ארוכה מבישה ומכבידה של החטאים

ודווקא החולשה היא זאת שמצדיקה את .  הללו אנו מתגלים בחולשתנו הרבהברשימת החטאים   ..."לפניך באימוץ הלב

 "... לא על ידי יסורים ,ומה שחטאתי מרק ברחמיך הרבים ,יהי רצון.....שלא אחטא עוד"הציפייה והתביעה שלנו 
י גורם לכן הווידו  משום שהוא מכיר בנטייה המוטבעת בו לחטוא. ,המתפלל מבקש שהאל יערוב לו שלא יחטא עוד

הרמב"ם מסביר את מהות התשובה  למתפלל להתוודע למצבו המוסרי ומביא להתחדשות הקשר בינו לבין האלוהים.

ומה היא התשובה לפי הרמב"ם?  שיעזוב החוטא את חטאו, ויסירנו :  כעזיבה מוחלטת של החטא, הן במעשה, הן במחשבה

 ."הו עודממחשבתו, צריך להתוודות בשפתיו, ויגמור בליבו שלא יעש

 :כלומר תהליך התשובה כרוך בארבעה שלבים

אבל אי אפשר להגיע לחרטה אמיתית,  .עלינו להכיר במידת הנזק בחטא ולחוש חרטה אמיתית על כך: חרטה –שלב א' 

  אם לא מצליחים להבחין בין טוב לרע.

אבל לא נעזוב את החטא,  ש הזה,חטא ללא סוף, שזה מה שאנו עושים ביום הקדו-על-גם אם נכה: עזיבת החטא –שלב ב' 

 .לא תהיה בכך כל תועלת

האדם צריך לומר בקול ולפרט את חטאו בפני עצמו, כדי להיות מודע למעשה, ולבקש סליחה. שזה . וידוי דברים –שלב ג' 

עולה מה שאנו חוזרים ועושים בתפילת הווידוי. יש הטוענים שאמירת הווידוי, כלומר החרטה המילולית, היא למעשה הפ

 .המשמעותית ביותר בתהליך התשובה
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 .האדם צריך לקבל על עצמו, שמכאן ואילך הוא לא יחזור על החטאקבלה לעתיד:   –שלב ד' 

ישנם חטאים שמתכפרים רק אחרי תשובה ויום כיפור  . ישנם חטאים קלים שמתכפרים מיד לאחר תשובה, על פי התלמוד

אם " - שמתכפר לאדם לאחר כל התשובה רק ביום המיתה ,חילול השם ,יותרוישנו חטא אחד שנחשב לחמור ב  ,וייסורים

 .יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון" )ישעיה כב, יד(

וככלל, יש שתי מדרגות של  לפי חז"ל יש חשיבות לכוח המניע את האדם לעשות תשובה? מה לגבי המניעים לתשובה

 : תשובה

  שנקראת גם תשובה נמוכה. ,תשובה מיראה

 .שנקראת גם תשובה עליונה ,שובה מאהבהת

הכוח המניע את האדם לתיקון הוא בעיקר פחד. פחד מפני עונש בעולם הזה או בעולם אחר, בידי אלוהים  בתשובה מיראה

הכוח המניע את האדם לעשות את התיקון הוא ההכרה שלו שזהו מעשה שאסור  ,בתשובה מאהבהואילו  . או בידי אדם

  .שהוא מפחד מהעונשלעשותו, ולא בגלל 

תשובה נחשבת לאמיתית יותר כאשר היא נעשית  ,ככלל   . במהלך חייו של האדם יש חשיבות לעיתוי התשובה ,לבסוף

שאדם צעיר שחטא חטא  ,ולכן הרמב"ם אומר ואינה תלויה במצבים שונים כמו זקנה, או מחלה. ,מתוך בחירה חופשית

מן לו לחטוא באותו החטא באותן הנסיבות שהיו בעבר, ולמרות זאת הוא מסוים והחליט לחזור בתשובה, ופתאום נזד

  .זהו בעל תשובה אמיתי ,נמנע ולא חטא שוב

גוף, נפש, דיבור ושכל. עזיבה פיזית, חרטה נפשית,  : לסיכום, ניתן לראות שהתשובה מקיפה את כל כוחותיו של האדם

א תהליך של תיקון פנימי של האדם, עילוי מוסרי והטבתו, בכל ביהדות, תשובה הי .וקבלה שכלית לעתיד ,וידוי בדיבור

בתשובה האדם שב למקורו ולעצמיותו, כיוון ש"האלוהים עשה את האדם ישר" )קהלת . מדרגה בה הוא נמצא, צדיק כרשע

  בצלמו, ומי שחוטא מתרחק מעצמו ומצלם אלוהים שלו. ,ז' כ"ט(

 .נגיע לתשובה אמיתיתביום קדוש זה אני מאחלת לכולנו שנחתור ו   
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 בס"ד ליל יוה"כ תשע"א

 'אדוני השופט אינני אשם'  או  מה פתאום שה' יסלח לנו?

 רב מוטי גולדרייךה

 השיר הישן של חיים חפר, 'אדוני השופט', מתאר באופן מגוחך את הניסיונות של פושע מועד להתל בשופט ולבקש מחילה:

 פעם ראיתי מרפסת בלי אור, "

 לאורך צינור, טיפסתי אליה 

  -רציתי רק לבדוק את מצב המנורה 

 לפתע מי מופיע? המשטרה. 

 אדוני השופט! אדוני השופט! 

 זאת האמת וכל האמת, 

 אז למה אתה לי בית סוהר רושם? 

 אינני אשם, אינני אשם. 

 לגברת אחת באוטובוס 

 פיניתי מקום מתוך נימוס, 

  -אבל מרוב צפיפות ומחנק 

 .. וכן הלאה, על פני שאר בתי השיר.תוך הארנק.הכנסתי לה ת'יד ל

 

זה בסך הכל נשמע מצחיק, אבל הצחוק שלי נעלם כשאני מנסה להשוות את עצמי לאותו פושע אומלל... והאם אני, בעמדי 

 בתפילה לפני הקב"ה לא מזכיר קצת את אותו גנב? האם התירוצים שלי בהכרח יותר טובים? ממש לא בטוח...

ביוה"כ שעבר עם המון הבטחות ורצון טוב, ובעצם גם בשנה שלפני כן, וזו שלפניה... האם זה רציני? האם האם לא עמדתי 

 אינני מרמה את בוראי ובעצם גם את עצמי?

חשוב לי להבהיר, שכשאני אדבר על תשובה, זה לא המושג התקשורתי של אדם שהיה חילוני )אני מסופק אם בכלל יש 

 ה דתי. תשובה קיימת בכל רגע לכל אדם, ברצותו להשתפר ולהתקרב עוד ועוד אל יוצרו.ונהי ,אדם כזה שכולו חול(

נושא התשובה מעלה סתירה גדולה, כי ברור מצד אחד שהמשפט של הימים הנוראים, הוא משפט אמת, ואי אפשר ל'סובב' 

מר והיה העולם. ומצד שני אנו אומרים מול מי שא ,'לתחמן' 'לקמבן' או 'לעגל פינות' )שימו לב כמה ביטויים יצרנו לרמייה(

 בסליחות, כפי שנזכיר עוד מעט, שה' רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ...

 כיצד דברים אלו מתיישבים יחד? האם יש כאן חסד או דין, ואם יש חסד, איך הוא מתיישב עם הצדק?

 ה המזלג...על מנת להבין נושא זה, יש צורך בלימוד מעמיק, ואנו ננסה לטעום מעט בקצ

 ,נקדים ונאמר  שיש מדרגות רבות של תשובה. יש אדם שחוזר בו באמת ובתמים, ומתחרט חרטה מוחלטת על מעשיו בעבר

יותר כ'חארטה' לנו יש מקרים של חרטה שנראית  ,ובאמת מתכוון בכל ליבו שלא לחזור למעשים אלו שוב. ולעומת זאת

אנשים שמדקלמים ביטויי חרטה נשגבים שנוסחו על ידי מיטב עורכי הדין, בלשון העם... אנו פוגשים לעיתים בבתי משפט 

ושאין מאחוריהם שום כוונה כנה. יש השבים אל ה' מכורח של צרה ומשבר, וקשה להשוות אותם לאדם שמתקרב לבוראו 

 בשל הכרה עמוקה באמת האלוקית.

 תו.מתקבל  על פי מדרג –המיוחד ביהדות הוא שכל אחד מהחוזרים בתשובה 
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לסליחה  להתייחססליחה לה זוכה החוזר בתשובה מהסוג המובחר שהזכרנו, כיצד יש הגם אם ניתן להבין את  –אך עדיין 

על מנת ליישב זאת  חוזר בתשובה בשל משבר, קושי או מצוקה? בעיניים שלנו הסליחה הזאת איננה צדק.המוענקת לזה ש

 תר בהם:מעט, אביא שני מדרשים, ואנסה לפרש את המסר המסת

 : דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנן

התחיל אומר הראיני נא את כבודך ]שמות ל"ג י"ח[, והראה לו  ,אתה מוצא כשעלה משה )למרום( למעלה אצל הקב"ה"

 :אמר ליה ?ריבון העולמים, זה האוצר של מי הוא :משה . אמר לוהקב"ה כל מה שלמעלן ומתן שכרן של כל אחד ואחד

 ?א"ל של שומרי מצוותי, וזה של מי הוא ?א"ל של עושי הצדקה, וזה של מי הוא ?והאוצר הזה של מי הוא של עמלי התורה,

למי  :א"ל הקב"ה ?ריבון העולמים, וזה של מי הוא :א"ל משה .א"ל למי שמעשיו נאים, ואח"כ הראה אותו אוצר גדול

 ".י את אשר אחוןוחנות" מרשאין לו מעשים, ואני נותן לו מן האוצר הזה של חנם, שנא

תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן '. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נד עמוד א

 עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח.

 ?איך זה מתיישב עם הצדק –נו ילגבי אוצר החינם, כבר הקש

 עולם, והרי עדיין לא היה חטא, לשם מה תשובה?אך מהי המשמעות של תשובה שקדמה ל

 שמה שקדם לעולם, זוהי התכנית, סוף מעשה במחשבה תחילה. ,ההסבר הוא

 העולם לא תוכנן למלאכים, אלא לבני אדם.

 ואנו לא. ואם העולם נברא בשבילנו, העולם מראש זקוק לתשובה ולסליחה ולכפרה. ,מלאכים הם מושלמים

הרצון הוא שהאדם יבחר בטוב. ואם האדם עשוי לחטוא, וזה  ,עולם כדי להכשיל אותנו, אדרבההקב"ה לא הביא אותנו ל

א חלק מהתכנית המקורית שעל פיה יחלק מדרכו של עולם שאדם יטעה לעיתים, אז התשובה היא דבר הכרחי, ולכן ה

 נברא העולם. 

אנו מלאי עוון ואתה מלא רחמים', שאנו נאמר עוד רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמכונה 'סנגורן של ישראל' אמר על המילים '

אני יודע שכולי מלא עוון, אבל כמה לוי יצחק כבר יש, כזה קצת, ואתה מלא רחמים, ואתה אינסופי, אז כל כך הרבה  :מעט

 ? רחמים לא יכולים לכפר עלי אע"פ שאני מלא עוון...

לכן, גם  ים, אנו בשר ודם ואנו כושלים וטועים לא אחת.רבי לוי יצחק בא לומר לנו, שמצד האמת, יש מקום להמון רחמ

אתה משתדל,  :שלונותינו וחסרונותינו, יש את כח ה'חינם' שבא ואומריאם אנו לא מצליחים לכפר באופן מלא על כל כ

 יסייע לך, הרבה מעבר למה שמגיע לך, ויקבל את תשובתך. מצידו אז גם ה' –מנסה בכנות להתקרב אל ה' 

הכל בבת אחת. זה בדרך כלל גם לא מצליח. אבל אם אדם מקבל על עצמו שנים או שלושה דברים שהוא  נותלשלא צריך 

בונו של עולם, הרי שהקב"ה פותח את ידו הרחבה, מחבק את האדם ונותן לו ירוצה לשפר, ופונה בכנות אמיתית כלפי ר

 מאוצר החינם שראה משה רבנו.

 חתם לחיים טובים, אמן.יכתב ולהיועוד קצת, ונזכה להיהי רצון שנצליח לתקן עצמנו עוד קצת 
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 בס"ד יוה"כ תשע"ד

 לא רק מחטאים -תשובה 

 הרב מוטי גולדרייך

והשני עלה בלבי מתוך האזנה  ,את דבר התורה אני רוצה לחלק לשני חלקים, הראשון הוא הנושא שעליו תכננתי לדבר

 ום הכפורים.שנה למלחמת י ארבעיםלתקשורת בימים בהם אנו מציינים 

בדרך כלל כשאנו עוסקים בתשובה, אנו עוסקים בתשובה מחטאים שונים שכשלנו בהם בעבר. חלק ניכר מהתפילה מוקדש 

אני רוצה לדבר על תשובה אחרת, ולשם כך אקדים סיפור על רבנו סעדיה גאון, שחי לפני מעט  לווידוי ולבקשת סליחה.

 יותר מאלף שנה.

רס"ג מדוע הוא מרבה להתענות ולבקש סליחה מה', והרי הם מכירים אותו שנים רבות שאלו תלמידיו את אחת פעם 

פעם  –אספר לכם מעשה שהיה לי  :השיב הגאון ואמר  וודאי שאין לו חטאים רבים כל כך. ,ויודעים שהוא צדיק עליון

גשתי יהודי ושאלתי אותו הוזמנתי לעיר רחוקה לדרוש בה. הגעתי מבעוד יום, וחיפשתי מקום לנוח עד שעת הדרשה. פ

והוא הציע לי בשמחה לבוא לביתו. שם המשרתים שלו נתנו לי לאכול והראו לי חדר עם מיטה  ,היכן ניתן להתאכסן ולנוח

בה אוכל לנוח. כאשר קמתי והלכתי למרכז העיר לתת את הדרשה, אנשים רבים יצאו מולי לכבד אותי. זו היתה התרגשות 

 ורסם כל כך לתת דרשה. גדולה עבורם שמגיע רב מפ

 ,והנה מגיע בריצה אותו יהודי שאירח אותי והתנפל לרגלי בבקשת סליחה ומחילה. לא הבנתי על מה הוא מתנצל, אדרבה

נכון שאירחתי אותך, אך אז עוד לא ידעתי מי אתה, חשבתי  :אני חייב לו טובה על האירוח שהוא העניק לי, והוא השיב

הייתי מכבד אותך הרבה יותר והייתי  ,למשרתים שלי לטפל בך. אם הייתי יודע מי אתה ונתתי ,שמדובר ביהודי פשוט

 משרת אותך בעצמי. אנא סלח לי...

, מכאן למדתי, שגם אם עשיתי טוב, יש דרגות גבוהות יותר. אני כל יום לומד להכיר את גדולת ה' :ואומר רבינו סעדיה

 היום, אתמול לא עשיתי מספיק... ועל כך אני שב בתשובה כל יום.יותר טוב מאתמול, ומבין שלפי רמת ההבנה שלי 

אנחנו אנשים פשוטים שלא מגיעים לדרגתו של רבינו סעדיה גאון, אבל אנו יכולים לקחת מכאן מסר גדול. יש תמיד לאן 

ואת הקירבה   לשאוף, להתקדם ולהעמיק את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. גם אם אין לנו את רמת ההבנה של רס"ג

 שלו לה', אנו יכולים כל אחד בדרכו לחפש ולמצוא יותר ויותר קשר. 

וזהי בעיית הניתוק בין  –וכאן אני רוצה לעסוק בבעיה אחת בנושא הקשר הזה שבין האדם לבוראו, ובין האומה ליוצרה 

 העולם הרוחני לעולם הפיזי הגשמי. 

או יותר איך פועלת התרופה, ואני מבין שבדרכי הטבע זה יועיל לי. כשאני הולך לרופא ומקבל מרשם, אני יודע פחות 

  לכאורה אין קשר בין התרופה לבין התפילה שאני מתפלל לקב"ה שישלח לי רפואה שלימה.

הקושי הזה קיים לאורך כל פרט מעשי בחיים שלנו, עד כדי תחושה שיש עולם רוחני שנמצא בתפילה, בבית הכנסת, 

 מיוחדים, והוא מנותק ונפרד מהחיים המעשיים, שבהם שולטים כללי הטבע וחוקי ההיגיון. במחשבות שלי ברגעים

מלחמת יום הכפורים, שחקוקה היטב בזיכרוני כילד, מלמדת אותנו משהו על היכולת לקשר ולחבר בין העולמות הללו. 

ורובנו חלשים בשל הצום. האמת האויבים שלנו, חשבו שביום הכפורים אנחנו הכי פגיעים, אף אחד לא ערוך למלחמה, 

העיתוי של המלחמה היה דווקא הסיבה לכישלונם.  ,ובעיקר מבחינה רוחנית ,היא שהם טעו באופן גורף. גם מבחינה טבעית

על המישור הטבעי לא ארחיב את הדיבור, אבל כל אחד יכול לתאר לעצמו מה היה קורה אילו פרצה המלחמה באחד מימי 

וסים וקל וחומר אם זה היה קורה למשל כעבור שבוע בתוך ימי הסוכות כשכולם מטיילים בכל העבודה, כשהכבישים עמ

הטעות של האויב הייתה הרבה יותר גדולה. אין יום שבו עם  –רחבי הארץ, וכל המדינה פקוקה... אבל במישור הרוחני 

 ישראל מאוחד כל כך כיום זה. 
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פרסם בעיתון 'מעריב' מאמר מערכת, שאינני בטוח מי כתב אותו, והוא ביום השני של המלחמה, יום ראשון י"א תשרי, הת

 עסק ביציאה למלחמה קשה וגורלית מתוך היום הקדוש ומתוך בתי הכנסת.

"את תפילת יום הכיפורים אמרו אתמול הנערים והגברים של ישראל בטליתות של חאקי. וכל מי שנפרד מהם כאשר 

התפלל שתפילתם תרצה. המלים העתיקות שבמחזור לבשו  -והילדים הרכים האבות והאמהות והרעיות  -יצאו לדרך 

משמעות חדשה, נוראה ומלאת הוד. כל מה שנאמר בהן על החיים ועל המוות, על הדין ועל הרחמים, נעשה קרוב 

 .מאד, ממשי מאד, אישי מאד. מאד

ראשיהם עדיין עטויים בכיפות ולבם  כאשר יצאו ההמונים מבתי הכנסיות והלכו אל מקומות האיסוף של יחידותיהם,

כבד עליהם מחמת הפרידה הפתאומית ומחמת משא האחריות שהועמס על כתפיהם. לא נפסקו הפיוטים... הם 

הוסיפו להתרונן, בלבות היוצאים, ונהימת המנועים וטרטור הגלגלים לא יכלו להחליש את לחנם. הכבישים 

כו לבתי תפילה, ומהאוטובוסים והמשאיות נישאה תחינה חרישית אל המוליכים אל מרחבי סיני ואל הרי הגולן נהפ

האויב שהקש להשבית את קדושת יום הכיפורים,  השמים הכחולים, הבקיעה את שעריהם ועלתה אל כסא הכבוד

שאמר להפתיע אומה השרויה בצום והעומדת התפילה, טעה גם הפעם בחישובו. הקדושה לא נפגמה. היא נתעלתה 

ת. שליטי קהיר ודמשק שדימו בנפשם כי הנה באה להם שעת כושר... יודעים מעט מאד על טיבה למעלות חדשו

וסגולותיה של האומה היהודית. שעה שהמטירו את פגזיהם ופצצותיהם על המעוזים ועל המחנות, סגרו המוני בית 

. והמעבר היה טבעי ישראל את מחזוריהם וכיוונו את ליבותיהם ואת ידיהם אל המשימה החדשה שהוטלה עליהם

ומובן מאליו. היד ששמטה את המחזור אחזה ברובה. והאומה התלכדה מאחוריהם, בחרדה ובאמונה... התפילה לא 

 נפסקה, היא נמשכת במילים אחרים ובמקומות אחרים. אבל באותה קדושה, באותה טהרה."

ורא העולם ששומע את תפילותינו הוא גם היכולת לחבר ולהבין שהתפילה הרוחנית והמלחמה הפיזית הן המשך ישיר, וב

נתפלל שנזכה כולנו לחוש את  היא החיבור שכל כך חסר לנו לעיתים קרובות. –המגן עלינו ומסייע ביד חיילנו בקרבות 

אלא גם בחיי החול ולאורך השנה  –החיבור הזה, שהקדוש ברוך מלווה אותנו לא רק בבית הכנסת ולא רק בשעת התפילות 

 כולה.
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 הכיפורים תשע"גיום 

 יק'סולובייצ הרב של בהגותו התשובה על

 טרבס-פרל רפי

 כי הרמתה ותשובתו. "דייג של רשתות כמו החוף אל נאספים והמהלכים הדברים כל, ראשיתה אל שבה השנה. אלול ימי

 כשיהודי גם: אותו דרש יק'סולובייצ הרב. והעיירות הכפרים בין הנביא שמואל של מסלולו את מתאר הפסוק": ביתו שם

 אם גם אבל, מעגל שזה מרגישים לא, גדול מאד המעגל של הרדיוס לפעמים, מעגלי הוא המסלול, מקונו והולך מתרחק

 אל, עצמו אל שב ובעצם, קונו אל שב אדם. ולשוב להתקרב התחלנו כבר, שיצאנו ברגע למעשה – שמתרחקים לנו נראה

 . שורשו אל, הפנימית מהותו

 נכתב התשובה על. התשובה על( 1903-1993) יק'סולובייצ הלוי דוב יוסף הרב של מדבריו לכמה השיחה את לייחד חשבתי

... מקורה אל אותה ומניע הבריאה בכל הטבוע בראשיתי כוח מין היא התשובה, למשל, קוק הרב אצל, מאוד הרבה ונאמר

 ספרו לאור יצא 2006-ב. חדשה להתחלה וקוזק שנכשל, הבודד האדם של המבט מנקודת אליה מתייחס יק'סולובייצ הרב

 את ופתחתי שבתי ובעקבותיו, יק'סולובייצ הרב של להגותו שערים"(, בסבך נאחז)" נבון חיים הרב של והנהיר הקולח

, באמריקה רבנים בכנס שנה מדי שנאמרו מדרשות בנוי" התשובה על" הספר. נשכח שקצת ומלואו עולם וגיליתי המקור

", אגדה"ה אל ההלכה עולם מתוך היוצאים, ותובנות רעיונות שופע הוא. פלאי פנחס הרב בידי פהפייהי בעברית ונכתבו

 .  ונוגעת חשופה אישית חוויה עם ביחד, פילוסופית התבוננות

 תרדף חטאים: "אמרה? עונשו מה, חוטא: לחכמה שאלו: "שבתשובה הקושי, הפרדוקס מוצג הקדומים במקורות כבר

 מקור. תשובה יעשה: אמר, ה"להקב שאלו". תמות היא החוטאת הנפש: "אמרה? עונשו מה, חוטא: אהלנבו שאלו". רעה

 ומציג, יק'סולובייצ הרב שואל? האמת או החסד במידת מקורה האם! הנבואה ושל התורה של מזה עליון כן אם התשובה

 היא השתיים מבין התחתונה התשובה. מזו למעלה זו, תשובה סוגי שני יש בעצם – השני כחוט בדרשותיו העובר רעיון

, לסורו לחזור לא ומבטיח מתחרט החוטא. בעבר בטיפול מתמקדת והיא, הבורא מעם כחסד לנו ניתנת היא, הכפרה תשובת

 תשובה, זאת לעומת. עמוק שינוי בהכרח פה עובר לא האדם, נינווה אנשי בתשובת כמו. העונש את ומוחק מכפר ה"והקב

 שהאדם משום, היה כלא נופל האדם את שטימא החטא. העתיד אל הצופה, הטהרה תשובת היא תוהאמ הדין מידת של

 אישיות לאדם נותנת הטהרה תשובת. "יימחק שחטאו ובדין, מחדש שנולד אחר אדם כעין הוא, לגמרי עצמו את שינה

... אחר אדם עולה, ילההטב מן עולה וכשהוא וטובל יורד אחד אדם. חדשים אופקים... חדשה נשמה, חדש לב, חדשה

 ". השם בשינוי הוא לתשובה הסגולות אחת כי, אמרו ובאמת

 ?עובר שהאדם השינוי מה

 ידוע תשובה בעל בעצמו – לקיש ריש אמר. התשובה תהליך על דעות שתי מביא'( ב ו"פ) יומא במסכת אחר מפורסם מאמר

 העוון –" בעוונך כשלת כי אלוקיך' ה עד ישראל שובה'( ב ד"י הושע)  שנאמר, כשגגות לו נעשות שזדונות, תשובה גדולה –

 אסמכתא ויש" )כזכויות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה, לקיש ריש והאמר(?! הדבר כך) איני(. שוגג) לכישלון נחשב( מזיד)

 הסתירה, פה גם(. לשגגות נהפכים) מיראה כאן(, לזכויות נהפכים) מאהבה כאן, קשיא לא: ומתרצים(. ט"י ג"ל מיחזקאל

 תשובה וכיצד, העבר על פועלת מיראה תשובה כיצד טוב יותר להבין כדי אבל. תשובה סוגי שני בין הבחנה ידי על נפתרת

 . לזמן אדם של היחס, הזמן תפיסת והיא, העניין שביסוד המחשבתית בבעיה הרב דן, פועלת מאהבה

 או לשגגות הופכים זדונות איך, קרה שכבר מה את תלשנו שאפשר לחשוב ניתן איך? שלו בעבר שחטא האדם יעשה מה

, במציאות וזרע, סיבתיות של לשרשרת נכנס כבר הוא, המוסרי פירעונו את ותובע, התרחש רק לא שקרה מה? לזכויות

 השעון)" לדרך יצאה שכבר הרכבת את להחזיר, הסיבתית השרשרת את לבטל ניתן וכי. תוצאותיו את, ובעתיד בהווה

, עיניו מנגד החטא את ולהעלים למחוק בחסדו מוכן ה"הקב, מיראה בתשובה"?(. לביצה נכנס האפרוח, יצהביק מתבלבל

 . עברו את למחוק, שעשה ממה עצמו את לנתק נדרש מצידו והאדם
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, ונעלם היה העבר, עין כהרף ההווה? הזמן במימד לו יש אחיזה איזו, ומעתידו מעברו במנותק שחי אדם. בעיה פה יש, אבל

 וגשר אחיזה לנו הנותן הוא, והעתיד העבר בזיכרון הוא הקיום, הרב עונה? לנו יש קיום איזה... במציאות קיים לא העתיד

 מדי פוקד – האדם וכמוהו, יצוריו את ומבקר פוקד השם..." קדם יצורי כל ופוקד עולם מעשי זוכר אתה. "החולף הנהר על

 ופוקד ומבקר שב הוא, העתיד לגבי גם וכך. ובעתיד בהווה עליו ומשפיעים ובזיכרונ החיים, וחוויותיו" יצוריו" את פעם

 .קיומו מהות זו. שלו והציפיות והיעדים השאיפות את פעם מדי

 אין לפעמים. מחייהם רבות שנים אפילו, העבר את המוחקים תשובה בעלי יש? עברו על המתחרט החוטא כן אם יעשה מה

 בחסדו ה"והקב, מיראה תשובה זו. הגשרים כל את לשרוף אביו ומבית ממולדתו ,מארצו ללכת שנדרש אברהם, ברירה

 .  חדשה התחלה אכן ומאפשר, לשגגות הזדונות את מהפך

 תשובה גם יש, כן על. שלנו ולקיום למציאות שלנו העבר של חשיבותו בגלל, פשוט לא מחיר יש כזה" ניתוח"של אלא

 ? הכיצד! לזכויות נהפכים הזדונות כך. ותיקונו, החטא של העלאה יש, החטא רביעו במקום. נמחק אינו העבר שבה, מאהבה

 המלך דויד גם. התורה ללימוד, פרא סוס כמו, אותן ורתם שלו" ליסטיות"ה האגרסיות את כשהעלה זאת עשה לקיש ריש

 אמונה ללהט, שםה לאהבת מחדש ונוצקו ניתכו בו שהיו ותאווה דמים שפיכות של יצרים, זה מסוג תשובה בעל היה

 בצערו וגם, ביצרים הוא הללו האנרגיות מקור". החטא בה שנפח באש לוהטת היא, התשובה עם האהבה עולה. "ושירה

 מעניק ה"לקב האדיר והגעגוע, ומודע מורגש נעשה והריחוק, ולבו עיניו נפקחו אחד ויום, ממנו רחק ה"הקב. החוטא של

 פרקים או דפים תולשים לא כזאת בתשובה. הכבוד כסא עד שמגעת תשובה גדולה: גבוה אותו שמטיס, עצום כוח לו

 . מחדש אותו קוראים אולי – העבר את קורעים לא, מהספר שלמים

 השרשרת פי על, לדטרמיניזם תשובה שבין ולסתירה, והזמן התשובה לנושא כן גם נדרש הרב", ההלכה איש" בספר

? בהווה תוצאותיו את או אותו ולשנות העבר אל לשוב ניתן איך כן ואם, העבר ידי על נקבעים והעתיד ההווה, הסיבתית

 שלא עתיד אל ביחס מחליטים ואין, העבר על להתחרט אפשר אי. ונבוב ריק מושג אלא התשובה אין – זו מבט מנקודת"

 ". נולד

 מדובר. מאהבה תשובה ידי על, בחירה ידי על לשנות אפשר שאותו", החי העבר, "מתמיד עבר, עבר של שונה סוג יש, אבל

 שקיים עתיד יש, העתיד לגבי גם כך. תודעתו את מעצב, אותו ולכוון להשפיע ממשיך, האדם בתוך חי שעדיין בעבר

 הגאולה שמחת, החורבן צער, מצריים יציאת את בהווה לחוות היכולת - הכלל מחיי דוגמאות. )אותנו ומכוון בתודעתנו

 (. ויהושע ממשה התורה של ההקבל לשלשלת המחויבות, העתידה

 זהו. "הסיבתיות שרשרת את בחירתו במו לנתק יכול והאדם, כיווני חד דטרמיניזם אין" החי עתיד"ול" החי עבר"ל ביחס

 התשובה מהות של העיקרים עיקר! "אותו ולתקן העבר על להשפיע יכול העתיד שבו, הרב אומר", והנהדר השלם הזמן

 ". מצרים בלי שלטון בו ישלוטו בעבר ירדה העתיד כי, הוא

 לעבר שונה פירוש יעניק העתיד לפעמים, זמן לאחר רק משמעותם את ומקבלים מתבררים העבר מן דברים לפעמים

 בחירה של פעולה זו. העבר על פועל והוא הסיבתיות משרשרת נחלץ הוא, בתשובה חוזר כשאדם, זה לפי. אותו ויגאל

 המשמעות זו, כיום עלי פועל העבר בה הדרך את אלא, בפועל שקרה מה את לשנות באמת יכול לא אני. אנושית ויצירה

 מכאן אותי לוקח זה לאן ומחליט, חיי סיפור את לספר איך, לעברי להתייחס איך בוחר אני". לזכויות זדונות להפוך" של

 . ואילך
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 ו"תשע כ"יוה ד"בס

 ?'אייכה: 'לשאלה התשובה מהי

 הרב מוטי גולדרייך

 ושואל' ה אליו פונה...( תפוח היה שלא) הדעת עץ מפרי אכל הראשון שאדם לאחר, בעולם הראשון החטא לאחר מיד

 '.ואחבא אנכי עירום כי ואירא בגן שמעתי קולך את' ואומר משיב אדם'. אייכה'

 השאלה כוונת שכל מסבירים ל"שחז הסיבה זו. נמצא אדם היכן יודע' ה שהרי, מאוד תמוהה הינה'  אייכה'  'ה שאלת עצם

 . אדם עם בדברים לפתוח היתה

 .לחלוטין אחרת קושייה נשאל אותה שנסביר ולפני, אחרת תשובה מציע קוק הרב

 של הראשונה בברכה הינה שבהן הראשונה. לחש בתפילת, התשובה ימי עשרת בכל להוסיף שנוהגים תוספות מספר ישנן

 מוסיפים אנו' באהבה שמו למען בניהם לבני גואל ומביא אבות חסדי וזוכר' המילים לאחר מיד: אבות ברכת, לחש תפילת

 '..חיים אלקים למענך החיים בספר וכתבנו בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו':  המשפט את תשובה ימי בעשרת

 כתבנו' – שלנו אינטרס רק לא זה, לחיים ותנוא לכתוב לך כדאי, שמע: העולם לבורא אומרים שאנו היא הראשונית ההבנה

 '. חיים אלקים למענך   החיים בספר

 שלא נכון:  לו ואומר העולם לבורא בא אני,  השנה במשך חטאים עשיתי שאני אחרי, יותר ברורה ללשון זאת נתרגם אם

 .לי זקוק אתה, אותי להעניש כדאי לא לך אבל, חוטא שאני נכון, לי מגיע

 :גדולות קושיות שתי לפנינו עולות וכאן

 יהיה, גודלו את לדמיין מסוגל לא בכלל שאני עצום יקום שברא, חי כל נפש בידו אשר, העולם שבורא פתאום מה, ראשית

 ?!רציני זה –'?! חיים אלקים למענך? 'אותי צריך הוא בריך קודשא, באמת? לי זקוק

 ברוך לקדוש מסביר אני ופתאום, שלי אינטרס בגלל חיים מבקש אני. הגון ולא מניפולטיבי נשמע זה - נוסף קושי וישנו

 מפסיד בכלל שהוא לך שמסביר משומש ברכב סוחר כמו אמין נשמע זה'... חיים אלקים למענך' זה אותי שמעניין מה שכל

 ... אותך אוהב הוא כי בשבילך רק מיוחד מחיר עושה והוא, בעיסקה

 לפגוש צריך היה הקודמת במאה ישראל מגדולי אחד. סיפור על מבוסס ברוההס, הללו לקשיים יפה הסבר פעם שמעתי

 בבית העשיר את לפגוש הוזמן הרב. חשוב רב אותו של הישיבה עבור גדול כסף סכום לתרום נכונות שהביע,  עשיר אדם

 לשלם הרב רצה הפגישה סוף לקראת. לרב תה כוס המלצר הגיש, לתרומה בנוגע שהתנהלה השיחה ובמהלך, מפואר מלון

 כמקובל, גבוה שהיה, בתעריף נקב המלצר. תה כוס עולה כמה זאת בכל התעניין הרב. הסכים לא כמובן והעשיר, התה עבור

 העשיר? הרבה כך כל גובים למה אז. אחד משקל שפחות ברור? תה כוס להכין לכם עלה כמה, הרב שאל. יוקרה במלונות

, השטיחים עבור, יושב אתה בו הנוח המקום עבור משלם בעצם אתה הכז במקום תה כוס מזמין אתה שכאשר, הסביר

 המלצר את ושאל ויתר לא הרב. חדר באותו שנשמעת הנעימה הרקע מוסיקת עבור ואפילו, הלאה וכן, השירות, הוילונות

 '.כאן עובד אני, שלא ברור' ואמר חייך המלצר?' כזה מחיר משלם גם אתה קפה או תה כוס לשתות רוצה אתה אם' –

 '..חיים אלקים, למענך החיים בספר וכתבנו': התפילה דברי את מבין אני עכשיו – הרב אמר אז

 ויש, הזה בעולם נהנים אנחנו' חיים אלקים – למענך החיים בספר כתבנו' מבקשים אנו, שונה קצת שהפיסוק להבין צריך

 פנדה ודובי אוקיאנוסים, שונות ארצות עם, עצום ולםע עשה' ה בשבילנו במיוחד הרי. חיים אנו בו המלון לבית יקר תעריף

 אנו כן אם אלא... זול לא הוא והתעריף.  בשבילנו והכל, יוואווה'צ וכלבי, ופירות עצים ועם וכוכבים שמש עם, ואיגואנות

 להנות לנו מגיע ולכן, שלך פועלים אנחנו, למענך לחיות כדי לכאן באנו אנו – העולם לבורא אומרים אנו. במקום עובדים

 '.למענך החיים בספר כתבנו, 'במקום העובדים לרשימת אותנו תכניס. נוסף תשלום ללא מהעולם
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'? ה בשביל רק חיים אנו באמת האם. האמינות לשאלת אותנו מחזיר הוא אבל, גדולה אמת בו ויש, יפה הוא הזה ההסבר

 אותנו רוצה הבורא באמת האם, כך לחיות מסוגל אדם אם וגם? משלהם אינטרסים להם שאין להעיד יכולים מאיתנו כמה

 חסרי עבדים אנו האם? בעולם שהותם את' לממן' שיוכלו כדי רק, החופשי לרצונם בניגוד למענו דברים שעושים כפועלים

 ?אישיות

 האיפ –' אייכה' הינה – בעולם נשאל שאדם הראשונה השאלה. לאדם הוא ברוך הקדוש שאלת על להשיב הזמן מגיע וכאן

 ? שלך העצמיות היכן, שלך האישיות היכן, אתה

 היקר לנברא התכחשות גם אלא לבורא רק לא אך, לבורא האדם של התכחשות בשל נגרם, שלילי מעשה כל, חטא כל

 .טוב רק רוצה היא ובמהותה, הכבוד מכסא חצובה, האדם של נשמתו. עצמו לאדם – ביותר

 רצונות אלו. גלידה רוצים וגם, פחות לשקול רוצים, ביניהם ואני, רבים נשיםשא כמו. אחרים בדברים גם רוצה האדם, נכון

' הטמיר החפץ, 'הפנימי הרצון. חיצוניים רצונות אלו, קוק הרב מסביר, אבל, רעים ורצונות טובים רצונות לנו ויש, סותרים

 והרע הטוב נתערבבו, ראשוןה אדם חטא מאז. טוב לעשות הינה – האדם של ביותר היסודית השאיפה, קוק הרב בלשון

 .וברור חד הוא לטוב הרצון – בפנים בנשמה אבל. לטוב להתחפש שליליים לרצונות וקל, ביניהם להבחין לנו וקשה

 השאיפה להיות צריכה וזו –' אייכה' לשאלת ברורה תשובה לתת יודע שאינו בכך מתגלה  האדם של לחטאו העיקרי הביטוי

 הנשמה את ולגלות לאתר רוצים אנו. משותף אמיתי רצון יש ולבורא שלנו ולהפנים לדעת. כיפור יום בליל יהודי כל של

 .יכולתנו כמיטב הפועל אל אותה ולהוציא בנו נתן' שה הטובה

 הוא מדוע אותו ישאלו לא, מעלה של הדין לבית יגיע הוא שכאשר פעם אמר, מאנפולי זושא רבי, החסידות מגדולי אחד

 מלוא ואת כוחותיו מלוא את גילה לא הוא מדוע: זושא היה לא הוא מדוע אותו ישאלו בהחלט לאב, רבנו משה היה לא

 .האמיתית אישיותו

 נבקש כך ומתוך, שנה 5776 כבר בעולם שמהדהדת'  אייכה'ה לשאלת הברורה התשובה את למצוא יחד כולנו נתפלל

 '. חיים אלקים למענך – החיים בספר כתבנוו'  - טוב ולעשיית העולם לתיקון יחד כשותפים, הוא ברוך מהקדוש
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 ג"תשע כ"יוה ד"בס

 ?פועל זה איך – אבות זכות

 גולדרייך מוטי הרב

 ואלוקי אלוקינו' ה אתה ברוך' במילים פותחת לחש תפילת כל. בתפילות אבותינו את מזכירים אנו כולה השנה לאורך

 הדבר הנוראים בימים. 'באהבה שמו למען בניהם לבני גואל ומביא.... יעקב ואלקי יצחק אלקי אברהם אלקי, נואבותי

 ועקדת: 'השנה ראש בתפילת אומרים שאנו כפי, יצחק עקידת את להזכיר מנת על בשופר תוקעים אנו – שבעתיים בולט

 '. תזכור ברחמים לזרעו היום יצחק

 וגם', אברהם אלקי עננו' אנו אומרים. האבות זכות את להזכיר מבקשים, מעט עוד שנאמר הפיוטים כולל, רבים פיוטים

', יצחק ועקידת אברהם ברית זכור' בפיוט וכן, האבות עם לברית כמובן והכוונה', ליצר תפן ואל הבט לברית' הפזמון את

 .ועוד ועוד

 שלאחר רבנו משה היה זאת שעשה הראשון – בותהא זכות בשל מחילה לבקש של הרעיון את המצאנו לא שאנו היא האמת

 ולישראל ליצחק לאברהם זכור. לעמך הרעה על והנחם אפיך מחרון שוב" :ואמר ישראל עם עבור כפרה ביקש העגל חטא

 ."לעמו לעשות דיבר אשר הרעה על' ה וינחם" :נענה ה"הקב אכן הבא ובפסוק ",...להם נשבעת אשר עבדיך

 זה? אבות ברית זכור – ולומר' ה לפני ולחזור אפשרי עוול כל, עבירה כל לעשות לנו מותר וכי, וז בבקשה גיוןיהה מהו אך

 בן אותו אם. צעיר בגיל שמת ,הטוב חברו של בנו את שמעסיק רבים מפעלים ובעל עשיר אדם לעצמנו נתאר .יתכן לא

 יזכה שהוא לויתורים גבול יש ,כך ימשיך ואה שאם ברור אך, לו יוותר שהעשיר הגיוני, בביצועיו פעמיים או פעם ייכשל

 בתי שני החריב' שה קרה איך – תמידית זכות באמת היתה אבות זכות אילו, לכך בנוסף .שלו' האבות זכות' בשל רק

 ?האבות זכות עלינו הגנה לא מדוע? שנה לאלפיים לקרוב הגויים לבין אותנו והגלה, מקדש

 במסכת, בגמרא משמע אכן כך. יותר ולא קצרה תקופה לאורך להגן יכולת לה ישו, מוגבלת אכן האבות שזכות לומר יתכן

 :האבות זכות הועילה מתי עד מחלוקת מובאת שבה, שבת

 לא ואיש מאהביה לעיני נבלתה את אגלה" '(ב הושע) שנאמר, בארי בן הושע מימות: רב אמר? אבות זכות תמה מאימתי"

 וכתיב "יהואחז ימי כל ישראל את לחץ ארם מלך וחזאל" (ג"י' ב מלכים) שנאמר ,חזאל מימי: אמר ושמואל. "מידי יצילנה

 השליכם ולא השחיתם אבה ולא ויעקב יצחק אברהם את בריתו למען אליהם ויפן וירחמם אותם' ה ויחן" (יג' ב מלכים)

 הנביא אליהו ויגש המנחה תבעלו ויהי" (יח' א מלכים) שנאמר, אליהו מימי: אמר לוי בן יהושע רבי. "עתה עד פניו מעל

 הדברים כל[ את] עשיתי ובדברך עבדך ואני בישראל אלהים אתה כי יודע היום וישראל יצחק אברהם אלהי' ה ויאמר

 ממלכתו ועל דוד כסא על קץ אין ולשלום המשרה למרבה" (ט ישעיהו) שנאמר, חזקיהו מימי: אמר יוחנן רבי. "האלה

 .(ה"נ דף שבת מסכת בבלי תלמוד) " זאת תעשה צבאות' ה קנאת עולם ועד מעתה ובצדקה במשפט ולסעדה אותה להכין

 ?פעמים הרבה כך כל בתפילה אותה מזכירים אנו מה לשם – האבות זכות תמה אכן אם

  ':א עמוד ה"נ דף שבת מסכת תוספות

 אבות ברית אבל ,תמה אבות דזכות ,תם רבינו אומר - "אבות זכות תחון אמר יוחנן ורבי אבות זכות תמה אמר ושמואל"

 .הברית אלא אבות זכות מזכירין אנו אין ואנן .גלות לאחר אף ",יעקוב בריתי את וזכרתי: "(כו ויקרא) כתיב דהא .תמה לא

 דייק( לו' פ) רבה דבויקרא י"ר ואומר ".זכותו למען" ולא "בריתו למען" מדכתיב דייק חזאל מימי דאמר ,דשמואל ומפרש

 לא לצדיקים אבל ,תמה דלרשעים קאמר שמואל אלא ,י"ור שמואל פליגי דלא נראה י"ולר ,קונטרסב' כדפי עתה מעד

 חורבן בשעת דאף ,קאמר והכא ,אבות זכות תמה' חזקי דמימי בסמוך אמר י"ר דהא ,תדע .י"ר איירי ובצדיקים ,תמה

 זכות לעולם :אומר אחא רבי ,רבה קראוי ובשלהי .אבות זכות להזכיר סומכין אנו זה ועל .אבות זכות תחון ,הכי דבתר

 ."'וגו אבותיך ברית את ישכח ולא' וגו רחום אל כי" אומר הוא וכן .אותם מזכירים אנו ולעולם ,קיימת אבות
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 אבות זכות בין ההבדל מהו .קיימת עדיין האבות ברית אך ,תמה אכן האבות שזכות, י"רש של נכדו, תם רבינו אומר כן אם

 .בניה ושבעת חנה למעשה ביחס המדרש בדברי נעיין כך על להשיב תמנ על ?אבות לברית

 אביכם לאברהם ואמרו לכו, בניי: לו אמרה, פורתא ואינשקיה ניהלי יהבוהו: אימיה להו אמרה, למיקטליה אפקוהו"

 (ג"קי תהלים): ואמרה קול בת יצתה. ומתה ונפלה לגג עלתה היא אף! מזבחות שבעה עקדתי ואני אחד מזבח עקדת אתה

  '(.ב עמוד ז"נ דף גיטין מסכת בבלי תלמוד" )שמחה הבנים אם

 באה היא וכי, חנה של האמירה משמעות מהי – שעברה בשנה תשובה ימי בעשרת שנפטר, ל"ז פורת חנן הרב כך על שאל   

 הנפש ירותמס מכח. הצלחת, לאברהם לומר באה חנה – פורת חנן הרב עונה ?יותר גדולה שזכותה אברהם מול להתפאר

 .המשכיות זוהי... מזבחות שבעה ולעקוד להמשיך כח שאבתי אני, יצחק את שעקדת שלך

 האבות ברית זוהי – יכולתו ולפי דרגתו לפי אחד כל, האבות מעשי את להמשיך שלנו הכח אך, מוגבלת היא האבות זכות

 . תמיד קיימת שהיא

, לנו ומוחל סולח' ה ולמענו קיים תמיד הזה הכח אך, מאבותינו ושינקנ, שלנו הפנימי הכח את לבטא יודעים אנו תמיד לא

 .האבות בהם שהטביעו הכח את הפועל אל להוציא מנת על ,הסליחה את לנצל ידעו ויעקב יצחק אברהם שבני בטחון מתוך
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 יום הכיפורים תש"ע

 מחשבות לפני יזכור לעילוי נשמת אבי מורי, חיים בן פנחס טנור

 דוד טנור

המסורת, היום, יום כפור, הוא היום המרכזי להזכרת נשמות. אנחנו מבקשים מהקב"ה לזכור את הנשמה של לפי 

הקרובים שלנו שהלכו לעולמם. אכן, הוא גם יום לכולנו לזכור קרובינו שאינם נשארים בחיים ולעשות חשבון נפש על 

 חייהם ועל חיינו.

אדם אחד נפטר באותו יום? לפי זכרוני היו -האם רק בן –ת עצמי אבי ז"ל הלך לעולמו בכ"א אדר השנה. אני שואל א

לפחות אלף בני אדם. אני זוכר את האב הבחור עם שערות שחורות שלימד אותי לשחות כשהייתי בן ארבע. כמה הוא היה 

מה, של-גאה כשהצלחתי לעבור את כל הברכה בשחייה. אני זוכר את האב הצעיר, שיחד עם אמי הצעירה, כשמצאו גמל

חפשו אותי בקייטנה להראות לי. אני זוכר את האב שרצה שאלמד את הערך של כסף ולימד אותי לאגור פרוטות להגיע 

סבי וסבתי. היה גם האב שעזר לי  -לשקל הראשון שלי. אני זוכר את האב שהסיע את המשפחה כל שבוע לבקר את הוריו 

יה האב שעזר לי למצוא עבודת קיץ במעבדה מדעית ולבחור בול ולתרגל בחשבון. ה-בול, בפוט-להתאמן בבייס

אוניברסיטה; ושתמיד התעניין בחברי ובחברותי. אני זוכר את האב, דמעות בעיניו, ביום הפרדה שלי כשבחרתי להמשיך 

אך אני  תקנה,ה תלרכב לא הי  ,תאונת דרכים כשעברתיאת לימודיי בחוף המערב של ארה"ב. היה האב שניחם אותי 

מצווה -ובת -כל שמחת ברבאתי שלם. האב שחיבק אותי בנישואין שלי. האב שנסע מארה"ב לארץ לחגוג עם משפחתי יצ

להיות בעצמם מספרי בדיחות  –פחות או יותר בהצלחה   -שלנו. האב שסיפר בדיחות לכל ילדיי וניסה לאמן אותם 

די לקשרי משפחה. האב שבשנות שיבה -בלי-עדקה חזוזיקה  ,וסיפורים. היה האב שלימד אותי אהבה עמוקה לארץ ציון

 ונפטר השנה בצורה שקטה ומכובדת. ,והתחיל ללכת עם מקל הליכה. היה האב שחלה בסרטן עור אגן,עבר שני ניתוחי 

אחרי פטירתו. לאור את הקדיש מי שיגיד עליו  ,בחור" שלו-ולפעמים הוא קרא לי ה"קדיש ,אני הייתי הבן היחיד לאבי

ני מתפלל תפילה כוללת הקדיש שלש פעמים ביום לאבי. בכל תפילה יש לי זמן להחיות ולחיות מחדש זיכרון המסורת, א

תו כל הזיכרונות שיצרנו ביחד בחיים. השנה יצא ישנה זו אני מחייה מחדש אבשונה עם אחד מאלף האבות השונים שלי. 

 לי לבלות יותר זמן עם אבי מבכל תקופה אחרת בחיי.

שאני מבלה עם אבא השנה, עדיין לא התרגלתי לעובדה שהוא לא נמצא. כל יום משהו קורה בחיי שאני רוצה עם כל הזמן 

ועיני  ,לספר לו. אני מושיט את היד להרים את שפופרת הטלפון ואני זוכר שזה לא יעזור. אני זוכר שהוא לא נמצא

, איך הוא היה תמיד מגיב בנו הוא היה גאה מתמלאות בדמעות. ואז אני חושב כמה הוא אהב אותי ואת המשפחה, כמה

רים את הטלפון, וידיעה זו מנחמת אותי, היא מבאהבה ושמחה כאשר הייתי מצלצל. אני יודע מה הוא היה אומר אם הוא 

 מנחמת אותי, היא מנחמת אותי. אבא, אני זוכר אותך.
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 בס"ד יום הכיפורים תשס״ז

 תפילת יזכור

 אורלי דים

שמחת תורה,  ,סוכות, פעמים בשנה: ביום הכיפורים, ובשלושת הרגלים ארבעכרת נשמות נאמרת תפילה "יזכור" להז

לפני  ,את הזכרת הנשמות להורים ושאר קרובי משפחה עורכים לאחר קריאת התורה שביעי של פסח וחג השבועות.

נודרים לתת צדקה  ובעדות אשכנז ,המתפללים מזכירים את נשמות קרוביהם  שמכניסים את ספרי התורה להיכל.

משום שזהו יום של בקשת רחמים, סליחה וכפרה. ביום  בלבדהמנהג המקורי היה אמירת יזכור ביום הכיפורים  בעבורם.

שלנו  ת המתים. האמונה היא שבמידה מסוימת נשמת אהובנו המת תלויה במעשיםוזה מתכפרים האנשים החיים ונשמ

 .הצדקה מתןבשלנו ומידת הנדיבות  ,צמת וכוונת תפילתנושקובעים את מידת הכפרה שניתנת לה, ע"י עו

ואל תיתן דם נקי בקרב  ,כפר לעמך ישראל אשר פדית השם": א פסוק ח"המנהג מבוסס על הפסוק בספר דברים פרק כ

" אשר פדית" ,כפרה לאנשים החיים -" כפר לעמך ישראל" :לשניים פסוק זה מתחלק ."ונכפר להם הדם ,עמך ישראל

 כפרה למתים.מתייחס ל

כדי שהמתים יעידו עלינו לטובה במרומים לפני הקדוש  ,לנשמות יקירנו ביום הכיפורים "יזכור"סיבות נוספות לאמירת 

רמז  .בר חלוף ,וגם שהמחשבה על המתים גורמת לנו לחזור בתשובה, שכן אנו מבינים שהחיים הם דבר זמני ,ברוך הוא

  .ברביםולא יום הכיפורים,  ,ביחידכיפור, יום ם החג היה ש ,ה הייתה לחיים בלבדלדבר, אילו הכפר

 בנוסף לאמירת יזכור אנו נותנים צדקה בעבור נשמת המתים הקרובים לנו, וצדקה זאת נרשמת לזכות נשמת הנפטרים.

ישרה אם ההורים הלכו בדרך ה ,בנוסף היה נותן צדקה ולכן הזכות ניתנת לו. הואשאילו המת היה בחיים  ,שכן השם יודע

ולימדו את בניהם  לעשות מצוות ולהרבות בצדקה, ועכשיו באים הבנים ועושים את רצון אבותיהם, הרי כוח האבות 

 .האבות חיים ועושים את המצווה בעצמם כאילובמעשי הבנים, ו

ים אמירת יזכור למתים ונתינת צדקה בעבור נשמתם מתקשר? מה ההיגיון בתפילה ונתינת צדקה בעבור אדם שכבר מת

יה לעד ויכולה להגיע , אולם נשמתו ח. אומנם האדם פיזית חדל לחיותבחיי נצח של הנשמהלאמונה הבסיסית ביהדות 

 .לדרגות זכות, טוהרה וקדושה נעלות. נתינת צדקה שלנו בעבור נשמתם מקרבת את נשמתם לדרגות אלו

בהתייחסו לנושא אבלות על פי  ,נימיןחיים ב הרב ?גיהינוםמה הסיבה לתפילה לנשמת אדם חוטא שנשמתו נמצאת ב

 ,לחשובהיה . ניתן בגלל חטאים שהאדם חטא מצטט את מדרש תנחומא שמספר על נשמה שהגיעה לגיהינום ,ההלכה

, שאם אנשים שברגע שנשמת אדם מגיעה לגיהינום לא  ניתן לעשות שום דבר לשנות את רוע הגזירה. אולם האמונה היא

 כמו חץ מן הקשת.ק מהגיהינום , הנשמה תיזריתפללו בעבורה

יש הבדל במנהג האשכנזים לעומת זה של הספרדים. האשכנזים מזכירים את שם הנפטר ושם אביו, לעומת הספרדים 

לעלייה לתורה.  המקבילכמעמד  לאזכרההסבר אפשרי הוא שהאשכנזים מתייחסים  .שמזכירים את שם הנפטר ושם אימו

ביו מוזכר. לעומת זה הספרדים רואים את הכפרה לנשמה כתרופה לחטאים. הם וכאשר האדם נקרא לקרוא בתורה שם א

 .שם אימו עלחולה קוראים לו  עלוכאשר מתפללים  ,אדם חולה מאודבעד לתפילה  המקבילכמעמד  לאזכרהמתייחסים 

אדם ש כך במקרהו ,נדר יתן צדקה" בליולכן בהזכרת הנשמות כתוב " ,חשוב לציין שביהדות הפרת נדר היא עבירה חמורה

קהילות קטנות במזרח ומרכז אירופה אמצו את אמירת יזכור  1096בשנת . זה לא יחשב לא כהפרת נדר ,שכח לתת צדקה

 .שלושת הרגליםהצלבנים, והמנהג הורחב להם שנרצחו ע"י יליקיר

לאחר קום המדינה ו שנספו בשואה, " מיוחדת לזכרם של ששת המיליוניםלאחר השואה הוסיפו והתקינו תפילת "יזכור

ברוב בתי הכנסת נוהגים, ששליח הציבור אומר "יזכור" זה בקול רם, וכל הנוכחים עונים  נוסף יזכור לנשמות חללי צה"ל.
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שלומם של נעדרי צה"ל. לאחר התפילות הללו נוהגים לומר ֵאל ָמֵלא ". יש קהילות שמוסיפים גם תפילה לאחריו "אמן

ֲחִמים   .רַּ

הסיבה . שהוריהם נמצאים בחיים, רשאים לצאת מבית הכנסת בשעת אמירת ה"יזכור" הפרטי אלה מבין המתפללים

בטעות אנשים שהוריהם עדיין בחיים יגידו סיבה נוספת היא למנוע ש כדי למנוע קנאת היתומים.ג משום עין הרע, למנה

באמירת יזכור לנספי השואה נוכחים   הכלאולם ; יזכור לנשמת הוריהם, ויהא זה כאילו הם פותחים את פיהם לשטן

משתדלים להיות  אמירת יזכור ביום הכיפורים נחשבת לאחד מרגעי השיא ביום זה. אנשים רבים. ולחללי מערכות ישראל

 .כדי לזכור, לכבד ולהתפלל עבור נשמת יקיריהםנוכחים במעמד זה 
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 בס״ד  יום כיפורים תשע״א

 חובת הזיכרון ואיסור השיכחה 

 אורלי דים

 מזכירותתרועה". יום שבו  תקיעות השופר  זיכרוןיפורים הוא היום המשלים של ראש השנה. ראש השנה הוא יום "יום הכ

את עקדת יצחק, את נוח, המבול והברית עם ה' שלא יהיה עוד מבול בארץ. בזכות אירועים אלו אנחנו מבקשים שה' יזכור 

תפילה בראש השנה אנחנו לא מזכירים חטאים או עוונות, לעומת את הברית עם אבותינו, אברהם יצחק ויעקב ויגן עלינו. ב

לפני ה' שמכפר  הזיכרוןידי העינוי ואיסור המלאכה, נישלם  ועלזאת ביום הכיפורים אנחנו מזכירים את החטאים שלנו 

 ". וסולח לעם ישראל. "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו

 :השיכחה. לדוגמא בספר דברים בפרק ח נאמר ואיסורהזיכרון  לחובתק נכבד התורה מקדישה חל

ְרָת ֶאת ְרָּבִעים ָשָנה-ָכל-ְוָזכַּ ֶּדֶרְך, ֲאֶשר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶזה אַּ ִמְדָּבר הַּ  ּבַּ

ח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך, ְלִבְלִתי ְשֹמר ִמְצוָתיו ּוִמְש -ִהָשֶמר ְלָך, ֶפן  ְּוָךִתְשכַּ   ָפָטיו ְוֻחֹקָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמצַּ

ולא פעם ה' מחל על  ,נויחובת הזכרון חלה גם על עם ישראל וגם על אלוקינו. כמו שראינו, ה' זוכר את הבטחתו לאבות

כדי ללמוד לקח למען ההווה והעתיד: אנחנו כעם  ,עוונות ישראל בזכות הברית. גם אנחנו כעם מצווים לזכור את העבר

של עזיבת התורה והמצוות, של הסירוב לשמוע בקול הנביאים; אנחנו חווינו על בשרנו  המחיר הכבדווינו על בשרנו את ח

הבעיה העיקרית היא שלעיתים אנחנו מתמקדים . גם את התוצאה של ההטמעות עם הגויים בגולה, ואת האנטישמיות

 .בהווה, שוכחים את העבר, ומתעלמים מהעתיד

נגלה שאבותינו  ,הלאומי.  אם נתבונן בעברנו כיחיד וכעםכחה היא ע"י הזכרת החטאים שלנו ד עם השדרך אחת להתמוד

שנה  40היו עבדים במצרים ללא תיקווה, שע"י ניסים גלויים יצאו לחרות, שקבלו את התורה ללא עמל, שהלכו במידבר 

בצידקך וביושר לבבך אתה באתה לרשת את  כמו שנאמר "לא ,בזכותנותוך תלות מוחלטת בה'. גם כיבוש הארץ לא היה 

בעבר מכריחה אותנו להסתכל  כעם. הזכרת החטאים שלנו ה' רצה לקיים את הבטחתו לאבותינוארצם", אלה מכיוון ש

ומאפשרת לנו לעשות חשבון נפש ולהבין שהמצב הטוב שבו אנו חיים בהווה נובע מחסדו של הקב"ה  ,על עצמנו במראה

  '. את שכחת הוע"י כך מונע מאתנו 

הזכרת החטאים הפרטיים שלנו ביום הקדוש הזה,  ,. ואכןשכל אחד מאיתנו חטאאם נתבונן בעברנו הפרטי נגלה  ,כמו כן

גורמת לנו להבין ש "ה' זוכר כל הנשכחות". מי ששוכח את חטאותיו, ה' זוכרם לו, ולהיפך מי ששוכח  ,ובקשת מחילה מה'

 של ה' למחול על עוונותינו. ורק בכוחו. ןאת זכויותיו, יש מי שזוכר לו אות

ה' לא שוכח את החטאים שלנו אבל הוא סולח ומוחל לנו עליהם.  הדגיש את ההבדל בין סליחה לשיכחה.זה המקום ל

ליו. שכן אם נסתכל על עצמנו, הנטייה הטבעית , ובוודאי לא דבר מובן מאהסליחה והמחילה אינם דבר פשוט שקל לעשות

 ולא לסלוח.  גם אנחנו צריכים ללמוד לסלוח ולמחול על עברות שבין אדם לחברו. שלנו היא לכעוס

בהיסטוריה של עם ישראל קיים מעבר בין שני מצבים, מעבר בין תחושת אובדן לבין תחושת שימחה ואופטימיות. המעבר 

י הזיכרון וההיסטוריה עתידו וחי לפי לקח ,בין שני מצבים קיצוניים אלו תלוי ביחס שלנו אל הזמן. מי שזוכר את העבר

היהדות איננה יהיה טוב. אבל מי ששכח את העבר וחי רק את ההווה, יחזור על טעויות שנעשו בעבר וישלם את המחיר. 

ו את נכשאנחנו מלווים את האדם למנוחתו האחרונה אנחנו משננים שוב ושוב לו ולעצמ דת הווה אלא תרבות הזיכרון.

מהללאל: "דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון..." מנגד ניתן  דבריו החכמים של עקיבא בן

פקודם היומיומי. כל אחד במהלך החיים שעלולים לנטרל את ת עוברים טראומות ,והאדם הפרטי ,שלא פעם העם ,לטעון

רור, או ניצולי שואה, שלא מצליחים מאיתנו מכיר או שמע על סיפורים של חיילים שלחמו, שנפלו בשבי ועונו, נפגעי ט

לשכוח את האירועים שחוו, ולפעמים הזיכרונות והסיוטים עלולים לגרום לבעיות נפשיות. האם לא היה 'עדיף' שישכחו 

את העבר בכדי שיוכלו לחיות את ההווה והעתיד? מנגנון השכחה שקיים אצל האדם הוא מנגנון הגנה שמאפשר לו 
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 הוא הזיכרון, אבליות בעברו, להשאיר אותן בעבר, ולהמשיך לחוות חוויות חדשות בעתיד. להשתחרר מחוויות טראומט

 .וכעם יחיד כאדם שלנו לזהות והבסיס עצמית למודעות הבסיס הוא, ולתיקון ללמידה הבסיס

זוכר את בנוסף בחגים אנחנו מצווים לזכור אירועים בהיסטוריה היהודית. לפי הרמב"ן מי שיושב בסוכה בחג הסוכות, 

 ימי ההליכה במדבר שבו ישבנו בעננים של שכינה, ומסתכל ומעריך את עושרו בצורה שונה מזה של שכנו חסר שורשים.
ונשאלת השאלה מדוע אנחנו צריכים להזכיר את המתים ו'לקלקל'  ,בשלושת הרגלים אנחנו אומרים יזכור לנשמת יקירנו

ה היא שהמוות שלהם הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, וכדי שנדע חגים שיש מצווה לשמוח בהם. אני מאמינה שהתשוב

 ,ליו. יום נוסף בו אנו אומרים יזכור לנשמת יקירנו הוא יום הכפוריםנקבל אותו כמובן מאלא , ולהעריך את הטוב הקיים

מכיוון שאנחנו  ,בההמחשבה על המתים גורמת לנו לחזור בתשו ,כדי שהמתים יעידו עלינו לטובה במרומים לפני ה'. בנוסף

מבינים שהחיים הם דבר זמני בר חלוף. ימי זיכרון בהיסטוריה העכשווית, כמו יום הזיכרון לשואה והגבורה, יום הזיכרון 

 לחללי צה"ל, יום הזיכרון הפרטי על אובדן יקירנו, גם הם נועדו להזכיר לנו בזכות מי ומדוע הגענו עד הלום.

כדי  ,לא לשכוח את התרבות והמורשת של עם ישראלשכיל לזכור ולהזכיר לצאצאיו, שד מאתנו ישכל אח ,בתקווהאסיים 

טאים שנפיק לקחים ונלמד מההיסטוריה המפוארת של עם ישראל. ובתקווה שכל אחד מאתנו יזכור את הטעויות והח

  .ם לקחיםיפיק מהו הפרטיים שלו
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 ג"תשע כיפורים יום

 "יזכור" בתפילת הזכרון טיב

 ויידס-ןשיינקמ אלן

 ככל נתפסה זו תפילה. והתבגרותי ילדותי בשנות הכיפורים ביום" יזכור"ה תפילת את שאפפה היראה את היטב אני זוכרת

 . אמירתה בעת הכנסת לבית מחוץ אל לצאת נוהגים היו בחיים היו עוד שהוריהם שהמתפללים כך", מאיימת"ו חזקה כך

 עת והתקרב שהלך ככל, כיפור יום בכל". לכולם כיפור יום" החל מכן אחרל קצר זמן. לעולמה אימי הלכה שנים תשע לפני

. לכן קודם בתפילה נכחו לא אשר במתפללים ומתמלא הולך הכנסת שבית, להבחין שלא יכולתי לא", יזכור" אמירת מועד

 שלי האישי הקשר םע ביחד, זו תופעה".  יזכור" תפילת בתום הכנסת בית את ועוזב, במיוחד בא היה מהאנשים גדול חלק

 אליה מושך אשר, בתפילה שיש העומק את ולהבין לנסות לי גרמו, ל"ז אימי של מותה לאחר ובמיוחד, מילדותי לתפילה

 . רבים כה אנשים

 לא שכבר מי את נס על להעלות המתפלל מבקש, התפילה של הבודדות שבדקות, ספק אין"?  יזכור"ב הזכרון טיב מה

 ? בשימור רק מדובר האם אולם. בקרבו אותן לשמר ולנסות, הטובות יובתכונות להיזכר, עימנו

 ". היהודי" הזמן ומושג הזמן מושג על לרגע נחשוב

 זמן תקופת הגדירה אם ובין" לילה"ו" יום"ל היממה את אם בין -למקטעים הזמן את האדם בני חילקו, קדם בימי עוד

 של החידוש לפני. ועונה עונה בכל קבוע באופן המתרחשים טקסיםול שונים עונות למחזורי חילקה אותה אשר" שנה" של

 את לתארך היה ניתן וכך, 0-ה תאריך את שקבעה זו הייתה הנצרות. )קדימה תנועה ללא מעגלי מושג היה זמן, היהדות

 .(זו יחוס נקודת ואחרי לפני האירועים

. בהיסטוריה שחי אלוקים ויש, היסטוריה יש - וסוף התחלה יש שבו הזמן מושג, לעולם חדש קונספט הכניסה היהדות

 על העולם בריאת -ההתחלה. ספיראלה של, חדש מושג נוצר כלומר - ליניארי הינו הזמן אך, מעגליים הינם החגים אומנם

 . עולם תיקון תקופת - והסוף, אלוהים ידי

 הוא אלא, מישורי או מעגלי רק אינו הזמן. משמעות מקבל הזמן מושג הראשונה בפעם שכן, אדיר עומק בעל קונספט זהו

 של רדיקאלית משמעות לכך יש, מהיום שונה להראות יכול מחר אם. מעשינו של ישירה כתוצאה וזאת, להשתנות עשוי

 אלא, זוכרים שאנו מסויימת נשמה ויש, אלוהים שיש רק לא לנו להזכיר באה" יזכור" תפילת, אחרות במילים.  תקווה

 העלאת.  עולם לתקן יכול הוא שבה אלוקים עם שותפות יש שלאדם, לכך משמעות יש. עצמו פניב לזיכרון משמעות שיש

 עצם. מאידך משגיאותיהם וללמוד, מחד הטובה דרכם את להמשיך לנו מאפשרת עימנו עוד שאינם יקירינו של הזיכרון

 מאיתנו אחד לכל מאפשרים אשר, גדולה ותקווה אדירה משמעות לחיינו נותנת יותר טוב להיות יכול" מחר"שה העובדה

 .  בעיני תשובה של המשמעות וזו, שלו האישי התיקון על ולעבוד להמשיך

 שלושה יש לאדם". החסדים גמילות ועל, העבודה ועל, התורה על--עומד העולם דברים שלושה על: "נאמר אבות בפרקי

 .אחרים אנשים עם -והשלישית, אלוקים עם - השניה, עצמו עם שלו -הראשונה. בחייו עיקריות יחסים מערכות

 עבודתב - הבורא עם האדם של הקשר זהו -העבודה, השני היסוד. עצמו עם האדם של הקשר זהו, התורה, הראשון היסוד

 לעולם הרוחנית התורה בין חיבור למעשה המהווה, לזולת והסיוע החסדים גמילות זו -לחברו אדם בין -השלישי היסוד'. ה

 . הגשמי

 .כולו העולם יתוקן, שלנו האישי התיקון את כולנו ייםוכשנס
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 יום הכיפורים תשע"ה

 זיכרון וצדקה

 דייגי-ורד עמרמי

"תשובה ותפילה  "ונתנה תוקף"הציר המרכזי שעליו סובב עם ישראל בתפילת הימים הנוראים הוא דברי רבותינו בתפילת 

 מעבירין את רוע הגזירה". –וצדקה 

 ת בצדקה.מתמקד "יזכור"תפילת ה

תפילת יזכור של יום  זיכרון הוא פרטי. זיכרון אדם אהוב הוא אישי ומשפחתי. נוגע לאבל, למשפחתו ולמעגליו הקרובים.

הפרטי כהמשך לזכר האבות והאמהות המהווים את הבסיס ליצירת עם ישראל. עם  "יזכור"הכיפורים משרשרת את ה

וסחיהן השונים, הצטרפו לשרשרת גם הנופלים על הגנת המולדת בימי בדורות האחרונים, על נ "יזכור"התפתחות תפילות 

 טרום המדינה, קורבנות השואה, חיילי צה"ל ואף חסידי אומות העולם.

 מדוע מבין האלמנטים תשובה, תפילה וצדקה בחרה תפילת יזכור דווקא בצדקה? ומכאן, מה הקשר לצדקה?

רמים שונים את מצוקתו הנפשית על מנת לגייס ממנו משאבים, שאולי הציניקנים יגידו שבשעת אבלו של אדם, מנצלים גו

לא תמיד מצויים בכיסו. מי מאיתנו לא פגש בבתי העלמין, בדיוק ברגעים הכי שבריריים, את אותם טיפוסים העטים על 

 ,יות טלפוניותעוד מעות. עוד לא יבשו רגבי האדמה וכבר זוכה האבל היושב שבעה על יקירו לפנ "לגרד"האבלים ומנסים 

  ועל סף דלתו בבקשות לתרומה.

זאת, תפילת היזכור מהתולה את הזיכרון בצדקה. יתרה  "יזכור"יש לנו סיבות טובות להתקומם ולפתח תחושת "אנטי" ל

מנהלת מעין פנקסנות. גורלה של נשמת יקירך תלויה בנכונותך לתת צדקה. מדוע אלוהים הכול יכול מתחשבן אתי, בזמן 

אז הבה נניח בצד את הציניות ואת הגורמים המפוקפקים המנסים לעשות הון  ל הזכות לזיכרון תמורת צדקה?אבלי, ע

 מצרותיהם של אחרים, ונתייחס לקשר הנכון בין הזיכרון לצדקה.

הצדקה, כמו זיכרון הנפטרים, הקורבנות והנופלים לדורותיהם, היא אבן מאבני היסוד של החברה. זיכרון הנפטרים הוא 

האמצעי ליצירת המיתוס המשפחתי או הלאומי. אבן מאבני הבניין. וכך גם הצדקה: היא מאפשרת בניית בסיס חברתי 

 יציב לחברה ולקהילה. 

דווקא ברגעי האבל נדרש אדם לצאת מתוך האבל הפרטי אל הקהילתי, אל החברתי, אל הנדבך הבונה את החברה שהיא 

בעית של האדם האבל להסתגר בעצמו, הצדקה מכריחה אותו לחזור את כאן, מהנטייה הט. מהבסיס לקיום האנושי

גם  –זה שכרו של האבל, וכמובן  משפחת האדם, לחשוף את יכולותיו לתת לאחר, להעצים אותו מתוך יכולת הנתינה.

 החברה יוצאת נשכרת. 

בין אדם למקום. זהו  תשובה, תפילה וצדקה, הצדקה נוגעת לקשר שבין אדם לחברו ולא –מתוך שלושת האלמנטים 

. זוהי אולי הסיבה מדוע אנשים או מאמין אלמנט שכל אדם יכול להזדהות איתו, ולא רק אדם המגדיר או המוגדר כדתי

 מגיעים במיוחד לתפילה זו ביום הכיפורים. ,רבים, גם כאלה שאינם אורחים קבועים בבתי הכנסת
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 ד"תשע כיפור יום

 יונה של והתשובה השאלה

 טרבס-פרל רפי

 התפילות מחזור בתוך, הכנסת בית של והממוזג הדחוס בחלל כלואים להרגיש מתחילים אנחנו הצהריים אחרי כיפור ביום

 אויר משב עלינו מרעיפה יונה בספר ההפטרה, פלא זה והנה... והעייף הכאוב הגוף בתוך, להבקיע ומתאמצות החוזרות

, וזפת ואצות דגים של ריח, ים של ריח: הקיץ סוף זה והנה, ולעיר ונהלשכ מחוץ, הכנסת לבית מחוץ אנחנו והנה, חופשי

... המזרח בסוף המעטירה לנינווה, מערב בירכתי מתרשיש, יפו לנמל שומרון מהרי, לאופק מאופק הנמתחות דרכים אבק

 . נפתח והלב

 שמציג ספר. ותהיה אמונה, בהמחש, סיפור של ומלואו עולם שהם פסוקים 48, ומגובשת קטנה ספרותית פנינה, יונה ספר

 כאילו פעולתו את פועל הסיפור אבל.  פתוחות נותרות - פרשנות של תילים-תלי למרות, והשאלות, שאלות מאוד הרבה

 רוח אלינו נושבת,  וחלום אגדה ספק אמת ספק שהוא, הזה בסיפור והפערים והחללים הפתחים מכל: בבוקר היום נכתב

 יונה... ומרוממת מגביהה בעת ובה, ומצמיתה מטביעה כמעט, אותנו שמטלטלת, חרישית יםקד רוח וגם, ים רוח. גדולה

 . והשאלות השברים מתוך שבוקעת האמת, אמיתי בן

 בזירה פעל אז שעד הנביא,הסיפור של הראשונה במחצית: הנביא יונה של התנהגותו היא הסיפור של הגדולה החידה

 העיר לנינווה מזרחה לכת להרחיק מצטווה הוא - relocation-ב הכרוך םקידו מקבל, שומרון ממלכת של הלוקאלית

, ישראל את ולהחריב לכבוש עשורים כמה בעוד שעתידה, החידקל שעל נינוה אותה: האשורית הממלכה בירת, הגדולה

 לא הוא. דייםי בשתי המינוי את דוחה יונה. שישובו להזהירם נקרא ויונה, אזרחיה רשעת עקב השמדה בסכנת כרגע נינוה

 הציעו סיבות וכמה כמה. ההפוך בכיוון – מערבה הנוסעת באוניה ויורד, מלפניו ובורח קם אבל, אלוקים עם מתווכח

 מה הסוף עד שנבין בטוח לא אז גם אבל, הספר בסוף מריו את יפרש בעצמו יונה. בהן ניגע ולא, יונה של לסירוב הפרשנים

 רוח: והממושמעים הצייתנים שלוחיו את שלו הסורר בנביא ומשסה, כגיגית ים יועל כופה ה"הקב, והנה. לו חרה כך כל

 ורוח, הרעבתנית התולעת, קיקיון הנדיב העץ כך ואחר(, ללעוס בלי) פקודה לפי ומקיא הבולע הגדול הדג, הים וגלי הסערה

, ומרהיב ססגוני בובות ןתיאטרו יוצרים הלו השחקנים כל. מוות שערי עד הנביא את ומביאה חרש המצמיתה הקדים

 ליטול עליו. מייעודו לברוח יכול אינו אדם כי ליונה מורים וכולם, העליון הבמאי של מינויו פי על מהבמה ויורדים עולים

 פוגש יונה אדם בני גם. ליבו על מתיישב לא או לו מובן לא זה אם גם, כמותם ייעודו את ולמלא הברואים במקהלת חלק

 למות ומוכן ובחרונו בשתיקתו המתבצר, כאוב, ממורמר יהודי, ליונה בניגוד. ומרהיב ססגוני דמויות ץמקב הם וגם, בדרכו

 ובמקצועיות בהיגיון פועלים הם? לאפטר איתם יוצא היית לא. לעניין ה'חבר הם בסיפור הגויים  - שלו והשאלה המרד על

 בלי לים הכלים את ומטילים, ליבשה להשיב כוחם כלב חותרים וגם, בזריזות לאליליהם מתפללים וגם, הסערה פני מול

 אל קרא קום, נרדם לך מה: המוזרה משנתו אותו ומעורר הבעיה שורש הוא יונה כי מבין הנבון החובל רב. להתבלבל

 מנסים המלחים, האחריות את נוטל כשיונה גם. לדורותיהם הסליחות פייטני ידי על שאומץ, ומטלטל קולע פסוק! אלוקיך

 גורם יונה אלוקי עם שלהם הניסי המפגש, מכך יתירה. ברירה בלית רק, ורחימו בדחילו כך ועושים, הימה להטילו שלא

 . ויושרה במוסר שניחנו אמיתיים אדם כבני מתגלים המלחים. האמת אמונת את ולקבל מהאלילות להתגייר להם

 מתפלל הוא(, לראשי חבוש סוף נוטריקון) לסושי יהפוך בטרם, ואז – ימים שלושה לשתוק ממשיך הוא הדג במעי? ויונה

 השניה ובמחצית, אותו פולט הדג! בורח הוא שממנו, זה קרבת את שוב ומבקש, נפשו על והומיה נרגשת תפילה לאלוקים

 האמנון כל הצליחו שלא מה. שד שכפאו כמי עליו השנואה המטלה את מבצע והוא, בליבו לא אבל, נכנע יונה הסיפור של

. נהפכת ונינוה יום ארבעים עוד: יבשות מילים בחמש והסרבן הקר יונה הצליח, דרשותיהם בחום נינוה של יצחקים

 דעת עם זורם המלך, מרשעתם אחת בבת שבים והם – החלטה מהירי וגם יראים כאנשים מתגלים נינוה אנשי: הפתעה

 אבל – במשימתו הצליח ואף, ציית אמנם יונה .ניצלה נינוה. גזלות והשבת, שק לבוש, צום ובהמה אדם על ומצווה הקהל

 בז יונה. הקיקיון ובצל ההר ראש על ומתבודד מחברתם פורש הוא. מתגבר רק שסביבו האדם בני ועל אלוקים על כעסו
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 הוא החוטאים כלפי האלוקים של רחמנותו את גם. העיר בני של, כנראה השטחית, מדי המהירה לתשובתם לבו מעומק

  שחוזרות, ליראיו השם סוד שהן רחמים של מידות 13 אותן את. החתום פיו את פותח יונה סוף סוף . לקבל מוכן לא

? ברחתי ומדוע? לי חרה כך כל מדוע שואל אתה: כקללות, מושחז בלעג מעלה כלפי מטיח הוא – השני כחוט בתפילתנו

 ורב אפיים ארך", "ורחום חנון אל" אתה כי ידעתי כי, תרשישה לברוח קידמתי כן על, אדמתי על היותי עד דברי זה הלוא

 מותר ואינו שלו השאלה עם נשאר יונה! מחיי מותי טוב כי ממני נפשי את נא קח השם ועתה"... הרעה על וניחם" "חסד

 . עליה

 של הפילוסופי מהעץ לרדת לו ועוזר, והחמסין התולעת, הקיקיון בעזרת במקומו יונה את מעמיד ה"הקב, השניה בפעם גם

 תמימות ובהמות פשוטים אדם בני שם, הרחמים מידת גם הדין מידת לצד פועלת שם, העולם קרקע אל והאמת הדין מידת

 .לסורם וחוזרים  - מתחזקים, וקמים נכשלים

 רגשות ועם, מסרים שלל עם יוצאים ואנחנו, יונה על יורד המסך. לאלוהים היא, כצפוי, האחרונה המילה, איוב בספר כמו

 דג של בבטן ימים שלושה: וקטנוניים פשוטים הם בעינינו אם גם, לרגשותיהם נלעג ולא רעינו את נשפוט לא. םמעורבלי

 קרח הר על אחד חמסין בוקר: בעינינו ראויים לא כשהם גם אדם לבני נתאכזר לא. גאווה כל ולמרק לשטוף כמותם אין

 יכולים לא אנו, הפשטני למסר מעבר, שני ומצד. אולוגיהאידי לכל שמעבר, פשוטה רחמנות אותנו ילמד גוסס קיקיון ליד

 גם, ריבונו עם יהודי כמו להתווכח יכולתו על, שלו האמת על, הזקופה עמידתו על, הסרבן הגיבור, ביונה להתגאות שלא

 ואה אבל, אחרונה המילה את לו אין. והכעס האמונה עצמת בכל, אותו ולבקש בו להאמין ממשיך הוא – מפניו בבורחו

 בריחתו בשעת עמוקה הזדהות בי מעורר גם יונה. הכנסת בית של הפתוח בחלל מנסרות השאלות את ולהותיר, לשתוק יכול

. לך זקוק עדיין העולם, ישראל: לו מוותרים לא סביבו הגויים אבל, הכיפה את ומוריד האוניה בבטן מסתתר הוא: הימה

 קום, אברהם אלוהי דבר את לנו תשמיע בבקשה, קעקוע כמו בך וטבעמ הוא אבל, בעיניך חן מוצא לא אולי שלך התפקיד

, אותו לזהות שמסוגלים לב ישרי גויים במעגל סביבו יעמדו פתאום, כורחו בעל נביא, שבורח נביא אפילו! אלוהיך אל קרא

: נאמר זה על. נכרומת כחולם עודנו בעצמו הוא אם גם... ולהאמין לשמוע מוכנים ויהיו אחריות לקחת אותו ממנו יבקשו

 .וכאומה כיחידים לייעודנו שנתחבר רצון יהי.  אגדה זו אין, תרצו אם

 

 (עציון הר הוצאת של פ"ליוכ עיונים בספר יונה על הפרקים –  מקורות)
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 התשע"א  –יום כיפור

 יונה הנביא

 נחום באבקוף

 :ט"מכנס יעקב אבינו את בניו, וכלשון הפסוק בפרק מ לקראת סוף ספר בראשית

ָיִמים" ֲחִרית הַּ ִגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבאַּ יֹאֶמר ֵהָאְספּו ְואַּ ֲעֹקב ֶאל ָּבָניו וַּ ִיְקָרא יַּ  "וַּ

 "עניין גבורתם ונחלתם":  יעקב הייתה למסור לבניומסביר שכוונת  ,נכדו של רש"י רבינו שמואל בן מאיר, –הרשב"ם 

היינו אומרים שיעקב מוסר  ,ובלשון אחרת ומוכרת יותר –ספר להם על "עניין גבורתם" כלומר, יעקב מכנס את בניו כדי ל

המקומות שהם עתידים לנחול עם כיבוש  : על אופיים ועל נחלותיהם העתידיות בארץ ישראל - Insights -לבניו "תובנות" 

 הארץ, וכיצד כל אחד ישתלב במערך הכללי של עם ישראל.

 זבולון ואשר: –בריו של יעקב לשניים מבניו הפחות בולטים בהקשר הזה, נתבונן בד  

ל ִציֹדן:  ְרָכתֹו עַּ ִמים ִיְשֹכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ְויַּ  )יג( ְזבּוֻלן ְלחֹוף יַּ

והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אניות, במקום הנמל, שאניות מביאות שם פרקמטיא, שהיה זבולון  ורש"י מסביר במקום: "

מטיא...".  שבט זבולון יחיה באזור צפון הארץ )נחלתם אמורה להגיע עד צידון(, הם יהיו סוחרים, וכן יהיו בפרקעוסק 

 בעצמם ספנים ויתפרנסו מהים.

ֵני ֶמֶלְך:  )כ( ֵמָאֵשר ְשֵמָנה ֲעדַּ ְחמֹו ְוהּוא ִיֵתן מַּ לפי חלוקת הנחלות בספר יהושע, נחלתו של אשר גם היא באיזור הצפון, לַּ

אם היינו צריכים לסכם  כשהכוונה היא שהם יתפרנסו ממסחר במוצר יקר ומכניס זה. -שהוא עשיר בזיתים ובשמן  במקום

 את ייעודם של זבולון ואשר היינו אומרים שהם יעסקו בביזנס, הם הסוחרים שבחבורה.

שמסתיימת ורבי לוי,  אים רב יוחנןבתלמוד הירושלמי בפרק החמישי למסכת סוכה מצאנו מחלוקת מעניינת בין האמור

סבר שמוצאו  א הוא משבט אשר, ואילו רבי יוחנןבסופו של דבר במעין "פשרה". רבי לוי היה סבור שמוצאו של יונה הנבי

בספר  –מחוץ לספר יונה  נזכר בו,של יונה הוא משבט זבולון דווקא, וזאת בהתבסס על המקום היחיד הנוסף בתנ"ך שיונה 

 ן מלכותו של מלך ישראל ירבעם בן יואש: שם נאמר לעניי ',מלכים ב

ר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  ד ָים ָהֲעָרָבה ִכְדבַּ ַתי )כה( "הּוא ֵהִשיב ֶאת ְגבּול ִיְשָרֵאל ִמְלבֹוא ֲחָמת עַּ ן ֲאמִּ דֹו יֹוָנה בֶׁ ַיד ַעבְּ ר בְּ בֶׁ ר דִּ ֲאשֶׁ

ר ַגת ַהֵחפֶׁ ר מִּ יא ֲאשֶׁ  ":ַהָנבִּ

יונה עפ"י דברי הנביא, נמצא בשטח של נחלת זבולון. הגמרא ממשיכה לספר כי לאחר  המקום "גת החפר" שממנו מגיע

שבוע, דרש רבי לוי כי הוא מקבל עקרונית את דברי רבי יוחנן בהסתייגות קלה: אכן מוצאה של אמו של יונה משבט אשר, 

 ואילו אביו היה משבט זבולון.

 עכשיו אנחנו יודעים מהיכן מוצאו של יונה הנביא. 

נשאלת השאלה: מדוע חכמים התעסקו בכך? האם מדובר בתרגילי פרשנות אזוטריים גרידא, או שמא עומד רעיון כלשהו ו

 שבבסיסו הבנתם של חכמים את מהותו של ספר יונה? 

מבלי לחזור באריכות יתר על תוכן ספר יונה, נזכיר את הדברים העיקריים. ה' פונה ליונה ואומר לו ללכת לעיר הגדולה 

ינוה ולהזהירם כי ייענשו מאחר והם עושים "רע". יונה בורח לו לעיר הנמל יפו, עולה על ספינה במטרה לברוח "מלפני נ

 וזה ,ה'". השליחות לנינוה, כך מסתבר, איננה לרוחו של הנביא. ה' מטיל רוח סערה על הים, ורב החובל פונה ליונה הישן

היא בעטיו. לבקשתו של יונה הוא מושלך )לאחר היסוסים רבים( ע"י  אומר לו כי הסערה המאיימת להטביע את הספינה

 המלחים לים אשר נרגע. 
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 ,אשר בולע את יונה למשך שלשה ימים. יונה מתפלל לה', והדג מקיא אותו ליבשה. שוב פונה ה' ליונה ,ה' שולח דג גדול

וגזירת ה' להשמיד את  ,וזרים ממעשיהם הרעיםומצווה אותו ללכת לנינוה. יונה קורא לאנשי נינוה, אשר במצוות מלכם ח

נינוה מתבטלת. אבל הסיפור של ספר יונה אינו מסתיים בזה. יונה, שאינו משלים עם החזרה בתשובה של אנשי נינוה ועם 

חזרתו של ה' מכוונתו להשמידם, מתיישב מחוץ לנינוה, בונה לו סוכה, מצהיר כי הוא מעדיף למות )כך!( אם זו התוצאה 

הנהגת ה', ויושב בציפייה לראות אולי בכל זאת יקיים ה' את דבריו המקוריים וישמיד את העיר. ה' מזמן קיקיון, שיח של 

שמגן על יונה מהחום. מסופר כי יונה שמח מאוד על הקיקיון. בשלב זה ממנה ה' תולעת שמכה את הקיקיון,  ,שצילו רב

למות. בשלב זה פונה אליו ה' ושואל אותו אם הוא מצר על מות וממנה רוח קדים שגורמת ליונה להתעלף ולבקש נפשו 

  הקיקיון. יונה עונה לו שהוא מצר על כך עד מוות. עונה לו ה':

יֹאֶמר( י) ָתה' ה וַּ ְסָת  אַּ ל חַּ ִקיָקיֹון עַּ ְלָת  לֹא ֲאֶשר הַּ ְלתֹו ְולֹא ּבֹו ָעמַּ ְיָלה ֶשִּבן ִגּדַּ ְיָלה ּוִבן ָהָיה לַּ  :ָאָבד לַּ

ְרֵּבה ִמְשֵתים ֶעְשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶשר לֹא ָידַּ )יא(  ְגדֹוָלה ֲאֶשר ֶיש ָּבּה הַּ ל ִניְנֵוה ָהִעיר הַּ ֲאִני לֹא ָאחּוס עַּ ע ֵּבין ְיִמינֹו ִלְשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה וַּ

ָּבה:  רַּ

ם הדברים לידי ביטוי השאלה היא: מה קורה כאן? מה היא עמדתו הבסיסית של יונה, מה היא עמדתו של ה', וכיצד באי

 במעשה הקיקיון, ובתשובתו של ה'?

הוא בנם של  -יונה הוא ככל הנראה לדעת חז"ל, תוצר של הסביבה שלו. ומה היא סביבתו של יונה? יונה, כפי שהראינו 

ל זבולון ואשר. יונה התחנך בסביבה שבה הנוהג ודרך החיים הוא ש –כבן שבטם של שני הסוחרים הגדולים  –סוחרים 

מידה כנגד מידה, ו "אין ארוחות  –, דבר תמורת דבר. ואם תרצו Quid Pro Quoמסחר שבו הכללים הבסיסיים ביותר הם: 

. אלה הם שני כללי הברזל המוסריים הבסיסיים ביותר של עולם המסחר. הסוחר שיוותר על No free lunches ,חינם"

  חות חינם ימצא גם הוא את עצמו במהירות רבה נצרך לבריות.תמורה נאותה, יפשוט מהר את הרגל, והסוחר שייתן ארו

שבו  ,מושגים אלו של כללי מסחר נוקשים חודרים ללא ספק עמוק לתוך תודעתו של יונה. בעולם המושגים הפרטי של יונה

ר נעשו לכל דבר יש תמורה, אין ארוחות חינם, ולכן אין גם מקום לחזרה בתשובה. תשובה משמעה תיקון של דברים שכב

מיד ליד. אם חיללתי שבת, המעשה שעשיתי נעשה.  מוחשי כאשר לא עובר דבר ,ושאין בד"כ יכולת לתקנם, במילים ובנפש

אם העלבתי חבר, שום כוח טבעי בעולם אינו יכול להשיב את הזמן אחורנית ולבטל את העבירה. אבל התשובה מאפשרת 

 בהלכות תשובה:  -רבי משה בן מימון  –ם לי לנהוג כאילו זה מעולם לא קרה, וכלשון הרמב"

"ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא אהוב 

זוהי תפיסה שהיא זרה לחלוטין לתובנותיו של יונה בן השבטים זבולון  ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם...".

 ובמחיר מלא. –ל מה שאדם עשה  עליו לשלם ואשר. לדידו, ע

הוא עולם ללא חמלה. עולם שכזה  –העולם כפי שיונה רוצה אותו, חווה אותו , כי נאמר לו במשל הקיקיון ובתשובת ה' 

דינו יובש ומוות. עולם שכזה אינו יכול להתקיים. עולם שבו כללי המסחר הנוקשים שולטים בכיפה באופן קיצוני, הוא 

 גם הוא וגם אנו.  אמירתו של ה' כי יש לנהוג בחמלה, א חמלה. התשובה היאעולם לל
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 יום כיפור תשע"ה
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 היום הכיפורים תשע"ד   "בס

 אחדות ישראל

 עדי מילשטיין

ואני נעזרת לשם כך בערכים ובמקורות הטמונים  ,חשבתי שבעקבות "צוק איתן" ראוי לשוחח עמכם על אחדותנו כחברה

 ביום הכיפורים.

תפילת יחיד, התפילה ביום הכיפורים איננה נאמרת בלשון "אני" כי אם בלשון "אנחנו". אף זאת: ניתן דעתנו לעובדה שכ

היא איננה נאמרת רק בשם ה"אנחנו" המתייצבים באותה שעה לתפילה, אלא בשם כל דורות ישראל עד כה: "אנחנו 

עצמו אחריות לחטאי הציבור כולו.  ונוטל על ,פוא לתפילה בתוך עדתו ובקרב עמומתייצב אואבותינו". היחיד המתוודה 

וממילא נעשים כל היחידים ערבים זה לזה  ,וזה למה? כי חטאיהם של היחידים אף הם מצטרפים לחשבון חטאי הציבור

גם מן הבחינה הזאת. מכאן לשון "אנחנו" בתפילה. כל יחיד מקבל על עצמו לא רק את חטאיו שלו אלא את כל החטאים 

ף לו חלק בהם. מכאן גם התשובה לתמיהה: מדוע מתוודה כל יחיד ויחיד על רשימה כה ארוכה שחטאו רעיו ועמיתיו. א

וכל  ,וכבדה של חטאים, כלום יש לך יחיד שחטא כול כך הרבה? בוודאי לא. אבל בקרב כל העדה נחטאו כל החטאים הללו

רמו עמיתיו ואחיו בני עמו. העדה יחיד ויחיד מוחזק כשותף לא רק למה שהוא "תרם" למצבור הזה, כי אם גם למה שת

 ,כולה מן הראוי שתימצא טהורה. הוא הדין לגבי קשר הדורות. הנוסחה הפונה אל אלוהים כ"אלוהינו ואלוהי אבותינו"

מבטאת את התודעה שגורל העם נחתך מתוך מעשי כל הדורות, והבנים נמצאים ערבים  ,ומתוודה "אנחנו ואבותינו חטאנו"

 שהם נשענים על זכויותיהם. לחטאי אבותיהם כשם

 ,לכאורה לפנינו תמיהה גדולה לגבי הלא דתיים שבקרבנו הטורחים ובאים בהמוניהם להתפלל ביום זה, שהוא באופיו דתי

ועוסק בעיקר בעניינים "שבין אדם למקום". מי שרואה את עצמו עומד מחוץ לזיקה דתית צרופה זו שבין אדם למקום, 

 מעות לגביו. מדוע הוא בא בכל זאת? מש-לכאורה אין יום זה בר

לא פחות מכפי שהם  ,קדושת היום והחשיבות המרכזית שיוחסה לו נובעים מאופיו הציבורי, המאחד את כלל ישראל

תוצאות יותר מבכל -נובעים מן המשמעות הדתית  שלו. ביום זה נעשה קשר הדורות וקשר היחידים לעמם מוחשי והרה

 .יום אחר

פוא ות וערבות הדדית. כולנו אמורים אאומית המורגשת באופן זה מבטאת תפיסה מיוחדת של התחברברור כי אחדות ל

חוד לשקול את התנהגותנו לא רק מבחינת טובתנו ילסייע זה לזה שלא לחטוא. להזהיר זה את זה, למחול זה לזה, ובי

 וצדקתנו כיחידים, אלא גם מבחינת אחריותם לגורל הציבור, העם.

פי דברי חז"ל כך: "לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו -רעיון זה על הרמב"ם מסכם

חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו 

לכף זכות וגרם להם תשועה והצלה..." )הלכות תשובה,  השחתה. עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו

 פרק ג', ד'(. 

נתבונן עתה בוידוי עצמו. הוידוי הוא עשיה אישית פרטית. אדם צריך להתעורר מעצמו ולהתוודות. אבל העדה היא 

קים על כול וידוי הוא הוצאת החטאים המעי-שמזמנת לו ליחיד את האפשרות הממשית להוציא את רצונו לפועל. קודם

מצפונו של היחיד מרשותו הפרטית והבאתם לפני הכלל. רק באופן זה מקבלת ההודאה תוקף של עובדה. היחיד מצהיר 

על רגש האשמה שלו, אבל איננו מספר פרטים על חטאיו. הוא מבטא רק את הרגשתו כחוטא ואת כניעתו, והנה הרגשה זו 

ף של מעשה שנעשה. באופן זה הציבור מזמן לו לאדם את האפשרות טעונה לחיזוקה בפני הציבור. רק אז היא מקבלת תוק

 להתוודות לפני בוראו, או להרגיש את הוידוי כמאורע מחייב באמת. 

אם כן, גרעין האחדות קיים במורשתנו ובתוכנו והוא מתגלה כמו ביום הכיפורים גם במצבי משבר כדוגמת חטיפת שלושת 

 הנערים או מבצע "צוק איתן"
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 וכל לשמור על אחדותנו גם ללא מצבי משבר? אך האם נ

בפרשת "ויקהל " נאמר: "ויקהל משה את כל כנראה שגם משה היה ער לעובדה שאין העם מקפיד על אחדותו ביום, יום: 

רש"י אומר :"ויקהל משה את העם למחרת יום הכיפורים".   עדת בני ישראל... וכו', על מנת שיתנו תרומה לבניית המשכן.

 : מדוע הקהילם משה דווקא למחרת יום הכיפורים?נשאלת השאלהאם כן, 

כי ביום הכיפורים כל עם ישראל מאוחדים, שהרי כל אחד מברך ומתברך מחברו, מוחלים זה לזה, עד שנעשים התשובה: 

הוא כלומר, אם זו תישאר אף לאחר יום הכיפורים, ועל כן אוהבים זה את זה. משה רצה לבדוק אם זו אחדות אמיתית. 

מקהילם למחרת יום הכיפורים, וכעת בודק האם מתנהגים הם ברוחב לב, בסלחנות, בהבנה, לפנים משורת הדין, "כאיש 

 אחד ובלב אחד"  כפי שנהגו ביום הכיפורים.

עלינו לדבוק באחדותנו גם לאורך השנה כולה, ממחרת יום כיפור ועד יום הכיפורים הבא, להתאחד ולהתלכד על מנת 

 ה בריאה וערכית יותר, שהרי כוחנו באחדותנו. נקפיד שתהיה זו אחדות של "מחרת יום כיפור".לבנות חבר

 גמר חתימה טובה!            
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 בס"ד יוה"כ תשע"ה

 בתוך עמי אני יושבת

 רב מוטי גולדרייךה -תשובת הפרט ותשובת הכלל

 דולה וגם של שמחה עצומה.אנו עומדים בפני הקב"ה, בשילוב מאוד מיוחד של אימת הדין ושל אמונה ג

אך יש לזכור כי התענית ביום זה איננה ביטוי לאבל. אנו מתענים אך גם שמחים. כיצד יתכן  –נכון, ישנו צער ביוה"כ 

הדבר? לשם כך עלינו להאמין שיום זה הינו קודם כל יום שמח של מחילה ותיקון, יום של אמון גדול שהקב"ה מאמין בנו, 

ת מסוגלים להשתנות, ונותן לנו אשראי גדול גם לשנה הבאה על מנת שננסה לעשות זאת כמיטב סומך על כך שאנו באמ

 יכולתנו.

ודאי כשאנו מבקשים מחילה ותיקון, רוצים לפתוח דף חדש, ישנה גם חרטה עמוקה על מה שלא היה טוב, על מה שהיינו 

 יום זה הינו יום שמח ואופטימי. –בעיקרו רוצים לעשות אחרת, אבל עיקרו של היום מופנה קדימה, ולמעלה. ולכן 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, כתב שיש שני סוגי תשובה. ישנה תשובה פרטית על חטא כזה או אחר, וישנה תשובה 

 אחרת, כללית וגדולה יותר, של התקרבות האדם לבוראו, של חזרת האדם לעצמו ולטבעו האמיתי.

 זה, מתוך התבוננות בשנה שעברנו.רציתי היום לדבר על מהלך התשובה ה

ללא ספק, הקיץ האחרון הוכיח לכולנו, שאנו עם הרבה יותר חזק ומאוחד, שאנו עם עם כוחות אדירים הרבה יותר ממה 

ששיער מי מאיתנו לפני כן. החיילים שנקראו למשימות הלכו ללא היסוס, אנשים שונים התנדבו, כל אחד בתחומו, באופן 

ואני חושב שזה לכשעצמו מהווה מהלך עצום  –טימיסטים הגדולים ביותר, והייתה אחווה גדולה שהדהים גם את האופ

 של תשובה.

גם בווידוי שאנו נאמר בעוד מספר דקות, לא נשתמש בלשון יחיד: 'אשמתי בגדתי' וכדומה, אלא נאמר: 'אשמנו בגדנו 

בודדים האנשים שיכולים לבוא לפני בורא  כולנו.אנו מתוודים על חטאי כולנו ומבקשים מחילה וכפרה עבור  –גזלנו' 

וכשאנו יודעים לחוש  –אני צדיק ומגיע לי גזר דין טוב. לכל פרט יש חסרונות, אבל שכשאנו חלק מהכלל  –העולם ולומר לו 

ר, הרי שבאמת מגיע לנו גזר דין טוב. הכישלונות הם פרטיים, והם נוגעים לאדם כזה ולאדם אח –ולהתנהג כחלק מהכלל 

 אך הזכויות שייכות לכלל. המהות של עם ישראל הינה טובה, ואת זה שום חטא לא יוכל לקלקל.

האלשיך הקדוש מציין שאין אף אדם שיכול לקיים בעצמו את תרי"ג המצוות. ישנן מצוות הנוגעות רק לכהנים ויש מצוות 

מצוות בהם מצווים רק הגברים. את כלל  הנוהגות רק אצל ישראלים שאינם כהנים. יש מצוות ששייכות רק לנשים ויש

 ישראל מקיים את המצוות יחד.-המצוות אף פרט אינו יכול לקיים במלואן, אך כלל

שמעתי לפני מספר ימים אדם שסיפר שאביו עלה לארץ, בימי המנדט הבריטי, בעליה בלתי ליגאלית, באניית מעפילים. 

ם ותיקים. כשהבריטים הגיעו וניסו לברר מי מהם עולה חדש, על הם ירדו בחוף עתלית והתקבלו על ידי קבוצת ישראלי

ענו כל האנשים, עולים וותיקים כאחד: 'אני יהודי מארץ ישראל'. הבריטים לא יכלו להבדיל ונאלצו  –מנת לגרשו מן הארץ 

 להניח להם.

הותי לכולנו. אנו צריכים ן שמנע עליה לארץ בזמן השואה ולאחריה, זה מסר מלא רק תרגיל כדי לחמוק ממשטר עויזה 

 אנחנו יהודים מארץ ישראל, כולנו.  –נו ילהבין שמעבר לכל ההבדלים שקיימים בינ

זו הסיבה שבסוף התפילה, כשאנו מסיימים את כל הבקשות הפרטיות והכלליות, אנו מבקשים 'שים שלום טובה וברכה 

 עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך'.

אנו  –הדרך הטובה ביותר להצליח בדין, הינה התגייסות של כל אחד למען הכלל. ברגע שאנו חשים באמת שייכים לכלל 

 בעמדה מצויינת ויש לנו את כל הסיבות לקוות לשנה טובה וברוכה.

בריאות, ולא נותר לי אלא לאחל, שנזכה להתברך כולנו כאחד בגמר חתימה טובה, שנכתב ונחתם לחיים טובים, מתוך 

 הצלחה ופרנסה טובה, לנו ולכל ישראל אחינו.
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 בס"ד יום הכיפורים תשע״ד

 תפילת נעילה -רגע האמת 

 אורלי דים

אנחנו  ת, בהןבכל עשרת ימי התשובה, מראש השנה ועד סוף תפילות יום הכיפורים, אנו מוסיפים בתפילה תוספות שונו

בספר החיים  להיכתבאנחנו כבר לא מבקשים  -בתפילת נעילה ות". בספר זכויכתבנו בספר החיים" או  "כתבנומבקשים 

להיכתב יש הבדל משמעותי בין שתי המילים  האל חזור.זהו רגע האמת, רגע " בספר החיים. להיחתםאלא אנו מבקשים "

  .ולהיחתם

  נעולים. הםאבל ברגע שחתמנו את חתימתנו הדברים הם מוחלטים וסופיים  שכותבים ניתן גם למחוק. דברים 1

. הבדל נוסף ניתן ע"י המשל הבא: כאשר יש לאדם נמק ביד, הרופא אינו שש לבצע את הפתרון הבלתי הפיך, לגדוע את 2

היד ולהפוך את האדם לגידם. הוא מנסה קודם להציל את היד בתרופות עדינות: בעזרת משחה אנטיביוטית, פיזיותרפיה 

סה תרופות חזקות יותר שאולי יש להן תופעות לוואי. רק אם גם התרופות וכו'. אם התרופות האלו לא מועילות הוא מנ

 האלו לא עוזרות, לא נותרה ברירה אלא לגדוע את היד. כלומר גדיעת היד הינה המוצא האחרון.

פעולות ה"כתיבה" וה"חתימה" הן כתרופות עדינות ותרופות חזקות. הכתיבה היא ביטוי לכל ניסיון בתוך גבולות העולם 

ה לתקן ולהציל את החיים. הכתיבה במשך עשרת ימי תשובה מאפשרת להציל את האנשים החוטאים ולהשיבם הז

בתשובה. ה"חתימה", לעומת זאת היא כמכת חשמל חזקה שתפקידה לטלטל ולנער את כל מערכת החיים הבריאה של 

ופה חריפה עד כדי כך שביכולתה האדם ולעורר כוחות חיים רדומים שנמצאים אצלו. הטלטלה של חתימת הדין היא תר

לעורר ולהשיב את כולנו בתשובה. אבל אם כל אלו לא עזרו, לא נותרה ברירה אלה להשתמש בפתרון הבלתי הפיך ולחרוץ 

 את דיננו לחובה.

ה' מתקרב אל כולנו כדי לנסות לטהר אותנו. ה' מתקרב אל הצדיק, אל הבינוני  -בין כסה לעשור  -בעשרת ימי תשובה  .3

 ,ואפילו אל הרשע, מכיוון שה' אינו חפץ במות הרשע אלא בתשובתו. עד הרגע האחרון ביום הכיפורים ה' כותב ולא חותם

מכיוון שהוא מנסה להציל כל אחד ואחד מאתנו. גם את אלו שסטו מן הדרך, כדי להשיב את כולנו בתשובה. רק בשעת 

  נותרנו לבדנו ורק אז אנחנו מבקשים "חתמנו לחיים". ,ותנוהנעילה, כאשר ה' מפסיק להיות קרוב אלינו כדי לטהר א

הקשה והמרגשת ביום הקדוש הזה. התפילת נאמרת מתוך כניעה, מתוך פחד, מתוך הערכה  ,. תפילת נעילה היא המיוחדת4

וממת ויראת כבוד לבורא עולם. מצד אחד יש בתפילה הרגשה של אובדן סיכוי, של חוסר אונים ומצד שני זאת חוויה מר

  . אנחנו מבקשים מה' בקשות שקשורות לעבר ולעתיד, בקשות במעגל האישי ובמעגל הלאומי.בגלל המפגש עם ה'

  אנחנו מבקשים סליחה ורחמים, מחיקת חטאים, ביטול גזרות ובקשה לרפואה שלמה.  במישור האישי

  זכור זכות אבות.אנחנו מבקשים לשפוט ולדון את האויבים, גאולת העם ובקשה ל לאומיובמישור ה

בין כתיבת הדין לבין הכרעת וחריצת הדין. זמן בו דיננו  -התקופה בין ראש השנה ליום הכיפורים הינה תקופת ביניים 

אבל עדיין ניתנת לנו הזדמנות אחרונה לפני החתימה הסופית לשנות את הדין לזכות. בתפילת נעילה אנחנו  ,אמנם נכתב

ונים רבים: "פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום". במשך עשרה ימים ה' פתח מבקשים בהתעוררות גדולה ובתחנ

ובפתחן ניתנו לנו הזדמנויות רבות לשוב מדרכנו הסוררת כדי שנמצא זכאים בדין. תפילת נעילה היא  ,לנו דלתות תשובה

בה כדי לקבל מחילה ולשנות הדלת האחרונה שנפתחת בפנינו, ההזדמנות האחרונה לחרטה אמיתית, הזדמנות לעשות תשו

את הגזרה מעוני לאושר, מעינוי לגאולה, ממוות לחיים. שעה שבה תפילה כנה יכולה להשיג מה שנכשלנו להשיג בין כסה 

  כולל את זאת האחרונה שנפתחה בפנינו, חריצת הדין היא לחובה. ,לעשור. רק במקרה שטרקנו את כל הדלתות
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 עויות:יש מספר משמ נעילהלשורש המילה 

 שמציינים את סיום היום הקדוש. סיום וגמר . 1

הגדולה  הזכותאו  ,לבקשה ולתחינה תפילה כאמצעי :רעיונות נעליםבה מכיוון שיש  נעלה זוהי תפילה :נעלה . 2

 .שניתנה לנו לעשות תשובה ולשוב אל ה', גם אם ברגע האחרון

 ה שנהיה שלמים עם תוצאותיו.השלמנו האחד עם השני, תם ונשלם היום בתקוו - השלמה . 3

  מהם השערים הננעלים. -", אבל יש חילוקי דעות נעילת שעריםהשם נעילה גם מבוסס על המושג "

, שכן בלילה אף אחד לא נכנס למקדש, והשערים היו ננעלים סמוך לנעילת שערי בית המקדשיש טוענים שהכוונה 

שהיו  ,לשערי שמייםראה "תפילת נעילה". ויש הטוענים שהכוונה לשקיעה, ומכיוון שהתפילה הזו נאמרת בלילה, היא נק

. בתפילת 90-עדיין פתוחים לקבל את תפילתנו בדקה הבמשך עשרה ימים לקבל את תפילותינו, בתפילת נעילה הם פתוחים 

כדי  ,הארוךלמרות הקושי הפיזי אחרי היום הטעון ו ,ואנחנו עומדים ,הנעילה ארון הקודש נישאר פתוח למשך כל התפילה

להעצים את התפילה. ארון קודש פתוח מסמן את האמונה ששערי שמים עדיין פתוחים. השמים ננעלים לקראת סיום 

  תפילת נעילה.

 בצורה שונה:נעילה יש פרשנים שמפרשים את המילה 

שמבטא  אקט ישראל,-משום שאז ה' נועל את עצמו כביכול עם עםפי תורת החסידות, שעה זו נקראת 'נעילה' -על . 4

  את אהבתו העצומה לעמו, מה שמעצים את אמונתנו בה'.

יום הכפורים הוא יום יחיד שבו אנחנו מגיעים לרמה רוחנית גבוהה,  י צבי הורוביץ מרופשיץ שבגליציה,לפי רבי נפתל . 5

שיים שללא את החוויה הזאת בעומק הלב ולנצור אותה לכל השנה שתיתן לנו כוח להתגבר על קל לנעולכן עלינו 

  ספק יהיו לנו בשנה הבאה.

ונסיים בדבריו של אלי ויזל: "בחוץ דמדומים, יום הכיפורים הגיע אל קצו. בבית הכנסת הגדול במוסקבה מסתיימת 

את חריקת שערי השמיים הננעלים, מאוחר מדי לערער. גזר תפילת נעילה. ישישים בוכים בלי בושה, כאילו שומעים הם 

מי יחיה ומי ימות, והיכן, וכיצד. מי יהיה בן חורין ומי יאסר בנחושתיים. הכל נאמר ונחרץ, ישיבת בית הדין נחרץ ונחתם. 

הדין הסמוי ננעלת והאנשים הנדכאים אינם יודעים מה צפוי להם". והנה, תקיעת השופר ושירת 'לשנה הבאה בירושלים'. 

ים משתנים באחת. הנה, תקיעת השופר, זה המכריז על ממש כמים צוננים על נפש עייפה. שמחה גדולה פורצת ותווי הפנ

חירות ויציאה לחופשי, משחררת אותנו ממועקות ודאגות, ובחת, אחוזי בטחון ושמחה, צעדנו הביתה. דקות ספורות חלפו 

 והלמות פטישים נשמעה במחוזותינו. "מיד נזכרתי בלשונו של השולחן ערוך "נוהגים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית

 סוכה, כדי לצאת ממצווה למצווה".
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 בס"ד יום כיפורים תש"ע

 נשמה אובדת ביער

 טרבס-רפי פרל

אנו עומדים ב"ישורת האחרונה" של יום כיפורים זה. כל המאמץ, הצום, הריכוז, כל התפילות שהתפללנו עד עכשיו, 

 מתנקזות למוקד אחד: תפילת נעילה.

 ה, לגיבורי שיר השירים: המדרש מדמה אותנו, יהודים בתפילת נעיל   

 זה "יוצר" )שחרית של יום כיפור( -קמתי אני לפתוח לדודי 

 זה מוסף של יום כיפור, -וידי נטפו מור 

 זו מנחה, -ואצבעותי מור עובר 

 זו נעילה.  -על כפות המנעול 

מצה של שעת כל הגעגועים, שהולכים ומתעצמים ככל שהיום הקדוש מתקדם, כל הצימאון, וגם החרדה מפני הח 

בשעה הזו היו ננעלים שערי בית המקדש בירושלים בתום עבודת היום.   הכושר... הכל מקופל במדרש הקטן הזה. 

 וכנגדם, ננעלים באותה שעה השערים השקופים בשמיים, וייחתם הדין. 

לרקיע,  מרקיע תקיעת השופר בסיום היום תלווה, כמו צפירת זיכרון שהולכת וגוועת, את הסתלקות השכינה, עולה

 -ואנחנו נצא מבית הכנסת, ונאכל, ונפנה לבניית הסוכה, ובעצם נחזור אל התכלית שלנו בחזרה אל הרקיע העליון. 

 לחבר בגופנו, בעולם הזה, בין קודש לחול. ונחזור אל מלאות החיים עם היופי והקושי שבהם. 

העולם הזה, קילפנו מעלינו את כל האמביציות, ליום אחד ומיוחד השכינה ירדה אלינו, ואנו הנחנו בצד את כל 

זו הנפש  -הדחפים, הרעב. וגילינו שמתחת לכל המחסורים, הצרכים והגעגועים מסתתר רעב אחד, צימאון אחד 

שצמאה למקורה העליון. כל השנה אנו משלים את עצמנו, שהשבעת צרכינו החמריים והחברתיים השונים תביא 

 ולא היא.  -מנוח לרעב הזה 

קשה ואפילו כואב לחזור מהמדרגה הזאת לחיי חולין. רגע לפני כן יש לנו הזדמנות נוספת לזעוק בלי התחכמויות 

  וסלסולים:

 תן לנו חיים,

 תן לנו משמעות,

 תן לנו חיבור בין האני החיצוני לאני הפנימי...  פתח לנו שער בעת נעילת שער!

"משל נאה למה שאנו מבקשים   -של עגנון משל. הכותרת  אקרא לכם )בציטוט חופשי( מהספר  "ימים נוראים"

 בסילוקו של היום הקדוש לשנה הבאה בירושלים". 

רקה ביקש להשיאה. באו שרים ודוכסים לשאת אותה ייתה לו בת נאה. כיוון שהגיעה לפמעשה במלך אחד שה

  ננה לראשון שאפגוש. והייתה היא ממאנת  בהם: זה רעבתן, וזה שיכור. המלך איבד סבלנותו ונשבע: את

נזדמן לו בן כפר אחד, עמד והשיאה לו. לקחה לכפר ועשה עימה כבן כפר. נתפחמו פניה של ביתו של מלך )תנאים 

גרועים, מחסור, גסות(. והיו אנשי הכפר מזלזלים בה ומקנטרים אותה, והייתה כותבת איגרות של צער לאביה. 

נתייראו  -ה זמן שיבוא לבקרה. כיוון שנשמע בכפר שהמלך עומד לבוא נתגלגלו רחמי המלך על ביתו האהובה וקבע ל
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בני הכפר והתחילו מקשטים את הבת ומעדנים אותה בכל מיני תפנוקים... הלבישוה בבגדים לבנים ונאים והדליקו 

 נרות עד שהאיר כל הכפר...

נפלה על צווארו ובכתה  -ש ראה המלך כבוד בתו והיה שמח, ישב עמה והשתעשע בה. כיוון שהגיעה שעתו לפרו

בכייה גדולה ואמרה: "אבא, אבא, אל תעזבני... כל הכבוד הזה שאתה רואה לא נעשה אלא היום, שמעו שאתה בא 

 אצלי ונתייראו... ועכשיו יחזרו לזלזל בי!" 

 עמד המלך וקרא את חתנו לסדר.

קשה, ואין דעתי מיושבת לטפל בבתך  בכה גם בן הכפר ואמר: "יודע אני, אבל מה אעשה שאדם עני אני ופרנסתי

כראוי, ואני דר בין בני אדם שאינם מכירים במעלת בתך... אבל מאחר שמלך גדול אתה, ובאת עמי )מסיבות 

העלני למקומך, תן לי חלק נחלה במדינתך, ונדור שם אני ובתך,  -השמורות עמך( בקשרי חיתון ונתת לי את בתך 

 ו של מלך".ואתנהג עמה כפי שראוי לנהוג בבת

זה מלך מלכי המלכים, רצה לתת את בתו, זו התורה, לאדם הראשון ואמרה: רעבתן הוא שאכל מעץ הדעת,  -המלך 

    רצה לתיתה לנוח, אמרה שיכור הוא... עמד ונתנה לנו.

מים אבל אנחנו מזלזלים בה ומעליבים אותה. כיוון שבאו ימי אלול, אלו רצי המלך המבשרים בואו, מייד אנו מקד

פניהם בתורה ומעשים טובים... בראש השנה אנו יוצאים לקראת המלך, והוא שרוי בינינו ואנו עושים תשובה... 

גועה התורה בבכייה  -כיוון שמגעת שעת סילוק שכינה אחרי תפילת נעילה   ביום כיפורים המלך יושב עימנו ...

 גדולה: אבא אבא היאך אתה מניחני... 

לנו, אבל, קשה עלינו הגלות בין הגויים, ארוכה היא... אנא העלנו לארצך, ותיטענו בגבולך...  וכך אומרים ישראל: צר

 שם נאיר באור התורה והיא תשמח בנו. לשנה הבאה בירושלים. 

המשל עצוב ופסימי: יש בו דיסוננס, רמייה, פער, אי התאמה בינינו לבין התורה, בינינו לבין החלומות  ,במבט ראשון

ם שלנו... אבל, במבט שני, מעניין שבן הכפר ובת המלך יכולים ואף רוצים לאהוב זה את זה.  למרות והאידיאלי

יש פה פוטנציאל של אהבה שניתנת למימוש, אם מתגברים  -נישואי הכפייה, למרות אי ההתאמה הבסיסית ביניהם 

 על המניעות החיצוניות. 

ואת עמנו, מדינתנו, מקדשנו, תן לנו להתחבר למהות  -פרטית זו הזעקה שלנו בנעילה: עזור לנו. גאל את נפשנו ה

 שלנו, לייעוד שלנו. 

עובדה מעניינת ואף מפתיעה היא, שביום זה של בקשת גאולה פרטית, של חיפוש הנשמה שהלכה לאיבוד ביער 

, כי אנו מבקשים את גאולתנו מתוך גאולת העם ואפילו האנושות כולה. מתברר -החטאים ומאבקי ההישרדות 

חוזרת ומעניקה מפתח של  -הנכונות להתבטל כביכול, למסור ולהקריב את הנפש הפרטית ולמזגה עם כלל ישראל 

 נצח גם לגאולה הפרטית. 
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 יוה"כ התשע"ה

 נעילה: הגראנד פינאלה

 חנניה טנור

 שלום לכולם וגמר חתימה טובה,

יל בדברים העוסקים בתפילה באופן כללי, ובהמשך אדון שמי חנניה, ואני רוצה להגיד כמה מילים לפני תפילת נעילה. אתח

 בנושאי תפילה המיוחדים ליום הכיפורים ולתפילת הנעילה.

תרשו לי לשתף אתכם בסוד. בכל פעם שאני מתפלל, אני מרגיש קצת מטומטם. אני מדבר, או שר, או צועק או בוכה אל 

רחש בצד השני של המתרס. למען האמת, אפילו כשאני מנסה, ישות שאני קורא לה "אלוהים", ואיני יודע דבר לגבי מה מת

אני לא מצליח לדמיין בצורה טובה את האופן בו אלוהים שומע את תפילותיי. לצערי, זהו לרוב קו טלפון חד כיווני. כפי 

תה אם הוא מדבר בחזרה, א ;שניסחה זאת דוריס איגן, תסריטאית אמריקאית: אם אתה מדבר אל אלוהים, אתה רוחני

 פסיכופת.

אבל ברשות הקהל הנכבד, אני רוצה להמחיש את הסיטואציה בעזרת משל. משל למספר אנשים המטיילים באזור נידח 

בעולם, ומגיעים לפרגוד שלא ניתן לפתוח אותו. תושב מקומי מספר למטיילים, שמאחורי הפרגוד יושב אדם עם כוחות 

ש כל מה שיראו לנכון. אולם הם יכולים לפנות אליו מעבר לפרגוד ולבקמיוחדים, שיכול לפתור כל בעיה שקיימת בעולם, ו

 שום ראיה לדבריו, ולכן מבחינת המטיילים ייתכן שהוא צודק, וייתכן שלא.  נו יכול לספקאותו האדם המקומי, אי

ון שאם כעת, ישנם אנשים בקבוצה שחוששים כי אין שם שום אדם, ומחליטים שלא לפתוח בדברים מול הפרגוד, מכיו

דבריהם כנראה ייפלו על אוזניים ערלות, והם ייראו מטומטמים. אולם אחרים בקבוצת המטיילים מחליטים  ,יעשו כן

להניח שהאדם נמצא שם, מחליטים להסתכן בכך שהם ייראו כמו מטומטמים, ומתיישבים כל אחד בתורו אל מול הפרגוד 

, חוסר הפידבק העולה ממשל זה הוא מאפיין עיקרי של התפילה. ושופכים את ליבם. ולמען האמת, אם נרצה או לא נרצה

אך על מנת להשמיע תפילה, יש הכרח להניח כי יש מי ששומע מעבר לפרגוד, כי אחרת אנחנו מדברים לקיר. לאחר שאנו 

הם מניחים את ההנחה הזו, אנו לוקחים את התפילות ואת הבקשות במלוא הרצינות, והוקדשה המון מחשבה לנוסחים ב

אנו משתמשים. בפרט, בנוסחים של התפילות ליום כיפור, תוכלו למצוא קו מחשבה ברור ועקבי, בו יש מאפיינים רבים 

 של טיעונים שמכינים לבית משפט. במקרה הזה השופט הוא אלוהים, והמתפלל יושב בכיסא הנאשם.

שארצה להזכיר, הנוגעים  "טיפים"ריש לנו שני רבי שמעון בן נתנאל, חכם מימי התנאים ותלמיד של ר' יוחנן בן זכאי, הו

הראשון, הוא "אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום". כלומר, למרות  "טיפ"לענייני התפילה. ה

הנוסח הקבוע שאנו מחויבים אליו, רבי שמעון בן נתנאל רוצה לוודא ששום תפילה לא תחזור על קודמתה, ולמרות האתגר 

א מבקש שבכל תפילה תהיה פנייה אותנטית של רחמים ותחנונים. גבירותיי ורבותיי, תפילת נעילה היא התפילה הגדול, הו

בה אמור להיות הכי קל לעשות זאת מכל השנה. רק פעם בשנה אפשר להתפלל תפילת נעילה, והיא מסמלת את הסיום של 

כמעט כל דבר שעשינו לא בסדר במהלך כל חיינו. רבי כל היום המיוחד הזה, היום בו לפי המסורת ניתן לקבל מחילה על 

כל התפילות הקודמות שלנו, להתייחס את שמעון בן נתנאל מפציר בנו, ובמיוחד באלו שכבר רגילים להתפלל, לשכוח 

 לתפילה הקרובה, כאילו זו התפילה היחידה שנתפלל אי פעם, ולעשות את התפילה רחמים ותחנונים.

ון בן נתנאל, הוא "אל תהי רשע בעיני עצמך". כלומר, בתפיסה העצמית שלך, אל תתפוס את השני של רבי שמע "טיפ"ה

עצמך כאדם לא בסדר. אפשר להשתפר, אפשר להתחרט על מעשים מסוימים, אבל התדמית שלך כלפי עצמך צריכה להיות 

של שפיכת הלב בתפילה, קל  יום כיפור. בווידוי, ובמיוחד כאשר אנו במצבבשאתה אדם ראוי. הטיפ הזה כל כך חשוב 

להתפתות ולהתוודות על כל מעשה, אמירה ומחשבה לא ראויה ברשימה ארוכה ומפורטת. אבל האמת היא, שבתפילת 

נעילה, בנאום הסיכום בבית הדין הזה שנקרא יום הכיפורים, אנחנו מקצרים בוידוי. במקום הוידוי הרגיל שיש בשאר 

פניך יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים, הלא כל הנסתרות והנגלות אתה התפילות, אנחנו אומרים "מה נאמר ל

 יודע". כלומר, אלוהים, אתה כבר מכיר את כל החטאים שלנו, אז למה שנמשיך לשוחח עליהם ונעכיר את האווירה?
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ם, ולבסוף הם ר' שלמה קרליבך מביא משל בנושא, על בעל ואישה, האישה בורחת עם מישהו אחר. אחר כך הם משלימי

נעשים שוב קרובים זה לזה. מה היא מספרת לבעלה עכשיו כשהם שוב קרובים? היא אומרת לו: 'דע לך, אהובי, גם בזמן 

שחשבת ששכחתי אותך, חשבתי עליך כל הזמן. מעולם לא הפסקתי להתגעגע אליך'. ואומר הרב קרליבך, ביום כיפור אני 

כל י מנסה להעביר לו את המסר הבא: 'גם כאשר חטאתי בכך וכך, וגם כאשר לא מספר לאלוהים על כל החטאים שלי. אנ

 בסדר, לא שכחתי אותך לרגע'.  היה עשיתי לאמה ש

אבל למסר העולה מהטיפ השני, של "אל תהי רשע בעיני עצמך", יש נדבך נוסף. בבית המשפט שאנו פונים אליו ביום כיפור, 

חטא דווקא מזכה אותך בנקודות, במקום לחייב את השופט להעניש אותך. בניגוד לבתי המשפט האנושיים, וידוי על 

הגמרא במסכת יומא אומרת שעיקר הוידוי, בו כולנו מחוייבים, הוא האמירה "אבל אנחנו חטאנו". כלומר, מבקשים ממך 

ל אתה לא שתוריד את הראש, תודה שהיית לא בסדר, ואז נוכל לשקם את היחסים. אתה כן נדרש להודות שחטאת, אב

שלך שאתה מתגאה בהם כחלק הטובים . מבקשים ממך לתפוס את המעשים "לא בסדר"אמור לתפוס את עצמך כאדם 

 מהותי ממך, ואת החטאים שלך כדברים חולפים שאתה בכל מקרה מתכוון לשנות בעתיד.

מיתי ביותר שלי, הוא הצלם אם כן, לפי רבי שמעון בן נתנאל, אין סימטריה בין טוב לרע. הטוב שהפגנתי הוא החלק הא

האלוקי שבי, ואילו המקומות בהם טעיתי הם רק קליפה, שאני יכול וצריך להוריד מעליי ולזרוק אותה לפח. ואם אני, 

הנאשם לא תופס את זה כך, איך השופט יתפוס את זה כך? אבל בשביל לתפוס את זה כך באמת, אני צריך לעשות דבר 

ך להתחייב באמת להוריד את הקליפה הזאת של הדברים שאני לא שלם איתם, וזאת שנקרא "קבלה לעתיד". אני צרי

 עבודה קשה.

, עדיין יש פינה חשוכה, אדם שאנחנו לא מכבדים מספיק או הרגל פסול עצוםכי לרובנו, גם אם עשינו תהליך שיפור עצמי 

ם עובד, רק אם אנחנו מקלפים את הקליפה לגעת בו. אבל יום הכיפורי מאודשאנו פשוט לא שלמים איתו, שאנחנו מפחדים 

הזו, גם כאשר הקילוף כואב מאוד. תפילת נעילה נקראת כך, משום שבסוף התפילה הזו נועלים בפנינו את השערים שנפתחו 

לרווחה עבור יום כיפור. אני מזמין את כולכם, וכן את עצמי, לעשות "קבלה לעתיד" במהלך תפילה זו, ולהתחייב להשתפר 

של הפינות החשוכות האחרונות שנותרו. זהו זמן מעולה לכך, מכיוון שעבור יום הכיפורים הזה, זוהי ההזדמנות בתחום 

 האחרונה.
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 ויום הכיפורים תשע"

 יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם

 משה גלילי

 מידות ג"י את המתארים הפסוקים את ולקרוא לחזור מרבים אנו, הכיפורים יום תפילות בשאר כמו, נעילה בתפילת

 '(ז-'ה פסוקים, ד"ל שמות) ה"הקב של הרחמים

ֵיֶרד ֵצב, ֶּבָעָנן ְיהָוה וַּ ִיְתיַּ ִיְקָרא; ָשם ִעמֹו וַּ ֲעֹבר. ְיהָוה, ְבֵשם וַּ יַּ ל ְיהָוה וַּ ִיְקָרא, ָפָניו-עַּ חּום ֵאל, ְיהָוה ְיהָוה, וַּ נּון רַּ ִים ֶאֶרְך--ְוחַּ פַּ , אַּ

ב ע ֹןָעו ֹנֵשא, ָלֲאָלִפים ֶחֶסד ֵצרנֹ   .ֶוֱאֶמת ֶחֶסד-ְורַּ ָטָאה ָוֶפשַּ ֵקה; ְוחַּ  )...( ְונַּ

 :כך הללו הפסוקים את המפרש, הבבלי בתלמוד יוחנן רבי של מופלאה בדרשה נמצא לכך המקור

 הזה כסדר לפני יעשו חוטאין שישראל זמן כל לו אמר תפלה סדר למשה לו והראה צבור כשליח ה"הקב שנתעטף מלמד...

 .להם מוחל אניו

 .ריקם חוזרות אינןש מדות ג"לי כרותה ברית:יהודה רב קובע ובהמשך

. הכיפורים ביום ובפרט תענית בימי בהם להרבות ונהגו, היומית התחנון בתפילת הללו הפסוקים שולבו הזו הדרשה רקע על

 בעצם כאילו, מעלה כלפי המשפיע קסום כח יש הללו שלמילים, מיוחד כח יש הללו שלפסוקים בטעות לחשוב, כך אם, קל

 .הוא כך ולא. דינו גזר את לשנות עולם לבורא לגרום שתוכל מיוחדת סגולה יש אמירתם

"צרור המור" רבי אברהם בן יעקב סבע במאה הי"ד  בספרו כותב למשל כך. ישראל גדולי זו שגויה תפיסה על העירו וכבר

 בספרד:

  ?ואין אנו נענין -עטפים בטלית )ואומרים י"ג מידות( הרי אנו רואים פעמים בעוונותינו שאנו מת

כסדר הזה שאני עושה: לרחם ולחנן דלים, ולהאריך אפים, ולעשות חסד אלו  עושיןאבל הרצון )של ה'( שכל זמן שישראל 

ל שכן עם אלו, ולעבור על מידותיהן, אז הן מובטחים שאינן חוזרות ריקם. אבל אם הם )ישראל( אכזריים ועושי רשעה, כ

 .שבהזכרת י"ג מידות הן נתפסין

ולא רק "יאמרו". המפתח למחילה הוא בכך שאנו  -לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם". יעשו יעשונסביר: רבי יוחנן קובע "

עצמנו נקבל על עצמנו את מידות הרחמים הללו. כשם שהקב"ה רחום וחנון, נהיה גם אנחנו כלפי זולתנו. וכאשר כך ננהג, 

ולא חלילה כלפי ריבונו של  תביעה כלפי עצמנו"ה לסליחה ומחילה. אנו חוזרים ומזכירים את הפסוקים הללו כנזכה בע

 עולם.

 ההתעלות פעם לא שהרי. הפורים וחג הכיפורים יום שבין הקשר על, נאה רעיון קראתי ל"ז מיליובוויטש הרבי בכתבי

 ומלגלג הרע ויצר אליו פונה. תחפושת עצמו על עטה כאילו ישלהרג אדםה  את מביאה הכיפורים יום של המיוחדת הרוחנית

 ?"לעבוד מנסה אתה מי על. לסורך ותחזור הזו התחפושת את מעליך תסיר מחר כבר הרי" כאמור עליו

 מכל עצמנו את משחררים אנחנו שכאשר. אמיתית בהחלט הזו שההתעלות. תחפושת אינה שזו לדעת צריך -הרבי ואומר

 וביום, להתחפש נאלצים אנו השנה ימות בשאר דווקא .מכוסים נותרים יום שביום כוחות בנו מתגלים, םוהפיתויי התאוות

  .השנה כל זהה העניין את לזכור וכדאי, להתבלבל אסור. האמיתית עצמותנו את עצמנו בפני חושפים אנו עצמו הכיפורים




