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 במעשיךתשמח ו
ולכל הזקוקים לרפואה וישועהמשפ' הרוש , אברהם דוד בן פיביר' לרפואת 

 האל ושפלות האדםרוממות 

היום לפיוט קצר ומדהים שנאמר בבנוסח בקש להיכנס א

האשכנזי של תפילות הימים הנוראים, פיוט שהולחן בימינו 

 'חמול על מעשיך'. -אין מי שלא מכיר אותו כמדומני שו

וצה לגעת לרגע בסיומה של שנת לפני שנכנס אל הפיוט, אני ר

תש"פ ובמעבר אל תחילת שנת תשפ"א. זו היתה שנה לא 

פשוטה שעברנו בה כולנו טלטלות ותובנות לגבי 'אין עוד 

כמה שבאמת הוא לבדו הוא. בשיחה לערב ראש  -מלבדו' 

שהוא להתפלל השנה דיברנו הרבה על תפקידו של האדם 

'הרת עולם'. -זה הוא עושה את הולהמליך את הקב"ה וב

-הקב"ה בורא את הכל אבל הכל נשאר במצב פוטנציאלי, ב

'טרם', עד שהאדם היודע להתפלל ומכיר בטובתם של 

הגשמים בא ומתפלל ומוציא את כל הכח אל הפועל. נדמה לי 

שאחת הנקודות הגדולות שיכולה לעזור לנו להגיע לכך, במעבר 

ן הזה. מראש השנה ליום הכיפורים, היא הוודאות שבעני

הרמ"א ש יסוד האמונה האמיתית בתפילה בנויה משתי נקודות

  - באופן ברור על השו"ע מגדיר אותן

ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות 
 )או"ח, צ"ח, א'( האדם

רוממות האדם ושפלות האדם. שפלות האדם אין הכוונה 

ל שהאדם שפל ואין בו כוח, שהרי האדם הוא זה שמוציא את כ 

הכוונה היא הבריאה מהכח אל הפועל כפי שאמרנו אלא 

כח עצמי, אין לו שום דבר מעצמו. לידיעה שאין לו שום גובה ו

 כל כוחו ומציאותו נובעים מזה שהוא בטל אל הקב"ה באמת.

אמנם  -כמדומני שהניסיון שלנו בלהתבטל אל הקב"ה הוא כך 

ך גרוע. אנחנו כיום בסגר, אבל בסך הכל המצב שלנו לא כל כ

אנחנו רחוקים מתקופת הצנע שהייתה כאן בראשית ימי 

תו , אבל הקושי הגדול שאנחנו מתמודדים אי למשל  המדינה

דאי, שום דבר לא ברור. אנשים הוא אי הוודאות. שום דבר לא ו

אוהבים לעשות גימטריות ולמצוא רמזים בשמה של השנה 

החדשה ולמרות שאנחנו רחוקים מזה, מצאתי גימטריה 

  -. הפס' בישעיהו אומר לשנה שנסתיימהפלאה נ

ב  ַּ֧ ּגַׁ ִׁ֑ים ְוִנש ְ ל ֣רּום ֲאָנש ִ ֵ֖ פ  ם ְוש ָ ְב֣הּות ָהָאָדָ֔ ֙ח ּגַׁ ֹום  ה'ְוש ַׁ ּיּ֥ ֹו ּבַׁ ּדֵ֖ ְלבַׁ
ֽהּוא  )ישעיהו ב', י"ז( .הַׁ

'ושח' זה מלשון להשתוחח. רק לאחר שהאדם יוריד קצת את 

. שלש את האגו שלו, רק אז תבוא הגאולהישפיל הגובה שלו, 

 דם' עולות'ושח גבהות הא -המילים הראשונות בפסוק 

(. אם אנחנו צריכים להגדיר דבר אחד 780בגימטריה תש"פ )

'ושח  -שקרה בשנה החולפת והוא הקושי האמיתי שלנו הוא 

גבהות האדם'. המחשבה שאני יודע בוודאות מה יהיה מחר 

או  אפילו אם יש סגר -בבוקר לא קיימת. שום דבר לא וודאי 

 לימודים מחר אנחנו לא יודעים.

 שמוהודאי 

'וכל  -יש פיוט קדום ונפלא שאמרנו בתפילות ראש השנה 

  -באות ו' כתוב שם שהולך לפי הא"ב )כפול(.  -מאמינים' 

תוֹ ּוַׁ הַׁ  ִהּלָ ן ּתְ מֹו ּכ  אי ש ְ  .ּדַׁ

פירוש המילים הללו הוא שהוא ית' הוא הדבר הוודאי היחיד 

דאי, וככל שיהיה לנו יותר שיש בעולם. חוץ ממנו שום דבר לא ו

בהסתרה,  -ודאי ולא משנה איך שמו מתגלה אליך וא ברור שה

אם אתה יודע שהוודאות זה רק  -בהסתרה שבתוך ההסתרה 

שאר הדברים שמופיעים  הוא, כך תוכל להתפלל ולהלל אותו.

  -להזדהות איתם להבין אותם ו, קל לנו שם בפיוט

הּוא ֲאִמיִנים ש ֶׁ ָליֹותֹוח  בּ  ְוֹכל מַׁ  ...)ברור שהוא בוחן כליות ולא אני( ן ּכְ

י עֹוָלםדָּ הַׁ  ולא  לבדו את כל באי העולם)ברור שהוא זה דן  ן ְיִחיִדי ְלָבא 

הּוא ...(מישהו אחר ֲאִמיִנים ש ֶׁ ה ְוִיְהיֶׁה הָ  ְוֹכל מַׁ )אין עוד מי ָיה ֹהוֶׁ

 ...יון הזה(שעונה לקריטר

גם אני פה ואני יכול  לכאורההרי  - כן הלאה, אבל 'הוודאי שמו'ו

אדם צריך ומר שמחר באופן וודאי אעשה כך וכך, מאה אחוז... ל

 -לא היה הוה ויהיה הוא לא בוחן כליות  ו הואכמו שלהפנים ש

 אי ודאות. לא שווה כלום. הוודאות שלוכך 

רק הוא ודאי שמו. ככל  כך -כמו שהוא דיין אמת ורק הוא 

דאות, כך היכולת שנשתחרר מהמחשבה שיש לנו יכולת וו

שלנו להלל אותו תהיה ברורה יותר, חזקה יותר והוא יהיה קדוש 

 ויושב תהילות ישראל.

למה קשה לנו להתפלל? כי לא קיבלתי לתוכי את הידיעה שאי 

כשאני קולט את זה אני מבין רק חוס שלי, וי הודאות שלי היא הי

 י בו. באותו רגע שנדמה לי שאניעד כמה אני תלוי בו, תלות

כל מה שאני מדבר על  - 'מאה אחוז'דאי ומה שאני עושה זה ו

 א"פתש שובה - האזינושבת פר'  

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  19:06|  17:56 -ירושלים 

 19:08|  18:11 -תל אביב 

 19:07|  18:02 -חיפה 

 19:25|  18:26  - מגדלטבריה ו

 19:05| 18:07 -באר שבע 
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בעלמא, אבל אם אני אתפוס  הקב"ה אלו דיבורים פילוסופיים

שהוא ודאי ושום דבר בלתו אינו ודאי, ולא אתחשב בקולות 

'צריך להתקדם, אנחנו כבר בשנת עשרים  - מסביב, מעין

 אז אגיע ליכולת להתפלל אליו באמת. -עשרים' 

דבר אדיר הוא זה שהשחץ של הוודאות שלנו חוטף כזו איזה 

 מכה ואתה פשוט לא יודע כלום. חוסר וודאות.

 הוא המרחבהמיצר 

כתב נפלא של בתפילת ראש השנה לפני התקיעות הזכרתי מ

'מן המצר הפסוק בענין שנפל לידי,  רבי אשר פריינד זצ"ל

 ,קראתי יה ענני במרחב יה'. תמיד הבנו את פשט הפסוק

צר והוא עונה לנו במרחב, אבל ר' ימן המ ה'-שאנחנו קוראים ל 

  -אשר מסביר אחרת 

כשהאדם נתון במיצר, אז הוא מרחיב עצמו עם הקב"ה, כי 
אז הוא קרוב אליו מאד ואז הוא נמצא תחת חסותו עד 

 )'אמרי אשר', מכתב נ"ד( שהוא נכלל בו.

ה לא במיצר אז ', כי כשאתמרחב יה'-המיצר שלך הוא עצמו ה

וממילא אתה לא במרחב.  ,קום, האגו שלךאתה גם תופס מ

אורח רצוי ומכובד הוא אולי כשאתה לא במיצר אז הקב"ה 

עכשיו  -אבל אתה גם מחשיב את עצמך. מן המיצר  -אצלך 

אתה האי  ,אתה סומך רק עליו, אתה סמוך בו. הוא הוודאות

 -דאי ות האדם'. כשהאדם תופס שהוא לא וודאות. 'ושח גבה

ובר אליו ית' ואז הוא מבין עד כמה הקב"ה הוא תופס שהוא מח

 -אוהב אותו 

כשהוא מכניס את הקב"ה בצרה שלו הוא מאמין כי מאת ו
כדי  ,הנצחיתוה' היתה זאת הצרה הזאת לטובתו השלמה 

עלי אז יתפרדו כל פ לקרבהו אליו מתוך חיבה ואהבה יתרה.
 )שם( ם שום תקומההאון ונסתם פי המקטרגים עד שאין ל

ות לפגוע במי שנמצא תחת חסותו למקטרגים אין רשכי  ?למה

 של הבורא. 

ב  ַּ֧ ּגַׁ ִׁ֑ים ְוִנש ְ ל ֣רּום ֲאָנש ִ ֵ֖ פ  ם ְוש ָ ְב֣הּות ָהָאָדָ֔ ֙ח ּגַׁ ֹום  ה'ְוש ַׁ ּיּ֥ ֹו ּבַׁ ּדֵ֖ ְלבַׁ
ֽהּוא  .הַׁ

  -ואז 

ף ֲחֹלֽ יל יַׁ ִלּ֥ ים ּכָ  )שם י"ח( ְוָהֱאִליִלֵ֖

אש זה אבל הפעם לכבוד רבדרך כלל אנחנו לא עוסקים במעיין 

לשנה מצאנו גימטריה באופן חד פעמי, השנה תשפ"א, 

  -בפסוק מפורש מהפרשה שקראנו בשבת האחרונה החדשה 

ְך ֹלּ֥  ה'  ... ְך ִעּמָָ֔ ֣ ֹהל  יָך ֚הּוא הַׁ ךָּ ֱאֹלהֶֶׁ֗ ֽ ְזבֶׁ עַׁ א יַׁ ָךֵ֖ ְוֹלּ֥ ְרּפְ )דברים . א יַׁ

 ל"א, ו'(

(. ולמי שזה ארוך לו מדי, יש עוד 781בגימטריא תשפ"א )

  - אפשרות

ל וּ ִבְנִדיִבִׁ֑ים אַׁ ְבְטחּ֥ ן ּתִ בֶׁ ם ּבְ ה  ָאָדָ֓ ּוָעֽ ֹו ְתש  ֵ֖ין לּ֥ ֶׁ֤א  קמ"ו,  )תהילים .ש ֶׁ

 ג'(

                                                           
היום אנחנו חיים בעידן כזה שכל מה שאי פעם עשית או כתבת או אמרת  1

נשמר ב'עננים' למיניהם וב'אתרים' למיניהם ואי אפשר למחוק את זה גם 
 אם הדברים כבר תוקנו ואינם רלוונטיים...

עה מופיעה כאשר אתה משתחרר תשו תשפ"א. -תשוע"ה 

 דאות.מדומיינת ומפנים שאין שום ו מכל ודאות

 - . הוא אמרמשפט ש'תפס' אותי מאד השבוע מישהו זרק לי 

'אם ח"ו ראש הממשלה היה מודיע שמתחילה מלחמה ''בגבול 

הצפוני ואנחנו שולטים במצב'', הייתי רגוע, אבל איך אפשר 

אבל זו בדיוק  -שאני לא רגוע?' עם הקורונה הזו כלחיות 

ה שהקב"ה רצה לתת לנו לשנת תש"פ, אי קודה. זו המתנהנ 

. זה המיצר שכאשר זה איזה דבר עצום -הוודאות זה הכח שלנו 

'מרחב יה' שלנו. המרחב יה -נקלוט אותו הוא עצמו יהיה ה

ואין במיצר הזה ית' שלנו הוא ההבנה שאני נתון תחת חסותו 

 שלי מקום לשום דבר חוץ ממנו ית'. 

 את השמייםלשנות 

פרשת האזינו, שתהיה  ועוד הקדמה קצרצרה, מפרשתנו,

פתיחה לכל מה שאנחנו מבקשים לעסוק בו הפעם; על הפסוק 

- 

ִׁ֑רָ  ּב  ֲאדַׁ ֽ ִים וַׁ ֵ֖ מַׁ ָ ש ּ ינּו הַׁ ּ֥ ֲאזִ ֽ יהַׁ ץ ִאְמר  ּ֥ע ָהָאֵ֖רֶׁ מַׁ י ה ְוִתש ְ )דברים ל"ב,  .ִפֽ

 א'(

  -רש"י מביא במקום 

שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם עדים האזינו השמים. 
תהיו עדים... ולמה העיד  בדבר שכך אמרתי להם שאתם

בהם שמים וארץ? אמר משה, אני בשר ודם למחר אני מת, 
אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם?! 

 ...לפיכך העיד בהם שמים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם

יש מדרש מדהים שאומר שבאו ישראל אל הקב"ה וטענו כנגד 

ץ יהיו עדים כנגדנו, אף פעם 'הרי אם כך והשמיים והאר -משה 

כי בכל פעם שנרצה לבוא, יוציאו  -לא נוכל לעשות תשובה 

אותם עדים את הרשימות שלהם שבהם מפורט כל מה 

 -זו שאלה מצוינת. עונה להם הקב"ה  1שעשינו ויעידו על כך'.

כתוב 'כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה... כן יעמוד 

כל מה שהשמיים והארץ  כ"ב(.זרעכם ושמכם' )ישעהיו ס"ו, 

יכולים להעיד נגדכם זה רק אם עומדים במרייכם, אבל אם 

גם השמים והארץ יתחדשו'. אתם מחדשים  -אתם השתניתם 

 'היום הרת עולם'את השמים, אתם משנים את הארץ. נפלא. 

לעשות 'הרת עולם'. היום יכולת היום ממש, בכל יום יש לאדם  -

כינה, כך מגדיר הרמב"ם את כאשר האדם עומד לפני הש

  -המתפלל 

כאלו הוא עומד  שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו
 )רמב"ם הל' תפילה, ד', ט"ז( לפני השכינה

זה בדיוק 'ושח גבהות האדם'. למה אני לא מצליח להתרכז 

, כי הראש שלי 12:00-בתפילה? כי קבעו איתי פגישה בבנק מ

ות. ומי אמר לך שיהיה בכלל בנק מרוכז בכל מיני 'ודאויות' אחר

מה אות. זו האי וד - 2...?סגרה הי י  וםתאפ ליוא?! 12:00-ב

שאני מפנה את המחשבות, עומד לפני הוא אני כן יודע ש

וברוחק כמה מיליוני ק"מ בגובה  -חשבתי על הפס' 'ושח גבהות האדם'  2

במצטבר טסו השנה פחות?... המטוסים מקורקעים וכולם נשארו על הארץ. 
 ירדנו מהגובה כפשוטו.
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חדשה, בדיוק  תהיההשכינה ואז השמיים יהיו חדשים והארץ 

 -האדם -כפי שהיה ביום בריאת העולם

ל ץ ְוכ ְוֹכ֣ רֶׁ ה ָבָאָ֔ ֣ ְהיֶׁ ֽ ם יִ רֶׁ ה טֶׁ֚ ֶ֗ דֶׁ ָ ש ּ ֣יחַׁ הַׁ ם ִיְצָמִׁ֑ח  לׇש ִ רֶׁ ֣ ה טֶׁ ֵ֖ דֶׁ ָ ש ּ ב הַׁ ש ֶׁ ּ֥ ע 
יר  א ִהְמִטִ֜ ֩י ֹלֹ֨ ל ה'ּכִ ת ֱאֹלִהי֙ם עַׁ ד אֶׁ ֲעֹבֵ֖ ֽ ִין לַׁ ם אַָׁ֔ ץ ְוָאָד֣ רֶׁ  ָהָאָ֔

ה ֲאָדָמֽ  )בראשית ב', ה'( ָהֽ

אם רק הייתי מאמין כך היה הכל צומח.  -כאשר אני מתפלל 

ומה מקשה עלי  -מאמין בתשובה ובתפילה אם הייתי בזה, 

 ת המדומיינת שלי.להאמין? הודאו

 בהםותשמח  - על מעשיךחמול 

תוך מ? עם ה' ללכתאפשר אז איך עושים את זה? איך בפועל 

  - יכנס לפיוט אותו הזכרנו בהתחלהנההקדמה הזו 

יךָ  ֲחמֹול ֲעש ֶׁ ל מַׁ יךָ , עַׁ ֲעש ֶׁ מַׁ ח ּבְ מַׁ יךָ , ְוִתש ְ , ְוֹיאְמרּו ְלָך חֹוסֶׁ
יךָ  ְקָך ֲעמּוסֶׁ ּדֶׁ צַׁ י, ּבְ ֲעש ֶׁ ל מַׁ ל ּכָ ש  ָאדֹון עַׁ ְקּדַׁ י, ךָ ּתֻּ יָך  ּכִ יש ֶׁ ְקּדִ מַׁ

ְתךָ  ָ ש ּ ְקדֻּ תָּ  ּבִ ש ְ ים, ִקּדַׁ דֹוש ִ ר ִמּקְ א  ה ְלָקדֹוש  ּפְ   .ָנאֶׁ

כי לענ"ד הפיוט הקצר , אטלנעבור עליהן בואו נקשיב למילים, 

 ת הדרך למה שדיברנו בו עד עכשיו;הזה הוא התווָי

ם אלא גם לדלג. בנביא חר לא רק ל זה 'חמול'  - חמול על מעשיך

ל, בהקשר של פסח, שהוא "ה חמל על בני ישראמופיע שהקב

 . חמל עליהם ממש.דילג עליהם

תכף נראה שמדובר כאן בבקשת מחילה  - ותשמח במעשיך

שיסלחו לי. אני יכול להבין לא מגיע לי לכאורה גדולה, כאשר 

 שאין עודאבל לשמוח? אני חושב  -בקשת חמלה, רחמים 

'. אנחנו כן 'תשמח -שבה אנחנו מבקשים מהקב"ה  תפילה

'שמח נפשנו בישועתך' וכו',  -מבקשים ממנו שישמח אותנו 

אולי במעשיו שחטאו?! זה  -אבל שהקב"ה ישמח? ועוד במה 

זמן  ,בסוכותיותר מובן אם הבקשה הזו הייתה קצת היה 

כשאנחנו  אולי בפורים, אבל ביום הכיפורים, או ,שמחתנו

 מפרטים את כל חטאינו 'על חטא שחטאנו...'?!

'חוסיך' זה מה שהסברנו קודם, כאשר אני  - לך חוסיך ויאמרו

במיצר אני חוסה בקב"ה, אני מכניס אותו לתוך הצרה שלי כי 

אני תחת חסותו. ואם אני צריך מחסה כנראה שמצבי לא כל 

לחסל אותי. כנראה שיש  ,כך טוב, מישהו רוצה לירות בי

 .בא לחסות בצילומספיק קליפות שרוצות להתנכל אלי ואני 

ננסה להבין  אתה מצדיק את עמוסיך. תכף - בצדקך עמוסיך

כלומר , ובכל מקרה כאשר תצדיק אותם, מה זה בכלל 'עמוסיך'

  -תוציא אותנו צדיקים, אתה גם תשמח וגם 

 - תוקדש אדון על כל מעשיך כי מקדישיך בקדושתך קדשת

ע"י שתצדיק . )'אתה קדוש'( זה פיוט שנאמר לפני ברכת הקדושה

נאה לקדוש, פאר אותך. אנחנו נהיה אלו שיקדישו אותנו 

 .מקדושים

ביום  נאמר , שלא נודע לנו מי חיבר אותו,הפיוט המדהים הזה

בכל תפילות היום חוץ מבתפילת ערבית ורק בחזרת  הכיפורים
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חמישה עשר באב הוא כנגד בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו והוא  4

 מהותו של היום, ו
היו לישראל הפסוק אותו מצטטת המשנה שם כהסבר לימים הטובים ש 5

צאינה וראינה בנות ציון במלך ' כחמשה עשר באב וכיוה"כ... וכן הוא אומר'

הוא גם מופיע בחזרת הש"ץ של מוסף של ראש השנה הש"ץ. 

 .לפני מלכויות, זכרונות ושופרות -

 היום נקבע ליום הכיפוריםואותו 

ולנו יודעים שזה יום של סליחה מחילה כפורים? מהו יום הכי

וכפרה, אבל השאלה היא מה המקור שלו? מאיפה הוא בא? 

יודעים שיום זה הוא יום מתן תורה, היום בו ניתנו לנו גם אנחנו 

הלוחות השניות, אחרי שמשה רבנו עמד בהר סיני ארבעים יום 

 ו'-בפעם הראשונה משה עלה להר בכזכור,  בפעם השלישית.

בי"ז לאחר ארבעים יום בסיוון, ירד עם הלוחות הראשונות 

בתמוז ואז הם נשתברו בגלל שחטאנו בעגל. בפעם השניה הוא 

, עלה לארבעים יום בהם הוא התחנן והתנפל לפני הקב"ה

. ארבעים הימים הללו הסתיימו בכ"ט שיסלח לעם ישראל 

ואז משה עלה בשלישית להר בר"ח אלול וחזר לאחר מנחם אב. 

את  יום הכיפורים עם הלוחות השניים.בוקר ארבעים יום ב 

החשבון הזה עושה רש"י גם על התורה וגם בסוף מסכת 

אין בכל תפילות יום הכיפורים אפילו  -וזה פלא פלאות  ,תענית

לא פעם אחת איזכור למתן תורה. והרי בכל זאת זה היה אירוע 

תהיה ה"כ ביומכונן! באופן טבעי היינו מצפים שקריאת התורה 

תפילות, בדרשות ואו לפחות שיאוזכר בההפטרה, אולי על זה, 

מנסחי התפילה לא שמו לב לזה כי ארבעים שואי אפשר לומר 

ואומרים י"ג  3קמים לומר סליחות מר"ח אלול היום בהם אנו

מידות הם כנגד אותם ארבעים יום בהם עלה משה כנ"ל להר 

  -ש"י בפעם השלישית! בואו נראה את דבריו של ר

פור ירד שהוא עשרה בתשרי ואותו היום יובוקר יום כ...
נקבע ליום כפור להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דבר 
לעשות לעמו ועל כן נקבע צום כפור בעשרה בתשרי כך 

 י, תענית ל':()רש" .שמעתי

להודיע שהקב"ה כדי אותו היום נקבע ליום כיפור, אומר רש"י, 

מחל לנו וניחם על הרעה שרצה לעשות לנו. זו הסיבה לקביעת 

יום הכיפורים לתאריך הזה! ולכן, מסביר שם רש"י, לא היו ימים 

כי 'יום  -וכיום הכיפורים  4טובים לישראל כחמישה עשר באב

שבו נקבעה הסליחה הזה, יום פורים, וההוא יום הכי 5חתונתו'

והמחילה לעם ישראל הוא יום השמחה הגדול לפני הקב"ה. 

 לות ובלפידים,היום בו ירד הקב"ה על הר סיני בקוו' בסיון, לא 

אלא היום בו סלח ומחל הקב"ה  -לא היום בו עלה משה להר ו

 .הגדולה וזאת השמחה

 עוונותמחילת  -יום הכיפורים שמחת 

מלאכיו השמחה של הקב"ה היא איננה  -זה דבר מופלא 

ושרפיו, אלא דווקא היום בו הוא מוחל וסולח לנו. 'נתאווה 

( נשא ט"ז תנחומאמד' הקב"ה שתהיה לו דירה בתחתוניים' )

וכדי שזה יתממש הוא ברא עולם, שם אותו במצב הפוטנציאלי 

הכי הכי למטה, ובו הוא שם שלו, לקח את האדם ושם אותו 

תו עפר מן האדמה יצר או -עשה שני דברים באותו יום בריאתו 

את מאמר חז"ל  מכיריםולאחר מכן נפח בו נשמת חיים. אנחנו 

ביום חתונתו  -' שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו
. זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו"

 עי"ש.
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הקב"ה את עצמו נתן  6"מאן דנפח מדיליה נפח", -על זה 

אצל האדם זה  -באדם, לא כמו ביתר הברואים שנבראו בדיבור 

  ;היה בנפיחה. וצריך להבין את זה לעומק

פיע עוד את מהות הנפיחה הזו, וזה מו מרן הרב קוק מסביר

מחד היא  -הנפיחה הזו עושה שני דברים בו זמנית לפניו. 

מכניסה בי אלוקות, אבל מאידך היא מפרידה אותי מהאלוקות. 

 -מעין מה שהיה בבריאת האיש והאישה  ,קוראים לזה 'נסירה'

צלע מתוך האדם, הפריד אותה ממנו ויצר את לקח  הקב"ה

ים זה את זו וזו את זה, שפהאישה, ומאז האיש והאישה מח

, שזו ההשלמה שלי. כך גם שלנו הטבעמתוך הידיעה שזה 

לוה ממעל ממש', אבל -היא טבעית לי, אני 'חלק א -בנשמה 

הנשמה הזו נופחה לתוך עפר, גוף שמאותו רגע שבו היא 

יותר  ,היא הופרדה מהמקור. אני גוף, אני עפר -נופחה אליו 

אילו אני ו 7,כור נבראו נפשמכל החיות והבריות האחרות שכז 

 ,נבראתי 'עפר מן האדם' ורק לאחר מכן, באמצע היום האדם

  - החיים ועכשיו אני חלק אלוה ממעלהוא נפח בי את נשמת 

֩ר  יצֶׁ ּיִ֩ ת ה'וַׁ ים אֶׁ ם ָעָפ֙ר ִמן ֱאֹלִהִ֜ ָאָדֶ֗ יו  ָהֽ ֵ֖ ּפָ אַׁ ח ּבְ ּ֥ ּפַׁ ּיִ ה וַׁ ֲאָדָמָ֔ ָה֣
ם לְ  ָאָדֵ֖ ְיִהּ֥י ָהֽ ים וַׁ ִׁ֑ ּיִ ת חַׁ ֣ מַׁ הִנש ְ ֽ ּיָ ש  חַׁ פֶׁ ּ֥  )בראשית ב', ז'( נֶׁ

 ,בנוסח הסליחות אנחנו אומרים "הנשמה לך והגוף פעלך

'הנשמה לך' כי היא חלק אלוה ממעל, 'והגוף  .חוסה על עמלך"

פעלך' כי את הגוף הוא יצר עפר מן האדמה כנ"ל, והחיבור הזה 

שבין העפר הכי תחתון לבי הנשמה הכי גבוהה היא עמלו של 

 8הקב"ה.

 משותפתעבודה 

אין הגיון לברוא מן שילוב שכזה בעולם שלא על מנת למלא הרי 

לו דירה בתחתוניים. אז מהי , להיות רבש"ע  ,את תאוותך

ביום  שהוא סולח ומוחל -השמחה הגדולה ביותר של הקב"ה? 

רק חצי, כי מבין שאדם מתחתן כי הוא  -הכיפורים. יום חתונתו 

מך. הוא חסר. אתה מתחתן כי אתה מתאווה להשלים את עצ

 טומן. ביום הזה ', יום הכיפוריםזה יום מתן תורה -'יום חתונתו 

את  מוציא -את הזרע באדמה, ואני, הכלה, 'הרת עולם' הקב"ה 

ציאל שהיה טמון אל הפועל, את הפוטנ מממשזה החוצה, 

כל המרחקים.  ,כל הקשיים ,כל המתחים כשבדרך מתרחשים

רה רחוק יותר, כך נראה לכאו שזהוככל שהם גדולים יותר, וככל 

כשהכל יסתדר, לגלות את  -, בסופו של דבר בעצם אני הולך 

 הקב"ה במקום נמוך יותר.

 - '(ז', תשובה ב 'רמב"ם, הל) 'יום הכיפורים זמן תשובה לכל הוא'

באותם ארבעים ימים אמצעיים בהם שהה משה רבנו בהר 

להתחנן על עם ישראל שחטאו בעגל, לא ראינו אפילו ברמז 

מנסה לדבר עם הקב"ה לקבל את התורה מחדש. זה שהוא 

לא הבטיח את זה. כל בודאי בכלל לא עלה לאויר, והקב"ה 

אז בא רק שהקב"ה לא ימחה אותנו, אך בקשת משה היתה 

ו הולכים לייצר יצירה נ'אנח -הקב"ה בר"ח אלול ואמר למשה 

                                                           
...', פח באפי אחר מנשמתו יתן בוכי הנו '... –עי' רמב"ן בראשית ב', ז'  6

 תניא ח"א, ב', ועוד.
 להים תוצא הארץ נפש חיה למינה...'-'ויאמר א -עי' בראשית א' כ"ד  7
לא שהיה לקב"ה קשה לעשות כן והוא עמל על זה, אלא שאת החיבור הזה  8

 בין עליונים ותחתונים רק הוא יכול לעשות.

 9חדשה. אתה תפסול לוחות ואני אכתוב עליהם אלוקות.

ד. לא, אלו לא יהיו לוחות עם אלפי אורות כמו הקב"ה ואני יח

ת שמהם יבוא שהיה באלו הראשונים אלא יהיו אלו לוחו

יום הכיפורים הוא יום השמחה הגדול הקב"ה לשמוח במעשיו. 

 בעולם, הוא יום הכפרה.

הפיוט 'חמול על מעשיך' ש זו הסיבהכי כעת נקדים ונאמר כבר 

כי תורה  -ולא בלילה  מופיע בעיקר ביום הכיפורים, ורק ביום

התורה היא הכלי, הדרך בה נתן  10ניתנה בבוקר יום הכיפורים.

  -לנו הקב"ה את עצמו 

ֹנִכֵ֖֙י  יךָ  ה'ָאֽ ִָׁ֑֔  )שמות כ', ב'( ...ֱאֹלהֶׁ

  -וכמו שאמרו חז"ל 

 )שבת ק"ה.( אנכ"י נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית

בה 'אני את עצמי כתבתי ונתתי', זו התורה, ואתם  -תרגום 

 פוס את הוודאות שבי.תתוכלו ל 

  -אנחנו אומרים בכל יום שלש פעמים 

ת ֹקְרָאִׁ֑יו לְׇלכ ה'ָק֣רֹוב  ֽ ֱאמֶׁ ֽ הּו בֶׁ ֣ ֵ֖ר ִיְקָראֻּ ל ֲאש ֶׁ )תהילים קמ"ה,  ְלֹכֶׁ֤

 י"ח(

פניו כסותרים  ששני חלקי הפסוק נראים עלבעבר וכבר הזכרנו 

 תחילה נאמר כי הקב"ה קרוב לכל קוראיו, ואילו ;זה את זה

עיד על עצמו שהוא רק למי שקוראו באמת, ומי יכול לה -לבסוף 

  אמת?אכן קורא לה' ב

הסביר אדמו"ר הזקן בעל התניא זיע"א כי הכוונה היא 

שהקריאה לקב"ה צריכה להיעשות בכלי שנקרא אמת, היא 

'משה אמת ותורתו אמת'. מי שקורא לקב"ה דרך  -התורה 

היא שת. כי התורה הזו זה נקרא לקרוא לו באמ -לימוד התורה 

אינסוף, וביקשו אותה המלאכים למעלה בעוד היא עוסקת 

, והוא 'שמוי הודא'היא מוודאת שהוא  11,בדברים שהכי למטה

יא הכח שלך להתחבר והוא האינסוף ב"ה, וה דאות היחידהוהו

 איתו כל הזמן. 

 תהילהואביתה 

  -עכשיו נבין את הפיוט שלנו לעומקו 

 ביום הכיפורים ,היום "חמול על מעשיך ותשמח במעשיך"

נמצא כאן זה ש ,ךשהוא יום השמחה שלך, כי האדם הנמו

 , הוא זה שמשמח אותך.שלמעלהלא המלאכים  ,בעולם למטה

 תשמח בנו במעשיך.

'נאה לקדוש פאר מקדושים'. יש פיוט הפיוט מסתיים במילים 

לא פחות, שאנחנו אומרים ביום הכיפורים  נפלא, נוסףאשכנזי 

  -שמסתיים באופן דומה  (...)בקהילות שלא מדלגות עליו

ם. יהֶׁ ָך ֲעל  ְרּתְ י עֹוָלִמים, ְוִתְפאַׁ ר חַׁ א   ְונֹוְתִנים ְלָך ּפְ

, חיבור של מלמעלה מהונש מלמטה עפר -ממש כמו בבריאת האדם  9

 תחתוניים ועליונים.
זה כהקדמה לברכות מלכויות זכרונות  -ומה שמופיע במוסף של ר"ה  10

ך לדבר עמם', שהיא 'אתה נגלית בענן כבודך על הר קדש -ושופרות 
 ורה.ההקדמה למתן ת

 עי' שבת פ"ח: 11
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אר את זה שלא אלו לפיוט קוראים 'אשר אימתך' והוא מת

אלא דווקא אנחנו.  מפארים אותךשנמצאים למעלה הם ה

רבי או ל  מיוחס לינייהוא  -לפיוט הזה דווקא יש מחבר ידוע 

של  מתאר את היחס . זה פיוט אדיר שבו בית אחדקליר האלעזר 

עליהם( ובבית  ומוראו הקב"ה כלפי מלאכיו )האימה שלו

את יחסו כלפינו, אלו שבעולם התחתון, שדווקא  -שלאחריו 

  -לתהלותינו נתאווה  הואמאיתנו 

ךָ  יָמתֶׁ ר א  ן - ֲאש ֶׁ י ֹאמֶׁ ּל  ְראֶׁ אֶׁ ץ ,ּבְ י ֹאמֶׁ יר  ּבִ אַׁ ח, ּבְ רַׁ י קֶׁ ְבלּול   ,ּבִ
ח דַׁ י קֶׁ ְבדּוד  ם ּומֹוָרֲאךָ , ּבִ יהֶׁ  ֲעל 

ה י גּוש   - ְוָאִביָת ְתִהּלָ לּומ  ְיא ,ִמּגְ י גַׁ ר  ל ,ִמּגָ י ֹפעַׁ לּול  י  ,ִמּדְ ּל  ִמּדַׁ
ש   עַׁ ךָ  - מַׁ תֶׁ  ְוִהיא ְתִהּלָ

ךָ  יָמתֶׁ ר א  ְלָאִכים - ֲאש ֶׁ ֲהמֹון מַׁ ֲחנֹות ,ּבַׁ ִהּלּוְך מַׁ ד ֲאָלִפים ,ּבְ עַׁ וַׁ  ,ּבְ
ח ְרָבבֹות כַׁ וֶׁ ם ,ּבְ יהֶׁ  ּומֹוָרֲאָך ֲעל 

ה ֹונֶׁהמִ  - ְוָאִביָת ְתִהּלָ יו ש  ה ,זִּ בֶׁ ר ּכָ ל, ִמזֹּהַׁ כֶׁ י ש   ר  ֲחס  י  ,מ  חֹוְרש   מ 
ע ש ַׁ ךָ  - רֶׁ תֶׁ  ְוִהיא ְתִהּלָ

ךָ  יָמתֶׁ ר א  ִטּפּוחַׁ ֲעָרבֹות - ֲאש ֶׁ ָחִקים ,ּבְ ִטּכּוס ש ְ ל ,ּבְ ת ֲעָרפֶׁ ִיְקרַׁ  ,ּבְ
ת ְמעֹוָנה יִריעַׁ ם ,ּבִ יהֶׁ  ּומֹוָרֲאָך ֲעל 

ה ץ - ְוָאִביָת ְתִהּלָ מֶׁ י ש ֶׁ תּומ  מּוס   ,ִמּכְ םִמּכְ תֶׁ ח ,י כֶׁ י פַׁ כּוד   ,ִמּלְ
ר י מַׁ עּונ  ךָ  - ִמּלְ תֶׁ  ְוִהיא ְתִהּלָ

ךָ  יָמתֶׁ ר א  י ְזבּול - ֲאש ֶׁ ְסלּול  מַׁ ר ,ּבְ פַׁ י ש ְ ְמרֹומ  ת ּדֹק ,ּבִ ְנִטּיַׁ  ,ּבִ
ת ָעִבים ְנִחּיַׁ ם ,ּבִ יהֶׁ  ּומֹוָרֲאָך ֲעל 

ה ש   - ְוָאִביָת ְתִהּלָ עַׁ י מַׁ רּוח  ז ,ִמּסְ י ֹרגֶׁ ע  ב  ְ ת ,ִמש ּ י ֱאמֶׁ ֲעדּור   ,מ 
ֲעמּוס   ןמ  ךָ  - י ָבטֶׁ תֶׁ  ְוִהיא ְתִהּלָ

ךָ  יָמתֶׁ ר א  י ָקדֹוש   - ֲאש ֶׁ פֹוְתח  י ָברּוךְ  ,ּבְ פֹוְצח  ע ,ּבְ ְרּבַׁ י אַׁ ְצדּוד   ,ּבִ
ש   ש  ש   י ש   ְצנּופ  ם ,ּבִ יהֶׁ  ּומֹוָרֲאָך ֲעל 

ה ִין - ְוָאִביָת ְתִהּלָ י עַׁ רּוא  י ְבִחּנּוף ,ִמּקְ ת ,ִמּקֹוְרא  י ֱאמֶׁ ק  ְרח   ,מ 
ק דֶׁ י צֶׁ יק  ר  תֶׁ  - מ   ךָ ְוִהיא ְתִהּלָ

ךָ  יָמתֶׁ ר א  ש   - ֲאש ֶׁ י א  ִביב  ש ְ ִים ,ּבִ י מַׁ ִביל  ש ְ י רֹום ,ּבִ ְתלּול   ,ּבִ
הּ  י ֹגבַׁ ּל  ְלּתַׁ תַׁ ם ,ּבְ יהֶׁ  ּומֹוָרֲאָך ֲעל 

ה ר ָוָדם - ְוָאִביָת ְתִהּלָ ש ָ ל ָוֹתהוּ  ,ִמּבָ בֶׁ הֶׁ ש   ,מ  ָחִציר ָיב  ל  ,מ  ִמּצ 
ר ל ,עֹוב  יץ נֹוב  ש   ,ּוִמּצִ י נֶׁפֶׁ ִלימ  ש ְ י רּוחַׁ  ,מַׁ ְפִריח  הּוְמעִ  ,מַׁ ּיָ י חַׁ  ,יפ 

ָמה י ְנש ָ ֲחִניט  י ְיִחיָדה ,וַׁ ין ,ּומֹוִציא  ּדִ ָמִעים ּבַׁ ִתים  ,ְוִנש ְ ּומ 
ט ּפָ ש ְ ּמִ ֲחִמים ,ּבַׁ רַׁ ים ּבְ ּיִ י עֹוָלִמים - ְוחַׁ ר חַׁ א   ְונֹוְתִנים ְלָך ּפְ

ם יהֶׁ ָך ֲעל  ְרּתְ  .ְוִתְפאַׁ

'ונתנה תוקף', -הפיוט הזה הוא ההקדמה שממנה מגיעים ל 

פיוט ל כפי שניתן לראות בלשון ובסגנון ויש בו הרבה מקבילות 

 'חמול על מעשיך'.

יום ביום הכיפורים, ה 'ך ותשמח במעשיךחמול על מעשי '

שכבר  אלו, אלו שנמצאים במיצר, במחסה - 'ויאמרו לך חוסיך'

סוף סוף קוראים לך ומבינים שאין הבאת אותם למקום בו הם 

'בצדקך עמוסיך תוקדש אדון'. נכון שאתה  -שום דבר חוץ ממך 

 ו 'צדיקים'? נרואה אות

 

                                                           
 פסוק הנאמר בסיום התפילה אחרי 'עלינו לשבח', ולאחריו הפסוק 'ועד 12

 זקנה...' הנ"ל.

 לעמוסי בטןתפארת 

די מה זה 'עמוסיך'. יש תפילה שאנחנו אומרים מ שאלנו קודם

  -אנחנו מברכים  ובהחודש, קידוש לבנה, 

ם  ה  ן, ש ֶׁ י ָבטֶׁ ֲעמּוס  ת לַׁ רֶׁ ְפאֶׁ ת ּתִ רֶׁ , ֲעטֶׁ ש  ּד  ְתחַׁ ּתִ ר ש ֶׁ ָבָנה ָאמַׁ ּלְ ְולַׁ
מֹוָתּה... ש  ּכְ ּד   ֲעִתיִדים ְלִהְתחַׁ

  -אומר הו י עיש הנביאיש בזה המון עומק. 

ב ְוכ ֲעֹקָ֔ ית יַׁ ֣ ֙י ּב  לַׁ ּו א  ְמעֶׁ֤ ית ִיש ְ  לׇש ִ ֣ ית ּב  ִרֵ֖ א  יש ְ ִסי֙ם ִמּנִ ֲעמֻּ ֽ ִׁ֑ל הַׁ  ָרא 
י ִאֵ֖ים ִמּנִ ֻּ ש  ּנְ ן הַׁ טֶׁ ם בֶָׁ֔ חַׁ ד .ָרֽ ד ְועַׁ ּוא ְועַׁ י הָ֔ י  ִזְקָנ֙ה ֲאִנ֣ יָבֵ֖ה ֲאִנ֣ ש  

ט ֽ ּל  ֲאמַׁ ל וַׁ ְסּבֵֹ֖ י אֶׁ ֲאִנּ֥ א וַׁ ָָ֔ ש ּ י אֶׁ ֲאִנ֣ ֙יִת֙י וַׁ י ָעש ִ ל ֲאִנֶׁ֤ ְסּבִֹׁ֑ )ישעיהו מ"ו,  .אֶׁ

 ד'(-'ג

 כוונה היא אלי' ה'אני עשיתי ואני אשא וכו'-ש דמהלפעמים נ

וההסבר לקב"ה; כמובן ולא היא. ממש לא. הכוונה היא  - )...(

 - בתחילת הפרק מתוארים האליליםהוא כך; 

ם  יכֶׁ֣ ֹאת  ָמִׁ֑ה ְנש ֻּ ה  ּבְ ה ְולַׁ ֵ֖ ּיָ חַׁ ם לַׁ יהֶָׁ֔ ּב  ֹו ָהיּו֙ ֲעצַׁ ס ְנבָ֔ ֣ ל֙ ֹקר  ע ּב  ּ֥ רַׁ ּכָ
ה ָפֽ ֲעי  א לַׁ ֵָ֖ ש ּ ֹות מַׁ  )שם א'( ֲעמּוסָ֔

ו. הוא אומר 'מסכנים הי ישע של ,תיאור ציני, הומוריסטי ממש

כבר לא הם ו החטאו כל כך הרבהאלילים. החוטאים שלהם 

הקב"ה, , אני -אבל לעומת זאת הם קורסים, עומדים בעומס, 

העמוסים מני בטן, אני הכנסתי תם אמקבל את כל העומס. אני 

אתם  -עמוסים אתם . כן, , אני הדוד בטןהתוך אתכם אלי ל 

 . נראה את'אני מחזיק -מעמיסים עלי הרבה, אבל הכל בסדר 

  - שם רש"י ביאורו של

שאין לכם זכות אני  ,חכםואשר זקנתם וכלה כ - ועד זקנה
)רש"י  הוא ברחמי ובמדת טובי להושיעכם ולעמוס ולשאת

 שם(

 למה 12.'אל תירא מפחד פתאום' -לכן, בגלל שאני עומס אתכם 

אף  -באמת , אבל באמת 'אי וודאות'כי יש עכשיו  ?אתה ירא

פעם לא הייתה לך וודאות שתקום מחר בבוקר, רק שמעולם 

 היתה קורונה ולא היה לך זמן לחשוב על זה...לא 

שלנו, האי ודאות. הוא בלבד 'הודאי  'ייחוס'צריך להבין שזה ה

בגלל שאני מייחס לעצמי רק שמו' ואם קשה לי להלל אותו זה 

 'הוודאי שמו'אשר הוא יהיה כ. וודאות פה בעולםחלק איזו 

 כן תהיה תהילתו. -היחיד 

רבש"ע, אתה לוקח  -יך'? אנחנו מבינים מה זה 'בצדקך עמוס

את עמוסיך, אלה שמעמיסים עליך את הכל. רש"י אמר שם 

  -, על אותם 'עמוסי בטן' כמעט בציניות מקודם

מאז נולדתם בבית לבן הארמי עמסתי  -העמוסים מני בטן 
כי מאז עמדו עליכם עכו"ם בכל דור  ,אתכם על זרועותי

ונושאים  ולא כעובדי כוכבים ומזלות שהיו עומסים ,ודור
את אלהיהם כמו שאמור למעלה אבל אתם עמוסים ונשואים 

 )רש"י, שם ג'( .בזרועותי

אתם המאמינים באלילי השקר צריכים להעמיס אותם,  -פירוש 

לא מושיעים בכלל הם ו כי יש שלב שבו אתם רואים שהם שקר

אתכם, אז אתם צריכים לפרק את הפסל הישן ולהרכיב פסל 
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אומר הקב"ה,  ,יושיע. אבל אניכן  חדש בכיכר העיר, אולי הוא

אני מעמיס אתכם. אתם עמוסי מבטן, אתם עמוסים מאז 

כי עד  -' אל תירא מפחד פתאום'הייתם אצל לבן הארמי, ולכן 

גם  -זקנה, כאשר לא יהיה לכם כח והזכויות שלכם תגמרנה 

היה  אתכם. -אז אני הוא, גם אז אני אסבול אתכם. אני עשיתי 

ותף שבו אני בראתי ואתם עשיתם לי דירה כאן כאן מהלך מש

 בתחתוניים, גיליתם אותי.

 ה"של הקבשמחתו  -יום הכיפורים 

בו הוא אומר טוי מדהים בחשבון נפש של התניא, ש יש בי

ר שהוא אומ לשלבכאשר אדם מגיע  ,שברגע של חשבון נפש

והוא כועס על היצר הרע  לא בסדר' 'רבש"ע, אני יודע שאני

הרי לא אני  בונו של עולם,י 'אבל ר -שלו, הוא אומר פתאום 

פה  עשיתי את עצמי. הרי אתה בראת אותי, כלומר אני לא לבד

'אשמנו, בגדנו  את נוסח הוידויחסידים ביארו '. מעין זה בחטא

ואתה, אני  -אשמנו  הכוונה היא לי ולקב"ה יחד.ש ,גזלנו'

אחרי שהחטא כבר נעשה  .וכו' יחדשנינו  -רבש"ע. חטאנו 

חמול על מסתבר שזו התוכנית שלך, לא תוכנית אישית שלי. 

 זה יום השמחה שלך.  -זה פעלך. ותשמח במעשיך  -מעשיך 

יחיד לא אומר את הפיוט הזה. הוא נאמר רק בחזרת הש"ץ 

  13כנ"ל כי זו התפיסה של כלל ישראל יחד.

ויאמרו לך חוסיך )אלו שנמצאים במיצר(,  תשמח במעשיך'

, כשאתה 'אתם צדיקים'כשאתה אומר לנו  - 'בצדקך עמוסיך

וככה אתה  ,ככה אתה תשמח -מצדק אותנו ונותן לנו כח 

נוכל ו אנחנו באמתאנחנו נזכור מי  אזתוקדש על כל מעשיך כי 

אז נגלה שתוקדש אדון על כל לחזור למה שאנחנו באמת ו

אנחנו מקדישיך,  -מעשיך. למה? כי מקדישך בקדושתך קידשת 

עת ממך, אנחנו כי הקדושה שלנו נובבאמת אבל זה לא 

 - 'נאה לקדוש פאר מקדושים'מהקדושה האינסופית שלך. 

 מאיתנו. 'הילהואביתה ת'

)שהפיוט דנן מקדים שלישית  איך אנחנו אומרים בכל יום בברכה

'אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום  -? אותה ביוה"כ(

אלו אנחנו, ישראל, שבכל יום יהללוך סלה גם  -יהללוך סלה' 

אז תשמח במעשיך כי היום יום כיפור,  אם הם 'בבאסה' היום.

 רבש"ע. 

 'כל נדרי'-הר סיני במעמד 

שאלנו בהתחלה למה אין באמת שום איזכור בתפילת יום 

ניסת היום, שבכ הסברנוהכיפורים למעמד הר סיני, ופעם כבר 

ולפני שאומרים 'על דעת המקום ועל דעת  לפני 'כל נדרי',

לפי כל העדות  14הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים',

תורה מההיכל, מעמידים הספרי את מוציאים  -וכל המנהגים 

 . זה מעמד הר סיני!אבל לא קוראים בהם -על הבימה  אותם

רכים שהחיינו. שם ועל זה מב -'וכל העם רואים את הקולות' 

-מחוברים אליך רבש"ע, ב במעמד הר סיני התברר שאנחנו

DNA שם מפי הגבורה שמענו וקיבלנו את שתי הדברות .

                                                           
ובעז"ה נאמר את הפיוט גם במוסף של יוה"כ של שנת היובל, שבו כתוב  13

 מלכויות, זכרונות ושופרות. -שהנוסח דומה לנוסח של מוסף ראש השנה 
חשבנו ש'העבריינים' הכוונה היא לאלו שמגיעים  , כשהיינו קטנים,פעם 14

לבית הכנסת פעם אחת בשנה ומצטופפים ליד הדלת, אבל ב"ה כבר 

 -הראשונות 'אנכי ה'... לא יהיה לך...', אלא מה? בינתיים 

ל נדרי 'כ אנו ממשיכים ואומרים מיד אחרי זה ... ולכן 'עמוסיך'

, אנחנו באמת רוצים להיות 'טאטע  -ואסרי וחרמי', שמשמעותו 

יש לנו  - 'התחייבויות קודמותמפאת תך, רק שנתקענו בדרך, אי 

, שהצטברו לנו כל השנה וחרמי וקונמי...' ואסרי כל מיני 'נדרי

  -ואנחנו מבקשים ממך עכשיו שתעשה לנו שזה יהיה 

ימין. ין ולא קישביקין, שביתין, בטלין ומבוטלין, לא שריר
 נדרנא לא נדרי, ואסרנא לא אסרי, ושבועתנא לא שבועות.

 )נוסח כל נדרי(

עכשיו יצאנו נבין שותנו שתלמד אוהוודאות, הוא ורק אתה 

  ה של 'ושח גבהות האדם'.משנ

  -אז אנחנו אומרים  

ל ָרא  י ִיש ְ נ  ת ּבְ ח ְלָכל ֲעדַׁ ל  ...ְוִנְסלַׁ ֹגדֶׁ זֶּׁה ּכְ ֲעֹון ָהָעם הַׁ ח ָנא לַׁ ְסלַׁ
ךָ  ְסּדֶׁ ךָ ... חַׁ ְדָברֶׁ י ּכִ ְחּתִ ר ְיָי ָסלַׁ ּיֹאמֶׁ  .וַׁ

ה ְיָי אֱ  ּתָ רּוְך אַׁ ֱחָינּו -ּבָ הֶׁ ְך ָהעֹוָלם ש ֶׁ לֶׁ ינּו מֶׁ יָענּו ֹלה  ָמנּו ְוִהּגִ ְוִקּיְ
זֶּׁה ן הַׁ מַׁ זְּ  :לַׁ

הנפשית של ואת התנועה  -ואז מחזירים את הספרים 

לשמחת תורה.  םאנחנו משאירי כל זה שמתלווה ל הריקודים 

עכשיו אנחנו עוד בהלם ממהחלטה אז אנחנו מתחבק איתך, 

ולומר  , לסלוח לנושלך לרדת בבוקר יום הכיפוריםהמופלאה 

בצדקך 'פה למטה. העבריינים  ,אנחנו היא השמחה שלךלנו ש

 .'ותשמח במעשיך -על כל מעשיך  עמוסיך תוקדש אדון

 

ת הזו ואנחנו יודעים שהכוונה היא לעבריינים שבתוכנו, מהשטו השתחררנו
 בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ואכמ"ל.


