
 / הרב אלישע וולפין יום כיפור: כנסו כנסו... ותבורכו!

 חברים יקרים,

כשבית המקדש עוד עמד על כנו, יום הכיפורים היה היום הדרמטי ביותר, המרגש ביותר, 
 -היה נכנס הכהן הגדול  -ורק ביום זה  -המרשים ביותר, והמרומם ביותר בשנה. כי ביום זה 

 אל קודש הקודשים!  -ורק הכהן הגדול 

אחת: להביא כפרה ומחילה לעם ישראל. יש אומרים שמטרת הטקס המרשים הזה הייתה 
רק כפרה ומחילה, כך האמינו, יבטיחו לעם ישראל שתהיה זו שנה מבורכת. אמנם מחילה 

 וכפרה הם מאוד חשובים, אבל לעניות דעתי, הם אינם המטרה, כי אם אמצעי למשהו אחר. 

הפועם של למעשה, יש לנו כאן טקס קדום, שכל מהותו כניסה פנימה לעומק הקדושה, ללב 
 העולם, לאבן השתייה )=התשתית( של הבריאה ו...יציאה החוצה )בשלום(. 

יסלחו לי קוראי הנאמנים, שהנה שוב אני כותב על המסע פנימה... אבל, מה לעשות, אני לא 
מכיר מסע ראוי אחר! כל פרשה, כל חג, כל מאורע, כל הלכה, כל נשימה, וכל צעד, הם 

או פנים של הכמיהה האנושית פנימה. טקס יום הכיפורים מבטיח ואריאציה, או אם תרצו, פן 
לנו, שמי שנכנס פנימה, זוכה לצאת שוב החוצה, עם ברכה גדולה, ברכה לשנה טובה. 
במוצאי יום כיפור הברכה "לשנה טובה תכתבו ותחתמו", הופכת לברכה הישירה: "שנה 

   טובה!".

רבדים רבים. הרבדים הללו הם פונקציה של  לכל דבר בחיינו, ולכל עניין המעסיק אותנו יש
קרבה או ריחוק מהליבה של העניין, מהמהות. כמו אדוות במים, ישנו המעגל הפנימי ביותר, 
הקרוב ביותר למרכז ההתרחשות, לנפילתה של האבן, למפץ הגדול, הבראשיתי. וישנו 

ר, השכלתני המעגל המרוחק ביותר, שהוא בדרך כלל גם ה"כללי" ביותר, המנותק ביות
ביותר, והסתמי ביותר. כל מי שעבר מסע פסיכולוגי מכיר את החוויה הזו, את עוצמת הקרבה 
למוקד הדברים, לרגשות החיים עצמם, למקור הכאב והעונג. ואני מכירים היטב גם את 

הדברים, כשבעצם אנחנו  עלהעמדה הכל כך נפוצה, כשאנו פשוט מדברים )מקשקשים...( 
 רוחקים. מאוד רחוקים ומ

להלן עיקרי הטקס הקדמוני. התיאור כאן מבוסס על פרשת "אחרי מות" שבספר ויקרא, אותה 
קוראים בבית הכנסת בבוקרו של יום כיפור, אבל פרטי פרטיו של הטקס לא נמצאים בתורה, 

 אלא במשנה )מסכת יומא, העוסקת בהלכות יום הכיפורים(. 

יה פורש מביתו למתחם בית המקדש בכדי להיערך שבעה ימים לפני יום כיפור הכהן הגדול ה
ליום הגדול. היה עליו להתכונן הן רוחנית והן מקצועית. הברכה של כלל עם ישראל הייתה על 
כתפיו. ביום שלפני יום הכיפורים נערכה לו השבעה, שבה היו משביעים אותו שלא ישנה 

ם שלא יירדם, שמא יחלום מאומה מהסדר המקובל של "העבודה". בלילה שלפני היו מוודאי
דבר מה ויהיה לו קרי לילה, כי אז הוא היה טמא ולא יוכל היה להיכנס אל קודש הקודשים 

 למחרת בבוקר. 

במהלך ה"עבודה" הוא היה מחליף בגדים חמש פעמים, כשבין לבין הוא היה טובל במקווה 
 ומטהר את עצמו. 

פעולות שונות, בסדר מושלם  93-ביממה הארוכה הזאת הכהן הגדול עשה לא פחות מ
, או ל"ט, אמור להדהד ולעורר אסוציאציות(: 93ובדיוק מופתי )ליודעי ח"ן, המספר הזה, 

סוגי קורבנות: עבור  9(, הקרבת 2ובהמשך עוד  5התקנת הנרות על המנורה )בהתחלה 
ה עצמו ומשפחתו, עבור כל הכוהנים, ועבור עם ישראל. כחלק מהקרבת הקורבנות הוא גם הי



מתיז טיפות של דם במקומות שונים, ושוב, בדיוק מופלא. הוא היה מכין קטורת, מבעיר 
 אותה, מניח אותה, אוסף אותה... וכן הלאה. 

אחד משיאי היום היה טקס שני השעירים )עיזים(, והוא לא קל לבטנו של הקורא המודרני: 
לו. אחד מהשעירים היה את כל חטאות עם ישראל הכהן הגדול היה "מזרים" אל השעירים הל

 מוקרב על המזבח, והשני היה נשלח "לעזאזל" )אל המדבר(. 

אבל ללא ספק, רגעי האימה הגדולים ביותר במהלך היממה הזאת, היו כשהוא היה נכנס אל 
קודש הקודשים. ההנחה הייתה, שאם הכהן הגדול אינו טהור דיו, אם הוא לא דקדק בפרטי 

דויקות, הוא לא ישרוד את הרגע הכל כך אינטימי הזה בקודש הטקס, ואם הכוונות שלו לא מ
הקודשים. בזיכרון הקולקטיבי של הכהנים צרוב גורלם הקשה של שני בני אהרון, הכהן 
הגדול הראשון, שהביאו "אש זרה" לפני המזבח, ונספו. לכן הפרשה שאותה קוראים ביום 

של אהרון. עד כדי כך חששו מגורל אחרי מות שני בניו  –הכיפורים היא פרשת "אחרי מות" 
דומה, שנהגו לכרוך חבל סביב מותניו של הכהן הגדול בעת שהיה נכנס אל קודש הקודשים, 

 שמא ימות ויהיה צורך לגרור את גופתו החוצה. 

בעודו בקודש הקודשים, או רגע לפני צאתו, הכהן הגדול נהג להתפלל ולהתחנן בעד העם, 
של יום הכיפורים היו כשהכהן הגדול היה אומר בקול את אבל רגעי השיא בטקס הקדום 

השם המפורש של הקדוש ברוך הוא. באותו רגע אקסטטי כל הכהנים וכל העם היו "נופלים 
על פניהם" )משתחווים( בהתרגשות עצומה. אנחנו אמנם כבר לא יודעים מהו שמו המפורש 

והוא מתקיים בכל בתי הכנסת,  של הקדוש ברוך הוא, אבל עניין ההשתחוות נותר כפי שהיה,
 וכמובן גם בשלנו, במהלך תפילת המוסף.

והאחרון בסדר המדוקדק של הטקס, הוא יציאתו של  93 –והנה החלק המעניין: השלב ה 
הכהן הגדול מקודש הקודשים ומהמקדש והליכתו חזרה לביתו ולמשפחתו. כל העם ליוו אותו 

כנס ויצא בשלום, והביא לעצמו, למשפחתו ולעמו בדרכו, חוגגים אתו, והוא איתם, על כך שנ
 ברכה מן המעמקים. 

אז מה היה לנו כאן? היה כאן שבוע של הכנות מדוקדקות ואימתניות שקדמו לכניסה פנימה. 
ואז ביום הכיפורים החלה התנועה פנימה, דרך כל אדוות הקדושה, עד לקודש הקודשים, 

 וצה, וחזרתו לביתו. ולבסוף, היציאה החגיגית של הכהן הגדול הח

 אז מה כל זה אומר לנו היום? בכלל, מה לזה ולנו? 

יום הכיפורים הוא יום הסרת הכפורת, הוילון, או השכבה המכסה. הוילון הזה הוא קצת כמו 
העורלה שעל איבר המין הזכרי, והעורלה המכסה על הדיבור שלנו )משה למשל  –עורלה 

לו היה "מכוסה"( והעורלה המכסה על הלב )"ערל לב" היה "ערל שפתיים", כלומר, הדיבור ש
 הינו אדם שליבו מכוסה, והוא אטום(. 

רובנו, רוב הזמן, חיים את חיינו בעורלה: אנחנו פוגשים בעיקר את השכבות החיצוניות של 
חוויית החיים. אבל אין אדם שאינו מכיר את הגעגוע, את הכיסופים, למה שמתחת לפני 

כאב של כיסופים, הנובע  –ה מלווה בכאב תמידי, ברמה כזו או אחרת העורלה. הגעגוע הז
מהרצון העמוק ביותר המוכר לנו, להיכנס פנימה, אל הלב הפועם של החיים, ולפגוש שם את 

   האלוהי.

לגעת במהות, בעצבים החשופים  -אל המעמקים, אל משכן "הנוכחות"  -להיכנס פנימה 
ה עד כדי כך מאתגר, שלא אחת אנחנו "מזייפים", כלומר, אינו דבר קל כלל וכלל! ז –ביותר 

אנחנו כאילו נכנסים פנימה, אבל בעצם... בעצם אלו רק "מניירות" של כניסה פנימה. אדם 
רגשני במיוחד, או דרמטי, איננו בהכרח עמוק יותר או קרוב יותר לליבה של החיים, מאותו 



חושש לומר תמיד( הרגשנות והדרמה, אינטלקטואל או ציניקן קר המזג. בדרך כלל )אני 
 הם לא יותר מקליפה חיצונית, –בדיוק כמו השכלתנות 

ולו גם הבהמי  –ולו המופרכת ביותר, כל חשק  –ולו השטחי ביותר, כל אידיאולוגיה  –כל רצון 
ביותר, נושאים בתוכם געגוע. בטעות אנחנו מייחסים לרצונות שלנו, או לאידיאולוגיות שאנו 

בהם, או לחשקינו האינסופיים, אמת, גדולה או קטנה. באותו רגע אנחנו ממש מאמינים 
דבר". אבל זה לא. זה אף פעם לא. כי המסע פנימה הוא מסע אינסופי. -משוכנעים שזה "ה

 אין סוף למעמקים ולפנימיות. יש אולי שובע זמני, אבל לא סוף. 

מחילה או כפרה. מטרת הכניסה לכן, מטרת הכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים איננה 
מכאן עשרת ימי  –)מלשון תשובה  שיבההיא... עצם הכניסה עצמה, או בלשון הימים האלו, 

תשובה(, שיבה אל חוויית החיים המלאים עצמם. הסליחה והכפרה הם האמצעי לכך. כי בכדי 
ו, שחשבנו לסלוח לאינסוף הקליפות שלנ -להיכנס פנימה, כדי לחיות, אנחנו חייבים לסלוח 

והאמנו שהן המהות. את הגלות שלנו מעצמנו ומהחיות הפנימית שלנו, אנו מביאים על 
עצמנו, יום אחרי יום אחרי יום. כל אשמה, כל האשמה, כל שיפוט, כל סלידה, הם צעד 

 מתרחק. אין כניסה לקודש הקודשים ללא קבלה עמוקה, מלאה וטוטאלית של המציאות.

פך ברוב עוונותינו לעוד קליפה חיצונית. אמנם, כאמור לעיל, כל בית המקדש חרב כי הוא ה
קליפה נושאת בחובה כמיהה למה שמתחתיה, אבל כשקוראים לקליפה "מקדש" ו"קודש 

 קודשים", הדיסוננס הופך לשקר, וכשהשקר זועק לשמים הוא קורס. 

 יום כיפור הוא יום הסרת העורלה, הכפורת, הוילון, המחיצה.

שעות ממגוון הקליפות  25 –זה? המסורת היהודית מזמינה אותנו להימנע ל  איך עושים את
העיקריות של חיינו )אוכל ושתייה ומנעמים אחרים(. מן הסתם, חלקנו הגדול נהיה עסוקים 
רוב הזמן בענייני הרעב והצמא, וכמובן, בכאבי הראש הטורדניים, ובשאלה הגדולה "נו, עוד 

 אבל זה פספוס גדול של יום הכיפורים. כמה שעות נותרו?". זה חביב, 

מוזמנים לנסות לצלול פנימה )בדמיון(, אל תוך הרעב, אל תוך הצמא, אל תוך כאב הראש. 
 דווקא דרכם, או מתחתם מסתתרת דלת סתרים. הדלת לקודש הקודשים.

יצא בשלום החוצה בסוף  –לא חשוב כמה עמוק, אפילו קצת  –ומי שיצליח להיכנס פנימה 
 הזה, ויביא לעצמו ולסביבתו ברכה... היום 

 ...ברכה של חיות חדשה. 

חג שמח )כן, כן! ביום כיפור אומרים "חג שמח". כי אין דבר משמח יותר, מכניסה פנימה, 
 ויציאה החוצה בשלום(!

שאינו צם )זוכרים ששיפוט מרחיק....?(, הרי שיש הרבה אז צום מועיל ומבורך )לצמים(. ולמי 
 להיכנס פנימה. –אינסוף למעשה  –דרכים 

 אלישע

 

 


