
 

 

 

 

  

                                                  

 



ימי תשובה. אנחנו בעשרת הימים של התוספות עשרת 
 ה"קטנות", השינויים הדקים הללו בתפילה, שמדברים על חיים: 

ֵסֶפר  ים ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִּ ים, ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ יםָזְכֵרנּו ְלַחּיִּ ְלַמַעְנָך  ַהַחּיִּ
ים ים ַחּיִּ יםארבע פעמים המילה ״ 1. ֱאלֹקִּ ומה אנחנו  "ַחי ִּ

יםל תזכור אותנורק  –מבקשים  בעולמך. כל מה שצריך   ַחי ִּ
 לזכור את חשיבות החיים.  בימים האלה הוא

בסכסוכים הקטנים, אנחנו עלולים לשכוח את הסיפור אבל 
יםהגדול שנקרא " ם". ראו את היום הזה, יום ", שנקרא "ַע ַחי ִּ

״למה את  מישהי בשיא הפשטות:  "צום גדליה". איך אמרה  לי
צמה? וגדליה, אם אני הייתי מתה, היה צם עלי?"... וזה ביטוי 

הרי גדליה בן אחיקם לא היה הוגה ענק וגם לא  לשאלה גדולה: 
 מנהיג דגול ובולט בתולדות העם היהודי. אבל הקב"ה אומר לנו: 

יג שבחרתי בו עכשיו להנהיג את העם הזה, את ״הוא המנה
שארית הפלטה. אתם יכולים למצוא בו מלא מומים ואתם 
יכולים לרצות להיפטר ממנו, אבל בבקשה, תחשבו על הסיפור 

גם שארית  הגדול. מה נשאר אחרי שככה רצחתם אותו?
הפלטה שהיתה פה, גלתה. תראו מה קורה כשאתם עסוקים 

יםושוכחים את ה" נים קטניםכו  יכסו  בסִּ   ."ָזְכֵרנּו ְלַחּיִּ

העם הזה צריך לשרוד! אז יופי, מיצית פה איזושהי נקמה 
שנורא רצית למצות במנהיג שהוא אולי לא לטעמם של כולם, 

ם. ויש פה חיים. ויש פה סיפור גדול והסיפור אבל יש פה ַע 
הגדול, שנקרא "עם ישראל", מחייב אותנו לבלוע, למחול, 

 לסלוח, כדי שנישאר פה. 

"עשרת ימי תשובה". אנחנו זה אומר אני רוצה להסביר מה 
עולם. הראשון הוא -נמצאים בין שני יארצייטים של שני ענקי

ה, יצחק, נשנה. בהיארצייט של אמא  שרה, שנפטרה בראש ה
 2נעקד. היא שומעת שהוא עקוד על המזבח והיא מתה.

 
 תוספת לעשרת ימי תשובה בברכת ״אבות״ בתפילת העמידה.   1
חרה אפו של סמאל שראה   …פרקי דרבי אליעזר, פרק שלושים ושניים: ״ 2

מה עשה? הלך ואמר  ,לבו לבטל קרבנו של אברהםשלא עלתה בידו תאות 

. אמר לה: ׳לאו׳אמרה לו:  ׳אי שרה, לא שמעת מה שנעשה בעולם!׳לשרה: 

לקח אישך הזקן לנער יצחק להקריבו לעולה והנער בוכה ומילל שלא יכול ׳

 

היארצייט השני הוא יום הכיפורים, יום פטירת רבי עקיבא. הוא 

ַמעמת כשהוא צועק " ְ ָרֵאל ש  ש ְ הוא מת  3".ה' ֶאָחד ינוּ קה' ֱאל יִּ
  4בשעת נעילה ולכן צועקים את המילים האלה בשעת הנעילה.

מופלאים. אמא שרה, כמו כל כך הרבה עשרת הימים האלה הם 
"אני מתה משמועה רעה. אין סליחה על   נשים, אומרת לקב"ה: 

-די-די לא יודעים מה יהיה איתו? שמועה רעה. הילד? עקוד?
ידי,   חס ושלום. לא סולחת על שמועה רעה!" 5,ֵמָתה ָאנֹכִּ

"די, אישה  טובה.  ומגיע רבי עקיבא ביום הכיפורים ואומר לך: 
תי. בבקשה חכי. זה סיפור ארוך כל כך. החיים הם 'סדר אל תמו
ונכנסים ויוצאים ופחד מוות ולובשים בגדי זהב  6עבודה'

 גים. וחכי". ופושטים וטובלים ועולים ומסתפ  

כי רבי עקיבא הוא האומן של "כולם בוכים  איך הוא אומר כך?
"חכו, יש פה סיפור גדול וארוך.   הוא יגיד לנו:  7".קֶח ַש ְמ  –והוא 

תסתכלי במסע הגדול, את  תנשמי עמוק!אמאל'ה, אל תמותי. 
 חלק  מסיפור של עם מאד גדול!" 

 
מיד התחילה ]שרה[ בוכה ומיללת. בכתה שלוש בכיות כנגד שלוש  .׳להינצל

״ וגם: מדרש .ופרחה נשמתה ומתה נגד שלוש יבבותתקיעות, שלוש יבבות כ

  תנחומא לפרשת ״וירא״, סימן כ״ג.
 דברים ו׳, ד.  3
בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן תלמוד בבלי, ברכות סא, ע״ב: ״ 4

והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול  ,ק"ש היה

כל ימי הייתי ׳ :אמר להם ?׳עד כאן ,ורבינ׳ :אמרו לו תלמידיו .מלכות שמים

מתי יבא : ׳אפילו נוטל את נשמתך אמרתי בכל נפשך -מצטער על פסוק זה 

עד  אחד-היה מאריך ב ?לא אקיימנו - ועכשיו שבא לידי ?׳לידי ואקיימנו

 ׳.״אחד׳-שיצתה נשמתו ב
י ֹלא יְָלָדה בפרפראזה על בראשית, ל׳, א: ״ 5 ל כִּ ֶרא ָרחֵּ ל ַותֵּ ְליֲַעקֹב ַוְתַקנֵּא ָרחֵּ

י ָתה ָאנֹכִּ ם ַאיִּן מֵּ י ָבנִּים ְואִּ  ״.ַבֲאחָֹתּה ַותֹאֶמר ֶאל יֲַעקֹב ָהָבה לִּ
בפרפראזה על ׳סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים׳, מתוך חזרת  6

 הש״ץ של תפילת מוסף של יוה״כ. 
לים, כיון שוב פעם אחת היו עולים לירושתלמוד בבלי, מכות כד, ע״א: ״ 7

שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא 

אמרו לו:  .מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק

 ?״..״אמר להם: "מפני מה אתם בוכים?״ מפני מה אתה משחק״



 

 

רק חשיבה כזאת, אמא, תגרום לך לסלוח על שמועה רעה 
לֹא ָאמּות ת. ולהגיד "אני נושמת עמוק והוא יצא מהעקידה הזא

ר  י ֶאְחֶיה ַוֲאַסּפֵ י יָ ּכִּ    8".ּה -ַמֲעש ֵ

תאמינו בהזדמנות שניה, אומר עכשיו  מתתם מבשורה רעה?
 רבי עקיבא. תאמינו בתשובה, בשיבה. 

וזה צום יום הכיפורים, לפי רבי נחמן מברסלב. והוא מסביר דבר 

י ם?מדהים: מה קורה בצו ית ּכִּ ֲענִּ עֹוֵרר ,צום()ה ַמֲעַלת ַהּתַ ּמְ ֶ ש 
ים ה ֵמתִּ ּיּות, ּוְמַחּיֶ ּום חִּ חֶֹשך, ְוֵאין ָלֶהם ש  ָעְברּו ּבַ ֶ ים ש  מִּ  .  ַהְינּו ַהּיָ

-כי כשלא למה הצום של יום הכיפורים מעורר ימים מתים?
אוכלים, מיצינו את המאגרים שיש  -לא-אוכלים-לא-אוכלים

גם זה  לנו בגוף ואז הגוף אוכל ממה שאכלנו אתמול וכש
עד שמוצץ את  ,שלשוםה שאכלנו הגוף יאכל מממסתיים, 

ל ְזַמן  מא:כמו ילד שיונק מא. ת של הימים הקודמיםהחיו   ּכָ
ש  ָלּה ָחָלב יֹוֵנק ֶהָחָלב ּיֵ ֶ ְפָסק ֶהָחָלב, ש  ּנִּ ֶ ּיּוָתּה  ,ּוְכש  ָמּה ְוחִּ מֹוֵצץ ּדָ

ש    9.ואז מתחדש בה חלב נוסף, ַמּמָ

רבי נחמן מחדש פה חידוש כל כך יפה. היות שאת נאלצת 
ממה  שאכלת אתמול ושלשום ולפני שלשום, את להיות מוזנת 

מבינה פתאום שכל הימים שעברו עלי וחשבת שהם מתים ולא 
. מזינים אותך פתאום היום, ביום הכיפורים -קרה בהם כלום 

רוּ  ים ֻיּצָ ֶהם ָימִּ ר  היום האחד הזה, יום כיפור, אוצ   10.ְולֹו ֶאָחד ּבָ
ועברתי  בתוכו את כל הימים שחשבת שהם "סתם ובשביל מה

את כל הימים המתים האלה וסתם נהייתי יותר מבוגרת והילדה 
 קרה לה כלום". יהזאת מתבגרת ולא קרה לה כלום ולא 

זה לא נכון, יאמר לך רבי עקיבא. כשתביטי לאחור תראי איך כל  
י  הימים האלה, שנראו לך מתים, מזינים בך כוחות ליום הזה.  ּכִּ

ר ֲעֵליכֶ  ה ְיַכּפֵ ּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכםַבּיֹום ַהּזֶ כל  - 11ם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם מִּ
תַה ה שלך, כל השמועות הרעות שגרמו לך לומר "זהו, רק  ְחָטאו 

פתאום תראי איך הסיפורים העצובים האלה, החיו בנו  –למות" 
 משהו. גרמו לנו להיות טובים יותר, סולחים יותר. 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 
 תהילים קי״ח, יז.  8
ְתַענֶה, כִּיקע״ט: ״רבי נחמן מברסלב, "ליקוטי מוהר"ן" ח״א, תורה  9  ְכֶשמִּ

זֶה ַהּיֹום ּיּות ְוכַח מִּ ין לֹו חִּ ן  נְִּמָצא אֵּ י כֵּ ינֹו אֹוכֵּל ְושֹוֶתה בֹו ְוַאף ַעל פִּ ַאַחר ֶשאֵּ מֵּ

ם ַאיִּן לֹו , עֹובֵּד ֶאת ַהשֵּ י ְבלא זֶה מֵּ ֶאְתמֹול, כִּ ם ַבכַח ֶשּיֵּש לֹו מֵּ נְִּמָצא ֶשעֹובֵּד ַהשֵּ

ד ַהּיֹום ַבכַח ֶשל ֶאְתמֹולנְִּמָצא ? כחַ  ּיּות ְבאֹותֹו ַהּיֹום ֶשל  - ֶשעֹובֵּ בִּיא חִּ ן מֵּ ַעל כֵּ

ְתַענֶה עֹוד. ֶאְתמֹול ין, ְוַאַחר ָכך ְכֶשמִּ  ַמְספִּיק לֹו כַח ֶשל ֶאְתמֹול ַוֲאזַי אֵּ

ש ְבכַח ֶשל  ְשַתמֵּ יך ְלהִּ י ְכָבר נֱֶחַלש ַהּגּוף, ְוָאז ָצרִּ ַע עֹודכִּ ים ְלַמְפרֵּ ים ַהּקֹוְדמִּ  יָמִּ

תּו אשֹונִּים ֶשנְָפלּו ּומֵּ ים ָהרִּ ּיּות ְוֶהָאָרה ַלּיָמִּ יא ְבָכל ַפַעם חִּ בִּ  ]...[ נְִּמָצא ֶשמֵּ

ים יר ָכל ַהּיָמִּ אִּ ְמָחה ַוֲאזַי ְמַחּיֶה ּומֵּ י ַהַתֲענִּית נְִּבנֶה קֹוַמת ַהשִּ ן ַעל יְדֵּ  ְוַעל כֵּ

ּיּות  יא ַהחִּ ְצוֹוֶשהִּ נּו כִּימֹות ת ]...[ ּונְֻקּדֹות ֶשל ָכל ַהמִּ ְוזֶה ֶשָכתּוב: "ַשְמחֵּ

נִּיָתנּו' ְלשֹון ַתֲענִּית נִּיָתנּו", 'עִּ ְמָחה כִּימֹות ַהַתֲענִּית עִּ ְהיֶה ַהשִּ י . ַהיְנּו ֶשתִּ י ְכפִּ כִּ

צְ  אשֹונִּים ַבמִּ ים ָהרִּ ן ְמַחּיֶה ַהּיָמִּ י ַהַתֲענִּית, כֵּ ן יְמֵּ ים טֹובִּים ֶשלֹו ְוכֵּ וֹות ּוַמֲעשִּ

ְמָחה ַכנַ"ל  .״נְִּבנֶה ַהשִּ
 תהילים קל״ט, טז.  10
 ויקרא ט"ז, ל.  11
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