
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
  ?בימי הסליחות והימים נוראים זבמה צריך האדם להתרכ - ענין הסליחות והדין

אם נראה אדם  -מורי ורבי, הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל, היה אומר תמיד בסעודת מלווה מלכה שלפני הסליחות 

ומבקש מכל אחד סליחה, אנחנו נחשוב שהאדם הזה לא שפוי בדעתו. אנחנו לא ראינו שהאדם הזה  שהולך ברחוב

חנו באים ומתחילים לומר שכשאנ :עשה משהו רע למישהו, אז למה הוא מבקש סליחה מכל אחד? אז הוא אמר

אנחנו במידה מסוימת נמצאים במצב הזה. האם אנחנו מרגישים באמת שפגענו בבורא עולם? אנחנו סליחות, 

אומרים: "סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו", האם אנחנו נמצאים תחת ההרגשה הזאת שאנחנו 

ואנחנו עומדים ומתחננים לבורא שיסלח לנו על הפגיעה שפגענו בו? לא!  פגענו בבורא פגיעה כל כך קשה וחמורה,

שוב אני נותן דוגמא שאנחנו עושים עשייה, ואין כיסוי פנימי לדבר הזה. אנחנו אומרים את כל מה שכתוב במחזור, 

ו כשאנחנ -אם יש כיסוי בכלל לעניין הזה. גם כאן אנחנו צריכים בדיקה פנימית היא בסליחות, אבל השאלה 

 "סלח", האם אנחנו מרגישים בכלל משהו? שום דבר!  -אומרים 

בין אדם לחברו, גם כן צריך להיות אותו דבר. שוב אני זוכר, שתמיד בליל ראש השנה או לפני זה, היו נגשים אחד 

לשני בישיבה, מבקשים סליחה, כתיבה וחתימה טובה, אני זוכר שזה היה עלי לטורח גמור כל העניין הזה, כי 

רגשתי שכל הסיפור הזה הוא שקר גמור. זאת אומרת, ההלכה אומרת שצריך לעשות את זה, וכך עשיתי, אולם ה

אני מבקש סליחה, ובעצם לא מעניין אותי השני, אלא פשוט אני רוצה לקיים את מה שדורשים ממני ותו לא. 

מקום, כי במישור שבין אדם במישור שבין אדם לחברו הדברים הם קצת יותר קלים מאשר במישור שבין אדם ל

לחברו לכל הפחות החבר הוא מוחשי. ואם אדם יתאמץ באמת לבנות מערכת של אהבה לזולתו, אז לפי שיעור 

ההערכה שהוא רוכש לחברו, הוא גם יוקיע את עצמו במידה שהוא לא יתנהג כלפי חברו כראוי, ואז הוא ילך ויבקש 

ת סליחה ומחילה הוא פועל יוצא של הערכת החבר, בלי שום ספק. ממנו סליחה ומחילה. אם כן, העניין של בקש

ככל שאנחנו מעריכים יותר את החבר, אז הלב שלנו יותר יכאב אם לא התנהגנו כלפיו כראוי, ואז אנחנו מבקשים 

 מתוך הכאב הזה את סליחתו. יוצא שגם העניין של סליחה הוא פועל יוצא מעניין אהבת החבר. 

מוחשי, וליצור מערכת של אהבה ותקשורת כלפי הבורא זה כבר הרבה יותר מסובך, כי הוא  אולם הבורא הוא לא

לא מוחשי. וכאן כבר נצרכים לכח שנקרא אמונה, ופיתוח הכח הזה הוא מטרה בפני עצמה, ודבר לא פשוט. לכן, 

אומר את זה, מורי ורבי זצ"ל התבדח את הבדיחה הזאת שאמרתי, ממש לפני אמירת הסליחות הוא היה תמיד 

סליחה, סליחה, ובעצם הוא עושה צחוק מעצמו. כך אנחנו ניגשים לבורא  -שזה כמו שאדם הולך ברחוב ומבקש 

ואנחנו אומרים "סלח לנו אבינו", אבל בעצם אף אחד מאתנו לא יודע על מה אנחנו בעצם מבקשים סליחה, ממי 

אחד בזדון, נו, אז מה? האם הבורא נפגע מכך?  אם נגיד לא התפללתי בוקר? אנחנו מבקשים סליחה, ועל מה

נפגע מהתנהגות שהיא בלתי ראויה כלפיו, אבל הבורא נפגע ממשהו? בדרך כלל אנחנו מבקשים סליחה מאדם ש

הבורא הוא כעוס וכואב ולכן אנחנו צריכים לבקש ממנו את הסליחה הזאת? זה בוודאי שלא! כי הבורא ית' הוא 

 לא כמו בשר ודם שנפגע מהתנהגויות שונות של הזולת כלפיו. מרומם, והוא בוודאי 

אלא הבורא רוצה שאנחנו נבקש סליחה לא מטעם שהוא נפגע, אלא בשבילנו, לא בשבילו. בקשת הסליחה היא 

עבורנו, בקשת הסליחה היא מדד לאדם לראות מהי ההערכה של חשיבות וגדלות הבורא אצלו. וזה מה שהאדם 

האם האמונה בגדלות ורוממות השם היא גדולה ומוחשית עד כדי כך שהוא מרגיש כאב  -ו צריך לבדוק אצל עצמ

לב מזה שהוא לא התנהג כלפי הבורא לפי כבודו של הבורא? שהוא לא שמר את הציוויים של הבורא ובכך הוא 

ו, כל זה פגם בכבודו של הבורא? זה מדד לאדם. זה לא שהקב"ה עומד כעוס וכואב ומחכה לבקשת הסליחה שלנ

  "אתר מאמרתוך מ בשבילנו.

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת יום כיפור – וילך
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

ֵלם" נְַּאי ֲאשַׁ שַׁ ִלמְּ י וְּ רָּ צָּ ם לְּ ִשיב נָּקָּ ט יִָּדי אָּ פָּ ִמשְּ ֹתאֵחז בְּ ִבי וְּ רְּ ק חַׁ רַׁ ּנֹוִתי בְּ  )דברים ל, מא( ."ִאם שַׁ

 פשט הפסוק:

 הקב"ה יכול לעצור את הפורענות בטרם היא פוגעת בחוטא אם הוא עושה תשובה.

 
 )מכילתא דרבי ישמעאל בשלח(  הפסוק:  האגדה על

ה, בשעה שהחץ יוצא מידו עוד לא יכול להחזירו אליו. אבל הקב"ה אינו כן, אלא כשאין ישראל בור במדינייש ג
ִבי" עושים רצונו, כביכול גזרה יוצאה מלפניו שנאמר:  רְּ ק חַׁ רַׁ ּנֹוִתי בְּ ]בפסוק שלנו[. עשו תשובה, מיד הוא "ִאם שַׁ

ט יִָּדי". או שומע אני שהוא י"מחזירה ריקם? תלמוד לומר:  מחזירה שנאמר: "ְוֹתאֵחז ְבִמְשפָּ רָּ צָּ ם לְּ ִשיב נָּקָּ , ועל "אָּ
ֵלם"  מי הוא מחזירה? על אומות העולם שנאמר: נְַּאי ֲאשַׁ שַׁ ִלמְּ  ."וְּ

 
 נקודות למחשבה:

אפשרות התשובה שהעניק הקב"ה לעם ישראל מפליאה ביותר. במקום לראות בחטא מציאות בלתי הפיכה, 
להוביל למחיקת חטאו ועונשו. וכפי שהאגדה שלנו ממחישה, עונש שהוכן  מקבל האדם הזדמנות נוספת שיכולה

ונגזר עבור פשע מסוים יכול להיגנז אם האדם עשה תשובה! אפשרות זו קיימת בזכות סובלנותו של הבורא כלפי 
האדם כפי שרש"י מסביר על פרשת בראשית: "עלה במחשבה לבראו ]העולם[ במידת הדין, ראה שאין העולם 

הדיין אינו ממהר   ם, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין". במילים אחרות, יש בעולם דין, אבלמתקיי
 להוציא את גזר הדין ומשאיר לאדם פתח לכפרה.

 תהליך התשובה כולל ארבעה שלבים: 

ע להכיר במידת הנזק ולחוש חרטה אמיתית על כך. שלב זה דורש יכולת אבחנה והרגשת הר –חרטה  –שלב א' 
שאינה טבעית לגמרי. הכרה זו הולכת ומתפתחת ככל שהאדם גדל בגיל, בניסיון, ובעיקר בחכמת התורה. לכן 

מבקשים להתקרב לתורה כפתח להגעה  –ברכת התשובה  –בברכה החמישית של תפילת "שמונה עשרה" 
תֶ   לתשובה: ְרֵבנּו ַמְלֵכנּו ַלֲעבֹודָּ ֶתָך, ְוקָּ ֶניָך". "ֲהִשיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹורָּ ה ְלפָּ ה ְשֵלמָּ  ָך, ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבְתשּובָּ

 הוא להפסיק מייד את ההתנהגות המזיקה.  –עזיבת החטא  –השלב השני 

 הוא לבטא במילים את הטעות, ולבקש סליחה.  –וידוי  –השלב השלישי 

ינו נזפו באדם הוא להתחייב ברצינות שלא לחזור על טעות החטא בעתיד. וחכמ –קבלה לעתיד  –השלב הרביעי 
המתוודה על חטאו ואינו מתכון לנטוש אותו לצמיתות: "אדם שיש בידו עבירה, ומתוודה, ואינו חוזר בה ]אינו 
מתחייב שלא לחזור עליה בעתיד[, למה הוא דומה? לאדם שתופס שרץ טמא בידו, שאפילו טובל בכל מימות 

 עילה[ לו טבילה" ]תענית טז א[.]הו שבעולם ]שאפילו אם יטבול בכל המקוואות שבעולם[, לא עלתה
 

ומי הוא בעל תשובה גמורה? מסביר הרמב"ם: "זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה 
בעל התשובה שמתגבר על יצרו, ונמנע מלעשות עבירה שהיה רגיל אליה והייתה   ]את העבירה[ מפני התשובה".

ים ביותר. לעומתו, הצדיק שלעולם לא נהנה מטעם אותה עבירה, אינו זקוק נעימה לו, נדרש לכוחות נפש עז
"מקום שבעלי תשובה  להכרעה פנימית קשה כשניצב מול הפיתוי, ואולי אפילו אינו חש בפיתוי. ועל כך נאמר:

 ב[.  ]ברכות לד  צדיקים גמורים אינם עומדים" -עומדים 

 

 

                    

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ                

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 פניני דיומא

 (מנחם סוכותהרב )

 שבת תשובה

 ,הרבי מפשיסחהתשמעו חברים מה אומר 
 

 ?גרוע ביותר שיכול אדם לעשות לעצמומה הדבר ה
 
ֵאֶלהוְ " עֹות הָּ רָּ אּוִני הָּ  ."ָאַמר ַבּיֹום ַההּוא, ֲהֹלא ַעל ִכי ֵאין ֱאֹלַהי ְבִקְרִבי, ְמצָּ

 
שלך, המהות שלך, היא  הדבר הנורא ביותר הוא כשאתה מפסיק להאמין בכמה שאתה קדוש, בכמה שהפנימיות

 .ידי הטעויות שלךלוהית. כשאתה חושב שאתה מוגדר על -א
 

ֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך. תחזור - אז השבת אנחנו קוראים ה ִיְשרָּ להאמין במי שאתה, תזדהה עם הנקודה הפנימית  שּובָּ
 .לוהית ממש-שלך שהיא א

 
חברות וחברים יקרים, שנזכה להאמין בעצמנו, שנזכה להסתכל זה על זה ולראות כמה קדושה ואור יש בכל אחד 

 .ואחת. שבת שלום
 
 
 
 
 

 
 יום כיפור

שלא נעשו ועל מעשים  ש הרבה יהודים טובים שעומדים ביום כיפור ומתחרטים. מתחרטים על מעשים טוביםי

 ?פחות טובים שעשו. אבל אתם יודעים מה חסר

ימה של ציווים זה כמו לחשוב שחתונה היא חופה וטבעת. שזוגיות זה לחיות באותו בית, לחשוב שהתורה היא רש

 .לקנות מתנות זה לזה ולא לבגוד

אם אתה מצטער על כך שבגדת, על כך שלא קנית פרחים אבל לא חוזר לאהוב, לא חוזר למקום שהביא אותך 

 .לקשר הזה. לא חזרת

של הנשמה, תשובה של  אבל יש תשובה ,קיימתי, יש על עבירותיש תשובה על מצוות שלא  :אומר ה"שפת אמת"

בו לא היה עולה על דעתי שמשתוקק למקום  בו הנשמה מאירה בי, כשאנישכשאני חוזר למקום  - ה"תורה"

ה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך" לעשות מעשים לא נכונים. התשובה אותה ִשיבָּ  תחזיר - מבטא דויד המלך במילים הנפלאות "הָּ

 .אותי לשמוח בקשר הזה שבינינו

כה לא רק להתחרט על מעשים, שנזכה להתגעגע לתחושות העמוקות שזנחנו, זחברות וחברים אהובים, שנ

 .לקשרים שהתרופפו, לעצמנו

  .רחג שמח ומחב

 

 

 

  



 פניני שירה

 בס()אהרן  

  ַמה ֶהֱאַכְלתָּ בְ 
ה ֶשְבָך מָּ  ֶאת ַהְנשָּ

ַאֲחרֹונָּה  ?לָּ

ל כְָּך ה כָּ  ִהיא ְרֵעבָּ
ִדים ה ַלֲחסָּ  ְרֵעבָּ

ה  ְלַעִין טֹובָּ
 ְלַרֲחִמים

ה ה ְלֶחְמלָּ  ְרֵעבָּ
לֹום   ְלשָּ

 ַלֵאיְנסֹוף ֶשִּיְהֶיה
ּה  ֶשלָּ

ּה  ַרק ֶשלָּ

 ִהיא אֹוֶכֶלת טֹוב
 ַרק טֹוב

ּה  ַאל ַתְשִאיר אֹותָּ
 ְבַרֲעבֹונָּּה

ה  ִכי ִהיא ְצנּועָּ
  ִהיא ֲענָּוָּה

 ִהיא ֹלא ִתְפֶצה ֶפה
 ְלִהְתלֹוֵנן

  ִמְלַבד ִבְרגִָּעים
  ֶשל ֶשֶקט

ּה תָּ ַמע ַצֲעקָּ  ָאז ִתשָּ
 ֶיה ֶזהְוַגם ָאז ִיהְ 

ה  קֹול ֱענּות ֲחלּושָּ

ּה  ַאל ְתַעֶנה אֹותָּ
ּה   ַתֲעֶנה לָּ

 ִהיא קֹוֵראת ְלָך
שּוב  ֶשתָּ

שּוב ֶאל ַעְצְמָך  ֶשתָּ

 

 

 האמנית אורית מרטין/ האדם את מרימה התפילה

 דודה על ומתרפקת עפה היא הלוא, מתפללת תמיד ״הנשמה

 המעשית התפילה שבשעת אלא ...כלל הפסק שום בלא

 (קוק הרב) ״...בפועל מתגלה התדירית יתהנשמת התפילה הרי

 הטבעיים העניינים מעל היהודי האיש את מרים התפילה כוח...״
 (מסלונים הרבי) ״.הרקיע מכיפת למעלה עד

www.oritmartin.com 

 



 בינה פניני

 (אדלר )יפעת 

 סליחה, מחילה, כפרה

רּו."  "ִכי ַבּיום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם. ִמכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִתְטהָּ

מהי כפרה? ומה ההבדל בין כפרה לבין סליחה ומחילה? מסביר בעל הסולם ב"שמעתי" מאמר רכ"ג 
 העליונה ביותר, סליחה וכפרה: –מחילה  :שמדובר בסולם עם שלוש דרגות

. "מחליא" בארמית פירושו "ממתיק". בגמרא לשון זו נאמרה על דברים "מחליא לשבח"מלשון  מחילה
"היינו   ממתקו. –פגומים שדבר חריף מחזיר ומשביח את טעמם. אומר רש"י )ע"ז ל"א א(: "מחליא ליה" 

דווקא ע"י תשובה מאהבה, שזדונות נעשים לו כזכויות, נמצא שהוא מחליא את הזדונות 
. המדרגה הגבוהה ביותר היא מדרגת המחילה. התשובה קדמה לעולם ולכן היא נו לזכויות"לשבח, היי

מעל לזמן וכך היא מסוגלת לתקן גם את העבר. מסביר בעל הסולם בהקדמה לתע"ס שבתשובה מאהבה 
האדם מגיע לתפיסת השגחה שה' הוא תמיד טוב ומיטיב ואז הוא רואה שהקב"ה אף פעם לא גמל עימו 

 רק עשה עימו טובות, וכך גם הזדונות שלו מהעבר הופכים להיות זכויות. רעות אלא

"ולפיכך, אחר שזכה האדם להארת פנים במידה כזו, שכל עבירה שעשה, אפילו אותן שעבר במזיד, היא 
נהפכת ונעשית לו למצווה, הנה נמצא מחמת זה, ששש ושמח, על כל רגשי הייסורים והמכאובים המרים, 

ות, שעברו עליו מעודו, מעת היותו נתון בב' הבחינות של הסתר הפנים הנ"ל, כי המה, והטרדות המרוב
הם שגרמו והביאו לו את כל הזדונות הללו, שנהפכו לו עתה למצוות, מסיבת הארת פניו ית' המפליא 
, פלאות כנ"ל, וכל צער וטרדה, שהעבירו אותו על דעתו, ונכשל בשגגות, כבהסתר הא', או שנכשל בזדונות

כבהסתר הכפול )כנ"ל ד"ה והסתר(, נהפך ונעשה לו עתה, לבחינת גרם והכנה רגילה, לקיום מצוה, 
ולקבל עליה שכר גדול ונפלא לנצח. ונהפך לו על כן כל צער לשמחה גדולה, וכל רעה לטובה נפלאה" 

 )הקדמה תע"ס ק"ז(.

הזדונות ממנו ואומר  "היינו ששולח את)ס' וש' מתחלפין(.  "ושילח את בעירה"מלשון  סליחה
. שמהיום והלאה הוא יעשה רק זכויות, שזה נבחן לתשובה מיראה, שזדונות נעשו לו כשגגות"

המדרגה השנייה היא מדרגת הסליחה. מסביר בעל הסולם בהקדמה לתע"ס: תשובה מיראה היא תשובה 
ש"ה' טוב ומיטיב", הבאה מיראת העונש של האדם. במדרגה זו האדם עדיין אינו מגיע לתפיסת ההשגחה 

אלא תפיסת ההשגחה שלו היא של שכר ועונש, טוב ורע, והוא עדיין אינו מזכך את כל מה שעשה בעבר, 
"שנכשל מחמת בלבול הדעת שהגיע לו מתוך ולכן הזדונות שלו הופכים רק לשגגות ולא לזכויות, 

)הקדמה ל" ריבוי הייסורים, שמעבירים את האדם מדעתו, שהמה נחשבים רק לשגגות כנ"
 .לתע"ס נ"ט(

ידיו באדם  לנקותידיה בההוא גברא" )רוצה לכפורי , מלשון "בעי "וכפר את המקדש"מלשון  כפרה
וכו'.  קינוח והעברהההוא(. "ועיין רש"י בראשית ל"ב כא: שכל כפרה אצל עוון וחטא וכו' כולם לשון 

פה להיכנס בהיכל המלך, ולכן קשה ומשום זה בזמן שהאדם יודע שהוא מלוכלך, אזי אין לו העזה וחוצ
לאדם בזמן שהוא רואה וזוכר את מעשיו הרעים שהם נגד רצונו של המלך לעסוק אז בתורה ומצוות, 
ומכל שכן שיבקש מהמלך שהוא רוצה להתדבק ולהאחד בו. לכן צריך כפרה, היינו שלא יראה את מצבו 

יהא לו מקום לקבל שמחה, היינו ע"י שיוכל הדל איך שהוא בתכלית השפלות ולא יזכור את מצבו, בכדי ש
לעסוק בתורה ועבודה, ואז כשתהיה לו שמחה אזי יהיו לו מקום לבקש שיתחבר עם המלך, כי אין 

נקיון וטיהור של  –השכינה שורה אלא במקום שמחה." המדרגה הנמוכה ביותר היא מדרגת הכפרה 
 האדם כדי שיוכל להיכנס אל היכל המלך.

יכין כפרה. ואח"כ כשעושים תשובה מיראה זוכין לבחינת סליחה, ואח"כ שעושים "לכן: מקודם צר
 תשובה מאהבה זוכין לבחינת מחילה." כלומר, הסדר הוא: כפרה, סליחה ומחילה.

לוהות שבתוכו, נקודת החיבור שלנו אל הקב"ה. נקודת -נקודת הא –ביום הכיפורים מתגלה עצם האדם 
שהיא נסתרת מעינינו, אך יום הכיפורים מאפשר לנו לגלות אותה החיבור הזאת תמיד נמצאת, גם כ

 ולבקש להתחבר עם המלך וכך להתחיל לעלות בשלבי הסולם ולזכות לכפרה, סליחה ומחילה.


