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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

משמנים וממתקים

השבוע.  השבת נציין את יום הכיפורים ולא נקרא בפרשת

ננסה להיכנס אל היום הקדוש הזה מתוך הכנה קצרה ובעז"ה 

 הקב"ה ישמע אל תפילותינו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום.

 למה לצום?

 -היא  , כל צום,השאלה האמיתית שצריך לשאול לגבי הצום

התורה לא הרי צומות? תקנו לנו למה אנחנו בכלל צמים? למה 

 קנוותשאבל תעניות הציבור  ,מחנכת אותנו לצומות ולסגפנות

באות לעורר  -גם הקלות שבהן  -לאחר החורבן  על ידי חז"ל

באי אכילה ובאי  -ראשית כל על ידי הצום  ,לתשובה אותנו

 שתיה. 

כל אכן מבחינה הלכתית צריך לדעת ש -לגבי יום הכיפורים 

יום הכיפורים הוא תפילה, צדקה ותשובה, אבל אם של עניינו 

ברור שיש  -כנגד הצום וצריך להכריע ביניהן  התפילה עומדת

להעדיף את הצום על פני התפילה. חובת הצום מכריעה את 

יאלץ אותנו להישאר במיטה ולא נוכל להתפלל. יהכל גם אם זה 

למה צום? מה החשיבות הגדולה  -אז נחדד ונחזור על השאלה 

 ברעיון של הצום? 

 מסר סותר

, שלמחרתו ראש השנההשאלה הזו נשאלת בעיקר במוצאי 

בכל חג יש מצווה לאכול  - תיקנו לנו חז"ל את צום גדליה

ולשתות, עונג יום טוב, אבל בראש השנה זו מצווה כפולה 

עזרא הסופר שומע את היהודים העומדים לפניו  ומכופלת;

כשהם בוכים על המצב הרוחני שלהם אחרי שהם הגיעו 

  -משבעים שנות גלות בבל, והוא אומר להם 

ין ָנ֣כֹון ֔לֹו  ֣ ְל֤חּו ָמנֹות֙ ְלא  ים ְוש ִ ִּ֗ ְמַתּקִ ֣תּו ַמַֽ ים ּוש ְ ִּ֜ ַמּנִ ְלכּוּ֩ ִאְכ֨לּו ַמש ְ

י ַֽ ינוּ ְוַאל ּכִ ֵ֑ ֹום ַלֲאֹדנ  י ָק֥דֹוש  ַהּיּ֖ ַֽ בוּ ּכִ ם 'ֶחְדַו֥ת הּ֖  ּת ָ֣עצ ֔ ֶכַֽ ְּ ֻעז  1.ִה֥יא ָמַֽ

ה ובריבוי ילשהוא יגיד להם להסתפק מינימום אכ היינו מצפים

בגלל ונפסק להלכה אף זה כך ו לא,אבל  -ריקודים ותפילה 

 במיני מתיקה וכו'. בימי ראש השנה הפסוק הזה מרבים 

                                                           
 נחמיה ח', י'. 1

ראש השנה ויום כיפור, הימים המקיפים את עשרת לבעצם 

ימי התשובה מלפניהם ומלאחריהם, יש שני מסרים ממש 

תרת המלכת והכ -ראש השנה עוסק בדבר הכי רוחני  -הפוכים 

באמצעים הכי גשמיים שיש, באכילה, בשתיה וכו',  -הקב"ה 

על ידי צום, גם אם  -ולעומת זאת, יום הכיפורים עוסק בתפילה 

 הצום יפריע להתרכז בתפילה. אז מה המסר פה?

 מלמטה -להמליך את הקב"ה 

 –התורה איננה מלמדת אותנו לחלק בין הנשמה לגוף. להיפך 

ו המפעילה את הגוף ומופעלת הנשמה היא זאנו יודעים כי 

 -בין גוף לנפש יחוס' שלנו הוא שאין לנו חלוקה יבתוכו. כל 'ה

אנו עושים מצוות רוחניות בגוף גשמי. אנחנו לא נזירים בהרי 

ההימלאיה שמתנתקים מהחומריות. כל חיינו הם חיבור אחד 

 גדול.

וימי ראש  -ואת חולשותינו אבל אנחנו מכירים את עצמנו 

ם הכיפורים באים לחנך אותנו לעומק של הדבר הבא השנה ויו

עפר מן תחילה כשהקב"ה ברא את האדם הוא יצר אותו  -

נפח בו נשמת חיים, וכך הוא גילה לאחר מכן האדמה ו

ייתן שמות לכל  ,שמגמתו היא שהאדם ימליך אותו בעולם

. בראש השנה יגלה שהקב"ה מלך בכל העולם כולו -ברואים ה

תנו בני האדם להמליך אותו, אלו דווקא מאהקב"ה מבקש 

שנבראו עפר מן האדמה, מהחומר הנמוך ביותר. בעלי החיים 

שלמות עם מוואפילו שרצי העוף כיתושים נבראו כבריות 

, הנפש בתוכן מלכתחילה ואילו האדם נוצר כגוש עפר, כחומר

חלק אלוק ממעל. כי הסוד  -ורק בשלב השני ננפחה בו נשמתו 

לגלות שאת הקב"ה ממליכים על הנמוך ביותר ולכן הגדול הוא 

האדם מתבקש לקחת את הכוחות הנמוכים הללו, לאכול 

מה שאף בעל חיים לא עושה.  -ולשתות 'משמנים וממתקים' 

בעלי החיים אוכל ושותה כדי לשרוד, כדי לחיות, ולעומתם 

אנחנו אוכלים ושותים מיני מתיקה דווקא ביום המלכת הקב"ה 

 תשע"ז יום הכיפוריםת פרש 
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מהכי  -צד אנו, קרוצי העפר, ממליכים את הקב"ה ומראים כי

 למטה.

 הנשמה -קודם כל 

אנו עוברים לעסוק  ,בעשרת ימי תשובהלאחר ראש השנה, 

בחיים שלנו, בחטאים ובפספוסים, ונזכרים כמה פעמים 

בגדר רעיון והגשמיות שלנו אצלנו הרעיון המדהים הזה נשאר 

מה ריקה התגברה על הרוחניות והפכה את הרעיון לסיס

 מביצוע.

אנו ואז בא יום הכיפורים אשר בא ואומר כי פעם אחת בשנה 

נזכור כי האדם הוא קודם כל כדי שח וכלעצמנו  מעניקים

הנשמה שלו. אכילה ושתיה הם צורך חיוני אבל גם לשאר 

הנבראים יש צורך כזה, ודווקא על ידי אי האכילה והשתיה אנו 

את הנשמה על הגוף ורק מגבירים את הרוחניות על הגשמיות, 

כך מאפשרים לאחר מכן לגשמיות להתעלות. לכן במוצאי יום 

ובשמחה להרבות באכילה  2מצווה בהלכה מופיעההכיפורים 

  - 3ובת קול יוצאת מן השמים ואומרת

ת ֥ה ְבֶלב ש ְ ָך ּוַֽ ְמָח֙ה ַלְחֶמ֔ ש ִ ל ּבְ ְך ֱאֹכ֤ ֣ ה  ל  ר ָרָצ֥ י ְכָב֔ ֣ ָך ּכִ יֶנֵ֑ ֹוב י  טּ֖

ת ָהֱאֹלִהּ֖ים ַֽיךָ  ֶאַֽ  4.ַמֲעש ֶ

את הניתוק הזה, את  יתוק, בן אדם.אל תשאר שם בנ -כלומר 

בשביל צריך  הייתשל היום הקדוש השתיה -ואי ההאכיל-אי

עצמך שאינך כמו יתר הנבראים. הם חייבים לאכול להראות ל

לא לתת שולשתות אבל אתה מגביר את הרוח על הגוף כדי 

 רוחניות שלך. לתופעות הלוואי הגשמיות לנצח את ה

                                                           
 שו"ע, או"ח תרכ"ד, ה', ברמ"א. 2
 מדרש קהלת ט'. 3

, מראש השנה אנו לומדים שגם כשאנחנו בשיא הגשמיות

אנחנו יכולים להמליך את הקב"ה. לא  במשמנים ובממתקים,

צריך לשבת דווקא בבית המדרש כדי להמליך אותו אלא אף 

יום הכיפורים ולעומת זאת מ .אנו מסוגלים לכך בתוך הסעודה

לבין, ברגע  לומדים שבהתלבטות בין אנו לומדים לא לבלף,

 .שבנו הרוחניות שלנו גוברת על הגשמיות - האמת

 לכתחילה -נשמה בגוף 

את תעניות הציבור הנוספות, כצום גדליה וכיו"ב, קבעו חז"ל 

מפני שאנחנו בחטאינו הגברנו את הגשמיות על הרוחניות ולא 

לו. כך חרב אף הבית תופעות הלוואי הללהשכלנו שלא ליפול 

-התיקון הוא באילכן ו ,הגברנו על הרוחניותאת הגשמיות  -

של התורה, לא כדי  שתיה. לא כי זו השאיפה-אכילה ובאי

בניגוד לתפיסות עולם אחרות שלא מסוגלות  -שם ישאר שנ

  לחבר בין השניים;

ה  ֤ י ִיְהיֶ יִרִּ֗ י ְו֣צֹום ָהֲעש ִ ִביִעִּ֜ ְ יּ֩ ְו֨צֹום ַהש ּ י ְו֣צֹום ַהֲחִמיש ִ ֣צֹום ָהְרִביִעִ֡

ית ים טֹוִבֵ֑ים ְלב  ְלֹמֲעִדּ֖ ה ּוַֽ ְמָח֔ ֹון ּוְלש ִ ש ֣   5...ְיהּוָד֙ה ְלש ָ

ולאכילת  , לימים טוביםלסעודותעתידים הצומות הללו להפוך 

לנו כי הקב"ה ברא  וזכירו וירוממתקים והם אשר יחזמשמנים 

 אותנו מלכתחילה נשמה בגוף. 

  

 קהלת, ט', ז'. 4
 זכריה ח', י"ט. 5



 

3 
 

אל יום הכיפורים מעמד הר סינימ

 הדלפה מהקבינט העליון

מי לא זוכר שביום הכיפורים ניתנו לנו לוחות הברית השניים? 

  -'יום החתונה'  -ה חז"ל קוראים ליום הזה במשנ

אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל 

שיר ) וכן הוא אומר ...כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים

וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה  צאינה' (גהשירים 

ביום '. שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו

 6ה...זו מתן תור - חתונתו

ומסביר שם רש"י שהכוונה היא ליום הכיפורים, אשר בו ירד 

משה עם הלוחות השניים ואז קיבלנו באמת את התורה. זהו 

הכיפורים, עד כדי האירוע ההיסטורי המשמעותי ביותר ליום 

כך שרש"י על התורה אומר שכל מה שנקבע יום הכיפורים 

 -הוא רק בזכות האירוע הזה  -יום סליחה ומחילה כלדורות 

עשה עוד מ' יום, נמצאו כלים ביום הכפורים, בו ביום ...

ואמר לו למשה סלחתי  נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה

 7.ולסליחהלכך הוקבע למחילה  )במדבר יד, כ) כדברך

 -וכן אומר זאת רש"י אף על הגמרא 

שהוא עשרה בתשרי ואותו  ]משה מן ההר[פור ירד ייום כ...

פור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר יהיום נקבע ליום כ

פור בעשרה יועל כן נקבע צום כ -דבר לעשות לעמו 

 8.בתשרי

זה חידוש עצום של רש"י. הוא כאילו 'מדליף' לנו מהקבינט 

ן את נימוקיו של הקב"ה לקביעת יום הכיפורים כיום של העליו

 סליחה ומחילה!

חג השבועות נקרא אמנם 'זמן מתן  -זה כמובן מסר עצום 

תורתנו', זהו היום בו עלה משה אל ההר והקב"ה ירד על ההר 

, 9'ישראל וקודשא בריך הוא ואורייתא חד'-והתגלה בעולם ש

היום אלא רק ביום אבל בפועל את התורה לא קיבלנו באותו 

 הכיפורים.

 דממת אלחוט

האם זה הגיוני שבאף אחת  -ועכשיו השאלה המתבקשת 

מתפילות יום הכיפורים, מתחילת 'כל נדרי' ועד לסוף 'נעילה', 

אין אפילו מילה אחת שמזכירה את מתן תורה?! אפילו בראש 

 -השנה אנחנו מזכירים את מעמד הר סיני בפסוקי השופרות 

                                                           
 משנה תענית, ד', ח'. 6
 רש"י דברים ט', י"ח. 7
 רש"י, בבלי תענית, ל: 8
 .עג ע"א ,זוהר אחרי מותעי'  9

ה ִנגְ  ם. ִמן ַאּתָ ר ִעּמָ ָך ְלַדּב  בֹוֶדָך ַעל ַעם ָקְדש ְ ֲעַנן ּכְ יָת ּבַ ל 

ם  י ֹטַהר. ּגַ ּל  ַעְרּפְ יֶהם ּבְ יָת ֲעל  ם קֹוֶלָך, ְוִנְגל  ַמְעּתָ ַמִים ִהש ְ ָ ַהש ּ

 , ּךָ ית ָחְרדּו ִמּמֶ אש ִ ר  ֶניָך, ּוְבִרּיֹות ּבְ ּלֹו ָחל ִמּפָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

לוֹ  ִהּגָ נּו עַ ּבְ ָך ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.  ל ַהר ִסיַניְתָך ַמְלּכ  ד ְלַעּמְ ְלַלּמ 

 . ש  ֲהבֹות א  ָך ִמּלַ רֹות ָקְדש ְ ם ֶאת הֹוד קֹוֶלָך, ְוִדּבְ ִמיע  ש ְ ַוּתַ

יֶהם הֹוָפְעתָּ  ֹוָפר ֲעל  יָת, ּוְבקֹול ש  יֶהם ִנְגל  קֹולֹות ּוְבָרִקים ֲעל  . ּבְ

תֹוָרֶתךָ  תּוב ּבְ ּכָ ִלי' ּכַ ְ ְהיֹות ַהּבֶֹקר, ַוְיִהי ַוְיִהי ַבּיֹום ַהש ּ י ּבִ ש ִ

ֹוָפר ָחָזק ְמֹאד,  ד ַעל ָהָהר, ְוקֹול ש  ב  קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ֲחֶנה ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאש ֶ ֱחַרד ּכָ ְך ' ְוֶנֱאַמר'. ַוּיֶ ֹוָפר הֹול  ַוְיִהי קֹול ַהש ּ

ר  ה ְיַדּב  ְוָכל 'ֶנֱאַמר,וְ ' ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולְוָחז ק ְמֹאד, מש ֶ

ֹוָפר ְוֶאת  ת קֹול ַהש ּ יִדם, ְוא  ּפִ ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות, ְוֶאת ַהּלַ

ָרֹחק ַעְמדּו מ  ֻנעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ן, ַוּיַ  10'.ָהָהר ָעש  

שלא לדבר על חג השבועות עצמו שכולו עוסק במעמד הר 

  -סיני, ואפילו בשבתות אנחנו מזכירים 

ה  י ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראָת ּלוֹ ִישַמח מש ֶ ַנת ֶחְלקֹו. ּכִ ַמּתְ ִליל . ּבְ ּכְ

י נ  ָעְמדֹו ְלָפֶניָך ַעל ַהר ִסיַני. ּוש ְ . ּבְ ֹו ָנַתּתָ ראש  ְפֶאֶרת ּבְ ֻלחֹות  ּתִ

ת ּבָ ִמיַרת ש ַ ֶהם ש ְ ָידֹו. ְוָכתּוב ּבָ  11.ֲאָבִנים הֹוִריד ּבְ

לכך  אז למה ביום שבאמת קיבלנו את התורה אין שום איזכור

 'דממת אלחוט' ממש? -והעניין נותר כל כך חשאי 

 קול דממה דקה

רעי ואהובי, לפעמים הדממה היא חזקה יותר מכל הדיבורים. 

אצל אליהו הנביא כאשר הוא בורח מהכרמל אל הר חורב, 

  -כתוב 

י ה   ֣ א ְוָעַמְדּתָ֣ ָבָה֮ר ִלְפנ  ֣ אֶמר צ  ה ה֣  'ַוּיִֹּ֗ ֵּ֧ דוֹ  'ְוִהּנ  ר ְו֣רּוַח ּגְ ָלִ֡ה ֹעב ִּ֗

י ה֔  ֣ ר ְסָלִעי֙ם ִלְפנ  ֤ ּב  ים ּוְמש ַ קּ֩ ָהִר֨ ּוַח הֵ֑  'ְוָחָזָ֞ק ְמָפר  א ָברּ֖ ר  'ֹל֥ ְוַאַח֤

ַעש   א ָבַרּ֖ ַעש  ֹל֥ ּ֖ש  הֵ֑ ה'.  ָה֨רּוַח ַר֔ א ָבא  ש  ֹל֥ ֙ א ֔ ַעש  ר ָהַר֙  'ְוַאַח֤

ה ַֽ ָמָמ֥ה ַדּקָ ֹול ּדְ ש  קּ֖ ר ָהא ֔  12.ְוַאַח֣

  -ואומר שם רש"י 

 ...קול הבא מתוך הדממה...

 יום הכיפורים הוא הדממה של סיפור מתן תורה. נסביר;

 מתירין להתפלל עם העבריינים

זה נכון שאין אף מילה בתפילות יום הכיפורים לגבי מתן תורה, 

אבל לפני כל נדרי, כל ההקדמה ליום הכיפורים הוא מעין 

'מעמד הר סיני' אחד מופלא. רק פעם אחת בשנה, עם כניסת 

אנו פותחים את ארון הקודש, בהתרגשות יום הכיפורים, 

 מוסף לראש השנה.נוסח תפילת  10
 נוסח תפילת העמידה, שחרית של שבת. 11
 י"ב.-מלכים א', י"ט, יא" 12

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%92
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עצומה, מוציאים את הספרים, הולכים אל הבימה, עומדים עם 

ספרי התורה ומתירים בבית דין של מטה להתפלל עם 

'וכשם שמתירים בבית דין של מטה כך מתירים  -העבריינים 

 .13בבית דין של מעלה'

הרגע המרגש הזה מסתיים כאשר התורה חוזרת אל ההיכל 

שאף אחד עשה בה שימוש, בלי שקראו בתורה, בלי שאף  בלי

פתחו את הספר. אמנם גם בשמחת תורה מוציאים את כל 

הספרים אבל שם בסוף קוראים בתורה, ואילו כאן, ביום 

הכיפורים ללא מילים חווים את מעמד הר סיני, ואומרים רק 

  -דבר אחד 

ל ִעם ָהֲעַבְרָיִני ּל  יִרין ְלִהְתּפַ  14.םָאנּו ַמּתִ

 חיבור שלא ניתן להפרדה

  -ביום הכיפורים נאמר למשה 

אֶמר ה ךָ  'ַוּיֹ֣ ְדָבֶרַֽ י ּכִ ְחּתִ  15.ָסַלּ֖

                                                           
 .נוסח התרת נדרים 13
 מתוך ההקדמה לתפילת כל נדרי. 14

ביום זה התגלה לנו שעצם נפשו של יהודי קשורה לקב"ה 

בקשר בלתי ניתן לפירוד. כל מילה שתיאמר רק תפחית 

מעוצמת התובנה הזו. שנה שלמה יש לנו לדבר על מתן תורה 

ני אך ביום הכיפורים נשתוק, נבכה ועל מעמד הר סי

מהתרגשות ונהיה בטוחים שכאשר אנו מבינים את החיבור 

הבלתי ניתן להפרדה הזה בין עצם קיומה של נפש יהודי הומיה 

 -אינסוף ברוך הוא, שעיצומו של יום מכפר בין הקב"ה, הל

כאשר תופסים את זה באמת, הרי שכל שאר הנדרים 

  -וההתחייבויות והמילים 

ִביִקין ִביִתין ,ש ְ ִמין ,ש ְ ִריִרין ְוָלא ַקּיָ ִלין, ָלא ש ְ ִלין ּוְמֻבּטָ ט   16.ּבְ

'שהחיינו וקיימנו  -כשחווים את החוויה הזו מברכים רק 

והגיענו לזמן הזה'. את ברכת 'שהחיינו' אין אומרים על מילים, 

אלא על חוויה עמוקה ואמיתית שחודרת  -דיבורים, דרשות 

רק לאחר מכן אפשר להתחיל להתפלל את ו -פנימה לנפש 

 תפילות יום הכיפורים.

  

 במדבר י"ד, כ'. 15
 מתוך נוסח תפילת כל נדרי. 16
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זמן תשובה

 להוריד מהרשימה

העניין העיקרי בתפילות יום הכיפורים הוא הווידוי. עשר 

פעמים אנו מתוודים על חטאותינו במהלך יום הכיפורים, החל 

מתפילת המנחה שקודמת ליום הקדוש ועד לתפילת נעילה, 

האם אין  -נקודה עקרונית בווידוי ואני מבקש הפעם להבין 

כדאי  דברים שאולי כבר תוקנו ושאולי ביום הכיפורים הקרוב

על מה גם יהיה להוריד אותם מהנוסח? מדוע אנו מתוודים 

שכבר תקין אצלנו? האם מעולם לא עשינו תשובה על כל מה 

שאנו מתוודים עליו? למה לא מורידים מהרשימה את מה 

 שכבר הצלחנו לתקן?

זו שאלה מהותית כי בבסיסה עומדת ההנחה שהוידוי הוא לא 

ישי על החטאים האמיתיים הנוסח הקבוע במחזור אלא וידוי א

 שלי. ואולי אכן כך?

  -בואו נראה את ההלכה כפי שהיא מופיעה ברמב"ם 

עבירות שהתודה עליהם ביום הכפורים זה, חוזר ומתודה 
שהוא עומד בתשובתו,  ף על פיעליהן ביוה"כ אחר, א

א, "תהלים נ) שנאמר "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד

 17.'(ה

זה מדהים. כנראה שכאשר נבין את ההלכה, נבין לא רק אותה 

תו של הוידוי של יום הכיפורים, כי אלא אף ענין עקרוני במהו

אך ורק  מצייןכל השנה אני במהלך  שנעשה וידויבוברור ש

אבל מה שכבר עשיתי עליו  -בפועל חטאים שקיימים אצלי 

תשובה איני צריך להביא עליו שוב קרבן אשם ולא להתוודות 

ב עליו. ואולי ההבנה הזו אף תהפוך לנו ביום הכיפורים הקרו

  חזור לעומק עצום.את הנוסח של המ

 תשובה שהזמן גרמא?

 -אך נקדים לכך שתי הלכות נוספות ברמב"ם 

אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין 
ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא 

במה דברים אמורים? ביחיד. אבל צבור, כל זמן ... מיד
ם יו... נעניןשעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם 

הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ  הכיפורים
מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה 

 18.ודות ביום הכפוריםוולהת
תחילה הרמב"ם אומר  -וצריך להבין בלשון הרמב"ם 

שהתשובה היא איננה מצוות עשה שהזמן גרמא ותמיד טוב 

שעשרת הימים שבין ראש  וצריך לעשות תשובה ]למרות

השנה ליום הכיפורים יפים הם לתשובה ביותר[, אבל מיד 

'יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל'. -לאחר מכן הוא כותב ש

לפני רגע אמרנו שאין זמן קבוע לתשובה והיא איננה  -רגע 

תלויה בזמן, אז למה כעת אומר הרמב"ם שדווקא יום 

יודעים שיום הכיפורים הכיפורים הוא זמן התשובה? אנחנו 

                                                           
 רמב"ם, הל' תשובה ב', ח'. 17
 ז'.-שם, הל' ו' 18

הוא זמן של סליחה, מחילה וכפרה, אבל האם באמת יום 

 הכיפורים הוא יום מיוחד לתשובה יותר מכל יום אחר? 

 עצם רצון הקב"ה -תשובה 

רעי ואהובי, אנחנו מגיעים פה לאחת מנקודות היסוד של מהות 

יום הכיפורים, אשר תביא אותנו למקום עמוק וראשיתי בהבנת 

 תשובה;מושג ה

בדרך כלל, תשובה תלויה היא במצבו של האדם. אדם שחטא 

עזיבת החטא, הכרת החטא,  -צריך לעמוד בכללים התשובה 

חרטה וכו', אבל הבסיס, השורש של התשובה הוא ביום 

הכיפורים. יום זה הוא היום שבו מופיעה התשובה ללא קשר 

 למצבו של האדם אלא כמו שיום ראש השנה הוא 'יום תחילת

כך ביום הכיפורים מתגלה בבריאה שהקב"ה והאדם  -מעשיך' 

'נעולים' זה בזה, ועיצומו של יום הכיפורים -היהודי קשורים ו

מגלה שיהודי בעצמו מרים את העולם לתשובה ללא קשר 

למצבו הספציפי! העולם נברא כך שהוא כל הזמן יכול לשוב 

רש עוד ועוד למקורו, וביום זה התשובה היא המקור והשו

 ליכולת התשובה של כל השנה.

כל כך הרבה  -אילו הייתה התשובה תלויה במצבו של האדם 

פעמים כבר אי אפשר היה לעשות תשובה או כלל להאמין בה, 

אבל יום הכיפורים בא ומגלה שהתשובה היא עצם רצונו של 

בעצם זה שהוא ית' נתאווה שתהיה לו דירה  -הקב"ה בעולם 

ום חטא או למצב של אדם ובעיקר בתחתוניים, ללא קשר לש

ללא קשר ליכולת או לאי היכולת של האדם לתקן. זהו זמן 

 תשובה לכל.

 כך הוא כוחה של תשובה

למה להתוודות על חטאים שלא עשיתי?  -שאלנו תחילה 

כדי שלווידוים של כל השנה ושל יום הכיפורים  -והתשובה היא 

ה לפני על מה שכן עשיתי תהיה משמעות. אם אני מתווד

הקב"ה ומודה לו ומתקרב אליו ומבין שהתשובה היא עצם 

לעולם אוכל להתוודות גם כאשר ארגיש אין לי  -המהות שלי 

 כבר כח.

הראשון שהתוודה היה אדם הראשון. מסופר עליו שכאשר קין 

יצא מהדין על הריגת הבל פגע בו אביו, אדם הראשון, ושאלו 

 -מה נעשה בדינו 

י י.ָאַמר לֹו: ָעש ִ ְרּתִ ַ ש ּ ּוָבה ְוִנְתּפַ ש  ִהְתִחיל ָאָדם  ִתי ּתְ
ֹון חַ  ָהִראש  ּוָבה,  ְמַטּפ  ש  ל ּתְ ְך הּוא ּכֹוָחּה ש ֶ ָניו ְוָאַמר: ּכָ ַעל ּפָ

ַע! ֹון ְוָאַמר: "ִמְזמֹור  ַוֲאִני לֹא ָהִייִתי יֹוד  ד ָעַמד ָאָדם ָהִראש  ִמּיָ
ת, טֹוב ּבָ ַ יר ְליֹום ַהש ּ  19(.ב-תהילים צב, א)ַלה'"  ְלהֹודֹות ש ִ

'להודות' היינו לשון להתוודות. הודאה על  -מסבירים חז"ל 

עצם זה שאני יכול להודות שהעולם יש לו ראש ומקור לתשובה 

 ומצבו של האדם לעולם לא יוכל לערער אותה. 

כי יום הכיפורים, זמן המחילה והסליחה, הוא מעתה למדנו 

 קודם כל 'זמן תשובה', מקור הכח לתשובה בעולם.

 בראשית רבה, כ"ב, י"ג. 19

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%90_%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%90_%D7%94
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2692.htm#1
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נורא עלילה על בני אדם

ח לעבור את יום הכיפורים מבלי בשנים האחרונות, אינני מצלי

  -לומר לפני תפילת נעילה את הפיוט 

ל ל נֹוָרא ֲעִליָלה א  ַעת ַהְמצ   נֹוָרא ֲעִליָלה א  ש ְ א ָלנּו ְמִחיָלה ּבִ

ִעיָלה   20.ַהּנְ

נכון, הפיוט הזה לא היה שגור על פי מבית אבא, אבל כמדומני 

שהוא כל כך מרומם את הנפש. היום כולם מציעים מתכונים 

שונים להתרוממות אבל אנחנו ננסה בשורות הקרובות 

 ממנו;להתרומם 

 שעת הנעילה

'נעילה' איננה, כפי שרובנו סוברים, הזמן שבו אוטוטו ננעלת 

ם. כן, זה נכון באופן חלקי, אבל זה הדלת, ננעלים שערי שמיי

הרבה יותר עמוק מכך. הנעילה היא התפילה החמישית 

והאחרונה ביום הכיפורים, וזוהי בעצם הפעם היחידה בשנה 

שאנחנו מתפללים תפילה חמישית, התפילה העליונה 

בשפה הפנימית מדברים על חמש מדרגות רוחניות   -והגבוהה 

 -ה' ואחרונה ועליונה מהכל היא 'נפש', 'רוח', 'נשמה', 'חי -

'יחידה'. זוהי תפילת 'נעילה', התפילה שבה אנחנו 'ננעלים' 

עליך, ריבונו של עולם, ואתה ננעל עלינו, מבלי יכולת להפריד 

 –עוד, מבלי יכולת לחצוץ בינתיים. הגיע הזמן לומר את האמת 

 נעול. אחד. בלתי ניתן לפתיחה.  -אתה ואנחנו 

נו לא פונים שוב לשמיים עם 'על חטא' ולא זו הנעילה שבה א

מפרטים ומתוודים שוב על החטאים שלנו אלא רק מתרוממים, 

-'ה' הוא האלהים' ו -מייחדים את ה' ואומרים שבע פעמים  

להינו ה' אחד'. אנחנו מייחדים אותו והוא -'שמע ישראל ה' א

 והופכים לאחד. -אותנו 

ה התרחשה עקדת יצחק. 'עקדה' זו השעה שב 21,הזוהרעל פי 

  -פירושה 'נעילה', קשירה 

י ַהּצֹאן ֶאל ָעֹקד נ   22.ּפְ

העוקד והנעקד והמזבח נקשרים גם יחד. ואם כך מבינים את 

  –עומק מושג הנעילה, נכנס טיפה אל הפיוט המופלא הזה 

 הקונספירציה של הקב"ה

עילה ועלול. לכל דבר יש את  -עלילה משמעותה קודם כל 

שלו ואף את מה שעלול ונעלל  -העילה  –הסיבה הראשונה 

ממנו, סיבה ומסובב. כך הקב"ה הוא 'עילת העילות וסיבת 

. אבל בעומק, אם לא מפחדים, יש כאן גם משמעות 23הסיבות'

עלילה כפשוטה, קונספירציה. ברגע הזה של תפילת  –נוספת 

                                                           
 , לר' משה אבן עזרא.בנוסח התפילה הספרדי הכיפוריםפיוט ליום  20
   (ד עמ'ב"קס)ויצא זוהר  21
 מתוך הפיוט 'אם אפס רובע הקן', לר' אפרים מרגנשבורג. נאמר ביום  22

 הרביעי של עשי"ת לפי נוסח האשכנזים, ובכל יום מימי הסליחות      
 למנהג הספרדים.     

'אל נורא עלילה.  -נעילה אנחנו מרשים לעצמנו לומר לקב"ה ה

הרי אתה הורדת את  -בוא נדבר דוגרי, ריבונו של עולם 

הנשמה, 'חלק אלוה ממעל', ושמת אותה בבית כלא, בתוך 

'הנשמה לך והגוף פעלך'. וכאשר מגיעים אל הנעילה  -הגוף 

אפשר לומר את האמת האמיתית שבתוך תוכנו פנימה, 

ש הקודשים, בתוך בגדי הלבן, מקום עמוק שבו הכל שבקוד

'בעלילה אתה בא עלינו'. כך אומרים חז"ל  -טהור ואין שם חטא 

 -. דוגמא אחת שהם מביאים שם היא על אחי יוסף 24במדרש

נמכרנו למצרים  -'אתה אמרת לנו שבגלל שמכרנו את יוסף 

ונשתעבדנו להם, נכון? אבל הרי הדבר הזה כבר נגזר ונאמר 

 -לאברהם בברית בין הבתרים 

י ע ּכִ ַדִּ֜ ַע ּת  ר ָיֹד֨ ֣ ּו  ג  ּום ְוִעּנ֣ ם ַוֲעָבדּ֖ א ָלֶה֔ ֶר֙ץ ֹל֣ ֶא֙ ה ַזְרֲעָךִּ֗ ּבְ ֣ ִיְהיֶ

ה ָנַֽ ֹות ש ָ אּ֖ ֥ע מ  ֵ֑ם ַאְרּבַ  25.ֹאתָ

וכל זה התרחש שלושים שנה לפני שאברהם בכלל הוליד את 

יצחק, אז אתה אומר לנו שזה בגלל שמכרנו את יוסף?! הרי 

לו סבא של יוסף עדיין לא נולד באותו הזמן! בעלילה אתה אפי

בא עלינו! בעצם, אתה רצית שנרד למצרים כדי שנרומם את 

העולם מהמקום הכי נמוך שיש, כי אנו בניך ורק עלינו אתה 

סומך שנבצע את זה כמו שצריך, ולכן בנית עלילה שלמה, 

 ואנחנו אמנם מקבלים על עצמנו את התפקיד -תכנית שלמה 

שייעדת לנו בעלילה הזו, לא מתנערים משום אחריות, אבל 

ולכן עכשיו  -העלילה כל כך גדולה ואתה 'אל נורא עלילה' 

 -בשעת הנעילה אנו מבקשים, מתפללים, מתחננים, תובעים 

 'המצא לנו מחילה'!.

 סליחת חטא ומחילת פשע

בכל יום הכיפורים אנו מבקשים 'מחילה', סליחה' וכפרה', אבל 

בעוד שהמילים כפרה וסליחה מופיעות במקרא הרבה פעמים, 

הרי שמילה 'מחילה' איננה מופיעה בשום מקום בתנ"ך במובן 

  -של מחילת עוונות. היא מופיעה אך ורק במובן של 

 26.בנקרות צורים ובמחילות עפרו

מתחת לאדמה, חוצבים באבן. את מחילה שחופרים  -דהיינו 

המשמעות של 'מחילת עוונות' נתנו חז"ל למילה 'מחילה' 

שהם לקחו מהתנ"ך, שם משמעותה היתה חפירת אדמה 

 מפולשת, מצד לצד.

מה ההבדל בין סליחה למחילה? מה משמעות  רעים ואהובים,

  -אנו אומרים הכפילות בתפילה ש

 רגום מתוך הקדמה לספר הזהר, מאמר 'פתיחת אליהו הנביא', בת 23

 .לעברית     
 מדרש תנחומא וישב, ד'. 24
 בראשית ט"ו, י"ג. 25
 של נעמי שמר "שבחי מעוז"השיר  26
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 27ו כי פשענו.סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנ

 למחול משני הכיוונים

מהנוסח הזה משמע כי 'סליחה' באה על 'חטא' ואילו 'מחילה' 

על 'פשע'. ננסה להבין את ההבדל בין 'חטא' ל'פשע', ומתוכו  -

החטא הוא החטאה,  -נבין את ההבדל בין סליחה למחילה 

עליו אפשר לסלוח, זה משהו חד  -פספוס חד פעמי, רגעי 

לעומת זאת הפשע הוא חטא שחוזר על עצמו פעמי, פספוס. 

שוב ושוב, שפושה ומתרחב והופך להיות כל כך גדול, כל כך 

עד שסליחה רגילה איננה יכולה להעבירו. הוא נמצא  -חזק 

 ונוכח כאן.

כשיש באמצע הדרך הר גדול, סלע אימתני, ואנו רוצים לעבור 

ההר  חייבים שם 'להמציא מחילה', לחצוב בתוך -לצידו השני 

עם 'קונגו' ענק. כך בשעת הנעילה אנו באים לפני הריבונו של 

'טאטע, הנה אנחנו באים כעת עם הקונגו  -עולם ואומרים לו 

מה  כי -, אבל הוא שווה רק 'חודה של מחט' שלנו מהצד האחד

המציא לנו באמת את לאנו כבר יכולים להביא? רק אתה יכול 

אתה ואנחנו  -מתברר שנוכל רק אנו בשעה זו, כעת,  .המחילה

ליצור את המחילה הזו, את גילוי האור מצד זה ומצד זה,  -יחד 

אינסוף בתוך הִאטומים של העולם. בוא נגלה כבר שכל 

החטאים הללו הם טעות אחת ביסודם. בוא נחשוף את 

 העלילה, אל נורא עלילה'.

 שופר הגאולה

העצום הזה,  ורק אחרי שמבינים איך ממציאים מנהרה בהר

מנהרה מפולשת, רק אז אפשר להתכונן לתקיעת השופר 

שבאה בסיומה של הנעילה ולהבין שבעצם השופר הזה היה 

במקורו עצם בראשו של האייל, עצם סגורה ואטומה, ואנחנו 

הפכנו אותה למנהרה שהקב"ה תוקע בה מחד ואנו מן הצד 

 השלמה.והגאולה שני ודרך זה מגיעים אל החירות 
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 : והצום השבתאת יציזמני כניסת ו
  19:01|  17:51 -ירושלים 

  19:03|  18:06 -תל אביב 

 19:02|  17:57 -חיפה 

 19:01|  18:03  -טבריה ומגדל 

 19:03|  18:09 -באר שבע 
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